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LENIN TOLSZTOJRÓL*

Tolsztoj Leó meghalt. Világirodalmi jelentősége, gondolkodói és 
prédikátori világhíre — a maga módján mind az orosz forradalom világ
történelmi jelentőségét tükrözi.

N. L. Tolsztoj még a feudalizmus korszakában lépett fél, mint nagy 
művész. Zseniális alkotásai sorában, amelyeket több mint félszázados 
irodalmi tevékenysége folyamán írt, leginkább a régi, forradalomelőtti 
Oroszországot ábrázolta, amely 1861 után is fennmaradt egy félfeudális 
rendszerben, a falusi Oroszországot, a földesúr és paraszt Oroszországát. 
Oroszország történelmi éfetének ezt a szakaszát vázolva, annyi nagy 
kérdést tudott Tolsztoj felvetni munkáiban, olyan művészi erőig tudott 
emelkedni, hogy alkotásai a legelső helyek egyikét foglalták el a világ 
szépirodalmában. A forradalom előkészítésének időszaka egy olyan
országban, amelyet a feudalizmus hívei elnyomtak, hála Tolsztoj zseniá
lis ábrázolásának, egy lépést jelentett előre az egész emberiség művészi 
fejlődésében.

ToK/tojt, a művészt még Oroszországban is törpe kisebbség ismeri 
csak. H <gy nagy alkotásait valóban mindenki tulajdonává tegyük, harcra 
van szükség, harcra az ellen a társadalmi rend ellen, amely milliókat 
és tízmilliókat kárhoztatott sötétségre, elnyomásra, kényszermunkára és 
nyomorúságra — szocialista forradalomra van szükség.

De Tolsztoj nemcsak művészi alkotásokat hozott létre, amelyeket 
mindig becsülni és olvasni fognak a tömegek, mikor majd megteremtik 
maguknak az emberi életfeltételeket, lerázván földesurak és kapitalisták 
igáját — csodálatos erővel tudta ő kifejezni az akkori rendszertől el
nyomott széles tömegek hangulatát, ábrázolni helyzetüket, megszólaltatni 
ösztönös tiltakozásukat és elégedetlenségüket. Tolsztoj leginkább az 
1861-től 1904-ig tartó évek embere s mint ilyen, megdöbbentő plasztici- 
iással szőtte be alkotásaiba mint művész, gondolkodó és prédikátor 
egyaránt, az egész első orosz forradalom sajátos történelmi jellegének 
vonásait, e forradalom erejét és gyöngeségét.

A mi forradalmunknak egyik legfontosabb megkülönböztető vonása 
az, hogy paraszti polgári forradalom volt, a kapitalizmusnak világviszony
latban igen magas, Oroszországban is viszonylag magas fejlettsége idején. 
Polgári forradalom volt, minthogy közvetlen feladata a cári abszolutiz
mus, a cári monarchia megdöntése s a földesúri birtokrendszer meg
semmisítése volt, nem pedig a burzsoázia uralmának megdöntése. Ezt

* L< nin halálának 25-ik évfordulóján a Szikra megindítja Lenin Műveinek 
folyamatos kiadását. Kiadja azokat a cikkeket, amelyeket Lenin az irodalomról, 
pgyes írókról, irodalmi eseményeikről írt. Külön kötetben összegyűjtve jelennek 
meg ezek a nagyjelentőségű írások, amelyekből itt a Leo Tolsztoj halálára írt 
cikket közöljük.



az utóbbi feladatot elsősorban éppen a parasztság nem ismerte fel, nem
ismerte tel a különbséget e közt és a harc közelebbi és közvetlen fel
adatai közt. De paraszti polgári forradalom volt, mert objektív feltételei 
elsőnek a parasztság alapvető életviszonyainak megváltoztatását, a régi 
középkori földtulajdon összezúzását, a terepnek a kapitalizmus számára 
való megtisztítását tűzték napirendre, mert az objektív viszonyok többé* 
kevésbé önálló történelmi cselekvés porondjára szólítottak paraszti töme
geket.

Tolsztoj munkáiban kifejeződött éppen a paraszti tömegmozgalom
nak ereje is, gyengesége is, hatalmú is, korlátái is. Heves, szenvedélyes, nem 
ritkán kíméletlenül éles tiltakozása az állam és * rendőri hivatalos egyház 
ellen a primitív paraszti demokrácia érzületét szólaltatja meg, a mely
ben a feudalizmus, a hivatalnoki önkény és rablás, az egyházi jezsuiíiz- 
mus, csalás és ámítás századai rengeteg elkeseredést és gyűlöletet hal
moztak fel. A föld magántulajdonának tántoríthatatlan ellenzése a 
paraszttömegek lelkületét tükrözi olyan történelmi pillanatban, amikor 
a régi középkori földtulajdon, a földesúri és a kincstári — «osztott bir
tok» egyaránt, végkép elviselhetetlen akadálya lett az ország további 
fejlődésének és amikor erre a régi földbirtokrendszerre elkerülhetetlenül 
gyors és kíméletlen megsemmisülés várt. Szüntelen a legmélyebb érzéstől 
és a legszenvedélvesebb felháborodástól áthatott vádjai a kapitalizmus 
ellen a patriarchális parasztnak egész riadalmát éreztetik, akire új, lát
hatatlan, megfoghatatlan ellenség készül rátörni, valahonnan a városból 
vagy valahonnan külföldről, felforgatja a falusi élet alapjait, sohasem 
látott romlást, ínséget, éhhalált, züllést, prostitúciót, szifiliszt hoz magá
val — minden nyomorúságát az «eredeti felhalmozódás» korszakának, 
a rablás osztalék úrtól kidolgozott legújabb módszereinek orosz területre 
való átültetése folytán százszorosán kiéleződött formában.

De a heves tiltakozó, a szenvedélyes leleplező, a nagy kritikus 
ugyanakkor olyan meg-nem-értését árulja el alkotásaiban az Oroszorszá
got fenyegető válság okainak és a válságból való kijutás eszközeinek, 
amely csak a patriarchális, naív parasztnak és nem az európai művelt
ségű írónak sajátja. A feudális rendőrállam, a monarchia elleni harc 
nála a politika megtagadásává lelt, a «ne állj ellene a gonosznak» taná
hoz, az 1905— 1907-es évek tömegharcaitól való teljes elforduláshoz veze
tett A hivatalos egyházzal való harc új, megtisztított vallás, vagyis az 
elnyomott tömegeknek szánt új, megtisztított raff inált méreg terjesztésével 
járt együtt. A föld magántulajdonának kárhoztatása nem a harcnak az 
igazi ellenségre, a földesúri birtoklásra és annak politikai hatalmi esz
közére, a monarchiára való koncentrálásához vezetett, hanem ábrándos 
elmosódó, erőtlen sóhajtozáshoz. A teljesen apatikus viselkedéssel páro
sult az iránt a nemzetközi szabadságharc iránt, amelyet a világ szocia
lista proletáriátusa vezet.
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Tolsztoj nézeteinek eHenfitiondásai nem csupán egyéni gondolkodá
sának ellentmondásai, hanem tükrei azoknak a rendkívül bonyolult 
ellentmondásos viszonyoknak, társadalmi hatásoknak és történelmi 
hagyományoknak, amelyek az orosz forradalom különböző osztályainak 
és rétegeinek lelki világát a reformot követő, de a forradalmat megelőző 
korszakban meghatározták.

Éppen ezért Tolsztojt helyesen csak annak az osztálynak álláspontjáról 
lehet értékelni, om:ly politikai szerepével és harcával az ellentmondások fel
oldásának első kísérlete idején, a forradalom idején, megmutatta hiva- 
tottságát, hogy vezesse a nép szabadságáért, a tömegeknek a kizsákmá
nyolás alól való felszabadításáért folyó harcot, amelv megmutatta határ
talan odaadását a demokrácia ügye iránt és képességét arra, hogy har
coljon a polgári és ezzel együtt a paraszti demokrácia korlátoltsága és 
következetlensége ellen — vagyis csak a szociáldemokrata proletariátus 
álláspontjáról:

Nézzétek meg, hogyan méltatják Tolsztojt a kormánylaf ok. Kroko- 
dilus-könnyeket ontanak, hangoztatván megbecsülésükül a «nagy író» 
iránt s ugyanakkor védelmezik a «szentséges szinódust». És a szentséges 
atyák nemcsak azt a rendkívül ocsmány aljasságot követték el, hogy a 
haldoklóhoz papokat küldtek, hogy elánn'thnssák a népet és azt mond
hassák: Tolsztoj «megbánta bűneit». A szentséges szinódus Tolsztojt ki
közösítette az egyházból. Annál jobb. Ezt a hőstettét maj*I felszítják 
a esuhás hivatalnokokkal, a krisztusi zsandárokkal, a sötét á «kvizítorok- 
kal való leszámolás idején, akik támogatták a zsidópogro^nokat és a 
feketeszáras cári banda egyéb hőstetteit.

Nézzétek meg, hogyan méltatják Tolsztojt a liberális lapok. Ezek 
azokkal az üres, hivatalos-liberális elcsépelten tanáros frázisokkal tűnnek 
ki «a civilizált emberiség hangjáról», «az egyöntetű világvisszhangról», 
«az igaz, a jó eszméiről» stb., amelyekért Tolsztoj annyit ostorozta — 
és joggal ostorozta — a polgári tudományt. Nem képesek egyenesen és 
világosan megmondani ítéletüket Tolsztojnak az államra, az egyházra, 
a föld magántulajdonára, a kapitalizmusra vonatkozó nézeteiről — nem 
azért, mert a cenzúra akadályozza; ellenkezőleg, a cenzúra segíti ki 
őket a zavarból! — hanem azért, mert Tolsztoj kritikájának minden 
mondata pofon a polgári liberalizmusnak; — azért, mert korunk leg
fájóbb, legnyomasztóbb kérdéseinek Tolsztoj részéről való bátor, nyílt, 
kíméletlenül éles fölvetése már maga is arculütése a mi liberális és libe- 
rális-narodnyik publicisztikánk sablonos frázisainak, elcsépelt fordulatai
nak, kétszínű «civilizált» hazugságainak. A liberálisok lelkesednek 
Tolsztojért Tolsztoj mellett vannak, a szinódus ellen — de ugyanakkor 
a vjechisták mellett is, akikkel «lehet vitatkozni», de akikkel meg «keil» 
férni egy pártban, akikkel együtt «keil» dolgozni irodalmi és politikai 
téren. Márpedig a vjechistákat a «Volynj» Antonija támogatja.
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Á liberálisok a*t emelik ki, hogy Tolsztoj «nagy lelkiisnieret». Hát
e* nem üres frázis-c, amit a ^Novoje Vremja? s mind a hozzá hasonlók 
ezernyi változatban ismételnek? Nem kerülgetése-e a demokrácia és szo
cializmus konkrét kérdéseinek, amelyeket Tolsztoj fölvetettf Hát nem azt 
állítja előtérbe, ami Tolsztojnak előítéleteit mutatja meg, nem eszét, 
ami benne a múlté és nem a jövőé, ami a politika tagadásának s az 
erkölcsi tökéletesedésnek, nem pedig a minden osztáíyuralom elleni 
viharos tiltakozásnak körébe vág.

Tolsztoj meghalt és múltba merült a forradalom előtti Oroszország, 
amelynek gyöngeségeit és tehetetlenségét ábrázolták alkotásai, kifejezte 
a nagy művész filozófiája. De hagyatékában van, ami nem merült a 
múltba, ami a jövőhöz tartozik. Átveszi és gondozni fogja ezt a hagya
tékot az orosz proletariátus. Megmagyarázza a dolgozók és kizsákmá
nyoltak tömegeinek az állam, az egyház, a föld, a magántulajdon tolsz- 
toji kritikáját — nem azért, hogy a tömegek beérjék a tökéletese
déssel, az istenes éle*tre való sóvárgással, hanem azért, hogy új csa
pásra készüljenek a cári monarchia és a földesúri birtokrendszer ellen, 
melyeket 1905-ben csak megsebeztek egy kissé, de amelyeket meg kell 
semmisíteni. Megmagyarázza a tömegeknek a kapitalizmus tolsztoji kriti
káját — nem azért, hogy a tömegek beérjék a kapitalizmusra és a 
pénz uralmára szórt átkokkal, hanem azért, hogy életünk és küzdel
münk minden lépésénél tanulják meg felhasználni a kapitalizmus techni
kai és szociális vívmányait, tanulják meg felsorakozni a szocialista har
cosok egyetlen milliós hadseregébe, akik meg fogják dönteni a kapita
lizmust és felépítik az új társadalmat, amelyben nem lesz népnyomor, 
embernek ember által való kizsákmányolása.

(1910)
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W. MAJAKOVSZKIJ:

KOMSZOMOL-DAL

Épít,
dönt,

tombol,
. dörömböl.
Csitúl,

dúl,
megdagad

Zúg,
morajlik,

hallgat és bömböl
Lenin népe,

az ifjú had.
Város erében

mi folyatjuk a vért. 
Vagyunk mezőn szél.
Eszmefonálon bog.
Lenin —

élt. /
Lenin —

él.
Lenin —

élni fog.

Dőlt ránk a gyász.
Befogadta a kripta.

Ami Leninből
tetem.

De enyészet,
poriadás

meg nem kapta —-
Mert legleninibb

a küzdelem.
Halál!

Legyőzni ne reméld!
Kaszádon

csorba az él.
Leninen

a sors se fog.
Lenin — élt
Lenin —

él.
Lenin —

élni fog.



Lenin él
a Kreml erejében

Mely
a fold rabjainak vezért 

Élni fog
s a világ

kevélyen *
Néz fel

Lenin nevére.
A lázadás

a Kommünért 
Nem áll meg

határok mezsgyéinél, 
De szerte a földön fellöbog.
Lenin —

éit.
Lenin —

él.
Lenin —

élni fog.

Öldöklő halál,
a Volga vak,

A vénítő,
csodát lát:

„Lenin“ és „halál“
ellenszavak, 

„Lenin“ és az „élet“
két jóbarát.

Fel a fejjel,
ha baj ért,

A bátor
kíntól sem áléi 

Fajtánk nem nyafog.
Lenin —

élt.
Lenin —

él.
Lenin —

élni fog.

Lenin közöttünk.
Itt van

ő.
A mindenkivel

halni tudó,
Minden csecsemővel

újjászülető



Erő
tudás

és lobogó.
Föld,

dongd talpunk ütemét.
Ha szárnyra kél 
Az ige —

világot befog.
Lenin —

élt . v
Lenin —

él.
Lenin —

élni fog.

Lenin is
így kezdte

legelöl —
A lángészt

az élet edzi ilyenné.
A kor

s az osztály mélyeiből 
kitörve,

órjásodjunk Leninné.
Kezünk

ledönti a kastélyt.
A Börze fél.
Tőzsérjeinek

foga vacog.
Lenin —

élt.
Lenin —

él.
Lenin —

élni fog.

Lenin
a nagyok nagyja,

De néki is,
bármily csoda,

Gvermek az apja.
Mi,

a közösség gyermekei,
küldtük oda.

Izmod
ne kíméld,

Mint fent acél,



Kapjon
a tudásba a fog 

Lenin —
élt.

Lenin
él.

Lenin —
élni fog.

Épít,
dönt,

tombol,
dörömböl,

Csitul,
dúl,

megdagad
Zúg,

morajlik,
hallgat és bömböl

Lenin népe,
az ifjú had.

Város erében
mi folyatjuk a vért. 

Vagyunk mezőn szél, 
Eszmefonálon bog.
Lenin —

élt
Lenin

él.
Lenin —

élni fog.

Fordította Gáspár Endre.



ADY JÓL LÁTTA . .

F ö l d i n d u l á s

Borzalmasan megrázkódott nagy Oroszország. Fogvacogva néz Moszkva 
felé a világ. Égszakadás és földindulás ez. Véres fejekkel labdáztak vala
mikor Párizs utcáin. Iszonyalosságokat látott már a történelem. De a leg
borzalmasabb latin forradalmakban is lappangott valami derű. Valami 
könnyelmű és szép optimizmus. A szlávok új forradalomra tanítják a 
világot. Ez a forradalom a pokol vonaglása. Megrázóan, kétségbeejtően 
sötét és borzalmas.

Tárnák mélye dübörgött eiöször. Ezt a forradalmat a nép' csinálja. 
Ugy-e, hogy nem tréfaság — a nép? Ugy-e, hogy tud valamit a nép, amit 
nem lehet eltanulni.

Az orosz baka csóvát dob a Nikoláj pályaudvarba s fegyverével átáll 
a csőcselékhez. A csőcselék pedig rettenetesen szaporodik. Pár nap múlva 
talán már egész Oroszország csőcselék lesz.

Most pedig nincs és nem is lesz megállás. Ez a sötét mélységekből 
fellázadt pokól elborít mindent. Talán már vörös lobogó leng a Kremlen. 
Talán Szentpétervárott is halálos a veszedelem. A hadsereg is csőcselékké 
lesz. Ha akarná, talán még nagyherceget is köpna a csócseiék. A csőcselek 
rémséges úr s Egalité Fülöpök Oroszországban is akadnának.

A világ pedig csak félig érti Oroszországot. Magyarázgatja a vére® 
és gyászos misztériumot. Hogy így és úgy: a cárizm us... Hogy az oligar
chia túlságos vol t . . .  Aztán a háború . . .  A százféle emberfa jta . . .  Ezer 
magyarázata van a világnak. A valóság pedig az. hogy él és eszmél a nép. 
A lebecsült és lenyomorított cspcselék. Oroszország pedig egyszerre csinál 
meg két forradalmat. A régit, melyen Európa már túlesett .s az újat, 
mely Oroszországban kivételesen és minden Marxok ellenére vérrel dol
gozik. Mindezt pedig szláv keménységgel, sötéten, búsan, tragikusan 
csinálja meg az orosz nép. Képzelhetetlen ereje képzelhetetlen szenzá
ciókat adott már s ígér még a világnak. És célhoz fog érni. Véren, ron
cson, asz kön át diadalmasan ér a trónig az orosz demokrácia. De még 
a trónnál hatalmasabb ellenségeit is legyőzi. Az önző úri kastélyt, a 
sanyargató gyárat az elbutító papi lakot s á szívtelen kaszárnyát. Hogy 
aztán majd az emberiség és civilizáció uralmának önként hajtsa meg a 
fejét.

A történelem büszkesége lesz e szörnyű földindulás. Büszkesége, 
tanulsága és igazolása. A népről már csak lelketlen frázisok és vad versek 
beszéltek. A néptől tudatos cselekedetet nem vártak a legrajongóbb apos
tolok sem. íme a proletárság visszaadta a népet a népnek. Fölkelt a nép 
s formálja a világot.

így csinálja a forradalmat a nép. Ha megindul, az földindulás. És 
csak a nép tud forradalmat csinálni. És megváltás csak a néptől jöhet. 
A néptől, melyet nem óvatos urak csőcseléknek neveznek.

Hasoníítgassuk magunkat Oroszországhoz? Ízetlen és igaztalan fel
adat. De épülhetünk mégis az orosz példán. Elkorhadt, tehetetlen társa
dalmakat csak a nép menthet meg. A rettenetes, a győzhetetlen, föltárt* 
hatatlan nép. A Néppel pedig meg kell egyezni — a földindulás elölt már,

(Budapesti Napló 1905. december 29.)
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Ur i  f ö l d r e n g é s

Becs szokta adni a földrengéseket is Magyarországnak. Az napon, 
amikor Mátyás király bevette Becsei, megrengett a magyar föld. Budának 
várában az olasz tudósok talán meg is örvendeztek. Hogy, lám, Árpád 
országa is nemes ország Mint szép Itália. A Duna valósággal kacagott 
Nyug.alan, zajos, különös bugyogással. Így irátik régi krónikákban.

Most, hogy Polcnyi vette be Bécset, ismét földrengés volt a Kárpátok 
alatt. Hegyek tűnlek és hegyek támadtak. Folyócskák merészkedtek ki 
régi medreikből s úgy tesznek, mintha meg sem akarnának állni a Fekete
tengerig. Nagy-nagy földrengés volt ez. Ha mappa-rajzolók országok belső 
térképét tudnák rajzolni, már ma sem ismerne teremtett lélek sem a 
tegnapi Magyarországra. Üj osztozkodás történt Pusztaszeren.

Pedig a Cunard Line forgalma ma sem csökkent. Károlyi Sándor 
zselléreinek sorsát ezután sem fogják sokan irigyelni. A pólingra vizitéi 
nem maradnak el Erdély és Bihar határairól. Tizennyolc millió ember 
csak látja a földrengést. Erezni nincs joga. Orra tőle fokhagymás. Joga 
van a beszakadó házak alá temetkezni. Egyébként a nagy, vulkánikus 
változás örömeihez nincs köze. Ez zártkörű földrengés volt. Űri földren
gés. Mint egy piknik például a Nemzeti Kaszinóban. A magyar politika 
nem Vezúv. A Vezúv demokrata. Ha P.nsinat elönti, elönti Torre del 
Grecot is. A magyar politika eleddig csak pusztító láváját juttatja kegye
sen és kizárólagosan a népnek. Ami áldást hoz, azt családi körben osztja 
szét. A rossz gyermekek s akik már tegnap is ettek, ma nem kapnak vajas 
kenyeret. Nagy-nagy földrengés volt, de csak Tisza István becézett nemzeti 
intelligenciájának családi eseménye vagy katasztrófája.

Elképzelünk némely ismtrős vidéket. Milyen komor gyász honol 
tegnap még vidám kúriákon. A Rudi vagy a Jancsi, csa ádok 'k i menesz
tetnek a főisnópságokból. Andor nem lesz többé képviselő, Tisza Tstván 
nemzeti intelligenciája nyolctized részében a politikából és politikai 
nexusaiból él. Nagyváradon beszélték s tanuk esküsznek reá hogv igaz. 
Egy gentrv-família legifjabb tagja jogi kőnvveket magolt. Nehezen ment. 
Nem történt még ilyesmi úri családban Sebbcl-lohbal érkezik a bátyja. 
A kaszinóba távirat jött, Tisza István miniszterelnök lett. Rárívall a ma
goló öcosre:

— Mit biflázol, csacsi. Pista bácsi miniszterelnök lett.
Egy-egv miniszteri kinevezés ezer és ezer, dologhoz nem szokott, úri, 

magyar kényelmi! família szívét szokta megdobogtatni A vármegyei írnok 
is sokat remélhet. Van egy főszolgabíró rokona. Az jó barátja az új fő
ispánnak. A főispán beszélhet a miniszterrel. Minden új magyar kormány 
sleppje és ereje néhány tízezer ember. A népből csak a kortesek számí
tanak. Egy-egv kormányválság pedig azt jelenti, hogy az úri osztály 
melyik, miiven nagy részének kitartása van soron.

Mint Nagyváradon nemrég Pista bácsi, úgy hozza most új emberek
nek az új örömet Sándor bácsi, Feri bácsi.

Köröskény mellett, vagy Nyiírában valahol, talán megint rendre- 
utasítottak egy magoló diákot.

—- Mit biflázol, csacsi. Géza bácsi a miniszter.
Egy azonban bizonyos, ilyen nagy helycsere nem volt még, mint a 

mai. Ennyien még soha nem akarták puha, úri helyre löketni magukat 
a megrengett földdel Tisza István nemzeti intelligenciája vitustáncot járt 
Éhesek, előkelőek, érdemesek, érdemetlenek, nagyerejűek és kalandorok 
iihegésétől olyan nehéz a levegő, mint Nápoly fölött.
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Egyébként új hivatali és társadalmi elhelyezkedése néhány tízezer
embernek. Ennyi az egész, itt persze csodák bőséggel történnek. Komoly 
főispánjclöííek emberek, akik még két évvel ezelőtt nevetséges analfa
béták. nolór• us semmik. A nemzeti intelligenciára dicsőség vár az úri 
földrengéssé!. A nemzeti intellektusra? Ez nem egészen bizonyos. A milliók 
pedig egyelőre maradnak, akik voltak. Jogtulunok, nem számítók, lené
zettek. Kik mellett a nemzeti lélek tűzhányó-hegyei is - -  félreköpnek.

Más földrengés lesz itt nem-okára. Persze akkor nem a Kossuth 
Lajos-utca rázkódik meg. Nem Dunn*ünnepély lesz az. Nem házi bál. 
Nem zártkörű piknik. Nem úri földrengés. Ez a mai földrengés csak elő- 
dübörgése annak a nagynak. Jön — s próbálják meg az urak, hogv ne 
jöjjön — jön a nép. És kérni fogja magának az országot, melyhez neki 
is joga volna. De amelyet meg is ígérlek neki Még cgv választás, még 
egy új kormány. Az mór nein lesz családi esemény. Az igazi, nagyszerű 
földrengés lesz.

(Budapesti Napló, 1906. április 14.)

Z á r t  a j t ó k  m ö g ö t t  

Az Akadémia restelkedik

Budapest május 28.
Zárt ajtók mögött az Akadémia arról tanácskozott ma, csakugyan 

olyan nagy tudós e gróf Andráss\ Gyula, vagy sem. Természetesen nem 
tudni, mi történt a zárt ajíók mögött. Nyilvánvaló lett azonban hogy 
miért vonultak el gondosan elsötétített, jól becsukott szobába? Képzeljék 
el: valami történt, valami ami megállásra gondolkodásra, cselekvésre, 
röstelkedésre készteti uz Akadémiát! Az Akadémia régi testület és évtize
dek óta eleget csinált, amiért mi restelkedtünk, ök azonban — a karaván 
halad — mentek gőgösen felemelt fejjel tovább. Mégis most restelkednek, 
amiből joggal sejthetjük mi. kevésbé edzett magyarok, hogy kacagtató, 
szégyenletes, arcpirító botrány történt, lévén nyilvánvaló, liogv kisebb 
baklövések, jelentéktelenebb plágiumügyek, vagy szokvánvos Abdera- 
esetek miatt a tudós idegrendszer nem ragadtatja magát a szégyenkezésig.

A zárt ajtók mögé valóban nevezetes abderiáda kergette a tudós tes- 
tfdetet. A szürke künyomatos, a házmesíer-leány-öngyilkosságok hírének 
rideg szállítója nem tudja felindulását leplezni, ahogy elmondja az Aka- 
démm nagyjutalma körül kezdődő utazást.

Maga az eset az Akadémia márciusi közgyűlésén kezdődik. A köz
gyűlés elé a kiküldött tudós bizottság azt a javaslatot terjesztette, hogy a 
kétszáz arany nagyjutalmat ne adják ki, mert az utolsó hároméves ciklus
ban nem találkozott olyan társadalomtudományi mű, amely az Akadémia 
koszorújára érdemes volna. Kevésbé akadémikus és inkább tudós körök
ben furcsa arcfinlorokat idézett elő a magyar szociológia e szakértő el
intézése. ^íaga az Akadémia is elröstelkedett. Muszáj tudásnak lenni — 
adták ki a jelszót és ezzel a paranccsal új bizottság új felfedező útra 
indult. Kétségbeejtő helyzetben voltak a nagy, földigérő, nagyképű bácsik. 
Keresték, keresték a tudóst. A maguk saját módszere szerint keresték 
természetesen ama módszer szerint, amellyel annakidején kineveztek mu- 
szájtudósnak egy elfelejtett nevű pesti polgármestert, aki könyvet írt 
«az falaknak az ő meszeltetésükről». Nézték a polgármestereket és egyéb 
potentátokat, a nagynevű pártvezéreket, főkép pedig a miniszteri bársony-
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székeket gondosan átkutatták. Mindenütt keresgéltek, csupán a szocio
lógia kutató búváraira nem mertek tekinteni, mivelhogy ott — talán talál
hattak volna valakit, ők  azonban nem tekintettek a gyanús mezők felé. 
Nem vettek tudomást Pikier könyvéről, nem törődtek jászi Viktorokkal, 

Somló Bódogokkal. Kerestek szorgalmasan a maguk emberei között.
A régi jó időben, konszolidált viszonyok között persze könnyű volt 

a munka. Hanem most, nem lehetett tudni, kinek az ideje jön el. Húsz 
esztendeig marad-e Fejérváry, avagy hamarosan urak lesznek a rebeilis 
Apponyisták?

Közben aztán kijegecesedett mégis az új rendszer, Wekerle legyűrte 
még Hohenlohét is és a ráncos homíokú bölcsek összegyűltek végre ma 
rendkívüli közgyűlésre, zárt ajtók mögött, nagy titokzatossággal. A jelen
tést ezúttal dr Balogh Jenő készítette, aki azt javasolta, hogy a nagy
jutalmat osszák meg gróf Andrássy Gyula és Concha Győző között.

Az előkelő finom, jólnevelt javaslat hallatára előbb felragyogtak a 
szemek. Egy-két kevésbé lakájtermészetű akadémikus aggodalmaskodott 
és itt következett be a szervilis testület immár második elröstelkedése. 
Nagy vita indult meg afelett, tudós-e Andrássy, vagy nem. Igaz, hogy 
nagy könyvet írt, de már az első kötetért jutalmat kapott Viszont a má
sodik kötete is megjelent a könyvnek, eszerint nagy tudós lehetne And- 
r»Usy. Ismét: nemrégiben tudatlan dilettáns volt a kegyelmes úr, nem 
méltó a tiszteleti tagságra sem. Azóta azonban miniszter lett, Tehát vég
eredményben mégis csak bölcs, tudós férfiú. ,

IgV vitatkozott a tudós had, így habozott a lábesókolás a szégyen
letes, de hasznos inas-alázat és az önérzet halvány árnyéka közt, míg 
végre megtalálták a nekik való, a magyar, az ősi erényeknek is megfelelő 
álláspontot. Titkos szavazás útján abban állapodtak meg. hogy majd 
ősszel fognak határozni.

Az őszig pedig nagyot fordulhat a világ. Ők szoigosari kutatnak majd 
tudósok után és amilyen bölcs az úr, minden akadémikusok legfőbb 
vigasza, még megerősíti Andrássyt is egyrészt tudományban, másrészt a 
miniszteri székben. És felderiilnek az akadémikus ábrázatok, vége lesz 
a röstelkedésnek mennek gőgösen a inaguk hideg, egyenes, megcsókolni 
való kezekkel, lábakkal szegélyezett útján. És újra nekünk magvaroknak 
kell helyettük, az akadémia helyett röstelkedni, pirulni, fogcsikorgatva 
mentegetőzni és bújni a kultúremberek, a kacagó, lenéző, semmibevevö. 
Ázsiát-emlegető európai világ előtt.

(Budapesti Napló, 1906. május 29.)



IRODALMI HÁBORGÁS ÉS SZOCIALIZMUS

A dy és a szociáldemokraták

Az Ady-kérdés közel félévszázad óta vízválasztója a magyar iroda
lomnak, de túlzás nélkül- mondhatjuk, hogy a magyar társadalomnak is.
A „mellette“ és „ellene“ már nem mond eleget. Nem tekintve jelentkezé
sének pillanatát, amikor az első csodálatban vagy elhokkenesben e két egy
mást kizáró álláspontra helyezkedtek kortársai, már a század első évtize
dében sem jelentett mindent Ady teljes igenlése vagy tagadása. Később 
egyre kevesebbet. Lényeges az, hogy mit fogadtak el belőle és mit sik
kasztottak el. Hogy a magyarság enfant terrible-jóként tiszteljék-e utálat
tal elegy borzalommal, vagy mint Petőfi utódját: művészi zsenialitásban, 
politikai nem-alkuvásban egyaránt. Az a döntő, hogy a megtorpanások 
ellenére is mindent átfogó forradalmi humánumot érezték-e versei sza
kadatlan zuhogásában. vagy a faj-forradalmár erőltetett misztikája előtt 
áldoztak-e meg? Hogy úgy szercpclt-e, mint «kuriózum ... néhány jobb- 
dolga-nincs sznob számára, vagy egy nemzet költője“ — ahogy a kérdést 
még 1909-ben felveti Kéri Pálnak egyik kitűnő cikke.*

Ezeknek a vitáknak a fonalát végiggombolyítva frappáns leleplezé
sekhez juthatnánk. De a nagyobb feladatnak most csak egy kisebb 
részletével szeretnék foglalkozni: azzal a vitával, amely az 1909-es évben 
Ady Endre körül a Népszavában, Szocializmusban és egyéb fórumokon 
lezajlott. Ekkor vetődött fel először a magyarországi szociáldemokrata 
pártban az Ady-probléma olyan formában, hogy ez további elvi állásfog
lalásokat, a modern irodalom és a szocializmus problémáinak sokszem
pontú megvitatását involválta. Kié Ady? A munkásságé-e vagy sem? Ki 
az igazi forradalmár költő? Milyen is legyen tulajdonképpen a szocia
lista irodalom? Mi az értékes Adyban a munkásosztály szempontjából, s 
megértheti-e a proletariátus a szimbolista költőt? Ezek a kérdések a 
leglényegesebb ütközőpontjai ennek a vitának, amelyet Ady Párizsból 
figyelt. Kétszer avatkozott, csupán bele, vagy inkább csak reagált rá: elő
ször a Népszava 1909 február 7-iki számában, a «Küldöm a frigyládát» 
c. versével, s még ugyanebben a hónapban a Szocializmusban, 
ahol mintegy lezárva az egész vitát, «Irodalmi háborgás és szocializmusj 
címmel jelenik meg cikke. Ezentúl nem is foglalkozik a vitával, legfeljebb 
egy február közepén Párizsból Hatvány Lajosnak írt levelében: « . .a 
Népszavát olvasom ma, ahol Csizmadia költőtársam, szegény, szapul 
engem szánandöan».

Mielőtt a részletekbe bocsátkoznánk, nem lesz érdektelen felvetni 
a kérdést: miért éppen ezt a mozzanatát ragadjuk ki az Ady-vitáknak 
ma, amikor az egykori problémákra — legalább is elméleti síko-n — 
megnyugtató válaszokat kaptunk. Nem nehéz megfelelni erre. Bevallott 
célunk e vita mögött meghúzódó proletkultos, vagy burzsoá ideológiával 
fertőzött állásfoglalások leleplezése mind káros irodalmi hatásukban, 
mind pedig politikai gyökereikben. A felszabadulás után Lukács György. 
Révai József tanulmányai és legjobb íróink gyakarlata erősen vissza
szorították az irodalom területén a proletkultot és a burzsoá íormaliz-

Ady Endre szociális gyökerei Nyugat 1909.



must, ami áronban nem jelenti art, hogy ne lennének még ma is gyakor
lati hívei, elméleti déde’g<yői ezeknek az alapjaikban is elhibázott irány
zatoknak.

Nem érthetjük meg a szociáldemokraták vitáját Ady személye és a 
modern irodalom körül, ha nem látjuk legalább nagy vonalaiban a szá
zad első évtizedének társadalmi-politikai állapotait. Már itt hangsúlyoz
nunk kell, hogy ennek az esztétikai-irodalomtövtcneti vitának végső jel
lege döntően politikai. A legkülönbözőbb elhajlások, tévutak — szckta- 
rianizmus. ökonomizmus, reformizmus, stb. — lappangónak a vita mélyén, 
mind az Adyt támadók, mind az Adyt védők oldalán.

«A századforduló első éveiben Magyarországon élesen napirendre 
kerültek a polgári demokratikus forradalom megoldatlan vagy fele
másan, felülről megoldott kérdései — írja Ady-tanulmányában Révai 
József. -— A 900-as években, az imperialista korszak beköszöntésével 
kritikussá lett a helyzet a monarchiában és Magyarországon is. Az első 
világháborúba torkolló évtized, a meg-megújuló belső válságok évtizede, 
amelyben az 1848-as forradalom cs az 18G7-es kiegyezés valamennyi 
alapvető kérdése újból felvetődött,» A városi polgárság szervezkedni kezd 
/Radikális párt. Társadalomtudományi Társaság, Huszadik Század), a 
parasztság pedig Áchim András radikális parasztpáríia mögé sorakozik. 
A munkásosztály ekkor válik társadalomformáló erővé a belpolitikai 
életben. A gyáripar gyors fejlődése, a nagybirtokos gazdálkodás könyör
telen kapitalizálódása az osztályharc kiéleződéséhez vezetett a század
fordulón. A vidéket az aratósztrájkok tartiák állandó forrongásban. 
Budapestet a munkásmozgoíődások nyugtalanítják. A földéhség, csendőr- 
terror egyre nagyobb mértékben hajtja elsősorban a paraszti tömege
ket Amerikába. 1899 és 1911 között több mint egymillió a kivándorlók 
szám -!

A munkásság a század végén már komoly, szervezett erő. A parla
mentbe nem engedik be, de ott van harci területnek az utca, és a mun
kásság gyakran él a lehetőséggel. Megmozdulásai általában bérmozga- 
lom jellegűek, de jelentőségük olykor túlcsap a napi követeléseken, s 
nagy politikai kampánnvá nőnek (pld. az általános titkos választójogért 
vívott harcokbani. 1905 és 1907 között több mint 1000 sztrá jkról tudunk, 
s ezek mögött ott állott a Szakszervezeti Tanács, mint a munkásosztály 
szervezetének azicőszerint döntő szerve. A párt szereoe erősen másod
lagos volt, teljességgel hiányzott élcsapat jellege; Népszava-elöfize?'s, 
szakszervezeti tagság nagyjából egyet jelentett a párttagsággal, A XX. 
század fordulóján mos (már a belső mozgalomból kikerülő és a 'szociál
demokrácia ideológiájával megszilárdult vezetés változatlanul a német 
szociá'demokrata párt reformista politikáját és ideológiáját tartorta esz
ményképének . . .  Céljuk az volt, hogy az általános választójog beveze
tése u'án a szociáldemokrata párt a szavazatok többségével a parlamenti 
többség megszervezésével fokozatosan jut el eszményei megvalósításá
h o z . . .  Nem I tták a pártnak. . .  mint az oszfályharc forradalmi szer
veződének erejét. . .  A mozgalom súlypontja, bázisa a szakszervezetek
ben összpontosu't,* Nem értették meg a parasztság szocialisztikus moz
golódásainak jelentőségét és nem törekedtek komolyan arra, hogy az 
1895-ben a párttól elszakadt s a Várivonyi-féle «Független Szociális!

* Mód Aladár: 400 év. V. kiad.
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Párta-ba tömörült szegényparasztokat és földmunkásokat maguk mellé 
állítsák.

De nemcsak a munkásság és parasztság, hanem mellettük az értel
miség jobbjaiban is egyre inkább tudásodon a társadalmi változás 
szüksége. Ha nem is voltak általánosan határozott nézeteik a kivezető út 
irányáról, vonaláról — őket is átjárta a korszak forradalmas nyugtalan
sága. Kéri Pál tanulmánya világit rá élesen az értelmiség felemás társa
dalmi helyzetében rejlő forradalmi telítettségére. « . .a  feneketlen nyo
mor és tudatlanság ingóvá nya, meg a terméketlen agvagkemény ural
kodó osztály közt egy vékony kis humuszréteg terül el: talán néhányezer 
lélek az egész . .  lázasan izgága rétege a szellemi munkásoknak. Ettől 
a rétegtől, amely mintha maga akarná átélni az e^ész ország stagnáló 
elmebeli és lelki életét, semmi új és modern nem idegen . . .  szinte korlát
lan kultúrvágya lévén, a szellemi proletariátus karakterisztikámat ölti fel: 
ez a réteg a fermentum, amely szakadallan forradalmat szolgál.»

*

Az 1909 januárjában és februárjában lezajlott vitát tulajdonképpen 
a Petőfi Társaság január 6-án tartott nagygyűlése indította el. ahol Ke- 
nedi Géza Fagyöngyük című tárcájában, Lampérth Géza pedig versben 
támadta meg az új költői irányzatot. A Magyar Hírlapban, Nyugatban, 
Népszavában Ignotus, Hatvány Lajost Fenyő Miksa veszi fel a harcot. 
Csizmadia Sándor csak az első támadás és ellentámadások után jelenteti 
meg cikkét január 26-án a Népszavában. Gyagyovszkv Emil «Hadüzenet» 
című kötelének megjelenését használja fel arra, hogy nekirohanjon 
Adyéknak:*

«Miért szentelünk mi ennek a nyafogó irányzatnak, ennek a 
tébolyda-költészetnek ennyi bciűt i s? . . .  Ezzel a költészetiéi kénytele
nek vagyunk foglalkozni, mert közvetlenül érint bennünket. Hiszen 
polgári körökben ezeket a betegségi kirohanásokat szocialista költé
szetnek kezdik nevezni. És nem egészen alap nélkül. Letagadhatat
lan tény, hogy nálunk, első helyen, e nya fog ókat bámulatos erővel, 
kitartással és csökönyösséggel pártolják és igyekeznek ©lőre tolni. 
Pedig ezek az emberek, legyenek hát költők, de semmi esetre sem 
olyanok, akiknél különbek a saját táborunkban aléárhányan ne volná
nak. Azonkívül nem szocialisták, a népnek sem tudnak, sem 
nem akarnak írni. —»
Csizmadia hadüzenetének dühe k t "s forr^sb^ A

ban helyet kapott hnlnaposok véget vetettek az ő költői egyeduralmá
nak. Ősz.óznia kellett a dicsőségben és htnor ríunil an Aőyval, Miklós 
Jutkával, Babits-csal, Ernőd Tamással és o többiekkel. De személyi sértett
ségén túl a szakszervezeti bérmozgalmakkal, tradeunlonlsta vezetéssel 
szorosan összenőtt politikai öntudala, prolctkultos irodalmj igényei is 
ösztönösen lázadtak az Ady-líra ellen. Még 1897-ben megjelent «Proletár 
Költemények» című kötetében találjuk «Szocialista költő» c. versét, 
amelyben éles gúnnyal támadja az egész népre—nemzetre visszhangzó 
költészetet —■ a fárlköltő hadállásából:

Dalom igaz egy párt nevében szól,
S egynek nyílnak szívem virágai,

* A vita anyaigát szemel vem yekbeon közli Dóczy Jenő. Ady Múzeum I.
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És csak ezen egynek fájdalmltól
Születnek lelkemnek fájdalmai;
De a nagy földgömbőn bárhol kutat v
Ilyen pártat többet föl nem mutatsz.

Mi ebhez képest a te nemzeted?
Egy csöpp csak az a tenger vizében.
Kopott cziterád azért pengeted,
Hogy kikolduljad silány életed.
Cziterád mit nemzetednek nevez.
Az én pártomnak csak kis ujja ez.

A míg dalom felhők fölött elszáll.
Tiéd licziom bokrán fönnakad.
Avult eszméd a bokor, mely ott ált,
Amely tőled minden jót megtagad.
Irtsd ki a fát, avagy ha ott marad.
Keress te mást, — akaszd föl rá magadI

Ez az álláspont hűen tükrözi az irodalom .területén a munkásosz
tály akkori szervezeti hibáit, a párt feloldódását a szakszervezetben, 
majd politikai vezetést. Költői gyakorlatában Csizmadia még jobban el
mélyíti ezeket a téves nézeteket. A néptől, a század első évtizedének 
konkrét politikai helyzetétől teljesen elszakadó vak és felelőtlen forradal* 
misága — meg fogjuk látni hogyan csap majd át az ellentétébe — pl. ilyen 
sorokat diktál neki: «Az imádság A szabadság sírját ássa. . .  Haladásnak 
sötét réme . . .  Szeretitek ugy e a fényt a napot? — Fiaim. Akkor ne imád
kozzatok.» Ez a hang azonban nem akadályozza meg abban, hogy más- 
oldalról Petőfi-epigonként, Szabolcska módjára szociális élményeit ne a 
feudális parasztszemlélet terminusaival fejezze ki. „Fehérgatyás paraszt
legény útrakél“ — ír ja a «Fogházi levelek »-ben —, ahonnan már csak egy 
lépés vezet ennek a szemléletnek tartalmi elsajátításához: a szocializmus 
és feudális népszemlélet ellentétének reakciós feloldásán keresztül. „A 
hazafiság csúnya nagy átok . . .  Hauern azért — nem tehetek róla! — mégis 
csak legszebb a magyar nóta!“ — írja egyik versében.

Bresztovszky Ernő válaszát* Csizmadia cikkére rugalmasabb mű 
vészi elvek jellemzik. Már cikke elején rámutat arra, hogy kihez szegő
dött fegyvertársul Csizmadia Sándor Ady támadásával: Kenedin kezdve. 
Porzsolton végezve a modernek minden ellenséges kritikusához. Elvi 
fejtegetésének helyes bázisa annak felismerése, hogy «magának az egész 
poézisnak alapja az ország közfelfogásának változása, amelyben sok 
része van a szocializmusnak». Az új lírát haladó szelleműnek tártja, s 
mint ilyent *a munkáspártnak fel kell karolnia». Egy» ugyancsak 1909- 
ben megjelent cikkében** pedig ezt írja: « . . . a  művészetek és a proletár- 
vilrgnézet közelednek egymáshoz, mert életszükséglete az egyiknek a 
felfrissülés, a másiknak a kiegészülés esztétikai elemekkel.» Amikor 
azonban — bizonyos vonatkozásokban — Bresztovszky igazát hang
súlyozzuk Csizmadiával szemben, rá kell mutatnunk az ő fejtegetései- 
siek nem kevésbé veszélyes korlátaina is. Ideológiájában erős nyomokat 
hagyott a század elejét át- meg átjáró polgári liberalizmus, fejtegetései 
mögött nem annyira a forradalom szükségszerűségének határozott tudata

* Népszava. 1909 január 27.
** Üj hedonizmus. Nyugat. 1909.
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mint inkább ködös evolucionista elméletek derengenek. « . . .  a művé
szet a számára nemrég felfedezett proletár világrészen gyarmatosít. És ez 
a gyarmatosítás nem mindig tetszik a bensziilölteknek. A gyarmatosí
tóktól meghonosodást, betelepülést kívánnak. Szerencsére nem megy 
nehezen ez a betelepülése Ez a fejtegetés nemcsak azt jelenti, hogy a 
proletariátus világa a polgári művészetek gyarmatává lesz, hanem jelenti 
— s méghozzá félreérthetetlenül — a művészetek evolúciós fejlődésének 
vallását, ami tulajdonképpen csak a társadalmi evolucionizmus leole- 
zője, s mint ilyen — közvetetten — a forradalom ellen szól. Nem vélet
len az, hogyan reagál Bresztovszky Csizmadia támadására. Lelkesen védi 
Adyban a szimbolistát, de egv szava sincs arra, hogy a rossz pártkölfö 
helytelenül értelmezett forradalmiságával szemben rámutasson Ady radi
kalizmusának az egész elnyomott népet átölelő méreteire. Ezzel a védel
met helytelen vágányra tereli. Idéz Csizmadia «Fogházi leveleidből egy 
részt, amelynek érzékisége, „modem“, nyílt szexualitása már-már az 
Adyéhoz hasonlatos. A helyes eljárás itt annak a bizonyítása lenne, hogy 
Csizmadia erkölcstelenségi vádja Adyval szemben egy merev és szűk 
szemléletből fakad, s hogv az igazi forradalmisa? az élet minden terü
letén felszabadítóin hat. Ehelyett Bresztovszky aláhúzza ennek. a hang
nak öncélú jogosságát, s arra oktatja Csizmadiát, hogy «A maga erköl
csére gőgös, az erkölcsbíráskodást egyedül széppé avató leírhat ilyene
ket a morál felől. Az erkölcsbíróvá lett . . .  kritikusnak nem is ártott 
vona, ha második énjétől, a költőtől meggyőzet! magát ebben az irány
ban.» Bresztovszky tehát megvédi Adyt, de nem azzal, hogy a vád hely
telenségét bizonyítja, hanem azzal, hogv Csizmadiánál is találhatók 
ilyen «erkölcstelen» részek. A védelem tehát lényegileg semmivel sem 
mond többet a támadásnál: Csizmadia ösztönösen elhúzódik az erkölcs
telennek vélt modernizmustól, mivel nem látja ennek társadalmi funkció
ját, Bresztovszky pedig — aki viszont helytelenül látja ezt a funkciót —  
a burzsoá ideológiától fertőzötten, polgári szűk látókörű — szektáns — 
ösztönösségében elfogadja cs magukban való jóknak-6zépeknek találja Ady- 
nak ezeket a kiemelt vonásait. Hogy mennyire ebben az Adyban. a deka
dens szimbolistában látta ő megtestesülni a költő lényegét, s nem a forra
dalmár Ady lírai egységében, azt kézzelfoghatóan bizonyítja cikkének ez 
a mondata: „A faluból a város kattogó képei, villamos ívlámpái közé ke
rült, az új környezetben sokáig vergődő lelkű proletártól nem lehet idegen 
a duhaj magyar nemesek Párizsba jutott ivadékának — bár sokkal 
differenciáltabb — lelki nyomorúsága sem.“ Mi történik itt tulajdonkép
pen? Bresztovszky a dekadens Adyt közelítené a munkásosztályhoz, egy 
forradalmiságból kivetkeztetett, lírai teljességéből kiforgatott, kasztrált 
i'urzsoá poétát.

Bresztovszky éppen azt felejti ki az új irodalom elvi és gyakorlati 
elemzésből, amit Ady oly határozottan szögez le több cikkében is, „Az 
új, elátkozott (ráadásul nem is politikai programmal dolgozó) magyar 
irodalom: valószínű előfutár ja Magyarország megkésett, de most már 
nem sokáig halasztható szociális átalakulásának... — az is lehet, hogy ez 
az új forradalom, mely egyelőre csak nyugtalan fejek és idegrendszerek 
irodalmi csetepatéival jelenti be .magát, komoly forradalom lesz . . .  szo
morú és szép primitívségünket semmi sem igazolja jobban, minthogy
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az irodalomból k-ell kisejtíteni nekünk az életet vagy halált.** Ennek
az elkövetkezendő forradalomnak Ady többá-kevésbé helyesen érzi a 
bázisát is, sejti, hogy a feudalizmus megdöntésével, a parasztság felsza
badításával induló átalakulásnak túl kell mennie a polgári forradalmak 
vívmányain. Tisztában volt a magyar polgárság gerinctelenségével, kor- 
ruptságűval, a gyve!őfenségével. «így jutott el a szocialista munkásmoz- 
galomal vallott fegyverbarátságig — írja Révai József. — Természetesen 
nem volt szocialista. Ő a munkásságot demokratikus forradalom ereje
ként értékelte, amire egv demokratikus forradalmárnak támaszkodnia, 
anrben remélni lehet, amire Magyarország polgári demokratikus újjá- 
s z ölet ősébe vetett bitét rá lehet építenie . . .  Ady . .  : a szocializmus ellen
állhatatlan igézetét mélyen átéli, egész lényegével átadja magát a prole
társzocializmus varázsának, de nem adja fel önmagát, megmarad annak, 
aki: a po’gári kultúra vallójának és költő'ének.»

Ady forradalmisága nem problémában, nem egyarcú. Révai József 
elemzése mutat rá élesen Ady «két meggyőződésének* gyökerére: «A 
polgári-demokratikus forradalom követeléséért küzdeni akkor, amikor 
az ember már szerelne valami másért küzdeni, valamiért, ami túlmegy 
a polgári demokrácián, a polgári demokrácia programját hirdetni akkor, 
amikor az ember tudja, hogy ez a polgári demokrácia hazug és kép
mutató.» Igaz. hogy ez a döntő ellentmondás nem egyszer reakciós han
gulatokba sodorja Adyt, de végső soron «Az ő két meggyőződése. . .  
előre mutatott, nem pedig hátra, még ha Ady nem is tudta helyesen 
nevén nevezni azt, amiről itt szó volt.» Az «átfogó mozzanata* Ady lírá
jának a szocializmus felé vivő fcrradalmiság s ebben a végső kicsengésé
ben előbbre mutat, mint az akkori magyar politikai élet bármelyik 
pártja, ideértve a szociáldemokrata pártot is. Ezen a ponton tehát jóval 
előbbre mutat Bresztovszkvnál, akinek elvont elméleti fejtegetéseiben 
elmosódik a munkásosztály s vele a forradalom szerepe, s akinek refor
mista nézetei odáig mennek, hogy az agrárkizsákmánj;o!tak sorsfordulatát 
hajlandó a jobbágyfelszabadításban látni, a munkásosztály helyzetének vál
tozását ped;g abban, hogy «megérti az értékelméletet, mert ben-ne élnek ho
mályos tudat formájában az elmélet alapelvei». A forrada’om szükséges
ségének elkenését jelenti ez: a jobbágyfelszabadításnak és a szakszer
vezeti oktatásnak mint forradalmi végeredménynek az elfogadását.

De előbbre mutat, jóval előbbre Ady Endre Csizmadiánál is. Bresz- 
tovszky ellentámadására írott válaszában** még határozottabban bonta
kozik elénk Csizmadia proletkultos meggyőződésének lényege. Már előbbi 
cikkében is azt támadja Adyékhan, hogy „a népről írnak, de nem a 
népnek“, hogy költészetük „nem egyéb, mint a nép fumigálása s így 
egyenesen népellenes irányt képviselnek“. Velük szemben Gyagyovszkyt 
dicséri, mert őt „a legtudatianabb ember is megértheti.. — mert — világos, 
egyszerű nyelven“ ír. Ezen a vonalon folytatja támadását új cikkében. 
Tagadja, hogy a szimbolizmus ellen hadakozott volna: „Én az értelmet
lenség, a dadogó üresség ellen írtam.“ Kiáltó esztétikai süketséget árul 
el következő moadata: „Dehát miért sz.rnbohim a tüze« szekér? Látott 
már Bresztovszky tüzes szekeret, vagy ült már rajta? Miért jelentse ez 
a haladást, vagy pláne a szocializmust?“ Elvakultságában nem egyszer 
önmagával is szembekerül, ami nem puszta véletlen, és nem magyaráz
ható cs ipán a támadás vak extázisával, hanem elárulja Cvzmadh noiiti-

* Irodalmi háborgalás és szocializmus.
** Népszava. 1909 január 29.



kai nézeteinek végzetes korlátoltságát is. „A modernek egyáltalán nem 
modernek. Ezek a vad hazafias költők fordítottjai. Amazok azt hiszik, 
hogy kötelességből kell dicsérni mindent, ami magyar, mert az hazafi
i g ;  emezek meg viszont azt hiszik, hogy a magyar legyalázása . . . 
kötelesség, mert ez a nemzetköziség, a szocializmus.“ Hol hibázik Csiz
madia gondolalmenete? Kiindulási pontjánál. Egyrészt a „nép“ fogalmi 
tartalma nem tisztázott számára, másrészt művészi igényeit a gazdasági
lag legkönyörtelenebbül kizsákmányolt, öntudatában, kultúrájában, szer
vezettségében elmaradt proletariátus nívójával méri. Nem az a célja, 
hogy a munkásosztály művészi fogékonyságát, érdeklődését emelje, 
hanem „rossznak“, „népellenesnek“ bélyegez mindent, ami nem hajlandó 
alászállani a politikailag is helytelenül vezetett munkásság színvonalára. 
Ennek a törekvésnek forrása az a szemellenzős politikai meggyőződés, 
amely nem néz túl a proletariátuson, s így nem láthatja meg, milyen 
erős szövetségeseket kínál az országos forradalmi felajzottság. A Proletár 
Kölíemények-ben Csizmadia még számol az agrárius tömegekkel, de 
később egyre inkább szem elől veszti ennek a szövetségnek politikai 
jelentőségét. Mindinkább felülkerekedik benne a munkásosztály ösztö- 
nösségé.lől sodort forradaliniság romantikája, s elvokuHségában nemcsak 
azt nem veszi észre, hogy Ady radikalizmusának népi alapja hasonlít
hatatlanul szélesebb az övénél, de azt sem, hogy Ady forradalmár költő. 
Természetesen nem láthatta helyesen a munkásosztály helyzetéből 
fakadó konkrét történelmi feladatokat sem, a proletariátus vezető szere
pének döntő fontosságát az elkövetkező forradalomban. Ez az objektív 
tény — elzárkózás a munkásosztály szövetségeseitől — szubjektíve gyen
geséget, ingadozást eredményezett: „Mi csinálnánk ám forradalmat — 
írja egv későbbi versében — Csak baj, hogy nem merünk.“

Láthatjuk tehát, hogy egyaránt helytelen Csizmadia támadásának és 
Bresztovszky védelmének politikai alapja. Az előbbit a fcudalista-kleriká- 
lis sajtó Adj-támadásainak nívójához, az utóbbit pedig a burzsoá 
kritikusok-esztéták álláspontjához közelíti ideológiai tévútja. Mind a két 
álláspontnak az opportunizmus a gyökere. Bresztovszky esetében ez 
egészen nyilvánvaló: esztétikai elvein, irodalmi nézetein félreérthetetlenül 
sugárzik át a forradalommal szemben békés átnövóst, átfejlődést hirdető 
ideológia. Csizmadia azonban magatartásának igazi arcát forradalmi 
frázisokkal igyekezett leplezni. De a bérharcoknak, mint politikai vég
célnak elfogadása lényegileg a forradalom szükségének elmosását jelenti. 
Csizmadia magatartásában sok olyan vonást fedezhetünk fel, amelyeknek 
opportunista gyökereire Lenin mulat rá „Baloldaliság a kommunizmus 
gyermekbetegsége“ c. munkájában. Amit Lenin ebben pl. a szociálforradal- 
mároknak a német szociáldemokratákhoz való viszonyáról ír, az megvilá
gítja Csizmadia állásfoglalását is.

„ . . . a  ,szociálforradalmárok* a .baloldali ságot“ abban látták, 
hogy vihogtak a német szociáldemokrácia aránylag nem nagy oppor
tunista vétkein, amellett pedig utánozták ugyanennek a pártnak a 
szélső opportunisláit, például az agrárkérdésben, vagy a proletár- 
diktatúra kérdésében.“

fffcii i'T'' ' - .Csizmadia, csakúgy mint a magyarországi szociáldemokrata párt, a kon
krét történelmi lehetőségek között nem látta meg, mert nem akarta meg
látni, azt a helyes utat, amelyet Leninék követtek 1905-ben: „amely gyors 
ütemben vezetett ahhoz, hogy a tömegsztrájkok átváltoztak politikai sztráj
kokká, azután forradalmi sztrájkká, azután pedig „felkeléssé.“ A magyar
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országi szociáldemokrata párt, valahányszor a hérmozgalmak forradalmi* 
politikai sztrájkba csaptak volna át, visszakozz-t rendelt el, s a munkás
ság megmozdulásai — pl. 1912-ben — a szociáldemokrata párt akarata 
ellenére nyertek forradalmi jelleget. Csizmadia irodalmi-esztetikai nézetei 
is ennek a „politikai“ vezetésnek igényéhez igazodnak, s hogy forradalmi 
szólamai mennyire üresek és hamisak voltak azt mi sem bizonyítja job
ban, minthogy a forradalmi események eltávolították Csizmadiát még a szo
ciáldemokrata párttól is, 19-ben pedig elárulta a proletariátust. Árulását 
az ellenforradalomban gyümölcsöztetle: Nemzeti Munkáspártot alapított s 
az időközi választás során bekerült az I. nemzetgyűlésbe. 192í-ben Igazság 
címen indított egy ellenforradalmi-üszífó lapot, amelynek szinte egyedüli 
célja a proletárforradalom elleni izgatás volt. így vezetett Csizmadia 
opportunizmusa a „baloldaliság“ látszatát keltő hangoskodástól a párttól 
való elhidegülésen át az ellenforradalom leplezetlenül aljas kiszolgá
lásához.

*

Ügy látszott, hogy az első golyóváltások után a vita Bresztovszky 
javára dőlt el. A Népszava szemmel láthatóan az ő álláspontjához húz, az 
ő álláspontját támasztja alá egy munkás levele is, Schaffer Gyula mázoló
segédé, amelyet nagy lelkesedéssel közöl a lap. Dóczy Jenő kételkedik 
a „munkás“-levélnek hitelességében, mondván, hogy „szinte végszóra 
jelentkezett“ közvetlen Csizmadia tárcája után. Maga a levél lelkes állás- 
foglalás Ady mellett és Csizmadia ellen. Kérdés, jelent-e haladást Bresz
tovszky álláspontjához képest, vagy az ő vonalán folytatja tovább Ady 
„védelmét“. Schaffer megjegyzi, hogy néhány évvel ezelőtt még Csizma
dia volt a körülrajongott költő, „de akkor még hol voltunk a mostani fej
lődéstől. Azóta sokminden megváltozott“ Voltak szabad iskolák, felol
vasások, tanulás és tanítás (elterjedt az értékelmélet — írta Bresztovszky) 
s mindezt az „új modern embereknek köszönhetik a proletárok“. Ez eddig 
igaz is, rendjén is volna, maga Lenin is hangsúlyozza, hogy — egy bizo
nyos fázisában- a munkásosztály történelmének — „a munkásoknak szo
ciáldemokrata tudatuk nem is lehetett. Ezt a tudatot csak kívülről hoz
hatták nekik. Minden osztály történelme arról tanúskodik, hogy a mun
kásosztály kizárólag a maga erejéből csak trade-umonista tudatot képes 
kifejleszteni“. De nézzük meg ko-nkrétan, mire tanították Schaffer Gyula 
szerint az új modernek — közöttük természetesen Ady is — a proletariá
tust. „Finomabb lett az ízlésünk. Az igényeink megmagosodtak. A ragá
lyos nyavalya, a tudomány és művészetek megértése tényleg ránkragadt... 
Megtanították a munkásokat zenét érteni, képet, minden művészetet. Sőt 
Adyt is megérteni, az igazi Adjt“. De a fentiekből ugyancsak nem az de
rül ki, hogy az igazi Adyt értették meg. A sok művészet és kultúra között 
elvész a lényeg: Ady forradalmisága. Ady társadalmi tartalma. A „mun
kás“ Schaffer Gyula levelével jottányit sem jutottunk előbbre, ott vagyunk, 
ahol Bresztovszky: a burzsoá esztéták uszályában, s ezen mit sem változ
tatnak a levél tetszetős frázisai.

Világosan kitűnik az állásfoglalások politikai jellege, a «paraszt 
ideák» körül zajló mellékcsetepatéban is. Csizmadia Sándor második 
cikkében sértett duzzogással rója fel a Népszava szerkesztőinek, hogy 
Ady és a modernek mellett «az én szegény paraszt ideáim* már nem 
kapnak helyet a lapban. Az írónak ebben a mondatában egy bizonyos 
politikai állásfoglalás is megszólal, a falu-város ellentétének veszélyesen
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demagógikus, érzelgős hangja. Üjabb lépés, amely Csizmadiát a feudális
kritikusokhoz közelíti. De utm kűvésbbé helytelen SchütTer válasza- .,£s a 
parasztideák tényleg nem elég tartalmasak már a parasztideákból vá
rosivá fejlődött munkásoknak. A lébolydaköltők . . .  Megtanítottak arra, 
hogy paraszt nincs.» Aki erre tanította a munkásokat, az nem Ady 
Endre. Schaffer figyelembe sem veszi, hogy Ady éppen a paraszti el- 
nyomottság forradalmi leleplezésében a legkövetkezetesebb, a feudaliz
mus csökevényei elleni harcban a legradikálisabb. Volt parasztság, sú
lyos és nehéz paraszti problémák terhelték a század első évtizedét, a 
forradalmi, átalakulás első határozott célja éppen a paraszti tömegek fel
szabadítása — Ady erre tanít Csak dekadens polgári elemek, szűkagyú 
urbánusok tagadták ezt, akiknek Wilde és a pszichoanalízis volt alfájuk 
és ómegájuk. Azt hiszem, nem szorul bővebb fejtegetésre, hogyan hajlik 
össze ezen a ponton a burzsoá szemlélet a feudális érdekkel.

Nem visz közelebb az igazi Ady megértéséhez Antal Sándor cikke 
sem,* amely széles liberalizmussal ítéli el a pártköltészetet, agitációs 
verseket. Szerinte a proletárművészet még csak kezdődőben van, a 
munkásosztálynak nincs művészi igénye. «Van azonban modern költé
szet . . .  A modern költő a mai ember érzés-, gondolat- és hangulat
világát fejezi ki» — függetlenül attól, hogy tagja-e a pártnak, vagy sem. 
Szerinte Adyt magyarázni kell a munkásságnak, az érthetetlen verseit 
ép úgy, mint Rippl-Rónai „mázolt képeit és Rodin kőben maradt szobrait'*. 
Ezt tartja helyes útnak. Akik pedig „folytonosan pirosán égő, festett 
proletánszívvel járnak a munkások között és ki akarnak zárni minden 
irodalmat, ami nincs benne a pártprogramban“, azok rossz úton halad
nak. Mindez igaz. De a nagy lendületben a gyermeket is kiönli a teknő- 
ből: Ady forradalmi lényegét Liberalizmusában eljut egészen a burzsoá 
kritikusokig, az 5 szemszögükből igyekszik rendet teremteni a párt 
művészi portáján. Kisöpör mindent, ami vulgáris, proletkultos, polgár- 
rémisztő — s velük együtt a forradalmiságában makacs Ady Endrét is. 
Éppen úgy, mint ahogy azt a burzsoá folyóiratok tették volt. Hang
súlyoznunk kell itt, hogy mind Bresztovszky, mind Antal Sándor helye
sen járnak el a reformista párt „hivatalos“ költészetének elitélésében. 
De az e téren megnyilatkozó túlzott buzgalom nem egy széles per s pék- 
tivájú, következetes szocialista világnézet eredménye, hanem egyik szimp- 
tomája a burzsoá ideológia előtt való meghajlásuknak, reformista- 
opportunista magatartásuknak.

Somogyi Béla (Suhogó) nyilatkozata a Népszava január 31-i számában 
új fordulatot ad a vitának. Tagadja, hogy Breszlovszkv álláspontját a lap 
egész szerkesztősége elfogadná, sőt ellenkezőleg, úgy véli, hogy „a mun
kásság lapja nem lehet kísérleti terepe olyan irodalmi termékeknek, ame
lyeket a munkásság óriási többsége be nem vesz“. Ezzel az állásfoglalás
sal Csizmadia elveit húzza alá, de nálánál sokkal tapintatosabban és körül
tekintőbben kezeli a kérdést. Cikkének leglényegesebb mondanivalója Ady 
elválasztása a modernektől annak a helyes hangsúlyozása, hogy az ú. n. 
modern irodalmat nem lehet egységesnek tekinteni. „Nem mondom, hogy 
Aqv és Révész Béla, akik számos munkájukban nagy tehetségről tettek 
bizonyságot — ne jussanak szóhoz a Népszavábön. De azok a szó- és 
gonoolatcsavaró alakocskák, akik a nyomukba lódulnak, ne tölthessék meg 
a Népszava hasábjait gyatra munkájukkal.“ Azzal vádolja lapját, hogy a 
benne megjelenő „szépirodalmi termékek egy része a szociáldemokrata
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fejlődést nem mozdítja elő, sem az olvasóit ízlését, műveltségét nem fej
leszti“ — legyen tehát a Népszava olyan lap, „amely a hang és a forma 
egyszerűségével utat tör magának le a legelhanyagoltabb néprétegekig“. Ha 
csak a Népszava szépirodalmi feladataira korlátozódnának Somogyi meg
állapításai. igazat adhatnának neki az/al a megkötéssel, hogy a „hang 
és forma egyszerűségének“ igényén mást ért, mint korának konzervatív 
irodalomtörténészei. De a haladó irodalom szemszögéből tekintve, lénye
gileg Somogyi sem mond sokkal többet Csizmadiánál. Az irodalmat ö 
sem a fejlődő, kibontakozó, progresszív mozgásiján lévő munkásosztály 
perspektívájával méri, hanem a proletariátus pillanatnyi átmeneti állapo
tát statikussá merevíti, s erre alapozza irodalmi nézeteit.

A kor akusztikájának természete úgy hozta magával, hogy minden 
moderneket érő támadás Ady Endrén csattanjon, Somogyi cikke után a 
vita hangja megváltozik. Adyellenes színezetet nyer s a cikkek egy részé
ben már jelentkezik az Ady-líra helytelen szemléletből fakadó ketté; 
választásának motívuma is. Nem arról a spontán, népi kiválasztásról 
van itt még szó, amely — mint Révai József írja — „Ady szimbolizmu
sából úgyszólván kivonja, kiszűri a realizmust“. Hanem Ady költészeté
nek, költői teljességének meg nem értéséből. Vince Sándor* pl., aki ,VA 
modern írásokról“ szóló cikkében élesen nekirohan Babitsnak, Dutká- 
nak, Kosztolányinak, Gél! ért Oszkárnak és ab ovo el ve téridőnek tartja 
őket, Adyról így ír: „Nem bánjuk, ha megjelennek jó versei a Nép
szavában. De csak a legjobbak. Az azonban mégis sok, ha a mi fiata
lunkkal szemben (ez nyilván Csizmadia), aki nekünk még tud, még akar 
dalolni, Adyt tesszük meg Apostolnak, őt meg maradinak.“ A problémá
nak ilyetén való beállítása helytelen; ideológiai alapjának zűrzavarossá
gára a cikk következő mondata vet fényt: „Ady a degenerált burzsoázia 
költője — “ Vince Sándor tehát a degenerált burzsoázia költőjének en
gedi meg, hogy néhány „jó“ versét közöljék a Népszavában, ami egy
részt azt jelenti, hogy a cikkíró még csak közel sem jut Ady megértésé
hez, sőt éppen az Ady-komplexum alapmotívumát: a burzsoáziából való 
kiábrándulás felemásságában is előre mutató pátoszát nem érti .meg — 
ugyanakkor azonban kompromisszumot is köt „szocialista“ meggyőződévé 
vei: elismeri, hogy a degenerált burzsoázia költője írhat jó vertset a mun
kásság számára. De nem érti Adyt Marciai sem, aki nem tartja meg
engedhetőnek, „hogy minden hosszúhajú futóbolondéria, tehetetlen kőíic- 
kodás helyet találjon itt (t. i. a ,Népszaváéban) s az a körülmény, hogy 
a polgári társadalom kinevette, vagy kipofozta, nem lehet jogcím arra, 
hogy a proletárság tárt karokkal fogadja.“ Igaz ugyan, hogy „Ady Endre 
nem közönséges tehetség, de még tizedakkora sem, minit amínőnek az 
ellene való agyarkodás szerint látszik. Minden jó verse után 30 rosszat 
ír. A jók nagyon jók . . .  A rosszak éktelen torzszülöttek, rémséges fűzfa- 
versek . . . “ Jó versnek tartja a „Proletárfiú verse“ címűt, fűzfa versnek 
a „Küldöm a frigyládát“. Nem nehéz leleplezni azt a politikai-ideológiai 
magatartást, amely az Adyhoz való viszonyulást döntően meghatározza. 
Sem Vince, sem Marciai** nem látják helyesen az irodalom iársadalom- 
funkciójánax mibenlétét. Nem látják, hogy az írói műben mindig egy 
bizonyos társadalmi magatartás tükröződik, függetlenül attól, hogy ez a 
magatartás h e te s  e, vagy sem. Ebből az következik, hogy míg társadalmi 
osztályok vannak, minden mű — közvetlenül vagy közvetve — áMásfogia-

* Népszava. 1909. február 11.
'** Népszava. 1909. február 27.
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Iást is jelent az osztályharcban. Ebből a harcból még a leggőgösebb par»
nasszien és lege'.vontabb szimbolista sem szakadhat ki.

Vince nem látja meg, hogy Ady egész költészete — tehát nemcsak
„jó“ versei — többé-kevésfcbé közvetlen társadalmi reflexiók Vince 
téves esztétikai nézeteit politikai nézeteinek szektáns-romontikus volta 
magyarázza. Cikkében helyeslőleg idézi a következő verssorokat: „Sebaj, 
hogy most egyedül vagyunk, így tart ez több évezred óta már“ —, majd 
pedig így ír: „ . . .a  proletánságnak senkit sem kell hívni, kérni, mert elég 
erős arra, hogy egymaga is megvívja azt a harcot, melynek eredménye a 
felszabadulás lesz.“

A népi spontán kiválasztásnak nem ez az alapja. Adynak ez az 
utóbbi megszűrése tulajdonképpen a költő belső ellentmondásainak végső 
feloldása, annak a bizonyos „átfogó mozzanatnak“ az ösztönös megértése, 
amely túlcsapva Ady lírájának korlátain és regresszív vonásain, annak 
progresszív, forradalmi jelleget ad. Ez a népi kiválasztás helyes válasz 
Ady problémáira — a költő problémafelvetésének szellemében. Annak 
felismerése, hogy „mind emez ellentmondások mögött fővonalában — az 
életmű fővonalában — mégis egységes magatartást láthatunk Adynál“. 
(Lakács György: Ady nem alkuszik.)

• *

Csizmadia-Bresztovszky-Schäffer cikkei után egyre zavaro
sabb, ekieticizmussal és ellentmondásokkal terheltebb lesz az Ady körül 
zajló vjta. Egyrészt az eredeti probléma: Ady és a modernek értékelése a 
munkásosztály, a radikális haladás szempontjából, mindinkább a szociál
demokrata párt, illetve a szakszervezeti mozgalom agitációs problémáinak 
nívójára ereszkedik. Másrészt viszont távolabbi elvi kérdések steril fejte
getésévé absztrahálódik, s többnyire már a problémák felvetésekor hely
telen irányba tolódik. De ezekben az elvi kérdésekben is végső soron közös 
alapra: a munkásosztály történelmi szerepének helytelen értékelésére 
vezethetők vissza a tévedések. A problémának ilyetén való összefoglalása 
természetesen csak leegyszerűsítés, végső konklúzió, amely még bizonyí
tásra szorul. De nem fölösleges itt kitérni a szociáldemokrata párt vezető
ségének elvi jelentőségű nyilatkozatára,* amelyet az Ady körül zajló vita 
közben bocsátott ki. A szociáldemokrata párt a koalíciónak 1905-ben tör
tént bukása után nyílott politikai lehetőségeket nem tudta helyesen ki
használni. A szakszervezet mozgalmai — amelyeknek történelmi jelentő
ségét a XX. század első éveiben hiba volna eltagadni — olyan erősen 
liatottak a munkásosztály vezetőire, hogy az előnyösebb feltételek mel
lett sem voltak képesek kellőképpen és helyesen átpolitizálni a magyar 
munkásság szervezeteit. Nem voltak egyértelműen határozottak a társa
dalmi átalakulás természetét illető elképzeléseik sem. A pártban a refor
mizmus, szindikalizmus, általános opportunizmus uralkodott. Ezt az elmé
leti határozatlanságot tükrözi a nyilatkozat is. „A pártvezetőség nem 
tartja sem helyesnek, sem szükségesnek, hogy mint testület beleszóljon 
irodalmi áramlatok vitájába és akár az egyik, akár a másik irányban 
álláslfoglöljon . . .  A pártvezetőség elismeri, hogy a Népszava szellemi tar
talmának összeállítása a szerkesztőség joga és kötelessége Anélkül, hogy 
a szerkesztőség ezen jogkörét érinteni akarná, kívánatosnak tartja, hogy 
inás, rátermettségük miatt kiváló írók kiszorítása nélkül Csizmadia Sán-
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dor elvtárs közleményei ezentúl is helyet találjanak a Népszavában.“ Ez
az engedmény Ady, illetve Csizmadia irányában nem egy következetes 
marxista állásfoglalás eredménye, nem egy helyes érzékkel felfogott 
taktikai probléma józan megoldása, hanem a depóiitizálódott párt tanács
talanságának, ideológiai bizonytalanságának manifesztálódása az iroda
lom területén. A pártvezetőségi nyilatkozat személyi kérdéssé degradálta 
áz Ady körül folyó vitát, nem látta meg a mögötte húzódó elvi-politikai 
tartalmat.

*

A vita további folyamán a munkásosztályt a nemzet többi forradal
mas rétegétől izoláló politikai nézetek nyomták rá bélyegüket az állás
foglalások többségére. Mind távolabbi irodalmi-politikai szempontból, 
mind az akkori magyar helyzetet tekintve, a vita résztvevői nem értékel
ték helyesen a munkásosztály új lehetőségeit, aminek egyrészt a trade- 
unicnizmusból való továbbjutás nehézsége volt az oka, másrészt a 
forradalom felé vivő döntő lépés — a magyar ellenzék szocialista meg
szervezése — elől való visszahőkölés. Ladányi Rezső* nem látja meg a 
modernek legradikálisabb képviselőiben — így Adyban sem — a perma
nens forrada’.miság bennük rejlő potenciáit, s csak annyiban helyesli irá
nyukat, amennyiben a konzervatívok ellen küzdenek. De ennek a harc
nak sem érti igazi jelentőségét, cinikusan — kívülről szemléli: „ha a két 
rossz között (t. i. a konzervatívok és modernek között) a kisebbik rósz- 
szat kell választani, a modemek mellé állok“. De ezen túl „a modernség 
nem jelent okvetlenül haladást is“. Azt világosan látja, hogy „A forrongó 
é let. . .  nem a polgársághoz hasonló tombolást, hanem fejlődő forradalmi 
hangulatot hozott létre“, de bámulatos politikai és irodalmi süketségről 
tesz tanúságot, amikor mindezt mintegy felrója Ady Endrének, akinél 
intenzívebben talán senki sem érezte át a századeleji magyar társadalom 
forradalmi telítettségének minőségét. Csak modern polgári költészetnek 
ítéli Ady líráját, a szó pejoratív értelmében. S ha Bresztovszky helytele
nül vetve fel a kérdést, amellett erősködött, hogy a „vergődő lelkű prole
tártól nem lehet idegen a duhaj magyar nemesek Párizsba jutott ivadé
kának ... .  lelki nyom orúsága...“, nem kevésbbé helytelen meggondolások 
juttatják el Ladányit ahhoz a megállapításhoz, hogy „A duhaj, Párizsba 
jutott magyar nemesi ivadék lelki nyomorúságához mi köze a proletár
nak?“ Lényegileg ugyanerre az álláspontra helyezkedik Neumann Samu 
nak óvatosabban megfogalmazott cikke is.** Esztétikai fejtegetései közben 
nem egyszer jut helyes megállapításokhoz, de ezeket az elméleti kritériu
mokat már képtelen az irodalmi gyakorlatra alkalmazni. „Minden írónak 
az szabja meg kiválóságát, hogy mennyire képes megérteni és felfogni a 
vajúdásban lévő eszmék jelentőségét, másszóval: van-e annyi látnoki 
tehetsége, hogy a társadalmi fejlődés irányát előre lássa vagy legalább 
megsejtse.“ De nem veszi észre, hogy Ady éppen a fejlődés helyes irá
nyának előre sejtésében, csiráiból való kibontásában nő kortársai fölé. 
így párosulnak a nem következetesen forradalmi politikai nézetek, az 
opportunizmus különböző válfajai esztétikai tévutakkal, esztétikai for
malizmussal.

A költészet feladatainak helves megítélése a munkásosztály szem
pontjából, de ugyanakkor Ady lírájának helytelen értékelése ugyancsak
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a munkásosztály szempontjából, jellemzi Kiss Károly cikkét is.* Követeli, 
hogy a Népszava irodalmi közleményeiben „érezhető legyen a tendencia, 
az elnyomott nép felszabadításának nyugtalan, forradalmi v á g y a ... A 
társadalmat csak következetes, forradalmi munkával lehet megváltoz
tatni . i . Láttak már önök forradalmat — nép nélkül?“ Ha ezt a kesztyűt 
Bresztovszky vagy a párton kívülálló burzsoá esztéták lábaihoz vágná, 
lelkesedni tudnának a mozdulat radikális páthoszáért. De mivel a modern 
irodalom s elsősorban Ady Endre fejéhez vágja, állásfoglalásának értékét 
le kell szállítanunk. Kiss Károlyra bizton ráillik az „egyszerűség dervise*’ 
epiteton ornans, ő is azok közé tartozik, akik ugyan nem jutottak el 
Ady megértésében a spontán kiválasztás képességének fokára, de akiknek 
őszinte érdeklődése előtt Ady is tisztelgett jónéhány költeményével.**

*

Tömör és félreérthetetlen Ady Endrének „Irodalmi háborgás és szo
cializmus“ címmel megjelent válasz-cikke. A leglényegesebb ebben az, hogy 
a támadások nem szegték kedvét a költőnek, nem sértett duzzogással vesz 
tudomást a körülötte zajlott csete-patéról, nem fordít hiún hátat a szo
ciáldemokratáknak, hanem pillanatig sem feledkezve meg az objektíve, 
ellenséges Rákosi-Dóczy-féle irógenerációról, őket támadja, ostorozza, 
gúnyolja. Világos bizonysága ez a cikk annak, hogy Ady a döntö, a fő
ellenségnek a konzervatívokat, a herczegferenci „sváb diplomata képessé
geket“ tekintette, s ettől a céltudatos harctól norp engedte eltéríteni magát 
akkor sem, amikor a szociáldemokrata körökben zajló vitához szólt hozzá. 
Az a motívum húzódik végig ezen a cikken, amelyet a Küldöm a frigy- 
ládát-ban így fogalmaz meg: „Tagadjatok meg, mégis-mégis Én a tietek 
vagyok.“ De qá|, a szubjektív érzés itt határozott, objektív karaktert nyer 
azáltal, hogy Ady — támadóan Beöthy Zsolték felé, magyarázó együttér
zéssel a szocialisták felé — fejtegeti az új irodalom és a szocializmus kap
csolatát. Érzi, hogy ez az irodalmi harc több hírlapi polémiánál: politi
kum, hiszen „az irodalom ma Magyarországon azokat is izgatja, akiknek 
nem kell. Nagyobb, társadalmibb, gazdaságibb, tehát emberibb okának 
kell lennie ennek, mint amilyent az urak, esztéták vagy svájci zsoldosok 
meg tudtak látni.“ Vallja, hogy az „új mai irodalmi kalamajka sose lett 
volna meg a szocializmus magyar felnövekedése nékiil“, s ha még bizony
talan is, hogy mikor következik el a szocializmus gazdasági felszabadító 
hatása, „de a lelkeinket kezdi már szabadokká tenni . . De a „magyar 
lelkek forradalma“ a gazdasági változást megelőző „intellektuális forrada
lom“ Adynál nem marad meg egy szűk, szellemi foglalkozású réteg revo- 
lúeiójának. Szimptomatikusnak tartja ezt csupán, elörezgésnek: „Most vagy 
soha, annyi bizonyos, most vagy soha el kell válnia, vájjon az irodalom 
tényleg jóslója, előzője minden társadalmi és politikai megújulásnak.“*** 
Nem egészen azonos, de — mutatis-muíandis — rokon ez az állásfogla
lás Petőfi nézeteivel, aki Aranyhoz írt levelében hangsúlyozza, hogy az 
irodalomban uralomra jutó nép már nem áll messze attól, hogy a politi
kában is uralkodjék. S mennyi hasonlatosság Petőfiéit honorációr rétegé
nek forradalmi szerepe, s az Ady körül csoportosatoké között!

Ady lírájának ellentmondásosságából is az a meggyőződés cseng ki,
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hogy fórra dal mot csak tömegekkel lehet végigcsinálni, s ezért nem szakad,
fiséin lehet megállni aZ „intellektuális forradalomnál“. Látja ebben a radi
kális átalakulásban a maga és költőíársai szerepét is.

Hajh kürtösök rohanjatok,
Nagy kürtszóval eltbe:
Boldogtalan szomorú nyáj 
Ez a magyar fold népe.

Adyt társadalmi helyzete predesztinálta arra, hogy — legtisztább pillana- 
nataiban — fúlemelkedve társadalmi-kulturális kötöttségein, a jövőbe ves
sen prófétái pillantást, és a társadalom fejlődésének helyes irányába 
mutasson előre. Ez a profetikus tisztánlátás jellemzi politikai koncep
cióját és szélesíti az egész magyar forradalmi nyugtalanság álfogásáig 
líráját. Ez az a pont, ez az a prófétai magaslat^ ahová nem jutott el sem 
a szociáldemokrata párt politikai iránjílósa, sem a körülötte tömörülő 
írók és költők csoportja. Ady Endre volt az egyetlen ebben az időben, aki 
«Z „intellektuális forradalmár“ intuíciójával érezte azt, amit Lenin mond 
egy helyen: „Aki a munkásosztály figyelmét, megfigyelőképességét és ön
tudatát kizárólag vagy akár csak főleg a munkásosztályra irányítja, az 
nem szociáldemokrata, mert a munkásosztály önmegismerése elválasztha
tatlanul össze van kötve a modern társadalom valamennyi osztálya kö
zötti kölcsönös viszonyra vonatkozó . . .  fogalmaink teljes szabatosságá
v a l . . .  A munkásnak ahhoz, hogy szociáldemokrata lehessen, világosan 
kell látnia a földesúr és a pap, a mogasrangú hivatalnok és a paraszt, a 
diák és a lumpenproletár gazdasági helyzetének lényegét és társadalmi 
és politikai arculatát. , . “ (Mi a teendő.)

Csizmadia Sándorék költői produktumai a szakszerv#eti bérmozgal- 
mák, a szektám politikai vezetés igényeit valósították meg az irodalom 
területén. Bresztovszliyék is a forradalom szükségességét elleplező, refor
mista-opportunista ideológiák képviselői voltak. Politikai korlátáik tették 
őket képtelenné arra a bizonyos pszichológiai közeledésre az összes dolgo
zóhoz, ö forradalmi hajlandóságú rétegekhez, amelyről tíz esztendő múlva 
Lenin ír a mag.var munkásokhoz küldött üdvözletében. Ady képes volt erre 
äz egész pozitív magyarsághoz való lelki közeledésre. Költészetében ott 
tükröződik a gátlásaiból, rossz hagyományaiból, ellentmondásaiból forra
dalom felé bontakozó Magyarország teljes képe.

Pándi Pál
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A bevérzett vásznak hullámai között
a józan ész és a sárkányfogak kerítésén túl
ahol barna csuhát öltött magára a nap
férgek nyüzsögtek, az ember halott szemei
mélyen ültek a moszatban s a lehervadt fülek
mint a hangyák és százlábúak menedékei
s a felzaklatott galambok fészkében
szennyes és hideg fémgolyók hevertek
hol az egyiptomi sáskajáráshoz hasonlón
tüzes acél, csörömpölő üvegtörmelék hullt az égből
ott hol Isten végtelen hatalma hirtelen véget ért
s túl a szenvedések fakó vízmosásain
a k:áltások göröngyein s a szégyenoszlopokon is túl
amiket elképzelhetetlen idők ácsoltak körénk
ott a gyalázatos oszlopok árnyékában egy trombita zendült fel
s a megdagadt vizeken új hajók érkeztek
egy régóhajtolt hajnal feledhetetlen színeivel.

így kezdődött az ember feltámadása Európában
s a mi kis földünkön is, ó a kihűlt tűzhelyek
egy csók, egy kézfogás emléke mily gyengéden érintették meg

[szívünket
s ahol azt hittük, mindennek vége, a párkány töredékén 
egy rózsa óvta szirmait s epekedón mosolygott, 
így kezdődött, hogy az ember rossz fogai közül 
kihullott a véres kés, az átok, ami saját fejére szakadt 
s hogy ujjai leváltak a másik ember torkáról 
zászlók emelkedtek a magasba s a szerszámok orkesztere szólt 
ott, hol a végzet ostora zúzta szét csontjainkat 
az elhagyott ház kapujában ismét csikordul a kulcs 
megleljük életünk értelmét s az elveszett gyermek lábnyomát, 
ó  szenvedéseink végtelen sora 
ó, tragikus múltúnk véres cafatai 
ó, gyötrő félelmeink a gyilkolástól 
s még szörnyűbb félelmeink a meggyilkoltatástól 
amott a mély veremben hevertek már döglötten 
tisztító tűz és halálos jégzivatar szakadjon rátok 
mossanak szét elhullott könnyeink árjai.

Csatornák hörgése s a dögvész szirénái helyett 
most a gvárak. műhelyek és irodák kürtjei szólnak 
kiszálltál sírodból, ó hét tőrrel átszúrt értelem 
a költészet illatos koszorúját fonom homlokodra 
ki fénnyel és harm attal öntöződ m ártírjaink dicsőségét
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sarjasztod vágyainkat, vezeted karunk mozgását
a szolgákat te lazítod fel telhetetlen gazdáik ellen
s a te méhedben bontja ki csiráit á jövendő
Erőnk új rügyezését láthatod világ
ki tagadhatná házaink felett a szétömlő fényt
hű.asszonyaink újból kitelt formáit
iskoláink falai közt az ébredő nép dalát
s ti idegenek, hunyt pilláitok mögül is nem halljátok-e
gépeink pergő ütemét, repülőink zúgását
a sárga gabonatáblák felett, innen és túl a fellegek tavában
s ahogyan mozdonyaink áttörik az éjszakák ködfalait
tengelyeiken gurítva felénk földünk termését
vizeink pontyait, csukáit, ezüst szép márnáit.

Napunk felkeltét, jószágunk gyarapodását éneklein 
ezen a madarakkal behintett, bronzszín ha jnalon 
s ha az igaz szó lángjaira szomjazol, testvér 
hallgasd csak, hallgasd bő nyarunk zuhatagait 
és lásd hogyan nyitja ki égő szirmait az ígéret 
s az áradás, amit mi kavartunk fel 
hogyan sodorja el a múlt világ rongyait.

Kassák Lajos



BOLDOG BÉKE

Hét hetet töltöttem Terezovác-Szuhopoljában, ahol Jankovích-Bésáu 
Endrét tanítottam az első jogi alapvizsgára. Nagybirtokos és aristlokrata 
volt a Jankovich Bésán-csalíid, körükben csupa grófot ós bárót ismertem 
meg, kii.önös volt köztük ólnem. A hat hét elmúltával pompás kastély
ból kerültem haza, Hársfa-utca huszonhatbeli lakásunkba. Ebben a hát
ban már lakiunk, második elemista koromtól kezdve csaknem hét évig. 
Távollétem alatt költözött anyám ide.

Üj lakásunk a földszinten volt, egy utcai szobából és egy konyhából 
állott. A szobát anyám kiadta egy férfinak és egy nőnek, akik úgyneve
zett vadházasságban éltek. Ezt a közhasználatú szót, hogy vadházasság, 
már akkor elítéltem. De szabadabb nézetemet nem tudtam követni lelki 
erővel. Magam sem tudom, milyen ítéletet hozzak az akkori éa későbbi 
Önmagámról, azt hiszem azonban, hogy nem követek el hibát, ha azt 
mondom, hogy látszólagos, néha szinte ragyogó okosságom mellett, saj
nálatosan nagy szamár voltam. Igen, aligha lehet máskép, mint hogy aki
nek annyi leiki nyavalygása van, mint nekem volt, az valójában egy 
szerencsétlen szamár; hiába próbálja értelmével kiigazítani a tévedéseit, 
minduntalan elköveti azokat. Például, hogyan voltam ezzel a vadházas
párral? Bárki kinevethet és magam is fanyar gúnnyal emlékezhetem az 
esetre: Szégyellem, hogy nálunk vadhazaspár lakik. Szóval a közfelfogás 
terrorja alól ebben a kérdésben nem tudtam megszabadu ni. Az otthoni 
helyzetet kényelmetlennek és megalázónak éreztem. Én, Nagy úr, a lel
kesedő, a szabad gondolkodásért, a társadalmi igazságtalanságok ellen 
öntudatlanul is harcra készülő fiatalember.

Az már csak külső kényelmetlenség volt, hogy anyám, én és cut 
öcsém, a konyhában laktunk, én a konyhokore terített matrácokon alud
tam. Úgy is mondhatom hát, hogy csak alvóhelyem volt, lakásom nem. 
Minden időmet csavargással és kávéházban töltöttem. De ha rendes laká
som lett volna is, már abban sem tudtam volna tartózkodni. Nem bír
tam a magányt és a családi környezetet sem. Hogy valahol külön szobát 
béreljek, ahhoz nem kerestem elég pénzt, de meg az is visszatartott 
ettől, hogy a szobabérek fizetése anyám segítésének a rovására történt 
volna. Többféle belső hajlam és külső körülmény határozta meg tehát, 
hogy kávéházi törzsvendéggé váltam és az is maradtam csaknem egész 
életemen át.

Érdekes volt a kastélybeli életből ilyen körülmények közé hirtelen 
visszazuhannom. Olyan ideges lettem, hogy nyugtalanságomat csak bróm- 
mal tudtam elviselhetővé csillapítani. Jártam az orvosokat, mindig újabb 
és újabb reménnyel, de mindig csalatkozva, mert a neuraszténiát nem 
tudták gyógyítani. Az orvosok a neuraszténiásoknak csillapitószereket 
rendeltek, megnyugtató kijelentéseket tettek nekik, hogy nincs „semmi 
komoly“ bajuk, betegségük „csupán idegesség“, majd elmúlik. A pénz
telen pácienseknek csők ilyen megnvugtatás jutott, no meg brőm. ami nem 
került sokba. A jobbmódúakat vízkúrára küldték, vagy üdülőhelyre. 
Tagadhatatlan. hogy az enyhébb betegeket kínosabb állapotaikon az ilyen 
gyógymódok néha átsegítették. Emlékszem rá, hogy éppen ebből a hársfa
utcai lakásomból egyszer dr. Frey Ernő idegorvost is felkerestem pana
szaimmal s háromszor-négyszer jártam nála. Egv nervinol nevű bróm- 
készífményt rendelt, mely valami édes sziruppal volt keverve. Ezt a 
gyógyítkozási kísérletemet csak azért meséltem el, mert általa váltam
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jóismerősévé Frey nek és ennek az ismeretségnek később — súlyos hely
zetben, amelyről majd szólok — nagy hasznát vettem.

Sovány, magos ember volt ez a Frey Ernő, róla is csaik úgy sírt 
a neuraszténia. Látszólag persze jól viselte betegségét, illetve állapotát. 
Már akkor kezdtem felismerni, hogy az ideg- és elmeorvosok maguk is 
betegek s betegségük enyhítésére igen szerencsés helyzet, hogy más 
neuraszténiásokkal, különféle idegbajban szenvedőkkel és esetleg elme
betegekkel foglalkoznak. A betegek kikérdezése mintha az 6 számukra 
is mintegy önanalízis és a megnyugtató eljárás, mintha nekik is autó- 
szuggesztív gyakorlat lenne, nem minden eredmény nélkül.

A kastély után furcsaságok is mutatkoztak kedélyáUapotomban. 
Hiszen egy kis túlzással mondva, mennyországból kerültem a pokolba. 
És abban a hathetes kisebbfokú mennyországban ellenállhatatlanul 
képzelegtem a jó, az úri életről. Az ember beszélhet és cselekedhet értel
mesen, a fantáziáját azonban aligha tudja megfékezni és így nem akadá
lyozhatja meg, hogy az át ne szálljon a vaiószerűség határán. A kas
télyban olykor elöntött az illúzió, hogy én is oda tartozom kissé az úri 
világhoz. És ha ez így van, akkor csak akarnom kell és az akarat maga 
elég lesz a jobbmód eléréséhez. Mindent el fogok követni a magam érde
kében, biztattam önmagam, hiszen olyan gazdag ez a világ lehetőségek
ben. Csak ernyedtnek és gyámoltalannak nem szabad lenni. Képzelgésem 
szinte a valóság gyötrelmes voltából eredő éberálmodozás volt, olyanféle, 
mint egy orosz novellában olvastam három szibériai rabról, akik meg
szöktek, nekivágtak az őserdőnek, hideg volt, elfáradtak, kimerültek, 
leültek és megfagytak, de amíg éltek, álmodtak, szépet, az egyik például 
arról, hogy gőzfürdőben van, pompás a melegvíz és ő nagyszerűen érzi 
m agát..  . Persze, a gyerekes ábrándfoszlányoktól hamarosan megszaba
dul lám, már az afféléktől, hogy nekem igényemnek kell lenni a pazar 
életre, a finom kosztra, a remek lakásra és hogy a mafla gy’akorló szegé
nyeiket lenézzem — annyi úr látványa után — s hogy esetleg úri tempó
kat utánozzak.

Hogy miről beszélek, azt mingyárt megmutatom egy példán. Én 
rohamosan kigyógyultam a kastély utóhatásából, s az odavágyás helyett 
inkább kritika maradt bennem a nagyúri életről. Ismertem azonban egy 
fiatalembert, oki az enyémhez hasonló kalandban vett részt, élményei 
azonban egészen átalakították, zsákmányul ejtették; úr akart lenni, 
anélkül, hogy az lett volna, így hát mániákussá vált, mindenesetre komi
kus, sőt tragikomikus figurává.

Ez a fiatalember jóindulata és becsületessége által barátommá vált, 
Szírt Lajosnak hívták. Az egyetemen ismerkedtem meg vele, kollokvál ás 
alkalmával; együtt mentünk hazafelé a Rákóczi-úton, beszélgettünk, 
elváláskor kávéházi találkában állapodtunk meg és hosszú éveken át, 
egészen az ő haláláig, tartottuk a barátságot, ő  is házi tanár lett egy 
gazdag családnál. A család bárói rangot viselt, a családfő egy nagy bank 
elnöke volt, háromszor-négyszer akkora jövedelemből éltek, mint Janko- 
vich-Bésánék és külsőségekben utánozták a főárakat. Szirt Lajos szegény 
fiú volt és ilyen környezetbe pottyant bele, akár csak én, bár hosszabb 
időre, két-három évre. Zongorára és zenei ismeretekre tanította a bank
elnök két fiát. Vele is nagyon udvariasan, elkényeztetően bánt a család. 
Bizalmas ismeretségbe került velük, meghívták néha ebédre, vacsorára, 
és, már csak kényelemből is. úgy társalogtak vele, mint egyenrangú 
embertárssal. Megtanult a szabályok szerint enni és általában etikett-



szerűen viselkedni. Többet keresett, mint én, tehát finom ruhákat csinál
tatott magúnak, hogy úgy is alkalmazkodjék új környez eléhez. A család 
zsidó volt, a házigazda a gazdasági tudományok szakértője, mindnyájan 
a polgári kultúra magasabb fokán álltak, Szírt úr tehát úgy vélte, hogy 
egyenrangúan társaloghat velük. így aztán nem csak az előkelő ruház
kodás szokása ragadt rá, hanem még, egyebek közt, a humanista nagy- 
polgár társadalomszemlélcte is. A szegényemberre, szóval koldusra, esett 
emberre, munkásra részvéttel nézett, de állásfoglalását így fejezte ki: 
Törődni vele, adni neki, de — „Drei Schritt von Leibt** Tartózkodni kell 
tőle, mert beszennyez, mert büdös, piszkos és durva. Jóindulattal kell 
vele bánni, de nem szabad vele bizalmaskodni. És hogy a távolság meg
tartása lehetséges legyen, meg kell tőle követelni a tiszteletet.

Szírt úr csak két-hárcm órán ál volt elfoglalva a tainítvánvaival. csak 
egy héten egyszer-kétszer vacsorázott a család palotájában, egyébként al
bérleti szobában lakott benn a városban és értelmiségiek s kispolgárok 
környezetében mozgott. Ezeket kezdte lenézni, lomposságuk és csiszolatlan 
modoruk miatt. Megtanult valamit, amit azok nem tudtak és m:nd:nkább 
fölényben érezte magát velük szemben. Az emberekkel való érintkezést 
szűkebb és szükebb körre csökkentette, már csak egv-két diákköri barát
jával és velem állt szóba. Ebédre és vacsorára vendéglőbe, illetve kávé
házban járt, mert látni sem szeretje, főleg evésük közben, osztályos tár
sait. „Kérlek, hangosan eszik a levest! Hát nem borzasztó ez?" — mondta 
az egyszerű emberekről, szinte kétségbeesve. Vacsorázni a Kovács-kávé- 
házba járt — az Okfcgon-Iérre —. de kilenckor. Ebben az időben az 
uzsonnavendégek már hazamentek, az estiek pedig még nem érkeztek 
meg. Amikor már szaporodni kezdtek a vendégek, fizetett es eltávozott. 
Kiméit lépésekkel haladt az utcán hazafelé. Angol szövetből készült ruha 
volt rajta és drága ragián; az inge tündökölt, mert mindennap tiszta fehér 
inget vett föl. A külsejével ő maga is olyannak látszott, mint egv bankár 
báró. Mikor a kávéházban selyembélésű raglánját fölvette, rettentően ko
moly, sőt méltóságos képpel, mosolyogtak rá a kávéházi hölgyek, mert 
igazi úrnak nézték, olyannak, akinek pénze is van a raglán.ia alatt A rag- 
lánt kétszáz koronáért vásárolta. Általában sokba került neki a ruház
kodás és a mosatás és hogy erre teljen a pénzéből, jóformán semmire sem 
költött. Nem dohányzott, rendkívül kevesett ev^tt. szórakozásra nem adott 
ki pénzt, a szabad idejét azzal töltötte, hogy otthon zongorázott, vagy olva
sott, ami ingyen mulatság. Igen kevés pénzből élt, olvan módon és olyan 
formák közt, hogy úrnak mutatta magét a külvilág felé. Amikor sétáltunk 
a külső Andrássy-úton, rám szólt: „Már megint sietsz. Jegyezd meg ma
gadnak, hogy csak egy ügyvédjelölt siet. de úr nem.“ Ür nem siet, ezt 
annyira a fejébe vette, hoey még akkor is lassan és mereven sétált volna 
hazáig, ha a lakása kigyulladását vitiék volna neki hírül a kávéházba.

Ez a Szírt úr különben zenei célkitűzésekkel indult neki a világnak. 
Tűrhetően zongorázott. Előbb zeneszerző akart lenni, nyilván megérezte 
azonban, hogy zenei alkotó tehetsége nincs. Akkor zongoraművész akart 
lenni, de ezt a célt sem érhette el, nyilván képességének fogyatékossága 
miatt. Zenekritikák írásával is foglalkozott, eredmény nélkül. Barátkozá- 
sunk folyamán észrevettem, hogy csak ritmusérzéke van, a melódiához 
botfülű. Ezért a kor szellemének megfelelően, csak Wagnert becsülte és 
még néhány német szerzőt, minden más zenét megvetett, különösen az 
olyant, mely dallamos volt. Látom, hogy jellemzésében körülbelül ellent
mondásba kerültem, mert ha nem volt dallamérzéke, akkor hogyan vet
hette meg a dallamos zenét? Mindegy, tény, hogy Verdit például lenézte
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— ugyancsak a kor szellemének megfelelően — és elég volt neki, ha va
laki azt mondta, hogy a Rigoletto vagy a Trubadúr szép opera, azt már 
zenei kultúra nélkül való hülyének tartotta. Hangoztatta ázt a divatos 
nézetet, hogy Verdi, az verkli. Egyszer, mérhetetlen mennyiségű zene- 
költői, zongoraművészi és zenekritikusi ábránd után meghallgatta az 
operában az Aidát. Éveken át kitartott amellett, hogy ilyen népszerű 
tinglitangiira ő nem kíváncsi. Egy barátjától kapott ingyen jegyet, a föld
szint valamelyik elöl levő sorába, olcsóbb helyre nem is ment volna. Ott
hon újra megmosdott, megberetválkozott, felöltötte a szmokingját és úgy 
jelent meg a nézőtéren. Végighallgatta az előadást és utána, arra a kér
désemre, hogyan tetszett az Aida, így felelt: „Nem rossz. Sőt, meg lehet 
hallgatni.“ Ez a vélemény eltekintve attól, hogy teljes zenei érzéketlen
ségből eredt, a megfogalmazásban még úri vélemény is volt. Mert afféle 
rajongás, hogy nagyszerű, gyönyörű, isteni — ez úrhoz nem lett volna 
méltó.

A bárói dúsgazdag család gyakran tett utazásokat külföldön. Egv 
útra Szírt urat is magukkal vitték. Németországban jártak, előkelő szállo- 
oí,i£.ban laktak és étkeztek, végighajóztak a Rajnán is. Szirt úr ezen az 
utaa^son, idegen országban, már egészen úgy érezhette magát, mintha ö 
is gazdag báró lenne. Az csak még jobban elszédítette, hogy a fölcsepe- 
redett fiatal bárókkal tegező viszonyba került. Visszaérkezése után, hogy 
úgy mondjam, lelkileg már teljesen kikészült. Már csak velem érintkezett 
magam sem tudom miért, mert én szakadatlanul gúnyoltam . . .  A család
dal való összeköttetése, munkája elvégeztével véget ért. Akkor hivatalba 
lépett, még pedig az Országos Iparegyesületben lett kezdő tisztviselő, igen 
kevés fizetéssel, havi százhúsz koronával. Valóságos pokolnak érezte a hi
vatalt. Nem bírta és folyton azzal a gondolattal birkózott, hogy ott
hagyja. Még pedig azért nem bírta, mert érintkeznie kellett más hivatal
nokokkal 6 azok vele is csak úgy bántak, mint egymással, szóval nem 
tisztelték úgy, ahogy elvárta. Gyakran panaszkodott nekem is, alig bírtam 
a tűrésre, a maradásra rábeszélni. A hivatal igazgatója, Soltész Adolf, nem 
volt vele megelégedve, különös, érthetetlen embernek tartotta és csak szá
nalomból nem küldte el. Így vált Szirt úr letört emberré, nagyrészben 
nyilván azért is, mert egy időre gazdag urak közé keveredett s a köztük 
való élettől, a velük való érintkezéstől valóságos lelki kórságba esett. . .  
Rövid történetét csak azért mondtam el, hogy szemléltessem azt a fertőző 
hatást, amelytől én megszabadultam, amelyet egy hét alatt úgy ráztam h 
magamról, mint kutya a vizet.

*

A nagy szegénységben én bizony elhatároztam, hogy ha már úgy szó 
retett engem Jankovich-Bésanné, írok neki egy levelet, föltárom neki hely
zetemet és pénzt kérek tőle. A levél elment és néhány nap múlva meg
kaptam tőle a választ. Sajnálkozott sorsomon és vigasztalt: biztatott, hogy 
ne hagyjam el magam, hogy olyan tehetséges ember, mint én, bizonyára 
kiemelkedik majd a szegénységből. De tanácsokat is adott: legyek 
szorgalmas és becsületes, mint eddig, higyjek Istenben. Sőt, a tanácsnak 
yégsummája: „ .. .c s a k  szocialista ne legyen!“ Ebből a levélből tudtam 
meg hitelesen, hogy tisztán kommunista nézeteim alapján a család szo
cialistának könyvelt el. Pénzt is küldött az asszony, de csak százötven 
koronát. Mentegetődzött, hogy neki saját pénze nincs, ha volna, szívesen 
küldene többet
32



A levél után nemsokára csomag is érkezett Tezerovácról. Élelmiszerek 
voltak benne és rulianeműek, anyám számára. Én erről a csomagról az 
idők folyamán teljesen megfeledkeztem és csak úgy tudom az esetet, hogy 
évtizedek múlva anyám beszélt róla. „Hát te nem emlékszel rá?“ — kér
dezte anyám csodálkozva. Én azután sem tudtam semmit az emlékezetembe 
idézni. Á csomagban igen sok és finom élelmiszer volt, tea, kávé, szalámi, 
sonka és egyebek. Persze, hogy mindez „igen sok“ lett volna, az anyám
nak a becslése.

A levél, pénz és csomag megérkezése után két hónappal egyszer 
kétfogatú, gumikerekű kocsi állt meg a Hársfa-utca huszonhat előtt, 
Endre úr jött vele és engem keresett. Nem voltam otthon, anyám 
fogadta. Leült nálunk, jóidéig várt rám, azután eltávozott. Anyám 
egészen elalélt a rettentő megtisztelőstül. Jóisten, ekkora úr és engem 
keresett. „Leült és várt!“ Miért is csavargók én folyton? És milyen szép 
és milyen elegáns! Nagyokat kellett lélegzenem, mikor ezt a sopán- 
kodást hallgattam. Úristen, micsoda megdermedt szolgák is a te szegény
sorsú teremtményeid! — most már én sopánkodhattam, magamban. És 
szinte éreznem lehetett, hogy most már az én barátaim valóságos 
majmok, csirkefogók, az ilyen nagyúrhoz képest, mint Endre úr. Még 
szerencse — mondta *anvám —, hogy „ezek“, már mint a vadházaspár, 
nem voltak otthon és ő Endre urat bevezethette « szobába. De azért: 
„Jaj, olyan ez a lakás, mint a ’disznóól, majd elsüllyedtem a szégyen
től. Hogy milyen kedves volt az a Jankovich úr. Isten áldia m e g ...“ 
Pénzt is hagyott hátra Endre úr, száz koronát. És kíméletesen így 
mondta: „Tessék ezt átadni a fiának, egy kis pó’f’zelség a munkájáért.“ 
Én persze számvetést csináltam és megállapítottam, hogy ha huszonöt 
ilyen „barátja“ lenne az embernek s azokat rendszeresen adóztathatná, 
talán még meg is élne.

Megélni! Az istenit a világnak, hát hogyan is lehetne megélni? Mi 
az, hogy „megélni“, kik élnek meg és hogyan? Miből és hogyan? — 
ezek voltak mindig a nehéz kérdések, amelyekre nem lehetett pontos 
felelethez jutni. Nekem gyakran nem sikerült a felszín alá látnom. 
Amikor már írtam, szinte szégyellem tudatlanságomat és vádoltam ön
magamat: hogyan merek én az emberről, az életről írni, amikor gyakran 
nem látok tovább az orrom hegyénél? Igen, csak a magam életét 
ismerem jól, a másokéba azonban oly nehéz a tekintetemmel behatol
nom. Az ilyen írónak, mint én vagyok, aki annyira szeretné a valóságot 
a maga végtelen bonyolultságával, apró részleteiben is megragadni és 
azután okluás, de meg változtatás céljából is híven megmutatni, ez talán 
a legnehezebb küzdelme. Másoknak ilyen problémái akkor kevéssé 
voltak. Miből él X? Ugyan, minek ez a kérdés: kártyából. Miből él Y? 
Ugyan, miért ezt kutatni: nőkből. Miből él N, aki nő? A vak is láthatja: 
férfiakból. Miből él manapság V, akinek négyszáz forint a havi keresete, 
és van felesége, meg három gyereke? Jól beosztják azt a négyszáz 
forintot. Hogy ilyen beosztás nem lehetséges, azzal már senki sem törő
dik, mert, hogy a probléma ne váljék kínzóvá, a sablonos álmegoldással 
lezárják. Igen, gyors, határozott mindenkinek a nézet- és a megélhető* 
összes kérdései el vannak intézve. Nekem azonban, többek közt, meg
van az a rossz tulajdonságom, hogy a spekulációkat nem tudom tényül 
elfogadni. Így aztán odafajul a helyzet, hogy arra a kérdésre, miből és 
hogyan élnek az emberek, mindenki tud csalhatatlan fettetet, csak. én 
nem. És most, a század elejéről beszélve, mégis én próbálom áttekinteni,



hogyan éltek akkor az emberek, mi volt a keresetük, milyen volt az élet- 
móujuk. Vájjon tudok-e erről vaiamit?

Sok embernek, már az öregeknek, vannak erről a korról emlékeik, 
jobban mondva az emlékek felhasználásával gyarlóit elképzeléseik. 
Sokszor hallottam ezt a témát feszegetni, jóformán sohasem tudtam a 
velem egykorúakkaí megegyezni. Mert hát némelyek szerint nyolcvan 
fillérből vendéglőben remekül meg lehetett vacsorázna, szerintem ehhez 
négy pengő kellett. Gergely barátom a Nemzeti Színháznál, es.énként 
kapott az addigi kettőről gondosan leszállított — egy koronát. A statisz
ták néhányan előadás után elmentek az Újvilág-utcai Wurgliís kocsmába 
és ott a keresetükből megvacsoráztak. A vacsora állott egy olcsóbb hús
féléből, például pörköltből, ehhez lehetett enni két darab kenyeret, borra
valót kellett adni a pincérnek és a főpincérnek — és vége. Fróccsöt 
vagy sört inni, erre már nem futotta, maradi tíz fillér kapupénzre. 
Kimond Lám tehát, hogyan tudom én, már megint csak és még mindig 
Gergellyel megegyezőleg.

Akinek jól ment akkoriban a sora, azt nem csak a feje tetejétől a 
talpáig eltöltik a kellemes emlékek ias makacsul eszményíti a múltat, 
hanem hevesen tiltakozik minden olyan megállapítás ellen, mely szerint 
sok embernek a bajokból is kijutott. Az ilyen ember emlékezete szerint 
akkoriban mindenki jól megélt; a vendéglőben — ismétlem — egy koro
nából remekül meg lehetett vacsorázni, a feketekávé a kávéházban 
huszonnégy fillérbe került; havi tizenhat koronáért a főútvonalon küiön- 
bejánatú szép szobát lehetett bérelni: a tizennyolc filléres trabuco jobb 
volt, mint ma a legfinomabb hollandi szivar, öt koronával egy egész 
éjszakát pazarul át lehetett mulatni; ötven koronáért olyan kész ruhát 
lehetett vásárolni, hogy az ember olyan volt benne, mint a velszi herceg, 
a ruhát három évig lehetett viselni és még akkor sem szakadt el; tíz, 
ső; nyolc, sőt hat koronáért egy pár szép és tarlós cipőt lehetett kapni; 
aki hatvan koronát keresett egy hónapban, az is megélt belőle (tehát 
a munkás hogyne élhetett volna meg a maga nyolcvan korona havi
jából!), akinek kétszáz korona a havi keresete, az úgy élt, mint egy kis
király, másik hasonlatot kapva elő, úgy, mint Marci Hevesen, jól élt, 
mindenre telett neki, még félre is tehetett a pénzéből; a munkások 
pedig, ó, a jó szakmunkás harminc, negyven koronát megkeresett egy 
héten, volt ünneplő ruhája, tiszta lakása és vasárnap libát sütött a fele
sége, a sült után palacsinta következett, a család bort ivott.

Az ilyen emlékező ember szerint csak a lusták, a munkakerülők 
nyomoroglak, bár azoknak az élete sem Volt nyomorúság, mert hogy 
valamit mégis csak tegyenek, hogy mozogjanak, elvégeztek valömi 
hirtelen alkalmi munkát, kimentek például a pályaudvarra, háromszor, 
négyszer az érkező vonatokhoz, tándépésben vitték hazáig az utas koffer
ját és bőven megkeresték a szálláspénzüket s a kosztjukat. Az ilyen 
ember emlékezetében az « kor gyönyörű volt és boldog volt. Az ügyes 
és szorgalmas embernek, ha csak egy csöpp ész mozgott a kobakjában, 
megvolt a lehetősége, hogy magasabb életszínvonalra emelkedjék. Min
denki üzletet nyithatott, ha akart, vállalatot létesíthetett a semmiből, 
akkor aztán az alkalmazottai dolgozlak s neki magának több pénz folyt 
a zsebébe, mint amennyi egy miniszter fizetése . . .  Az ilyen emlékezésben 
van egy csomó tévedés, egy csomó szándékos politikai hazugság, de 
tan benne igazság is. Az igazi, néha talán szándéktalan hamisítás első
torban a kedvezőtlen tények elhallgatása. Bár az ilyen hamisítás nem 
csak elhallgatás, hanem a régi jólétben tanúsított az a magatartás, hogy

34



a jól élő nem is tudott a nyomorúságról, nem aikarta megismerésével
a közérzetét zavarni.

Néhány adatát ellenőrzőm a derűs emlékezésnek. A munkás átlag
ban húsz koronát keresett egy héten, annyit, agiennyi a kispolgár egynapi 
kiadása volt. Ebből a bérből, ha felesége is volt és egykét gyereke, 
emberi módon meg nem élhetett. Piszkos, egészségtelen odúban lakott, 
gyengén táplálkozott, rongyos ruhában és szakadt cipőben járt; beteg
ségi biztosításban nem részesült, szabadságot nem kapott, szórakozásra 
pénzt nem költhetett; nemcsak könyvet nem olvasott, hanem még újságot 
sem, a kultúra részesévé nem válhatott, a nyomorúság miatt családi 
élete acsarkodással telt, gyermekeit nem taníttathatta, a jobb jövőre 
élete kilátástalan volt; silány helyzetében, rossz családi élete és a 
reménytelenség miatt alkoholistává züllött; ha pedig keresetének egy részét 
szeszesitalra költötte, akkor a nyomoia elviselhetetlenné fokozódott. Aki 
munkanélkülivé lett, akár el is pusztulhatott, mert a munkanélküli segély
nek még a fogalma is ismeretlen volt; ha kiöregedett a munkából, az ut
cára kerülhetett, mert öregségi biztosítás szintén nem volt. Ha koldult, va
lahogyan még eltengethette az életét. Akiknek volt pénzük, sokan dobtak 
a koldusnak két fillért. A jótékonykodás, a sínylődök segítésének a gondo
lata csakugyan élt az elmékben. Persze az ellenkező gondolat is fel-fel- 
lobbant. Adjunk a szerencsétlennek, ha már Isten adott nekünk, de meg: 
ne adjunk neki, mert haszontalan, hálátlan, munkakerülő, amit kap, úgyis 
elissza a pálinkás butikban; Spencer Herbertek filozófiai tétele volt, hogy 
az emberiség salakját hagyni kell, hogy elpusztuljon; no meg fölösleges, 
hogy az értelmes ember adjon a koldusnak, mert úgyis adnak neki az 
ostobák s azoktól akkora a jövedelme, hogy jobban él, mint egy minisz
teri tanácsos. Es valóban éltek a városban hivatásos koldusok, akik 
mintha valami külön egyetemen tanulták volna ki a szakmát, úg\ tudtak 
koldulni, megáldva természeti adományokkal is, a láb vagy a kar hiányá
val, vaksággal, műgégével, hogy még vagyont is gyűjtöttek. Az adni nem 
szerető önző emberek képzeletét állandóan az olyan lábnélküli, kiskerekü 
kocsiszerkezettel mozgó, lamentáló koldus foglalkoztatta, akiről kiderült 
s az újságok csemegéül, mintegy diadallal írták, hogy háza van és nagy
összegű bankbetétje. Az újságokban állandóak voltak a kis cikkek a kol
dusok ellen, a polgár megnyugtatására, az adakozás lelki kényszere alól 
.való feloldásra. Írták pedig ezeket a cikkeket a kisebb keresetű olyan 
újságírók, akik naponta megvágták jobbmódú ismerőseiket öt-tíz koro
nára. Egy kitűnő írótól olyan ‘szép leírást olvastam, melyben egy öreg 
koldust bajzoJ meg, aki a tavaszi napon sütkérez, a lábán óriási seb színe
sedik, az viszket és néha kellemesen vakargatja, s végeredményben irigy
lésre méltó gondtalan ember.

Az árakról a derűs emlékezet jóformán soha nem mond igazat. A* 
áiak kérdése nem is tisztázható másképpen, mint az egykorú lapok, ár
jegyzékek és feljegyzések előszedésével. Én, mivel önéletrajzot írok és csak 
az emlékezetemre támaszkodok, nem folyamodok ilyen eszközökhöz. De 
talán jól, vagy megközelítőleg emlékszem egyes adatokra. Cipőt kelleti 
vennem, mert amit viseltem, annak a 6arka elkopott, a talpa kilyukadt, 
a felsőrésze kirepedt; csak kevés pénzem volt cipőre, aminthogy a sze
gény embernek mindig mindenre kevés pénze volt, vásároltam tehát egy 
Rákóczi-úti cipöüzletben egy pár barna félcipőt; tíz koronát fizettem érte, 
hat hétig maradt ép, hat hét alatt kirepedt a bőre. kihukadt a talpa, eb 
kopott a sarka, selejtes anyagból készült tehát, a sarka például, a javító 
suszter állítása szerint, papírból készült. Jó cipőt hordott azonban egy jó-
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keresetű ismerősöm, aki egy körúti úgynevezett elsödrendü cipésznél,
Poduskánál, csináltatta a cipőit, egy párat hús2 koronáért, Egy ilyen húsz
koronás cipő egy évig is eitariott, tehát többszörösen annyi ideig, mint az 
olcsó. És ez így volt minden öltözködési és használati tárggyal. Az első
rendű kétszer, legföljebb háromszor annyiba kerüli, mint az olcsó, viszont 
tízszer annyi ideig tartott. Már akkor köztudomású volt. hogy a legolcsóbb 
árú a legdrágább, de ez a megállapítás nem segített a szegényemheten, 
mert a drágát képtelen volt megvenni. A gazdogok megbízható cégeknél vá
sároltak, amelyek magas, de szahott árakon adták átuikat, vevőik védettek 
maradtak a csalás ellen. A szegények a Rákóczi-útcn, a Király-utcában 
másodrendű üzletekben vásároltak s a kereskedők rendszeresen becsapták 
őket. Emlékszem egy felöltővásárlásra, melyhez egy nőismerősöm segítsé
gét vettem igénybe, hogy jobban védekezhessek a kereskedő sv’ndlije ellen. 
Bementünk a Rákóczi-úti ruhakereskedésbe, kiválasztottunk egy fel
öltőt. melyért a kereskedő nyolvan koronát kért Az engem kísérő nő értett 
az alkudozáshoz s legalább úgy győzte a szájalást, mint a rutinos keres
kedő. Erős huzavona után nőismerősöm vezényszavára kivonultunk, a 
kereskedő még árakat kiáltott utánunk, nem fordultunk vissza, majd egy 
segédjét futtatta értünk, visszamentünk és a felöltőt harminc koronáért 
kaptuk meg. Igen, a kereskedelem, a ßzabad kereskedelem, nagy mérték
ben csalás volt, kicifrázva számtalan trükkel, hamis méréssel, hilózásctal, 
rosszabb áru becsomagolásával és effélékkel. A trükköket leginkább a 
vidékiekkel, a parasztokkal szemben gyakorolták. A hilózás az volt, hogy 
a vevő húszkoronással fizetett, a kereskedő pedig tíz koronából adott 
vissza, és amikor vitára került a sor, akkorára mór a kasszába süllyesz
tette a húszast és igazolásul mutogatta a már előre kézbe vett tizest. Is
mertem olyan kereskedőt, aki ezzel az egyfajta csalással ötszörösére na
gyította üzletét és azon felül is vagyont szerzett. A rosszabb áru becso
magolása úgy történt, hogy a vevő válogatott, végre megállapodott egy vég 
jó minőségű vászonban, vagy miben, azt kifizette, az árut az üzlet mélyén 
csomagolták be, de nem azt, amit a vevő vásárolt, hanem egy másik, silá
nyabb minőségűt és jóval olcsóbbat.

Már fiatal koromban meggyűlöltem a kereskedelmet, még pedig nem
csak a lehetséges és minduntalan megismétlődő csalásaiért, hanem az 
úgynevezett legális haszon miatt is, mert az volt a helvzet, hogy egy 
középiskolai tanár havi munkáját kétszáz-háromszáz koronával fizették, 
a tanítóét jóval kevesebbel, az egyetemi tanár havi hatszáz-nyolcszáz ko
ronát kapott. Harkányi Ede a Babonák ellen című szociológiai könyvéért 
a Politzer-cégtől háromszáz korona honoráriumot kapott. Gróf úr, 
egy sikeres könyvügynök ezer korona jutalékot szerzett havonként, J. S. 
kereskedő pedig, akinek a Rákóczi-úton volt egy ruhaboltja, legalább 
havi ezerkétszáz koronát vágott zsebre. Vagy más adat: volt egy G. J. 
nevű kereskedősegéd Apostagon, aki rövid segédkezés után fűszerüzletet 
nyitott és huszonötévi kereskedés után már volt egy terebélyes háza és 
hetven hold földje, míg akik földmunkából éltek és hajnaltól késő estig 
megfeszített munkával dolgoztak, csupán fenntarthatták életüket, de egy 
hold földet sem szerezhettek, emellett rosszul éltek, a bőség világában.

J. G., a ruhakereskedő a havi ezerkétszáz korona jövedelemmel úgy 
élt, hogy az példája lehet a kispolgári életvitelnek. Négyszobás lakásban 
laktak J. G.-ék, a lakáshoz tartozott fürdőszoba, cselédszoba, spájz, klozel, 
két cselédet tartottak, azaz szakácsnőt és szobalányt; J. G. út* az üzlet
ben egész nap föl-alá sétált és csupán felügyelt arra, hogv a segédei 
Ügyesen végezzék dolgukat. A felesége ékszerekkel megrakodtan a kassza-
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ban ült, beszedte ás feljegyezte a pénzeltet, unottan, rá sem nézve a ve
vőre: mindennap húrom vagy négy íogásos ebédet ettek, sört ittak, két
fogásos volt á Vacsora s gyümölcs is járt hozzá; a cselédet reggeli hattól 
esti tizenegyig dolgoztatták, a mln.máüs bérért; az asszony minden évben 
elutazott kétszer négy-négy hétre, télen a Tátrába, nyáron Siófokra. A* 
Igaz, hogy J. G. úr suba ncrn utazott sehova, egy hét szabadságot sem 
vett ki, ö az üzletnek, a vagyonszerzésnek, az ékszeres-cicomás feleségnek 
a rabszolgája volt.

A földbirtokos, a háztulajdonos, a gyáros, a kereskedő, ft bankár, az 
üzletszerzők számtalan fajtája, a jókereselü könyvügynök -— mert még 
ilyen is akadt —, a dcszkaügynök, pezsgőügynök, a különleges fizetésű 
alkalmazottak, mint a zsoké, a tenorista — Porolt inak harmincezer 
korona volt az évi fizetése — oz opcretl.színésznő, elismert orvos, külö
nösen sebész — ezek voltak a helyzet urai. Nem is olyan törpe kisebb
ség volt ez, mert volt belőlük sok, anyagilag részben, de ideológiailag 
egészen hozzájuk lehetett számítani a cselédjeiket, a borbélyt, a pincért, 
ä prostituált nőket, a professzorokat, az írókat, az újságírókat — szóval 
bértollnokaikat, még a koldusokat is, mindezek voltak a függelék. 
A kapitalizmus kiteljesedése, a társadalom fejlődése abból állt, hogy az 
uralkodó réteg egy részének jövedelme napról napra gyarapodott, számuk 
növekedett, a tisztán munkaerejükből élők pedig annyit kerestek, hogy 
éppen csak ténfereghettek. A szegények általában róvidebb ideig éltek, 
felemésztette erejüket a túlságos munka, nem tarthatták be n jóegészség 
szabályait, nem pihenhettek betegségeiket nem igen gyógyíthatták. Ha 

.orvos elé kerültek is, a legtöbb esetben alig tudott rajtuk segíteni, mert 
drága gyógyszereket nem vehettek és nem alkalmazhatták a lehetséges 
gyógymódokat: diétát, üdülést, környezet- és levegőváltozást, elutazást, 
gyógyfürdőzést. Mintha az egész orvostudomány csak a gazdagok hasz
nálatára fejlődött volna ki; a szegényeknek aszpirin és hashajtó jutott 
és egyéb kisebbértékö segítség, bár tény, hogy különféle rendelők és 
kórházak a szegények gyógyításával is foglalkoztak. Ha a gazdag meg
betegedett, 0 2  a tüdőbaját gyógyítani elmehetett Dacosba, Kairóba, a 
gyomrát javítani Karlsbadba, a szívét kiegyensúlyozni Nauheimba; 
orvosul kiválasztotta a legjobb professzort; ha operálni kellett, akkor 
ft legjobb specialistát. Messze külföldi városokból gyorsvonaton robogtak 
hozzá a tanárok. Amikor Fehérváry Géza báró vakbélgyulladásban meg
betegedett, nem is volt elég neki, illetve a ró!ö gondoskodóknak a buda
pesti Herzel Manó, hanem a kiráiv elhozatta Berlinből a leghíresebb 
tanárt, . .  Emlékszem eev szegény zsidó ügynökre, akinek a tüdeje nem 
volt rendben és attól félt. hogy tüdővészes, elment a tüdővész szakértő
jéhez, báró Korányi Frigyes egyetemi tanárhoz* Korányi megvizsgálta, 
flz ügynök lelett az asztalára három forintot: Korányi azt mondta, hogy 
neki őt forint jár egy vizitért; az ügynök mentegetődzött, hogy nincs 
több pénze; Korányi rászólt: ..Barátom, ha magának nincs elég pénze, 
akkor ne menjen Korányi professzorhoz!“

Persze az élet változatosságban mérhetetlenül dús és éhek szegény
emberek is, akik több lelki szilárdsággal, több örömmel élték az életü
ket, mint némely rosszabb egészségű vagy beteg kedélyű gazdag. Volt, 
akinek ereje és egészsége bírta a munkát, aki gyakran derűit jókedvre, 
aki mindig munkához jutott, aki nem úgy élt az élete párjával, mint 
az egymásra vicsorgó ellenséges vadállatok, hanem arány'agos békesség
ben és akit öregségére nem hagyott cserben a családja. Azt is észleltem, 
bogy a parasztembernek sok betegséggel szemben nagyobb volt az ellen-
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állása, írni nit a városi kispolgárnak; apostagi ismeretségi koromben meg
történt, hogy valakinek megsérült a lába, rút seb keletkezett rajta, az 
folyton nőtt, de ő az istennek sem ment volna orvoshoz, viselte a sebét 
és dolgozott vele, végül is a seb meggyógyult. . .  A nehezen küszködő 
szegény embernek is akadtak örömei: borozgatás, csendes üldögélés, 
télen a fűtött szobában, nyáron az árnyékban; valami jó étel élvezése, 
a távol levő családtagról a jó hír „én hála Istennek jó egészségben 
vagyok“, az asszonyoknak a kiadós pletyka; fiatal lányoknak a legény
től egy csokor virág, s az abból elindult álmodozás; legénynek meg az, 
hogy a lány mosolygott rá és megindulhatott benne a szerelmi, szeret
kezési képzelgés- A munka fáradtságot okozott, de őrülni lehetett a 
befejezésén és azután jólesett a pihenés. Száz fajtája lehetett az öröm
nek, a magam életéből emlékszem például arra, hogy nagyanyámmal 
forró nyári napon Tabánitelekről hosszú útra indultunk egy messze 
tanyára, melyet Fehérvárnak neveztek; mentünk gyalog, hamar elfárad
tam, a homok égette a Lábam, királydinnye ment a talpamba s szúrása 
fájt, megszomjaztam és mivel inni nem lehetett, hamarosan gyötörni 
kezdett a szomjúság és — egyszer csak egy kúthoz érkeztünk; nagy
anyám vizet merített, a vödröt a kút kávájára tette és megbillentette, 
folyt belőle a víz és ihattam; ez a vízivás mennyei gyönyört okozott 
nekem és úgy él emlékezetemben, hogy soha olyan jó ízűt nem ittam 
és azért az egy ivásért mindig bölcsességnek éreztem az iskolakönyv 
tanítását, hogy: „A legjobb és" legegészségesebb ital a friss víz.1' De sok 
finom evésre is emlékszem, például arra, hogy leszeltek nekem eg}' 
karéjt a búzalisztből készült, gyürkés kenyérből, adtak hozzá egy darab 
szalonnát és én úgy falatoztam, mint az asztalnál ülő nagyapám, mint 
Miklós és Ferenc bátyám, bicskával vágtam a kenyeret és a szalonnát 
s az ilyen szalonnázásról máig is azt hiszem, hogy csodálatos gyönyö
rűség.

Azután békesség is volt a század elején, különös békesség, mindazok 
részére, akik kimaradtak a hatalom csapásai alól. melyekkel itt-ott né
mely póruljártra lesújtott. Igen sokan éltek a teljes biztonság illúziójá
ban, különösen ha egészségük tartós maradt. Mások, ha jósorukban el
akadtak, vagy meglepte őket a pusztító betegség, vagy a végső nyomorú
ság, sóhajtozások é s , nyögések közt vergődtek át hátralevő életüket. Az 
emberek, különösen falun, kevésbé voltak neurótikusak, mint ma. (Ma 
persze a forradalmi aktivitásinak kell kedvezőtlen állapotukból kivezetni 
őket.) A városi embert már akkor meglepte a falusiak nyugalma, mely 
nemcsak látszólagos, hanem valóságos is volt Falun a szegénységet is 
mintha jobban el lehetett volna viselni, mint az aszfalt, a kövek, a magas 
falak világában, a zaj örökös morajlása közt. Falun például senki sem 
vált hajléktalanná. A legvégső esetben egy istálló, vag\ egy fészer fedelet 
adott a hajléktalannak. Falun az ember biztosítottahb volt abban, hogy 
legalább egy darab kenyérhez, vagy egy tányér lebbencsleveshez jut. A 
városi elszegényedés a szenvedések kálváriájához juttathalott bárkit.

A polgárok élete más szinten folyt, mint a munkásoké. Ez a magasabb 
életszínvonal szinte biztosítottnak látszott a polgár számára, a kapitaliz
mus fölfelé fejlődésének korszakában. Ha valaki lesiklolt is arról a pá
lyáról, amelyen járt, akkor is segítette őt osztályhelyzete; maga a polgári- 
rang a legtöbbször lehetővé telte a feltápászkodást, az újrakezdést A 
polgárok közt élt akkoriban egy bizonyos hajlandóság a közülök való 
megsegítésére. A segítség testvér, szülő, gyermek, nagybácsi, sógor formá
jában jelentkezett. Ismertem például egy többgyermekes családot, ahol *
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családfő kereskedő volt és üzletével tönkrement Szegényen éltek és nél
külöztek, az bizonyos, a lakbérrel adósok maradtak, időinkén! megjelent 
azonban nálunk az asszony bátyja, aki földbirtokos és bérlő volt. Azzal a 
kérdéssel kezdte; „No, mennyi házbérrel tartoztok?“ A tartozási kifizette, 
pénzt adott a családnak és hazatérve küldött két zsák nullás lisztet, szó
val nem hagyta elpusztulni! rokonait.

A polgár, ha zavartalanul folytat ügyel, jól öltözött, jól táplálkozott 
és szórakozott. Legföljebb a polgárok lakásaiban lehetett észlelni nagy 
különbségeket. Némely polgár pazarul lakott. Tudok egy közjegyző öz
vegyéről, aki magános asszony létére egy kilencszobás lakásban lakott 
egy villaszerű ház első emeletén, a Bajza-uteában. Nem cselédet, hanem 
cselédséget tartott, luxuskoszlon élt, kedveit gyümölcse az ananász volt, 
szobái pazarul voltak berendezve, vázákkal és perzsaszűnycgekkel tele
tömve, s több szobájában volt telefon. Persze, nem mindenkinek jutott 
ilyen lakás. A lakásnyomorúság még a polgárság alsó rétegeire is kiterjedt. 
A lakbér a kereset egynegyedét emésztette fel. A látszatra mindenki sokat 
adott s a látszatra utazók furcsán éllek: Cs. közhivatalt töltött be, négy
szobás lakásban lakott a Józs-rf-körúton, de láttam egyszer, hogv feleségé
vel két pár virslit vacsoráztak, semmi m ást. . .  Ha a lakosság összességét 
nézem, akkor a lakásnyomorúságról olyan adatot mondhatok, hogy száz
ezer ember lakott tizenötöd magával egv szobában; rengetegen laktak 
pince1 fkáéban. Te'hát a kort ez az összehreon’ítás iclicmzi: esv magános 
nő kilenc szobában, egy munká9 tizenötöd magával egy szobában.

A város, már mint Budapest, siralmas ostobasággal épült évtizedeken 
át mindmáig, szegényesen, kevés tőkével, erőltetett üzleti spekulációkkal. 
Az utcákat szűkre szabták, szabadon őrjöngött a telekspekuláció, a házak 
zsúfolt sorokban emelkedtek az ég felé, tereket alig hagytak,, többemeletes 
házakban a földszinti és elsőemeleti lakások nappal is sötétek voltak: a 
lakásokat ízléstelenül és kénvelmetlenül rendezték be. nem voltak tiszták, 
sőt nyüzsögtek bennük a férgek. Emlékszem rá, nyári éjjeli sétáimon 
gyakran latiam, hogy a nyitott ablakokon a párkányra támaszkodva vir
rasztónak a lakók, nem tudtak altidn', de nemcsak a meleg miatt, a 
poloskák miatt sem. A kórházakban, még a nemi csinosságot mutató fő
utakon is, sötét barlangnak hatott a házmester lakása, a viceházmesteré 
meg a lá'.só lépcső és a klozet mellett fekvő, ab’akával n viláeító udvarra 
nyíló odú volt. Házmesterék és viccházmesterék sápadtsága felülmúlta a 
különben kötelező pesti sápadtságot. Sok ember csak úgy látott világos
ságot a lámpafényen kívül, ha az utcára ment, vagy a kürtőalakú udvar
iul felnézett az égre. Még a polgárok gyermekei is rabjai lettek a „házi* 
rcnd“-nek, ha a „gang“-on ketten-hárman tréfálkoztak és hangosan 
nevettek, rögtön kiállt a házmesterné az udvarra és felsüvített rá:uk. Sza
bad levgőhőz úgy jutottak, hogy az anyjuk, vagy a cseléd, esetleg g«er- 
meklány elvitte őket sétálni. A polgárok a belső városban laktak, a pro
letárok a város szélén, vagy a peremvárosokban, Üipesten, Kispesten, Er- 
zsébetfalván; ezek a városok oly undorítóan épültek, mintha szándékosan 
akadályoztak volna meg bennük minden szépséget. Budapest maga sem 
volt szép, bármennyire hirdették szép°égét írásban, szóban meg eszmé
nyítő fotográfiákban a nacionalizmus dobverői, csupán látképéről és fek
véséről lehetett elismerni, hogy az viszont gyönyörű.

A jómódú polgár mindennel gazdagon fölszerelte magát: Férfinak, 
asszonynak nem egy-két rend ruhája voft, hanem egész ruhatára, egy 
tucat sámfára húzott cipője a szekrény aljában; a padlót szőnyegekkel bo
rították, az ablakon függönyök lógtak, a fiókok teletömve porceilán-
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edénnyel és ezüst evőeszközökkel; a fürdőszobában illatos szappanok, 
kölnivizek, mosdószivacsok, arcápoló szerek; a toiletieszekrényben parfü
mök; szekrényekben sok tucat ing és mindenféle fehérnemű;.a cipőiket 
sevrólakkból csináltatták; a női harisnyák selyemből készültek, a háló
szoba ágyaiban selyempaplan, csipkés vánkos. Az asszonyok az utcára ele
gánsan kiöltözve, ékszerekkel fölcicomázva mentek; csaknem minden
napos foglalkozásuk volt a kommissziózás, azaz a Belvárost járták és az 
elegáns üzletekben vásároltak. Az öregedő tokás és pocakos polgár meg
jelent a kávéházban, polgári jólétének minden jelét magán hordta, 
angol szövetből készült a ruhája, rikító selyemből a nyakkendője; vastág 
ujjait gyűrűk ékesítették, aranyórát hordott a mellénye zsebében és azt 
vastag aranylánc kapcsolta a mellénye gomblyukához; ha rágyújtott egy 
cigarettára, azt ezüst tárcából vette ki, úgj% hogy mindezeket felmérve, a 
kávéházban ülő és zsákmányra, azaz egv húszasra leselkedő kacér, de 
nagyfenekű szép nő epeelve forgatta a szemét és bűvölő mosolyokat lóvéit 
az emberszabású majom felé; a rápislogó, esetleg csinos fiatalembert pedig 
megvető tekintettel sújtotta.

\ öregségükre a nyugdíj biztosította egyesek megélhetéséi, a köztiszt
viselőkét, bankok és némely más vállalatok értelmiségi alkalmazottaiét, 
másukét a vagyon. A vagyon lehetett föld, ház, illetve bérház, részvény, 
takarékbetét. A vagyonratörés, az volt a lelkek motorja. A vagyonért 
minden lehetséges gonoszlettet elkövetlek, kevesek kivételével. Aki örö
költe a vagyonát, az egy-két fokkal becsületesebb ember volt, mint aki 
úgy szerezte. A vagyonszerzésre egy példát mondok el. A vagyonszerző 
szegénynek született, kárpitos mesterséget tanult. Elvett egy rút nőt 
ötszáz forint hozománnyal. Fűszeresboltot nyitott, csalt, jól ment az 
üzlete. Egy bérházat, majd többet bérelt, melyekben utcai nők laktak. 
Az utcai nők egy-egy szobát béreltek. napi egy koronáért — akkorra 
már a korona lett a pénz — s a bért kíméletlenül hajtották be rajtuk, 
még pedig naponként. Aki egy nappal adós maradt, azt kitelték. Erre a 
fennálló rendeletek nem adtak ugyan lehetőséget, de az említett úr jó 
viszonyban volt a rendőrséggel, az adóhivatallal, minden hatósággal, meg
vesztegetés alapján. A vagyon egyre nőtt, mert hamarosan már tíz házat 
bérelt. Akkor olcsón vett lelkeket és bankkölcsönnel bérházakat építtetett 
Az építési vállalkozókat mi-nd becsapta, mikor már megkezdték a mun
kát, akkor újra alkudozni kezdett velük. Az építők kényszerhelyzetbe ju
tottak, tehát vagy vállalkoztak olcsón a megkezdett munka befejezésére, 
vagy veszteséggel megretiráltak. A bérelt házakban lakó utcai nőket kény
szerítették, hogy az általuk megjelölt és valamelyik közelben lévő kifőzö- 
ben étkezzenek, különben kidobták őket lakásaikból, hiszen úgyis jöttek 
a helyükre újabb áldozatok, más, engedelmesebb bérlők. A kitűzés tulaj
donosától sápot húzott N. úr. A bérelt házakban sok kapupénzt kaptak 
a házmesterek. Állásukért éppen ezért fizetniük kellett N. úrnak. N. úr 
egyetlenegy törvényt vagy rendeletet sem tartott meg, de minden vitás 
ügyet az ő javára intézett el a rendőrség és más hatóság. N. úr telje
sen műveletlen ember volt, még írni sem tudott, csak a szerződések alá 
bigyesztett valami inacskakaparást. Végre tizenkét nagy három- és négy
emeletes bérháza lett: az Ügynök-utcában, a Baross-utcában, Hollán- 
utcában stb. A virilisták, azaz legtöbb adót fizetők sorába került, pedig 
jövedelmének háromnegyedét letagadta. Lehetőleg senkinek semmit sem 
fizetett ki símán, alkudozott, eskiidözött, levont, visszatartott, kézzel- 
iábbal harcolt a pénzért. Saját házaiból a házmesternéket rendelte be laká
sára, hogy azok ingyen végezzék a házimunkát, mosást és vasalást. Igán,
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a feudalizmusban rablással, gyilkolással szerezték az urak vagyonukat, 
volt amelyik feljelentette a saját testvérét a királynál, hogy összeesküvő, 
a testvért kivégezték és a birtokait a feljelentőnek adták; a kapitalizmus
ban uzsorával, csalással, alkalmazottak kizsákmányolásával szerezték a 
vagyont. . .  Amint mondtam az emberi, már mint polgári tevékenység 
motorja a vagyonszerzés volt, amögött pedig, mélyebben, a nemi vágy, a 
hatalmaskodási vágy és az öregségtől való félelem dúlt. Akinek vagyona 
volt, az válogathatott kiválóan prostituált természetű nőinkben, szemte- 
lenkedhetett, fölényeskedhetett másokkal és elintézhette az öregségtől való 
félelmet, mert a vagyon szent volt, lehetőleg megmaradt, több sikerrel 
védekezhetett a betegségek ellen, s halál esetén díszsírhelybe jutott; a pap 
hosszú beszédet mondott a koporsójánál és megdicsérte, hogy milyen jó 
ember volt és milyen nagy szolgálatokat tett a hazának. N. urat bizo
nyára úgy búcsúztatta el, hogy számtalan szegény embernek adott haj
lékot.

A vagyonosokat és nyugdíjasokat kivéve, mindenkit sanyargatott, ha 
nem is tartósan, az öregségtől való félelem. Ezzel a félelemmel a közgon
dolkodás nem foglalkozott. Társasági beszélgetésben, újságírásban, úgy
nevezett tudományos művekben és a szolgai irodalomban szokás, sőt 
kötelesség volt erről a félelemről hallgatni, mintha az nem léteznék 
Neurotikus tünetek inkább C6ak a jobbmóduakat gyötörték, de nem azért, 
mint némelyek tévesen hiszik, hogy a dolgozó réteg a neurózistól mentes, 
hanem azért, mert a dolgozókat meggyötörte a reális aggodalom a gond. 
a nélkülözés, a holnap bizonytalanságának érzése. Aki reggel úgy kel fel, 
hogy nem tudja, mit eszik majd ebédre; aki hétfőn úgy indul munkába, 
hogy fogalma sincs róla, do!gozhatik-e a jövő héten; akinek attól kelt 
aggódnia, hogy elsején tud-e majd lakbért fizetni; aki tömegszálláson 
lakik és ott a mások zsivajától, civakodásától és a férgektől nem tud 
aludni; aki fáradtan ébred és az álmosságtól sanyargatva töri magát a 
nehéz munkában — azt neurózis helyett a valóságos szenvedések kí
nozzák. Az egészséges embernek, bármely osztályhoz is tartozott, szeren
cséje volt, ha nem élt benne részvét. A részvétlen ember a lehetséges kinok 
kétharmadától mentes maradt. A polgárok, sőt az arisztokraták közt is 
léteztek jószívű emberek, akik törődtek másokkal, a tömegekkel, de még 
azoknak sem volt fogalmuk az országszerte dúló nyomorúságról. Ügy 
élt a gazdag ember a fővárosban, az országban, mint az idegen utazó, aki
nek megérkezése után sorra megmutogatták mindazt, amivel dicsekedni 
lehet s aki azután űgv távozott az országból — a mienkéhez hasonló sa
játjába —, hogy Budapest gyönyörű és boldog város, az egész ország 
pedig valóságos Kánaán. Igen, ilven idegen volt a jómódú polgár, nyomor
tanyán nem járt, éjjeli menedékhelyen nem aludt, az Angyalföldet nem 
ismerte.

A szegények elméjét az életküzdelem gondjai töltötték meg, lázadás 
holmi rendszer ellen nem élt bennük, rendszerről, rendszerek változásáról 
fogalmuk sem volt, a világrendet adottnak, önmagától kialakult egyfélé
nek tudták, olyannak, amely nem változhat és örökkévaló. Tudatosan 
nem gyűlölték a gazdagokat, űgv vélekedtek róluk, hogy szerencsések és 
azért boldogok. Ha este a villanegyeden haladt át a pincelakó és fölve
tette tekintetét a kivilágított ablaksorra, legföljebb arra gondolt, hogy jó 
lenne neki is egy olyan lakás. Ha a falusi legény útja a kastély mellett 
vezetett el, vagy a messzeségbe húzódott szeme előtt az ezerholdas birtok, 
akkor arról ábrándozott, hogy tíz-tizenöt holddal ő is milyen boldog lenne. 
A gazdagokat a szegények előre köszöntötték és a szolgalelkck, különö-



een a prostitúciós fantáziákkal telített és az ilyen fantáziáktól soha meg
szabadulni nem tudó nők még szerették is. Koldusnak, nőnek, borbélynak, 
pincérnek, cigánynak, a gazdagoktól hullott le valami pénz. Ha a gazdag 
ember meghalt, a nép meg is siratta. . .  A szegények nagy része gyönyör
ködött a gazdagok pompájában, élvezettel nézlek fogataikat, szép ruhái
kat, könnyed mozgásukat: tündéd látvány volt nekik a virágkorzó, de 
meg általában a Slefánia-úti kocsikorzó; mennybéli séta a Belváros esti 
kirakatai előtt a fényben elvonulni.

Élt Apostagon, szülőfalumban, több olyan idős ember, aki a faluból 
soha ki nem mozdult, legföljebb a szomszédos Dunavecsén, Dunaegyhá- 
zán, vagy Solton járt; a Duna jobbpartján fekvő Dunaföldvár két 
templomtornyát egész életén át osak messziről nézte. Sok pesti ember meg 
nem ismerte a vidéket; született mondjuk a Király-utcában, nyolcvan évet 
élt a Király-utcában és ott is halt m eg. . .  A gazdagok valamennyien utaz
gattak, mondhatni, övék volt az egész világ. A Tátrában üdültek, a Bala
tonban förüdtek, jártak Kassán, Aradon, Sopronban és más városokban, 
mindegyik látta, nem is egyszer, Bécset, de sokan megjárták Párisi, Ró
mát, Velencét, Londont; a gazdagok gyermekei kiskorukban megtanultad 
németül, franciául és angolul. Különösen a francia nyelv volt a divat és 
kirándulásul Párizst járni. A szegények némelyike azzal szórakozott, 
hegy regényeket o’vasclt a gpzdrrrkról. azonosította magát a regénv hő
seivel: palotában lakott, hintón járt, cselédeket dirigált. Olvasmányul a 
szegénység senkinek sem kellett, szinte elképzelhetetlen környezetrajz 
volt. Valamikor az irodalmi művek, holmi eposzok és drámák hősei csak 
királvok lehettek, később grófok, de inkább őrgrófok, mint egyszerű gró
fok. A főhős nem végzett munkát, tevékenysége tisztán az úgynevezett 
csetekménvben való részvétel volt, illetve a cselekmény irányítása; pénze 
korlátlanul volt. A szegény ember csak mint epizódfigura kerülhetett bele 
az irodalmi műbe s akkor is humorosan írt róla az író. nevetni kellett az 
ügvefogyottságán.

*

Én magam, furcsa társadalmi helyzetemben, mint idegen forgolódtam 
a kispolgári környezetbein. Mint szemlélődő vettem részt a szórakozásaik
ban is. Szorongva és félszegen, mindig érezve, hogy nem tartozom oda. 
ültem a kávéházban és néztem az utca nyüzsgését, s ha befeléfordultam, 
bámészkodtam a kávéházi közönségen. Akkor még nem fürgönyözték el 
este a kávéházak óriási ablakait, éjszaka is ki lehetett rajtuk nézni és az 
utcán járók is beláthattak a kávéházba A szegényember megállhatott az 
ablak előtt és végignézhette, hogyan vacsorazik a vendég úr. A kávéház 
sokáig kávéház maradt, kávéztak benne, vagy sört ittak — üvegsört —, 
nyáron fagylaltoztak. Aki kávéházban vacsorázott, az tojást, sonkát, vagy 
szalámit evett, vagy vajat, szárdiniát — az efféléket kávéházi ételeknek 
nevezték Később kezdődlek a meleg ételek s a kávéház café restaurant-ná 
alakult á t . . .  Emlékszem, hogy Sz,rt úr néha az ablakba ült és szabályos 
vacsorát evett, leveßt, sültet körettel és süteményt; novemberi hűvös idő
ben egy kiskabátos, sovánv és sápadt fiúcska megállt az ablak előtt és 
bámulta a kosztolást. Éhes lehetett, de azért nem látszott a szemében 
semmi epedés. hanem tréfás fintorokat vágott, arcát egészen az ablakhoz 
illesztve, úgy, hogy az üveghez nyomta az orrát s az meglapult. Szírt úr 
akkor társasággal ült az asztalnál s a társaság kedélyesen viccelt a fiú
ró l. . .  Tréfásan mutogattak az ételekre és arcjátékkal, kézmozdulaiokkal 
kérdezték a kisfiút, nem akar-e valamit enni. A kisfiú nevetett é6 ő is mő-
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cásan mutogatta, hogy kér egy kis húst. Szírt úr nem volt rossz fiú, meg 
*ett a szíve a gyereken és így szólt: „Szavamra mondom, szeretném ezt . 
a kis csibészt megvacsoráztatni. Szerelném behívni és leültetni ide az asz
talhoz.“ A társaság tagjai nevettek és biztatták Szírt urat: „Tessék! Csak 
tessék.“ Valaki szólt: „Hívja be a gyereket és rendeljen neki egy menüt.“ 
Szírt úr hívón integetett, s már-már felállt, hogy behozza magával a kis 
kibicet. Akkor azonban a társaság legtekintélyesebb tagja clkomolyodott, 
s szigorúan leintette a többieket: „Elég már a komédiábóll Ne csináljatok 
itt cirkuszt. Mindenki idenézne és kiröhögnének bennünket.“ Aztán 
kiabálva mondta bele az ablakba: „Erigy a fenébe!“ Még fenyegetőm inte
getett is az öklével. A fiú csak állt és dacosan nézett vele farkasszemet. 
Akkor a tekintélyes úr felugrott helyéről, jelezve, hogy kimegy és el
pofozza őt. A fiú nyelvet öltött rá és elsompolygott, hátra-hátra nézve, 
futásra készen.

Szóval a kávéházban ültem és nézelődtem. Vagy olvastam, később 
írtam. Tezerovác után már dohányoztam, még pedig hol cigarettáztam, 
hol szivaroztam. Az olcsó dohánytélét nem szerettem, tehát drága ciga
rettát vettem, néha egyiptomit Is, szivarnak meg médiát szívtam, persze 
nagy bűntudattal, tudva azt, hogy részemről ez már büntetendő csele
kedet. A vasárnapokban nem sok gyönyörűségem tellett, mert vasárnap 
a pestiek zsúfolásig töltötték meg a kávéházakat, pótasztalokat állítottak 
fel a pincérek s a vendégek egymás hegyén-hátán ültek. Ültek, nézelőd
tek és mutogatták magukat, ez volt a vösámapi szórakozásuk. A kispol
gárok nem gyakorolták az egymásból való járást__ Én már gyerek
koromtól kezdve irtóztam a vasárnapoktól. Vasárnap rossz hangulat tette 
nekem borússá még az eget is. A vasárnapi kedélyi depresszió általában 
ismeretes és. azt vasárnapi neurózisnak nevezik; sok magyarázatát olvas
tam, de egyiket sem éreztem kielégítőnek; én magam nem is. kísérlem 
meg okának felderítését, amit mondhatok, az szintén csak találgatás. De 
hát untam azt, hogy a boltok redőnyei le vannak eresztve s a kirakatok 
nem láthatók. Valami temetési hangulatot idéz ez elő, a hétköznap feled
kező tevékenységével szemben. Kellemetlennek éreztem, hogy a főbb 
utakon, a Körúton például, sűrűn vonultak az emberek. Kisgyerek korom
ban Tabáni teleken szünetelt a munka, nagyszülőim pihentek, de láthatóan 
unatkoztak; nyáron fekete ruhadarabbal elfödték az ablakot és a sötét
ben lefeküdtek, nekem, a sötétség miatt, ki kellett mennem a házból. 
Pesten, fiatalember koromban, amikor már sok mindenféléről elmél
kedtem, kínosnak éreztem a látványt, hogy lassan megy együtt a család, 
szóval apa, anya és a gyerekek, de velük van a cseléd is: az anya tőkés, 
hasas hölgy, puccosan kiöltözve, a csuklóján vastag aranykarperec, a 
cseléd meg esetleg jótcrmetö, szép és üde parasztlány és mégis ő a cseléd, 
a tokás-hasas meg az úrnő. Groteszk volt ez a látvány, szinte a felhábo
rodásig csodálkoztam rajta, anélkül persze, hogy e cselédet az úrnak 
szántam volna. Érzéseimet, gondolataimat csak egy szóval fejezhetem 
ki, hangosan kimondva: család!

Nyári időben, kisétáltam a Városligetbe, jártam a Stefánia-úton és 
szétnéztem a vurstliban. Nem élveztem a Stefánia-útat, hiányzott belőlem 
a szolgai, a statisztahajlam. Szinte megsajnáltam a gyalogjárón vonuló 
kispolgári hadat. Mert mit láttam? A kocsiúton gördültek, néha száguldtak 
a fogatok. Nem egvfogatú konflisok, hanem kétfogatú gumirádlcrek. 
A járda népe bámulta őket, megnézték külön-külön a fogaton ülőket 
és áhítattal állapították meg a nevezetesebb figurákról, hogy ismerik 
őket. Szinte hozzátartozott a polgári műveltséghez tudni azt, hogy azon
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a magas ülésű fogaton az a hegyesbajszú, őröőgképű úr, aki a gyeplőt
oly feszes tartással fogja a kezében, dr Mitzger Tivadar, a nemi- 
betegségek hírhedt és a napilapokban állandóan hirdetett szakorvosa. 
Az a tatárképű úr, aki a fejét a mellére hajtva a kocsikorzó parádé
jában és zajában alszik, az Szemere Miklós; ő nem vendége a kocsi- 
korzónak, csupán egyszer hajtat végig a Stefániaúton, a lóverseny
ről. vagy a Park-klubból hazafelé tartva; talán azért alszik, mert 
álmos, de mindenesetre azért is, hogy mutassa, mennyire lenézi a népet. . .  
Akodtak hivatalnokok, akik kétszáz korona havi fizetésükből alig tudtak 
megélni, de azért havonként egyszer-kétszer összeálltak, tzí-tíz koronát 
rászántak a mulatságra, a Gizella-téren kikeresték a legszebb lovú bér
kocsikat és kihajtattak a Steíánia-útra. Az ilyen kisuxak arca ragyogott, 
mikor robogott velük a gumikerekű, boldogok voltak, mámorosán élvezték 
a nagy élményt, hogy a járda népe bámulja őket és azt hiszi róluk, hogy 
nagyurak.

A Stefánia-útat, mikor már beteltem vele, pontosan a tőle való
viszolygástól, elliagylam és elsétáltam a vurstlibe Utam ban végtelenül 
untam a Kolegerszkyben működő katonazene messzire utánam kúszó hang
jait, untam a Gerbeaud-pavillont, a ligeti tavat a szandolinozóival és 
Vajdahunyad várát. A vurstli azután végleg lehangolt. Ott láttam a 
„nép“et. A nép szórakozott. Én szegénynek láttam a népet és silánynak, 
a szórakozását. Láttam a cifraruliás, népies viseletű kis cselédeket, akik
ről az jutott eszembe, hogy kora reggeltől késő estig dolgoznak és hogy 
a nagyságájuk, aki a legbelső szobában hever a dívánon, s megszomja
zik — két lépésnyire van az asztalon a vizespohár és a kancsó — tíz 
percig is elsikoltoz, hogy a lány menjen be és adjon neki egy pohár 
v iz e t ...  A vurstliban legnagyobb varázsa a körhintának volt. A kis cse
lédek egyedül, vagy alkalmi lovagjaikkal felüliek egy lóra vagy egy 
zebrára, vagy beültek egy lebegő csolnokba és keringtek körbe, keringtek 
percekig, a harsogó sipláda hangjainál s némelyik, amikor a körhinta 
megállt, új jegyet váltott és újra keringett, esetleg ötször is. mindaddig, 
míg el nem szédült és végre letopogva a szerkezetről tántorgott, nem
csak a szédüléstől, hanem a boldogságtól is. Életemben egyetlen egyszer 
sem ültem körhintán.

A körhintánál rekedthangú, úgynevezett jasszok végeztek szolgálatot, 
ők indították meg az óriási korongot, melyet aztán egy gép forgatott, ők 
árulták a játékos tárgyakat, már mint a confettit és a szerpentint, szóval 
az apró, színes papírgoi'. ócskákat, melyekkel a közönség egy mást dobálta 
és a papírszalagtekercseket, melyeket úgy kellett a kiszemelt rokonszenves 
nő, ver*v férfi nyakába vetni, mint ahowan a lasszóval fogják a ved’ovat 
a cowboyok az amerikai preriken. Confetti és szerpentin szavak helyett 
a kikiáltók így árulták portékájukat: saláta, gatya madzag!

A körhintákon kívül tele volt a vm\stli szintén népies mutatványos 
bódékkal, céllövöldékkel, bábszínházzal, panoptikummal, gvorsfotografá- 
lóval; látni lehetett a szakállas nőt. a törpéket, a nurp‘b"rű embert és a 
nyomorékot, akinek hiányzott a két keze és a lábával hegedült. Sehogy 
sem tuát'm kedvet kapni ezekre a szórakozásokra és, megvallom, abbén 
a koromban lenéztem a népet. Borús gondolatok rajzoltak agyamban és 
azt állapítottam meg, hogy szép nőket csak a város polgári gyülekező 
helyein látni, itt a vurstliban azonban piszeorrú, girhes, melltelen, far- 
tálán, csámpás lányok tömegei epednek a zsákmányra vadászó bakákért, 
huszárokért, tüzérekért. Lám! — gondoltam — a nép közt termett szép 
lányokat felszívja magához a polgárság, ezekből lesznek a prostituáltak,
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a metreszek, az éjszakai vendéglők pincérnői, a* űri házak reprezenta
tív, szóval mutogatásra alkalmas szobalányai; a nép fiainak társul, akár 
feleségül, a selejt marad.

A bábszínházban gyerekek mulatlak. A mutatványok itt a gyerekek 
természetes szadiznmsára pályáztak; a paprikajancsi, vagy másnevű fő
hős, némi mókázás után egy hosszú, hurkaszerii, tömött vászoneszközzel, 
mint bottal, sorra verte agyon a bábjáték lobbi szereplőit, azoknak nevé
ben a nem látható komédiás jajgatott, a haldoklók támolyogtak, föl-föl- 
tápászkodtak, majd végleg elterültek s a gyerekek az .egész látványon 
kacagtak, kielégültek és végtelenül boldogok voltak. Kisgyerek koromban 
én is nagyon jól mulattam az ilyen bábjátékon . . .  A lövöldében szerkeze
tekre, figurákra és felfelé spriccelő vízsugóron táncoló üres tojáshéjakra 
lövöldöztek . . .  Budapestre nem került el külföldi varosokból az az elmés 
mutatvány, hogy torz emberalakokra lehetett labdával dobálni; a fejüket 
kellett jól és erősen eltalálni és okkor eldőltek, mint az agyonlőttek. Hogy 
erősen, hévvel dobja fejen a figurát a vállalkozó szellemű szórakozó, ahhoz 
a figurákat olyanra csinálták, hogy a dühös indulatot megérdemeljék, 
tehát így: pápaszemes, hosszűorrú, kopoftruhájú öregasszony; rongyos, 
vadarcú csavargó, lilaorrú, fcuszálthajú, fáradtképü Részeges János; 
rikítcruhás, kancsal utcai lány és effélék. Külföldön a „legdemokratiku
sabb“ városokban is, hiányzott az ilyen mutatványok leterítendő figurái 
közül: a pohos bankigazgató, az egyenruhás tábornok, a szúrósszemü 
rendőr, a cilinderéé, frakkos márki.

A katonák a vurstliban ismerkedtek meg a cselédlányokkal. Katona 
és lány mást-mást akart, a katona ingyen szeretkezést, a lány vőlegényt. 
Egymásért epedve és egymástól félve, kéz és kézbe sétáltak el a ligetből 
s amelyik lány büntetlenül kimaradhatott a szolgálati helyéről akár 
hajnalig, azt a katona benn a városban valamely sülét kapualjban szo
rongatta, de csak szorongatta órákon át, esetleg csakugyan hajnalig. 
Ez is egy részlete volt a szegény emberek szerelmi életének. De szinte 
kínálkozik most, hogy a gazdagok szerelmi életéről is elmondjak 
valamit, párhuzamul. És itt eszembe jut J. B. gróf úr, «kinek életéről 
egyet-mást elmondott a komornyikja. J. B. úr, vidéki birtokán élt, csak 
néha rándult fel egy-két hétre Pestre s olyankor a sajá‘ villájában lakott. 
Megérkezése után egy-két óra múlva már keringtek a nők a villa körül. 
Fiatalok, szépek, szekszepílesek, jólőltözöttek és főleg úgynevezett tisztes
ségesek, kispolgári lányok, asszonyok. Becsöngettek a villába, poriás 
nyitott nekik kaput, a komornyik fogadta és bejelentette őket a méltó- 
ságos úrnál. Azután aszerint, hogy a méltóságos úr megkívánta-e a szeret
kezést, fogadta egyiket, vagy a másikat. Akit fogadott, annak befejezett 
cselekmény után egy borítékot adott, melyben száz vagy kétszáz korona 
volt; a tisztességes nő retiküljébq» dugta a borítékot, illetve a pénzt és — 
elégedetten távozott. Akiket már más megelőzött, vagy semmikén nem 
kellettek a méltóságos úrnak, azokkal közölte a komornyik, hogy ura 
„ma nem fogadhatja“, de ő adott át a hölgyeknek egv-egy lezárt borí
tékot, melyben ötven, esetleg csak harminc vagy húsz korona volt.

Ezt az egész életet eszményítette az irodalom és propagan
dáját végezte az újságírás.

Nagy Lnjos
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SEM AZ IMA, SEM A FEGYVER

Évenként tíz-húsz évet 
öregedett —

most összesen harminc éves, 
de öregebb

s annál, aki ma született 
fiatalabb — 

bozontos, mint a hegy 
és égő, mint a nap, 

korát m ár nem az évek száma, 
de cselekvése magyarázza, 

így igazabb.

Tépdesték, mint a dudvát, 
kívül-belül.

Ezerszer halottnak hazudták — 
nem sikerült!

Bank fiúk, rendőrkapitányok 
lesték nyomát — 

fogházőrök, bírók, jogászok 
és katonák

álltak az ingó Állam ormán 
s papok mormoltak felettük mogorvái 

szentelt imát.

De sem az ima, sem a fegyver 
nem foghatott

azon, akin akár sziklán a tenger 
széttört a bot

s belecsorbult a kés, ha levágta 
hidra-fejét,

mert ezer fej igyekezett nyomába, 
dördült az ég,

rettegve állt és iszonyodva nézte 
az elnyomás csapatnyi hadvezére 

a Párt növekvő erejét.

Ha föld alatt is, ha odúkban, 
de mindenütt — 

nem magamtól — tőlük tanultam 
e négy betűt.

A transzformátorház falára kentük 
mésszel a Ceglédi-uton:



„Éljen a béke KMP“ s elszeleltünk 
a friss havon.

Ma már értem, nemcsak érzem a titkát, 
hogy teérted harcoltam akkor, szabadság, 

azon a falon.

A szégyen az, hogy csak e néhány szóra 
leheltem kapható 

s nem sújtottam az elnyomókra, 
pedig volt rá okom — 

csak egy kis zászlót markolásztam 
és nem a lobogót, 

de amig bírtam kiabáltam 
kenyeret, jogoll

Csak így küzdhettem a veszéllyel, 
ments fel, ha akarsz, vagy Ítélj el — 

többet nem mondhatok.
Aczél Tamás.



JEGYZETEK KÖLTÉSZETÜNK MAI ÁLLÁSÁRÓL

Költészetünk mai állásáról beszélgetek s bírálom, vagy védem, asze
rint, bogy kivel vitatkozom. Nem csitítom dohogásomat, ha magam és 
költőtársaim felé fordulok, de ingerülten védekezem, ha értetlenségre 
akadok, olyanokra, akik valójában nem tudják a különbséget vers és 
újságcikk között, akik Petőfit is úgy olvassák, — ha olvassák— ahogyan 
az első elemista betűzi a kezébe került újságot. Tudják a szavak jelenté
sét: megy, juhász, szamár — de ezek a szavak csak úgy állnak mondattá 
szárukra, «Megy a juhász szamáron», mint egy rendőri jelentés szavi: 
«Egy 60 év körüli férfi a villamos elé vetette magát».

Ismerek embereket, akiknek ez a lágyan emelkedő, de utolérhetetle- 
nül erőteljes, a világmindenséget lehelő verskezdés: «Még nyílnak a völgy
ben a kerti virágok, — Még zöldéi a nyárfa az ablak előtt, — De látod 
amottan a téli világot, — Már hó takará el a bérei tetőt», nem mond 
többet, mint egy «színes» riport a sárguló falevelekkel behintett vurstliról. 
De előszeretettel hivatkoznak régi versek értelmes mivoltára, mintha 
bizony, olyan csodálatos lenne, hogy ők is megértik azt, ami érthetői

És még sem értik! Mert úgy értik, mint minden egyéb irományt, sőt 
az igazán érthetetlent, a rosszul fogalmazottat, lomposat és közönségeset 
sokkal inkább értik. Fülük s értelmük is az ilj'en érthetőséghez szokott, 
nem csoda, ha ingerülten olvassák azt, amit nem csupán lediktál, vagy 
leír valaki, hanem ami verssé válva érzékeltetni, megjeleníteni igyekszik 
a körülöttünk és bennünk létezőt.

De hát van-e szüksége olyan vitának, amire az értetlenség iránti hir
telen bosszúság késztet? Aligha. A fölényeskedőkről, a mások munkáját 
maguk kicsinysége miatt fitymálókról pedig szó se essék. Vitázzunk 
inkább néhány költővel, e költők vitára ingerlő verseivel.

Hogyan születik a vers? — kérdezte tőlem egy bányász 1944 nya
rán, azokon az irodalmi megbeszéléseken, melyeket a recski ércbánya 
alagútjában tartottunk két csille kiöntése közötti percekben. Valójában 
nem iis bányász volt, hanem asztalos, a 'munkanélküliség kergette bá
nyába, ahol egy csillevontató tüdőbajos lovat kísért naphosszat. Én is 
ott dolgoztam akkor, s ezt nem hivalkodásból mondom, hiszen nem me- 
gamszántából tettem, s nem is panaszkodva, hiszen túlzás nélkül: felejt
hetetlen emlékem az ott töltött -néhány hét. Felejthetetlen mái az első 
nap is, amikor a harmadik talicska, a talicskákkal lett néhány lépés 
után úgy éreztem, hegyek ülnek mellemen: néhány perc után kibírba- 
tatlannak éreztem azt, amit az ércbánya munkásai minden naD csinál
nak, míg csak tüdejük elkövesedik. S még felejthetetlenebb a többi nap, 
például a második, amikor «bányásztársaim» elintézték, hogy új beosz
tást kapjak. „Vitlás“ lettem, egy fogaskerekű szerkezet kezelőjének segí
tettem, munkám annyi volt, hogy lekapcsoltam a fölvontotott csillét, 
amit aztán a tüdőbajos ló továbbhúzott. Két csille között, s óránként 
többször, akadt néhány pihenő perc, s ezek a percek szülték az állan
dóvá lett megbeszéléseket.

„Mi különbség van vers és próza között?” „Milyen egy színházi elő
adás Budapesten?“ S a válasz jutalma hol egy húsos zöldpaprika, hol egy 
kilónyi szilva, vagy egy alma volt. Néha egy pakli BalkáD. Egyik nap 
eztán igen nehéz kérdés következett: „Hogyan születik a vers?“ Mondtam 
valamit, ami senimikép sem feleit a kérdésre, s csak másnap vittem a
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jónak vélt választ, s úgy, olyas érzéssel, mint 0 hozta az almát, zöld
paprikát.

„A vers úgy születik, hogy azért is túléljük ezt a szörnyűséget, hogy 
szabadon élek majd odahaza, hogy akkor megyek az ulcára, amikor az 
nekem jólesik. Egyik reggel a Bosnyák-tér fele veszem utamat, s ott, 
egy piaci bódé kosarában gyönyörű almákat látok. Milyen ismerős al
mák ezek — gondolom —, láttam én már ezeket az almákat, ismerem 
izüket is! Tovább megyek, azon tűnődve, honnan .ismerem ezeket a bos- 
nyáktéri almákat, s néhány perc múlva, a Thököly-úton, de lehet, hogy 
csak este, odahaza, eszembe jut: azokra az almákra emlékeztetnek, ami
ket a recski bányászoktól kaptam. S akkor asztalhoz ülök és verset írok. 
Az almáról? Lehet, hogy arról. S ha arról, akkor már a bányászról is, 
akitől az almát kaptam. S ha már róla, akkor az ő sorsáról is, minden 
bányász sorsáról. Arról is, hogy heti keresetük alig volt több húsz pen
gőnél, hogy utcára tették őket, ha szilikórt kaptak, ha clkövesedelt a 
tüdejük. Hát így születik a vers.“

A vers élményből születik. Nos, éppen azt kell panaszolnom, hogy a 
legtöbb mai vers szülőanyjának nem az élményt, hanem az írást elha
tározó szándékot, vagy a rutint, az eltanultságot érzem. Csillag, szél, 
eső, nyár, tél: dzavak csupán, ha nem az égen kigyulladt csillagot, ha 
nem a fákat zúgató szelet, ha nem az őszi eső vigasztalan motyogását, 
ha nem a fűszálakat televényig perzselő forróságot, ha nem a csontig 
ható fagyot mondják.

A szó nem lehet töltelék a versben, még csak nem is afféle „kifeje
zési eszköz“, hanem a maga jelentésén is túlmutató jelkép. S ne féljen 
senki ennek transzcendentális voltától: ez az igazi realizmus, ha a realiz
must költészetre alkalmazzuk. A regényírótól típusokat kíván a realista 
igény, olyan alakokat, akik magukon túlmutatva, egy egész társadalmi 
osztályt jellemeznek, s a regény levegőjét olyannak, mely ha egy szoba 
atmoszféráját, akkor is egy egész korszak légkörét érzékelteti. A maga 
módján ezt kell tennie a versnek is. Ha „téli reggel“-t mond, e két 
szónak tájjá kelj válnia, melyben a fák csontvázait s a kővé fagyott ma
darak zuhanását látom. Aki költőnek nem volt ilyen élménye, aki csupán 
a költői hangzás miatt ír téli reggelt, az kihűlt, élettelen szavakat ír. József 
Attila „Ajtót nyitok“ című tizenhatsoros remekművében azt a vigasz
talan ürességű pillanatot idézi vissza, amikor anyja temelése után haza
ment a ferencvárosi szobakonyhás lakásba. Nem tartozik emlegetett 
versei közé, de én nem ismerek még egy írást, amely ilyen tökéletes 
realizmussal örökítene egy lelkiállapotot s egy proletárlakás konyháját. 
S e kettőt olyan egyszerre, hogy azt is érzem: ez a lelkiállapot csak egy 
proletárlakásba hazatérő gyermeké lehet. „Viaszkos vásznú konyhaszékre 
ültem — nyafognék, nem lehet.“ Ez a két sor s ebben is a viaszkos 
vásznú konyhaszék, minden ferencvárosi, angyalföldi, zuglói proletár
nak ást az olvasó elé emel.

S miért? Ne beszéljünk József Attila zsenijéről, tárgyakat élővé 
varázsoló képességéről, hiszen persze, hogy igaz: énéikül megannyi élmény 
se válna verssé. De az élmény volt ez, amit zsenije verssé elevenített, 
amiveti a maga, s minden proletárgyermek világát megörökíti — egy 
konyhasarokban is az egészet!

Már most nagyon is elképzelhető: ahogy Petőfi, Arany szavai, ver
seiknek hangulata úgy vált „örökséggé“, hogy ugyanazon szavakból s 
ugyanazon költői hangulatból semmitmondó és semmit sem elevenítő 
versek százai, ezrei íródtak, József Attila világa, az ő másfajta esője.
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tája, de külvárosi palánk ja, szövőszéke, viaszkos vásznú konyhaszéke is
verssé íródik, nem élményből, hanem tőle örökölt szavakból. Elképzelhető 
ez? Máris tucatját említhetném az ilyen verseknek! S ez nem csak epi- 
gonizmus, nem csak az a bizonyos, fiataloknál elkerülhetetlen hatás, 
hanem a költői alkotás lényegének félreértése. Ez az, amire valóban 
rámondhatjuk, hogy szobaköitészPt Én sajnálom azokat a költőket akik
nek se egy falujuk, se egy alkonyati udvaruk, se egy patakszéli búvóhe
lyük, se egy viaszkos vásznú konyhaszékük. Csak készségük formás sorok 
leírásához, tanult szavak sorbaillesztéséhez. A társadalom ismerete nélkül 
nincs nagy próza, a társadalom ismrrete, a világmindenség megsejtése nél- 
kül nincs vers. Aki egy ember sorsából nem ismeri meg a társadalmat, aki 
egy alkonytban nem sejti meg a mindenséget, akit nem ezek az ismeretek 
és sejtések, nem a húsz év előtti vagy ma szerzett élmények ültetnek írás
hoz —- hát igen, ilyen módon született versek elszaporodását félem s 
panaszolom.

Ennek tünete az is, amiről úgy akarok szólni, hogy erősen aláhúzom 
modnandómat. Vannak költők, akik frissben olvasott modern, a 
magyar nyelvnek idegen formába öltöztetik verseiket. Ennek természetes 
következménye, hogy nem is verset, hanem csak a vers öltözékéi írják 
papírra. Majakovszkij s Aragon költészetét, sajnos, csak fordításból ismer
hetem, de így is érzem a mondanivaló s a sajátos forma egységét. Hadd 
mondjam meg azt is, hogy a fordításokból megérzem Majakovszkij nagy
ságát s ezenfelüli különösen nagy jelentőségét is — Aragonét alig. Igen 
gyakori, hogy folyóiratainkban megjelenít versek alatt, melyeket Maja
kovszkij, de sokkal gyakrabban Aragon sajátos, elsajá ti thatatlan külső 
formájába öltöztettek, magyar költő nevét olvasom. Bevallom, ez ide
gesít. ideges türelmetlenségem akkor növekedik, amikor olvasom e ver
seket. Hát nem tudják, érzik e költők, hogy Majakovszkij roppant dina
mizmusa építette magának ama lépcsőzetes verssorokat, hogy a más
fajta mondanivaló elbotlik, hanyattesik, legurul, nyakát szegi ezeken a 
lépcsőkön? Hát még a modern francia versforma! Az interpunkciók 
hiánya, a kisbetűs szavak tömegében hirtelen felágaskodó nagybetűvel 
kezdett szavak! íme, amikor nemcsak a mások élményét gőzölgő szava
kat, hanem a sajátos, eredeti helyén indokolt formát is átveszi a költő 
— konfekciós üzemnek képzelve a példaképnek választott mester mű
helyét! S ha tehetségesnek érzem is olykor az így írt verseket, semmi
kén sem érzem versnek, költői alkotásnak, mert annak legelső feltétele 
hiányzik: a mondanivaló és a forma egyszerre való születése. S ennek 
az egyszerre való születésnek egyáltalán nem mond ellent, aki arra hivat
kozik, hogy a költő mennyit küzd az anyaggal, mennyit küzd egy hason
lattal, rímmel. Ez a vajúdás kínja. Amíg ezeket a küzdelmeket — kiki 
tehetsége szerint — le nem győzi, addig versünk meg nem születik.

De micsoda küzdelem az, amikor magyar szavakkal töltünk egy 
másik nyelv szavaiból épített formát? Alkotás az ileyn? Lehet-e egy 
magamlátta világ megelevenítése? Hallom az ellenvetéseket: hát a régi 
formák, például a szonett? Tudom-e, hogy hányán írlak szonettet Babits 
vagy József Attila előtt? Tudom. De azt is tudom, hogy a szonett azért 
vált örök s minden költő magántulajdonává tehető formává, mert egy 
lelkiállapot, egy hangulat legjobb megjelenítési lehetősége. Tudom a szo
nettről azt, hogy éppen zártsága miatt nem bír el akármilyen tartalmat. 
De hol van az ilyen hangulati tartalmi kiválasztódás egyedüli feltétele 
abban e versformában, amelynek számomra, a versolvasó számára is,
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legfőbb ismérve a sorok gáttalan nekifutása s a nagybetűvel kezdődő
•szavak ötletszerű használata?

Bevallom, én csupán a modernkedés szándékát érzem e versek olva
sásakor, ha szeüdébb fajtájút is, mint az izmusok idején. S még vala
mit: azt, hogy éppen a külső forma túlhangsúlyozása, annak mondani
valóvá válása, absztrakttá, formalistává teszi ezeket a verseket, amelyek 
alatt pedig majdnem mindig baloldali, realizmust hirdető költők nevét 
olvasom.

Persze, nemcsak az élmény, de az alkotás öröme, vagy annak izgal
mas, küzdelmes volta is segíti világra hozni a verset. Ilyen, ifjúarcú, 
szépmosolyú bábaasszony például a játékos kedv, ami nélkül költői 
munka elképzelhetetlen. Egy szerencsésen megtalált jelző a vers köze
pén visszahat az addig leírt sorokra is, megváltoztatja, különbbé teszi ez 
egészet. Ez a jelző is mondanivaló tehát, mint ahogy a játékosság, a 
dollam is az. Ezeket a köztudott dolgokat ide kellett írnom, nehogy az 
előbb leírtak úgy tűnjenek, mintha a tartalom egvedülvalóságát hirdet
ném. Gyorsan ideírom hát: a vers az élményből és a nyelvből születik. A 
nyelvi mondanivaló sem kisebb jelentőségű a tartalminál. Ezt főleg a leg
elején említett értetlenek felé mondom, akik, mint említettem, nem tudják 
a különbséget a vers és újságcikk között. Ezek aztáu persze, formalizmus
nak vélik magát a költői nyelvet is.

Másik tünet s nem kevésbé veszedelmes, a proletkult- és a népi roman
tika újbóli jelentkezése. Ilyen esetben is az élmény ösztönzése hiányzik o 
versből. Mert amennyire élmény lebet egy gyár, egy felvonulás, egy falu 
— bár gyakrabban lenne már költői élmény! —, épannyira nem élmény 
még egy gyár vagy egy parasztlakás megtekintése. Itt bizony nagyobbró! 
van szó. Arról, hogy van-e igazi közösségem a gyárak és földek dolgozói
val, vagy csupán romantikus s eltökélt nekihevülésem van ? A hirtelen ne- 
kihevültség, az eltökélt szándék sehol sem olyan árulkodó, mint versben. 
Vki jó lehet a sejt el m ességek költőjének, az hiába írja le százszor is 
!/cnin nevét, ilyenkor árulja el igazán, hogy valójában kevés köze van
I.enin eszméihez. Aki az acélos izmok, vagy a kormos arc dicsőségét 
zengi, nem biztos, hogy tud is valamit a munkás arcáról, tekintetéről, 
gondolatairól, amint munkája után hazafelé megy a gyárból. Könnyű 
ellesni (mondjuk, hogy könnyű) a szerszámért nyúló mozdulatot, de annál 
nehezebb megismerni a munkás és a szerszám viszonyát, s hogy ez a 
viszony milyenné alakít egy embert!

Milyen természetes, menriyire magától értetődő József Attila versé
ben az „elvtárs“, mert nem beillesztett, nem hamisan romantikus, mert 
ez számára akkor annyira egyetlen lehetséges megszólítás, hogy még az 
erdőt is így köszönti: „Zúgj erdő elvtárs!“ Ennek eltanulását ajánlom hát 
az újkori proletkul fosoknak? Dehogyis! Azt az őszinte, bensőséges, 
magamutogalás nélküli érzelmi állapotot és gondolkodásmódot, amely 
József Attilát a palánkok körül őgyelgő munkanélküliek és az erdők 
elvtársává tette.

Már beszéltem a költészet és realizmus viszonyáról. Most utalok két 
realista köbőre: Petőfire és József Attilára. Amikor a társadalmi válto
zások közelivé tették a jobbágyfelszabadítást, Petőfi, ez a nagy realista, 
versbe vitte a jobbágylakta tájakat, a költészet birodalmába léptette a 
bérest, a juhászt, mindent s mindenkit lebíró világhódító útra indította 
János vitézt. József Attila a kései kapitalizmus korában tudta, hogy a 
gépek, a termelési eszközök azokhoz húznak, akik enni adnak nekik, 
hogy a gépekhez épúgy csak a „győzni fogó “-kirak van joguk, mint ahogy



a juhász vad ebét is a juhász hiti le, s nem a nyájak tulajdonosa, a 
földesúri Erről írt, s a proletár utókorról. De ez nála még akkor .sem 
wált romantikussá. Ök nem hirdették a realizmust, hanem koruk való
ban élenjáró, haladó eszméjét szolgálva „s kifejezve voltak realisták. De 
az a mai költő, aki — ha még oly megható naivitással is — ezt mondja 
versében: «Jelszónk: előre realisták!» izmusnak véli azt, ami éppen ellen
téte az izmusoknak: a realizmust.

A nagy realista elődök «mertek* szerelmes verset írni. nem úgy, mint 
sok Iliiéi fiatal. Az idők változását okolni rosszul választott kifogás lenne, 
hiszen Aegharcosabb költőnknek, Petőfinek ép annyi szerelmes, mint har
cos szava van. Miért hál a szerelmes költészet elnémulása? Ezt a közel
múlt irodistának romlott erotikája, a polgári társadalom aggkori ofoszce* 
nitása is o t í z a .  Fiatal költőink ezért is hiszik túl naivnak szerelmes sza
vak leírását. A gyógyulást, a pulzus jó verését jelenti majd az is, ha a sze
relem tisztán s bátran szól költészetünkben.

S mi más késztetett volna jegyzetek írására, ha nem e pulzus rendet
len verése miatti aggodalom? Persze, csak az aggasztó tünetekről szóltam, 
s úgy, hogy csupán a tiszta szándékúak tévedéseire gondoltam. Ezért nem 
beszéltem azokról, akik egy halott esztéticizmus nevében az irodalom 
területenkívüliségét, semlegességét hirdetik. Ezek az irodalmi harmadik 
utasok semlegességükkel nagyon is odaállnak a cseppet sem semleges 
reakció táborába. Nos, ha valóban következetesek lennének, ki kellene 
tagadniok az irodalomból minden nem semleges költőt, Petőfit, a ki a belső 
bitangok ellen, Adyt, aki Tisza István ellen, József Attilát, aki a tőkés 
birodalmak ellen írt verset. Micsoda fölényes fitymálás, ajkbiggyesztés. 
sokatmondó egymásra kacsintás ezeknek válasza egy-egy ma írt, aktuális 
tartalmú versre. S ennek nemcsak politikai elfogultság, nemcsak mélysé
ges kispolgári szemlélet az oka, hanem társadalmi, történelmi tudatlanság 
is. Hacsak hazájuk történetét, hacsak hazájuk utolsó évszázadának tör
ténetét ismernék, már akkor is tudnák, hogy Petőfi, Ady, József Attila 
költészete az akkori aktuális eseményekre visszhangzott. Vájjon «meg
alázta* magát Petőfi, amikor magasztaló verset írt .a kortárs katonáról. 
Bemről? Mit szólnának ennek mai másához a költői gőg, a költői elkülö
nülés bajnokai? Tudom, mit mondanának. De tudom azt is, amit őróluk 
mond az ,idő, az évek, amik átlépnek, amik már át is léptek fölöttük, 
hiába kapaszkodnak azok után merengő tekintetükkel!

Zelk Zoltán
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A SZERELEM DICSÉRETE

melyben a költő Mária munkáskezét énekli meg 1946 májusában

Ki a feldúlt föld s barna hordák 
Rémét remegve újraéltem:
A kohók lelkesítő lángján 
Versem ütemét le-lemértem.
Surranó fecske s hajókürt szólt.
Heves futammal égre kelve.
Hogy a tavaszi, szárnyaló ég 
Hangjait hullassa fülembe.

Szívemre szívtam a szántások 
Szagát s bámultam a parasztot.
Amjnt a hívó, kakukkos tér 
Körötte vörös fényt fakasztott.
Valódi álom, igaz béke.
Erő, egészség vitte-dobta 
A termékenység levegőjét 
Legényre-váró asszonyokra.

Kihajtott bennem a reménység,
Kikeltette a zsendülő táj,
Kontyokba túrt a szerelmes szél,
Új ölelésről zümmögött már 
S mind hangosabban csábította 
A fecskelányt, a fecskeférfit,
Ki a sugaras ereszekre 
Időt kiálló fészket épít.

Termékenyítő méh keringett 
Harnvas virág fölött a térben.
Én is keringtem, az örömtől 
Zsibbadt tagokkal mendegéltem,
Nappalra éj hullt, éjre nappal, /
Mező kizöldült, zápor csengett,
A szép jövendő hangját hozta.
Mit a föld nemrég elfelejtett.

* *
*

Kínáltuk egymást jószavakkal,
Sok nehéz kérdést megoldottunk,
Pajzán kedvünkben ismeretlen 
Ablakokon bekopogtattunk,
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Kergettük április utolsó
Napját a meleg éjszakába,
S dongott előttünk és mögöttünk 
Ünnepi kórus, vig dalárda:

— Szabad hazánk, ó alkotó föld. 
Miénk reményed és a gondod, 
Magtáraid megtelnek újra 
És gazdag kévéid kibontod,
Ha majd a gabhát megérlelte 
Szerelmes zápor, gondozó Nap,
S cséplőgépek körül az ország 
Zsákjai nőnek, púposodnak.

Ó, gyáraink, nagy szövőgyárak, 
Öltöztessetek szép szövetbe, 
Vasgyáraink, küldjétek gépet 
Északra, délre, napkeletre, 
Áradjatok, ti papírbálák,
Hogy a nyomdákban könyv teremjen 
Hogy a gondolat, megfoganván. 
Május reggelre megszülessen.

Adjatok fényt, ti sötét tárnák, 
Nappalt a szorgos éjszakának, 
Szenet küldjétek a kohókba,
Hol a békesség tüze támad;
Acél szikrázzék a műhelyben,
Mikor az éjfél átkarolja 
Városainkat, falvainkat 
S felnéz az őrző csillagokra, —

Ekkor felnéztem Máriára,
Kezét dicsérve ráhajoltam. 
Varrógépének himnuszát a 
Világkórusnak eldaloltam,
Áhítattal biztattuk egymást.
Amint a Má jus átdübörgőit 
Vörös zászlóval kertjeinken.
Szabad napkelte ránk köszöntött.

* *
«

Millió munkás-Máriának 
Kéklő szemében tó mosolygott 
Máriámnak szelíd szeméből 
Nevettek rám  az első lombok;



Megláttam benne gyermekünket: 
Kicsiny kezét hogy’ nyújtogatta. 
Határtalan mély folyam-égen 
Kirajzolódott drága arca;

Meglátta ő  is gyermekünket,
Ki az Időn mint könnyű pára 
S valóra vált kívánság képe 
7 avaszt hozott a földi tájra ,
Tavaszt hozott, hogy útra keljii 
A hullámzó, a nagy tömeggel,
Szent indulónk a muzsikáló,
Magas jövőbe lebegett fel.

— Most áll a munka, ünnepelnek 
Városban, messzi sivatagban, 
Természet s ember szíve boldog 
Fogadkozással összedobban,
Most leng a munka lobogója,
Lobog, mint vágyunk, mint szerelmünk. 
Mondottam én kis Máriámnak,
Ahogy sietve meneteltünk.

így szóltunk minden, mindahányan.
A délelőttöt dédelgetve,
Varázslatos tervek repültek 
A kitáguló értelembe,
Szilárd világra varázsoltuk 
A Megálmodott házatáját,
Hol az egyszerű pipitérek 
Fölött az élet dongva száll át.

Így meneteltünk a jövőbe,
Szabad hazánkban, ihletetten,
A tengerhangú sokaságnak 
Vörös rózsával integettem,
Zúgott a szó, forrott a napfény,
S kérdeztem kedves Máriámat:
— Ki vagy te nékem? Hű kísérőm? 
Barát? Menj^asszony?

^ — Eltaláltad, -
Mondotta és én ráhajoltam 
Munkás kezére, mint a gyermek, 
Pirulva, szótlan áhítattal —
Virágok, fecskék énekeltek.

Keszthelyi Zoltán.



MAGYAR VALÓSÁG

J ANYAVILÁG

Népi demokráciánk döntő fontosságú eredményei ma már annyira 
beszivárogtak a köztudatba, hogy még az átlagos újságolvasó is gondol
kodás nélkül sorolja: «Végrehajtottuk a földreformot, államosítottuk a 
nagyvállalatokat és a gyárakat, megteremtettük a stabil forintot» . . .  stb. 
Valóban, ezek az eredmények összegezve §s külön-külön is a népi de
mokrácia győzelmét jelentik. Nemcsak a múlttal való gyökeres leszámo
lás szempontjából fontosak, hanem egyúttal szükséges lépések a jövő: 
a szocializmus megvalósítása felé is. Az első pillantásra cinikusnak ható 
fenti mondattal nem is azt akarjuk kifejezni, hogy hiba ezeket az ered
ményeket elismerni. Nem, sőt! A hiba inkább csak ott kezdődik, ha 
valaki az eddig végzett ió munka tudatában azt gondolná, hogy a fejlő
désnek a mai pontjáig kivétel nélkül mindent megoldottunk. Más szó
val: a megtett útra már felesleges visszapillantani, hisz minden a legjobb 
rendjén van. Ez helytelen felfogás. A valóság az, hogy gazdasági, poli
tikai és kulturális vonatkozásban egyaránt, adott esetenként olyan jelen
ségekkel találkozunk, amelyek előbb vagy utóbb komoly akadályokat 
gördíthetnek a magasabb fejlődés elé. E jelenségek felismeréséhez első
sorban szem kell és őszinteség, a valóság őszinte feltárása. Egyáltalán 
nincs szükségünk a polgári társadalom «hazudjunk önmagunknak is» 
és hozzá hasonló jelszavak ópiumára.

Kormányzatunknak nem utolsó feladata: a dolgozó parasztság teljes 
felszabadítása. Nemcsak ä kapitalizmus bármilyen formában megnyilat
kozó nyomásának felszámolásáról van itt szó: demokráciánk szebbé, 
emberibbé akarja tenni dolgozó parasztságunk életét. Ez pedig a szellemi 
felemelkedés kihagyásával e! sem képzelhető. Tovább fűzve: szellemi föl- 
emelkedés lehetetlen a civilizáció eredményeinek felhasználása nélkül. 
Számtalan szálra bomlik itt már a probléma: iskola, kórház, orvos, szü
lésznő, kultúrház, párthelyiség, villany, telefon, posta, közigazgatási szer
vek, utak, vasutak, közlekedési eszközök. Igen ám, de mindezt nem ele
gendő csak papíron nyilvántartani, hanem el is kell juttatni a dolgozó 
parasztsághoz: könnyen és olcsóit. Ennek pedig legelemibb előfeltétele, 
hogy elérjük a parasztságot, a dolgozó parasztság településeit.

Ezzel aztán el is érkeztünk a paraszti jövendő számos problémája 
között az egyik legsúlyosabb és legsürgősebb megoldásra váró pontjához: 
a tanya-kérdéshez. Köztudomású, hogy Magyarország paraszt-lakosságá
nak majdnem a fele tanyákon él. A tanya kifejezés eredeti értelme sze
rint községen, városon kívül álló települési formát jelent. Szorosabban: 
nem állandó lakhely, csupán az esztendő bizonyos szakaszában használ-
56



ják. Az eredeti tanya szó tehát még nem jelenti a társas településektől 
való teljes elszakadást: a kapcsolat jelentősebb megszakítás nélkül válto- 
zatlanid fennáll a város és tanya lakó között. Főképpen az alföldi birtok
megoszlási és települési viszonyok következtében annak idején szükség
szerű volt a tanyákra költözés. Megkönnyítette a föld megművelését, fel
lendítette a termelést. Jószágot is könnyebb a tanyán nevelni, mint a 
városban. Am, ha jobban megfontoljuk: a közösségtől való elszigeteltség
nek egyfajta csirája már itt is fellelhető.

A felszabadulás után még inkább elmérgesedett a lanyakérdés. 
A bajok már szembetűnőbben jelentkeznek. Négy évvel ezelőtt út tanyá- 
■odási hullám borította el az országot, most is elsősorban az Alföldet. 
Az új honfoglalásnak nevezhető építkezéseket ,41 földreform indította el. 
A földhözjuttatottak, a cseléd- vagy földmunkás-sorsból való felszabadu
lás után, a föld és a szabadság mellé igyekeztek minél előbb otthonra 
is szert tenni. Így történt, hogy alig négy esztendő leforgása alatt soha 
nem tapasztalt módon szaporodtak meg a magános települések. Az 
országban mintegy 50.000 ilyen új ház épült, már amennyiben házaknak 
nevezhetjük ezeket a legtöhbnyire scbbel-lobbal öss/.eeszkúbált viskókat. 
A mai heiyzet te.rihet'iüa:: ága azonban nem pusztán' ebből a tényből 
adódik. A bajok ott inul: .koznak, ahol az újgazdák falutól, várostól 
messze, települési gócoktól nem egy esetben tizenöt-húsz, vagy még több 
kilométer távolságban lévő külterületeken építkeztek.

Elmélkedés helyett azonban vizsgáljuk meg a konkrét jelenségeket. 
Pár héttel ezelőtt, az építés- és közmunkaügyi minisztérium illetékes 
szerveivel körüljártuk a Duna-Tisza-közének, illetve az Alföldnek az új 
tanyásodós szempontjából legjellegzetesebb vidékeit. Az eleven példák 
felsorolása után eljutunk a kiértékelés eredményének legegyszerűbb meg
fogalmazásához: az évszázadok óta hagyománnyá csontosodott tanyás 
települések rendszere tarthatatlan Dolgozó parasztságunk politikai, tár
sadalmi. gazdasági és kulturális felemelkedésének s nem utolsó sorban 
mezőgazdaságunk korszerűsítésének — különös tekintettel az alföldi 
viszonyokra — egyik legmakacsabb kerékkötője ez az elavult tanya- 
rendszer.

A tápiószecsöi vasútállomás mellett különös látvány fogadja az em
bert. Az első benyomás: mintha valami *új falu volna kialakulóban Ara 
jobban szemügyre véve, ebből a településből hiányzik mindaz, ami a 
falut faluvá teszi. Utcának, semmi nyoma. Imitt-amott, ötletszerűen elpo- 
tyogtatott házacskák, félig földbe épített kalyibák zűrzavara az egész 
telep. Külcsín szempontjából is visszatetsző ez a kép, Mi történt itt?

Velkei István újgazda „portájára“ térünk be. Feleségével beszélünk, 
mert férje napszámban dolgozik.

— Két éve építkeztünk — mondja. — A földoszió bizottság elnöke 
egyelőre csak gúny hói engedélyezett. Tetszik látni. Jobb lett volna, ha a 
FAKSZ-tól kapunk házat. Igaz, ma már azt is másnak hívják-

Tápióbicske határában, a Falutól négy-öt kilométernyire Árvái István 
újgazda házacskája gubbaszt magánosán. Négy kutya vigyáz rá. A falu
ban kaptak ugyan házhelyet — de ide építkeztek. Itt van ugyanis a négy 
hold juttatott föld. A háromgyerek közül egy már iskolába .jár. Be a 
faluba. Naponta nyolc-tíz kilométert gyalogol.

— Mi lesz a télen?
Fogalmuk sincs, még nem próbálták, mert csak a tavaszon jöt

tek ide.
Tápióazentmártontól nem messze — amint itt mondják — csupán
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jó óra járásnyira ismét az ismerős látványt: rendszertelen összevissza
ságban épült házak, üsepregi Mihály újgazuával beszélünk. Au mondja: 
Jó itt. Jobb, mint a faluban. Azt Ls mondják, hogy jó a közlekedés is, 
hiszen mindössze tizennégy kilométer ide a ceglédi állomás. , .  Villany 
nincs. Csepregi Mihály életében egyszer volt moziban, Budapesten. Már 
elfelejtette, mit látott. Újság nem igen jár, legföljebb hetenként egy-kél 
példány téved ki, akkor is véletlenül. Nagy Imrének, a földosztó minisz
ternek a képét mutatjuk: ismeri-e?

— Talán az a Rákosi Máíyász? — mondja.
Tavaly beteg volt. Cegléden a „Horthy-kórházban“ ápolták. Meg

jegyzésünkre, hogy azt a kórházat már egész biztosan másképpen hívják, 
azt mondja, lehet, de ő arról nem tud.

Átmegyünk a Tiszántúlra, Törökszentmiklós határában, a falutól 
hét kilométernyire találkozunk Farkas János harmadossal, itt lakik. 
Többen is laknak, ugyancsak elszórtan. Farkas nem kis szomorúsággal 
panaszolja, hogy lemaradt a kishaszonbérletről:

— Nem tudjuk meg idejében a rendeleteket, semminek sem érkezik 
ide a híre.

Vargo ímréék is itt laknak. A maguk erejéből házat építettek. A 
földre, amit kaptak. Hét gyerek van. Óvoda nincs. Zsuzsika, a leg
nagyobb, tizenhét éves. Életében háromszor volt moziban. Egyre emlék
szik, a Tarzanra. Könyvet még soha életében nem olvasott.

F. Nagy Imre újgazda Kenderes határában szánt. A földje végében 
szabályos verem. A nyáron itt lakott az egész család. Az öt gyerek is. 
Minden számításuk, hogy ideköltöznek. Akár lesz ház. akár nem. Mert 
itt jobb Pártéletet él — mondja. Ám, azt is bevallja, hogy csaknem fél- 
esztendeje már nem volt a pártban.

A karcagi tanyavilágban hasonló jelenségek. Kút úgyszólván 
sehol sincsen ezeken az új tanyákon. Pár száz méterről, a „szomszédból“ 
kell vizet hordani. Árnyékszék sincs a házak mellett. Utunkon alig egy
két helyen láttunk.

Debrecen határában, Pallag-pusztán negyvenegy újgazda-esalád él. 
Már valamennyien építettek. Ki így, ki úgy. Ide, helybe, a főidre. Először 
Kéri Sándoréit otthonát látogatjuk meg. Első kérdésünk:

— Nem lenne jobb a városban lakni?
— Nem bizony. Így sokkal jobb. Mi ehhez vagyunk szokva. Mi csak 

ahhoz ragaszkodunk, hogy a földön tegyünk. Idegen nekünk a város.
Debrecen ide tíz kilométer. Hetenként kétszer-háromszor is be kell 

járniok. Gyalog. Minden legkisebb ügyben. Tarthatatlanul nehéz így 
az élet.

— Mit szólnának, ha ide szép falut építene az állam9 Rendezetten, 
utcákkal, kultúrházzal, orvossal, iskolával.

Búzás Lajos újgazda felel:
— Én már építettem a magamén. Különben a kultúrház nem is 

volna bolondság. Kellene, mert nagyon el vagyunk maradva a világtól.
Kéri Sándoréi gazdaságáról meg el kell mondanunk, hogy náluk 

már találkozliatunk a föld-elaprózódás veszélyével is. Kéri Sándor tíz 
hold földet kapott a földreformkor, ám az őt gyerek közül három már 
megnősült s mindegyikük két-két hold just kapott. Az Öregeknek már 
csak négy hold maradt. Itt mingyárt a helyben hasították ki ezeket a 
földeket, s az egyik nős fiú már építkezett is.

Román János újgazda házhely hiányában szintén a főldecskéjére 
emelt hajlékot, helyesebben: mélyített a földbe. Lépcső nincs. A lejtős



lejárat elsőszoba-félébe vezet. Kevés tengerit, káposztát és burgonyát 
látunk benne. A belső „szoba“ földje tele krumplihéjjal, szeméttel. A 
levegő kibírhatatlan, bár melegnek meleg. Széken, földön, mindenfelé, öt 
gyerek gubbaszt. Éppen a reggeli főtt krumplijukat eszik. Ruha alig líg- 
lóg rajtuk. A legkisebb, két és féléves, rendkívül szép arcú fiúcska, tel
jesen meztelen. Egy szál ruhája sincs. Törökülésben, méla szemecskéjé- 
vei és sápadt arcával olyan itt a széken, mint egy kínai istengyerek. A 
gyermekek még az udvarra sem mehetnek ki. Három, deszkából össze
tákolt ágyféle az egész bútorzat. Az ágyakon szalma s egy-két rongyos 
kabát, volt egy dunyhájuk is, de azt el kellett adni, amikor az asszony 
Orbánéban megbetegedett. Hirtelen kellett a pépz. Negyvenöt forintot 
kaptak a dunyháért. Ha nem élnek ezzel a megoldással, az asszonyt még 
a kórházba sem szállíthatták volna be. A vasúti őrháztól telefonáltak a 
mentőkért. Azt a választ kapták, csak úgy jönnek ki a beteg asszonyért, 
ha a pénz már ott van a vasúti őr*kezében . . .

Két gyereknek iskolába kellene járnia, de nem járnak. Egyrészt na
gyon messze az Iskola, másrészt pedig meztelenül nem járhatnak. Hely
zetéről így beszél - Román János:

— Ha majd jobb termés lesz, jobb lesz a mi helyzetünk is. De én 
már semmiben sem hiszek.

Újságot soha nem olvas. Sehova nem jár — de hova is járna? Ügy 
érzi itt az ember, mintlia nem is Magyarországon lenne, hanem valami 
messze, csendesóceáni szigeten. Román Jánosnak igényei sincsenek. A 
szellemi felemelkedés egyáltalában nem izgatja, az anyagi sem igen. 
Ilyesmikről nem is tud és nem is szokott gondolkodni. Csak dolgozik, 
de azt aztán sokat, egész éven át Termelés? Hát csak úgy, ahogyan jön. 
,,Ha jó idő lesz, akkor boldogulunk“ .. . Csoda-e. ha munkájának nem 
látja eredményét?

A Magyar Nők Demokratikus Szövetségéről, vagy a Nemzeti Segély
ről még soha nem hallott. Pedig ezek a szervezetek segítettek volna a 
feleségén. Igen, de ezekről nem a daloló pacsirták tájékoztatják, sem 
pedig a motorbicikiis papok.

Nagyhegyesen, másik nevén: a Rikli-tanyán, ameddig a szem ellát, 
mindenfelé házak. A földosztás technikája következtében itt már van 
valami rendszer, de szétnyujtva az egész. Kiki a földjén. Kultúrház 
nagyon hiányzik. Ide még a posta is nehezen jut el. ami érthető: egy-egy 
levél, vagy újság kedvéért nem lehet külön kézbesítőt küldeni. Kérdé
sünkre, hogy szeretnének-e valahogy összébbkerülni, központba tömö
rülni, s nem volna-e jobb, ha valamiféle tanyaközpontot létesítene itt a 
kormányzat — azt válaszolják: valóban szeretnének tanyaközpontot, de 
a lakóházakat már csak hagyják így, ahogy vannak . . .

Az eddig felsoroltakat, a szarvasi viszonyoknál „izgalmasabb“ rész
lettel nem is egészíthetnénk ki. A város huszonhatezer lakosának több 
mint a fele a határban él. Legnagyobb részük, a fogalom eredeti értel
mében, tanyalakó. Vagyis: két házzal, vagy háztartással rendelkeznek. 
Egyik bent a városban, a másik pedig a határban. A városi házat bérbe
adják, esetleg az öregek laknak benne — maga a paraszt-család pedig 
kint lakik a tanyán. Szarvas határa huszonkét kilométer hosszúságban 
nyúlik el, szélességben ugyancsak jó pár kilométer. Azok a hátrányok, 
amelyek az ilyen szétszórtságnak a következményei, a Viharsaroknak 
ebben a mélységében még hatványozottabban mutatkoznak. Említsük-e 
az olyan helyzeteket, amikor valami szerencsétlenség miatt húsz kilomé
tereket kell orvosért vagy kórházba szekerezni. Hasonló a helyzet a szü-
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léssel kapcsolatban is. Fel sem tudnánk sotoIuí azokat a tragédiákat,
amik e téren történtek.

A közigazgatás terén is szinte lehetetlen állapotok uralkodnak. Nem* 
csak a közigazgatási szervek számára nagy megterhelés, hanem a parasz
toknak is rendkívül nehéz. A beszolgáltatás körűi is zűrzavarok keletkez
tek. Előfordult, hogy sokan, bár közigazgatásilag Szarvashoz tartoznak 
*— a beszolgáltatást Endrődön, vagy Kondoroson teljesítették. Azért, mert 
ezek a községek lényegesen közelebb vannak. Mondanunk sem kell, hogy 
az iiyen eljárásokból milyen bonyodalmak keletkeztek.

A szellemi élet vonalán még megdöbbentőbb hiányokkal találkozunk. 
Azaz, hogy hiányokról nem is igen beszélhetünk, mert hiány csak ott 
létezik, ahol már valamilyen fokú eredmény is van. A tanya világban 
kétségbeejtő az elmaradottság. Pár héttel ezelőtt, például egy tanyai 
asszony bent járt a városban s az újságárustól „Szarvasi Közlöny“-t kért. 
Sejtelme sem volt arról, hogy ez az újság már évekkel ezelőtt megszűnt. 
Másik példa: valamelyik népi szervnél megkérdezték egy ilyen messziről 
jött asszonytól: tudja-e, hogy ma milyen államforma van Magyarorszá
gon? Nem tudta. S amikor mondták neki. hogy- köztársaság, szó szerint 
így válaszolt:

—- Azt hittem, hogy mi már reges-régen oroszok vagyunk
A villanyvilágítás előnyeiről a kővetkezőképpen nyilatkozik Berecz 

József tanyai újgazda:
— Kell a fenének az a villany! Azt mondják, hogy ahova bevezetik, 

odacsap a villám
Csoda-e, hogy a papi reakció éppen az ilyen vidékeken vezetheti 

legkönnyebben orránál fogva a népet. Űri politikánk legszerencsétlenebb 8  
áldozatai ezek a dolgozó parasztok, akik még ma is többet törődnek a 
«végső dolgokkal», mint a inával, a valósággal, az emberhez méltó élet
tel, s jobban ragaszkodnak ahhoz, amit inaguk sem értenek. Szarvas 
felé közeledvén, ahogy végigtekint az ember a szomorúan meghúzódó 
magános tanyákon, akaratlanul is az Ady Endre egyik legmélyebb ver
sének tragikus hangulata támad fel:

A látottak alapján könnyen összegezhetjük azokat az okokat, ame
lyek újgazdáink körében elindították ezeket a vad építkezéseket. Vannak, 
akiket a szükség, varrnak, akiket csupán valamiféle hagyomány, meg
szokás kényszerített erre. Legtöbben az igaerő hiánya miatt menekültek 
a földjükre Ügy gondolták, hogy így könnyebben megművelhetik. A 
dolog visszájával nem számoltak. Azzal, hogy a gazdasági élet vérkerin
géséből kiszakadva, az évről évre jobban egyensúlyba billenő gazdasági 
életünkben nem tudják megállni a helyüket.

Sokan nem kaptak házhelyet belterületen, vagy pedig túlságosan 
későn került sor a földosztásra. Olyan helyek is srannab, ahol a föld
osztó bizottság kissé elhirtelenkedve -az ügyet, minden megmunkálható 
földet kiosztott és így házhelyjuttatásra nem is gondoltak. Helyenként 
pedig túlságosan messze kaptak házhelyet, ahonnan földjüket okszerűé« 
nein tudnák megművelni.

A földre menekülésnek oka volt az utak rosszasága, jáx'hatatlansága

„De a múltjukat állják, 
S a fákat is utálják.
Se kedvük újjá lenni, 
Álmuk a zsíros semmi.”
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is. Igen, de a kitelepült újgazda anyagi megerősödésének, szellemi fel
emelkedésének sok esetben éppen ez lett bgyik legfőbb akadálya. Vagyis: 
ami miatt kimenekültek, éppen az akadályozza őket a íelemelkedésbea 
és megerősödésben. Ugyanígy jelentkeznek a közigazgatási nehézségek is. 
Az igaz, hogy dolgozó parasztságunk eleinte nem nagyon ragaszkodott a 
közigazgatási szervek közelségéhez, mert ezekben ma is ellenséget lát, 
nem pedig a dolgozó nép államának a végrehajtó szerveit.

Az újgazdák szorítóba kerültek a papi és kulák reakció oldaláról is. 
Ezek az elemek, ha mással nem tudták ijesztgetni, izgatni a dolgozó 
parasztokat, akkor azzal zavarták őket: siessenek az építkezéssel, mert 
akkor megakadályozzák a kolhozok bevezetését. Ha a földeket telerakják 
elszórt házakkal, abban az esetben az állam felfújhatja a traktorait.

Földhözjuttatottaink féltek a rendszer megváltozásától is. Nem is 
olyan régen, még 1947 nyarán is több helyen eleven volt a félelem, 
hogy az urak visszajönnek. Ezért aztán sietlek mielőbb hajlékot építeni 
a juttatott földre. Gondolták, így mégis oSak nehezebben vehetik vissza 
a földet.

Jellemző ok az is, amivel például a pallagpusztai Kéri-családnái 
találkoztunk. A családfő előre gondoskodik kiszakadó gyermeke számára 
lakásról.

Felvetődik a kérdés: a földhözjuttatottak sorsát megoldotta-e kizá
rólag a földreform? A felsorolt újgazdák problémáit megoldhatja-e. 
életüket könnyebbé, szebbé, emberibbé teheti-e csupán a jószándék és a 
népi demokrácia segíteni akarása? Amint a tények bizonyítják: nem.

Jövőbe néző kérdés: tanyás településeink mai rendszerével építhet
jük-e úgy tovább a népi demokráciát, hogy abból dolgozó parasztságunk 
látható, fogható eredményekhez jusson, lépést tarthatunk-e úgy, ahogy 
azt a fejlődés megköveteli? A felvilágosulatlan, egyhelyben topogó, leg
több helyen a papság métetyezése alatt vergődő parasztságunk útja a bol
dogulás felé vezet-e így? Világos, hogy nem,

A megoldás égetően sürgős. Amint « jelek mutatják, nem is késik. 
A népi demokrácia legközelebbi feladatai közé Iktatta a tanyakérdés 
megoldását.

Szentkirályi János
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JELSZAVAK ES TÉNYÉK

f .  S. ELIOT ÉS A NOBEL-DlJ

Az 1948. évi irodalmi Nobel-díj kiosztásánál a választás ezúttal egy 
angol költőre, T. S. Eliotra esett. Az eredeti elgondolás szerint az iro
dalmi Nobel-díjat is olyan mű, vagy irodalmi munkásság egészének el
ismerésére, jutalmazására adják, amely a haladás, a béke ügyét szol
gálja. Most, amikor reakció és haladás, háború és béke kérdései egyre 
élesebben vetődnek fel, amikor a szellemi élet frontján is egyre határo
zottabban polarizálódnak az ellentétek, érdemes foglalkozni azzal a kér
déssel, vájjon az irodalmi Nobel-dí j ezúttal valóban arra érdemes irodalmi 
munkásságot jutalmaz-e? Fontos ez azért is, mert 1948 szeptemberében a 
Wroclawban megtartott irókorigresszuscn félreérthetetlenül kibontakoztak 
azok az elvi és gyakorlati vonalak, amelyek alapján el lehet dönteni, hogy 
tudományban, irodalomban, művészetben kik képviselik a haladás, a béke 
az igazi humanizmus ügyét.

Nem kétséges, hogy a legújabb angol költészet igen jellegzetes, a 
két világháború közt talán legjelentősebb alakja T. S. Eliot. Eliot pályá
ját új témakereséssel, a hagyományos tartalmi és formakoncepciók elleni 
lázadással kezdte. E ,,lázadásban“ Eliot nem állt egyedül, hiszen az tIső 
világháború okozta európai méretű kiábrándultság olyan válsághelyzetet 
teremtett, amely »z írókat állásfoglalásra, és a valamire való írót a múlt
nál, legalábbis a közvetlen múlttal való szembefordulásra késztette.

Természetesen ez a múlttal való számvetés korántsem volt egyértelmű.
Költészet és próza egyaránt a hagyományokkal való szakítás és a 

fennálló világrenddel való látszólagos elégedetlenség útján indult. A re
gényírók szakítottak a meseszerkesztés, jellem- és típus-alkotás régi mód
szereivel, tér és idő fogalmai elrelativizálódtak, az egységes történet, 
középponti hős koncepcióját feladták, problémáikat felvetették, de meg 
nem oldották, sőt a megoldás követelményét mint előítéletet eleve el
utasították, ezzel olvasóikat hol meghökkentették, hol zavarba hozták 
hol botránkoztatíák s így első pillanatra valóban egy forradalmiság lát
szatát keltették. A költők elutasították a hagyomány formai rendjéig logi
kus mondanivaló koncepciójának az igényét, a költészet társadalmi hivaL 
tásának gondolatát, valamint a viktoriánus kor óla felhasznált minden 
régi témakörét. Ebben a vonatkozásban tudatosan lázadó, tudatosan ra 
dikáüs, ha úgy tetszik, az angol irodalom annyit emlegetett képromboló 
magatartásával állunk szemben. Az első világháború után tehát felfejlő
dik egy, a kor egész hagyományos tartalmával radikálisan és tudatosan 
szembeforduló irány. A kiábrándulás azonban önmagában korántsem



elegendő, ha ahhoz nem járul minden konzekvencia következetes végig- 
gonclö.ása. Az első világháború után magát újítónak mutató angol iroda
lom zöméről kiderült, hogy ideológiája reakciói ideológia: u polgári kor
látái ledöntésére irányuló frontális támadás helyett tuiajdo. éppen me
nekült a problémák elől s megszerkesztette, ki-ki a maga módján, egy 
új Tart pour Tart fikcióját, ahelyett, hogy a tényekkel szembe nézeti 
volna. Megszületett tehát a kél világháború közötti polgári dekadencia 
irodalma. Nem kétséges, hogy itt érdekes alkotásokkal is találkozunk, 
abban az értelemben érdekesek, hogy egy válságkorszak polgári bomlá
sának, minden külső és belső válságtünetnek, a rothadásnak hü tolmá
csolok Ugyanakkor azonban, amikor ezzel a válságkorral egyidöben 
világtörténeti méretekben a föld egy más pontján kibontakoztak a hala
dás erői s a polgári társadalomban feszülő ellentmondások a szocializ
mus világíörténeti méretű megvalósulásában oldódtak föl, ez a késői 
dekandencia, ha önmagában híven tükrözte is « polgári világ bomlását, 
éppen történeti helye, a problémáktól való menekülése, egyoldalúsága 
miatt irodalmi hitelre végeredményben nem számíthatott.

Ebben a fejlődésben T. S. Eliotnak kétségtelenül döntő és irányító 
szerepe volt. Korai költészetének, éppenúgy in.nt fejlődése későbbi fázi
sainak kiinduló pontja és alapvető eleme a világgal való elégedetlenség. 
Egg steles éjszaka rapszódiájában a nagyváros, alkalmasint London 
éjszakájának szörnyű árnyai — nyomorult asszony, ostoba tárgyak, sarki 
lámpa, szenvtelen holdfény, keserves városi-szoba képeit rajzolja elénk 
s kiábrándultsága, e képek valódisága nem hagy kétséget bennünk. Azt 
is elhisszük, hogy lázadása őszinte. Meg kell azonban néznünk a lázadás 
i^azi tartalmát s a megoldást, amelyet Eliot költészete kínál. A megol
dásnak megvannak tartalmi és formai aspektusai. Az előbbivel röviden 
tisztába jöhetünk: Eliot korunkat szellemnélküli kornak tartja és ez 
ellen lázad. A megoldás: el a civilizációtól, el az anyagi világ teremtette 
nyomorúságtól és vissza egyrészt a klasszikus irodalom, másrészt a kato
likus életszemlélet megalkotta formákhoz. Ez a kiindulás magyarázza 
Eliot tartalmi és formai problémáit is. Eliot szembefordult a romantika 
illúzióival és nem azt tartja, hogy az eredetileg, természettől költőnek 
alkotott lélek akkor találja meg igazi költői énjét, ha a „szív“ szavára 
hallgatva, a józan ész irányító korlátáit áttöri, hanem a költői élmény
anyagot egy roppant műveltség, rendkívüli asszociációs készség birtoká
ban intellektuálisan akarja kezelni, tudatosan fonnálja. csiszolja, s ,'gy 
tudatos, előre jól kigondolt szimbolizmus bizarr esetlegességeiben gyö
nyörködik; költői képeit nem adott helyzetek és élmények alapján for
mázza, hanem az élményt műveltségének gazdag képzeteivel kapcsolja 
folyton, úgy. hogy verseihez akár irodalomtörténeti glosszákat is lehet 
írni, mint ahogy azt egyik költeményéhez, The Waste Land-Uez maga 
meg is teszi. Mivé lesz így a költészet? Az alapjában véve helyes kiin
dulás. a lázadás negatív előjelet kap, formáját, technikáját illetően a 
vers Eliot kezében egy végtelenül bonyolult, érzelmi elemektől át-meg át
szőtt, hihetetlenül mutatós, sorról-sorra bogozható, bizarr, valóságból és 
irodalmi emlékekből szűrt képeket szellemesen bonyolító játék, amellyel 
a beavatottak kedvükre elbibelődhelnek. Browning nem restellte bevallani, 
hegy egy költeményének értelmét, amikor írta, csak ketten: Browning 
és az Isten tudták, de Brown'ng azóta elfelejtette. Eliot szimbolika iáról 
ilyesmit sohasem lehet mondani: nrndennek meg van a maga Intellek
tuálisan kiszámított, pontos helye, de ugyanakkor megvan az érzelmi szín
éé élménytartalom is. Viszont éppen ez az, ami Eliotnál megdöbbentő:



a kitűnő intellektuális felszerelés, a roppant műveltség, a kétségtelen költői
tehetség mind kevesek ahhoz, hogy a kiinduló pont helyes előjelét, a láza
dás pozitív irányát nála döntően megszabják. Ezért ostorozta oly keményen 
Fagyajev a wroelawi értekezleten az O’neill, Miller, Sartre és Eliot kép
viselte művészeti irányt: hiénákhoz és sakálokhoz hasonlította őket; hiénák 
azért, mert közönyösen nevetnek az ember sorsán, sakálok, mer! osztozni 
akarnak gazdáik rablással és elnyomással szerzett zsákmányán. Eliot 
nemcsak egy bizonyos irányban igen erősen ható költő, hanem kritikus 
is, és mint ilyen kezdeményezője egy sereg irodalmi téveszmének, 
zavaros elméletnek. Ami költészetét illeti, annak elkerülhetetlenül
ugyanaz az útja, mint az egész angol dekadenciáé: a második nagy 
válság idején elszigetelődés, vagy egyenesen a hallgatás a maga- 
tartása. Kritikusai azt mondják, hogy a második világháború legjellem
zőbb angol költői alkotása a Four Quartets című verskötet. Ennek négy 
darabja közül az elsőt nem is háború alatt írta, hanem 1935-ben; a többi 
három közül az egyik amerikai tájból indul ki s az egész kötet alapvető 
motivuma az idő relativitása, a dolgok időtlensége, élet és halál egyér
telműsége s egy intellektuálisan hallatlanul bonyolult fokra hajszolt spi
ritualizmus. Ez tehát valóban az angol költészet háború alatti legfőbb
problematikája. Nem csoda, hogy a kritika által a leginkább előtérbe
tolt háborús költészet jellemzőnek megtett alakjai azok, akik a háború
ban tovább bibelödnek belső problémáikkal, absztrakciókkal, s szinte 
egyértelműen keresik azt a zugot, ahol a világ zajától távol a költészet 
apró kérdésein fúrhatnak, faraghatnak. Vagyis, mint Ehrenburg mondotta 
Wroclawban, „a pesszimizmus légköre, az embriségbe vetelt hit hiánya 
lett a hivatalos doktrína s ennek főpapjai Eliot, A. Hucley és Toynbee.“ 

Eliot esetében nehéz eldönteni, hogy a költő, vagy a kritikus hatása 
volt-e nagyobb jelentőségű. Annyi bizonyos, hogy míg verseiben rend
kívüli formakészség, asszociatív erő, közvetlen élménys/e rüség burkolja 
tudatos tendenciáit, addig kritikai munkáiban az irány egyértelmű és 
félreérthetetlen: mostani világunk rossz s ebben a döntő felelősség azoké. 
akik valahol a reformáció táján letértek az egyenes útról, megosztották 
az addig egységes keresztény civilizáció útját s az így keletkezett kettős

ségben egyik katasztrófát a másik után hozták az emberiségre. Irodalmi, 
szellemi síkon a jövő útja egy megtisztult katolicizmushoz, egységes ke
reszténységhez való visszatérés. A reformáció óta, illetve Angliában pon
tosan a puritán forradalom óta, az emberiség sajnálatraméltó megosztott
ság állapotában él, ez időtől fogva a művészet helytelen úton jár, rossz 
hagyományt rossz hagyományra halmoz. Eliot tehát üdvözöl minden 
„forradalmi“ kísérletet, beleértve azokat is, amelyeket a most hivatalos, 
tehát szerinte már korrumpálódott egyház elité?. Innen származik Eliot 
veszedelmes kétértelműsége, megtévesztő varázsa. A víziló című versének 
hamis álradikalizmusa „lerántja ugyan a leplet“ a hivatalos egyházról, 
de megnyitja az mat az Eliot által helyesnek vélt üdvözülés felé. Joyce 
Ulyssesét is, a hivatalos egyház dühös átkai ellenére, lelkesen fogadja. 
Végső elemzésben azonban ezek csak látszatellentmondások Eliot kritika: 
tendenciája az, hogy irodalmi nemes valutává tegyen mindent, ami egy
kor az angol fejlődés progresszív irodalmi tendenciáinak szegült valami
képpen ellene. Esszéket ír a XVII. század reakciós angol püspökeiről, a 
a reakciós királypárti költőkről. Ugyanakkor arról cikkezik, hogy egy 
szilárd nemzetközi rend csak katolikus rend lehet s két nagy tanulmá
nya is van arról, hogy az emberiség szellemi életének vészes kétlábasa
i t



dását, technikai és humanisztikus műveltség-anyagának kettészakadását
egészségesen egységbe olvasztani csakis a katolikusán értelmezett klasz- 
szikus hagyománynak a nevelésbe való illesztésével lehet.

Pontról-ponlra, tézisről-tézisre kellene haladnunk, ha ezeknek a kri
tikai ellentmondásoknak alapvetően retro&rád jellegét akarnák jellemezni. 
Egy gondolatkörre azonban feltétlenül részletesen ki kell térnünk s ez, 
azt hisszük mélyen belevilágít az egész Eliot-kérdésbe. Van Eliotnak egy 
kedvenc korszaka, a XVII. század első felének angol költészete, amely
nek értékelésével egyrészt irodalomtörténeti, másrészt költői iskolát csi
nált. E folyóirat hasábjain egy ízben már megemlékez lünk a modern, 
metafizikus kritikai iskola tanításairól, s rámutattunk arra, hogy ennek 
megteremtéséért Eliot a felelős. Eliot úgy gondolja, hogy a keresztény 
világnak a reformációval bekövetkezett kettészakadásával a költők kép
zelőereje is meghasadt, a dolgok iránti egységes, értelmit és érzelmit 
egybefoglaló „érzékenységük“ megoszlott, a költészet leromlott s legször- 
nyübb korszakát éppen a romantikában élte, amikor az érzelmi elem 
vált döntővé s a költői képalkotás intellektuális készsége csak mint járu
lékos eszköz jelentkezett, tehát a költő a metafórát többé nem a meta
fora-alkotás önálló intellektuális gyönyöre kedvéért használta, hanem 
csupán az érzelmi eien» járulékos kifejezési eszközeként. így Eliot pálcát 
tör a nagy romantikusok felett s olyan költőket tói előtérbe az irodalmi 
hagyomány követendő mintaképeiül, akik nyilván szögesen ellentétben 
állottak az angol fejlődés haladó tendenciáival; ingadozó, vergődő költő
ket, mint John Donne, vagy egyenesen a forradalmi korszakban is király- 
párti reakciósokat. Ezek a kritikai nézetek kitűnően beleillettek az iro
dalmi harmadik út igényeibe, s hamarosan irodalomtörténeti elméletté 

lettek. Kétségtelen, hogy Eliot a kérdést korszerű oldalánál fogta meg: 
a XVII. század általa kedvelt költői bizonyos értelemben Eliothoz hason
lóan menekültek a társadalmi konfliktus elöl. a költészetben, bár nem 
tudatosan, önmagáért való, társadalmi funkcióitól kasztrált intellektuális 
játékot láttak, amelvben egyesegyedül az a meglepő, hogv bizarr 
ötleteket, sűrített hasonlatokat halmoztak egymásra, vagyis, mint Eliot 
mondja, a metaforával a metaforáért játszottak. Igen sok tekintetben 
Eliot költészete ennek a játéknak technikai tökéletesedése. John Donne 
egy-egy verse szórakoztató, meglepő szó- és képrejtvény, Eliot költészete 
is sok helyütt bizarr szóképek, meglepő ötletek halmozása. Fanyar intel
lektuális költészet, amely akkor árulja el igazi önmagát, ha érzelmi 
izzásba jön, ilyenkor azonban egy, a világtól, az igazi problémáktól el
vonatkozott misztikába fut belé. Valójában Eliot hagyománytiszteletének 
a jó értelemben vet hagyományokhoz semmi köze nincs. „Azok az embe
rek — mondja Ehrenburg — akik félnek a jövőtől, nem nyerhetik a 
múltat, nincs bennük semmi történeti érzék, hagyománytisztelőknek 
mondják magukat, holott valójában csak hontalan árvák.“

Nem kell bővebben magyaráznunk, hogy a világban most folyó harc 
választóvizében Eliot költészete minden végső konzekvenciájában a haiadó 
tendenciákat következetesen és tudatosan destruálja, s ezt még "Viszony
lag pártatlannak feltűnni akaró kritikusai is elismerik. Stephen Spender 
hiányolja benne azt, hogy nem fordul nyíltan és rokonszenvvel az éhe

zők, az elnyomottak, valamint azok felé, akik a világ anyagi viszonyain 
akarnak javítani. Persze Spender nyomban meg is adja a felmentvényt: 
Eliotnak az a nézete, hogy kortársait kitömött szalmabábuknak, kísérte
teknek, üres vázaknak tekinti és egy jobb világot csakis reakciós hagyo
mányok szilárd alapján épült társadalomban tud látni, Speudérré éppen-



úgy jellemző, mint a rra  a végső eredményre, amit Eliot költészete mind 
angol, mind Világirodalmi vonatkozásban jelent. Válságkorban élünk és 
nincs Olyan kibúvó, amely költőt, vágy művészt határozott állásfoglalás 
alól felmenthetne. Nincs harmadik út: Eliot költészetének és kritikai 
magatartásának kibúvói, kínált megoldásai nem megoldások s egész tar
talmukban a haladás eszméi ellen szegült erők támogatói. Nem csodál
kozhatunk, ha az irodalmi Nobel-díj odaítélésében a nyugati választás 
éppen T. S. Eliotra esett.

Lutter Tibor.
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SZEMLE

AZ 1949. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az elmúlt év a költségvetési politikában is a fordulat éve volt. Az 
19-16—47 es költségvetési év stabilizációs célkitűzéséből, az 1947—48-as 
év tervgazdasági pénzügyi politikájából az 1949-e.s költségvetés a három
éves terv befejezésének és az ötéves terv megalapozásának nagy finánc- 
politikai szerkezetévé fejlődött. Fordulatot jelent ez a költségvetés első
sorban azért, mert a naptári év alapulvételével egyidejűleg áttér a költ
ségvetési rendszer új formájára, a teljes és egységes költségvetésre. Fel
számolja a bethleni és gombosi korszak számos korrupciós ügyének me
legágyait, a költségvetésen kívül kezelt pénzügyi alapokat — mini amlnók 
például a Földbirtok Rendező Alap, az OTBA stb. — és áttér egységes 
kezelési elvek minél teljesebb megvalósítására. Ezért a teljességet úgy 
valósítja meg, hogy egyelőre az állami üzemek és a nemzeti vállalatok 
gazdálkodási nettóeredményeit — több mint t milliárd forintot — be
állítja a bevételekbe és a költségvetés egységét az alapok beolvasztásával 
biztosítja. Ezen belül viszont világosabban tagolja a közigazgatási és az 
üzemi költségvetést, amennyiben az úgynevezett pénzügyi jövedékek — 
a dohánv-, só-, lottó jövedék, valamint a szeszmonopólium — üzemeit 
kiveszi a közigazgatás költségvetéséből. Az üzemi költségvetés 1949-ben 
csupán három nagy üzem, a Posla, az Államvasutak és az Állami Mező- 
gazdasági Gépüzem előirányzatát tartalmazza.

A költségvetés számait nem érthetjük meg, ha nem vagyunk tisztá
ban azzal, hogy az 1948-as év az államgazdaság olyan fokú kibővítését 
valósította meg, hogy már magának ennek a feladatnak — a bankok, az 
ipar, az iskolák államosításának — puszta lebonyolítása is rendkívüli 
pénzügyi terheket rótt az államra. Ezzel kapcsolatban azonban A an g-  
súlyozni kell azt is, hogy a teljes, az ideális pénzügyi előirányzat a 
nemzeti költségvetés, amely az állami közigazgatás, az állami üzemek és 
az úgynevezett nemzeti vállalatok valamennyi bevételét és kiadását ma
gába foglalja. Ezt a célt az 1949-es költségvetés még nem valósíthatta 
meg. Az ötéves terv kezdetével remélhetőleg ebben a tekintetben is elérjük 
a teljességet és egységet, és tervgazdaságunkat a közigazgatás, az állami 
üzemek és a nemzeti vállalatok költségvetéseinek a nemzeti jövedelemmel, 
vagyis az össztermeléssel való szembeállítása alapján tudjuk majd fel
építeni.

Az 1949~es költségvetés legfőbb célkitűzései a következők voltak: 
biztosítani a stabilizáció eredményeit, fokozni a beruházások ütemét, hogy 
1949 végére befejezhető legyen a hároméves terv; ellátni az államosítások
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következtében kibővült feladatkört, különösen az ipari és mezőgazdasági 
termelés, a közoktatás és nép jólét terén és végül, de nem utolsósorban 
előmozdítani a honvédség fejlődését a nemzeti függetlenség biztosítására.

Az 1947—48. évi költségvetés adataival szemben az állami közigaz
gat ás összes kiadásai, beruházásokkal együtt 5,283.2-ről 9,275,1 millió 
forintra, bevételei pedig 5,265.0 millióról 9,345.5 miilóra emelkedtek. Az 
állami üzemek kiadásai 2,270.5-ről 2,246.7 millió forintra, bevételei pedig 
2,311.1-ről 2.299 5 millió forintra emelkediek. Az üzemekkel együtt tehát 
a kiadások főösszege 11,552.7 millió forint, a bevételeké pedig 11,640 
millió forint. Az előirányzott felesleg: 34,5 millió forint, valószínűleg 
ugyanúgy magasabb összegeket fog eredményezni a várható tényleges be
vételek és kiadások alapján, mint ahogyan az 1947—48-as költségvetési 
év is 400 rniiJió tényleges felesleggel zárult, holott csak 22 millió forint 
felesleg volt előirányozva.

A költségvetési kiadások legjelentősebb tétele a beruházások 3,320 
millió forintos összege, amely a hároméves terv utolsó évének 4,300 millióra 
előirányzott összegét legnagyobb részben fedezni fogja. Ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy a múlt költségvetés beruházásai mindössze 832 millió 
forintra rúgtak, akkor fogalmat alkothatunk az 1949-eä költségvetés óriási 
erőfeszítéséről, a beruházások megnégyszerezéséről.

A beruházások ilyen nagyarányú fokozása a magyar közgazdaság 
általános expanzív jellege folytán válik lehetségessé. A mezőgazdasági 
termelés és az ipari termelés emelkedése, a magyar közgazdaság termelé
kenységének lényeges fokozása teszi lehetővé, hogy a bevételek oldalán 4 
milliárd forint többletbevétellel számoljon az állam, amelynek legnagyobb 
része egyenes adókra, forgalmi adókra és tárcabevételekre esik, míg a 
fogyasztási adók és a jövedékek szerepe mind a bevételek növekedésében, 
mind azok összetételében abszolút arányban és viszonylagosan is csök
kent. Míg ugyanis az 1947—48-as évben a fogyasztási adók. sxz illeték és 
a jövedelmi bevételek, az összbevételek 33.2 százalékára rúgtak, addig ez 
az arányszám az 1949-es költségvetésben csupán 22.3 százalék. Az egyenes 
adók százalékos aránya az összbevételekből viszont 2 1 . 8  százalékról 26.0 
százalékra emelkedett.

A kiadások megnövekedésének tárgyi okai elsősorban az alkalma
zottak létszámnövekedéséből és illetményeik emelkedéséből, az iskolák és 
az ipar államosításából, valamint a honvédség fejlesztéséből következnek. 
Az állami alkalmazottak létszáma az 1947— 48. évi 121.736 fővel szereiden 
175.314 fő, a többlet tehát látszólag 53.578 fő. Gerő pénzügyminiszter 
azonban költségvetési beszédében rámutatott arra, hogy a szaporulat 
tulajdonképpen csak 17.000 fő, mert 36.000 állami alkalmazott az idő
közben bekövetkezett államosítások révén lett azzá. A nyugdíjasok száma 
is a nem áilarni tanszemélyzet és a -többi államosított szervek nyugdíj- 
terheinek kötelességszerű vállalása révén emelkedett 73.859-ről 97.234-re, 
A személyi kiadások felduzzadásában természetesen jelentős szerepet ját
szik a státusrendezés és a közalkalmazotti illetményeknek 17, illetőleg 
*20%-os emelkedése 1948 augusztus í-én.

Az állami közigazgatás kiadásainak főösszesítésében a rendes ki
adások első helyén a vallás- és közoktatásügyi tárca áll, 744.7 millióval, 
amely a múlt évhez képest 39.2 %-os emelkedést jelent. Az emelkedés 
megoszlik az általános iskolák fenntartására fordított többletösszeg (64 
millió), a klinikai betegellátás többletösszege (38.6 millió), a diákjóléti és
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kollégiumi. többletkiadás (80 millió), a testnevelési költségvetés többlet* 
kiadósai (19.3 millió) között.

Igen jelentősek a honvédelmi és a beliiggi tárca költségvetési tételei; 
az előbbi 1,153.0 az utóbbi 678.7 millió összkiadással szerepel a költség* 
vetésben. Természetesen, ha a rendes kiadásokat tekintjük, úgy a két 
tárca kiadásai összesen 1.175.4 millióra rúdnak, ami az összes közigaz
gatási kiadások 1 2 %-ának telel meg. Nemzeti függetlenségünk védelme, 
közrendünk fenntartása, a magyar demokrácia szilárd fejlődésének biz
tosítása elengedhetetlen szükségességgel követeli meg ezt az arányt, a 
„hideg-háború“ korában, melyben az Egyesült Államok költségvetésének 
több, mint kétharmadát, közép- és kishatalmak is költségvetésük felét, 
vagy egyharraadál fordítják hadügyi jellegű kiadásokra.

Kulturális és szociális kiadásaink megnövekedése nemzeti független
ségünk és belső biztonságunk megszilárdítása tiikiöződik végső soron az 
1949. évi költségvetésben, mely a beruházásokat tápláló egy harmadával 
a nemzet gazdasági jövőjét, a termelékenység ugrásszerű növelését 
célozza. A múlt egyenesvonalú fejlődése feljogosít a reményre, hogy az 
1949. évi költségvetés megvalósítása a hároméves terv diadalmas befeje
zése, az ötéves terv fundamentumának előkészítése lesz.

Kdldor György



KRITIKA

Nagy Sándor:
AZ ŰR JÓ VITÉZE 

Hungária, Budapest, 1948.
Nagy Sándor fiatal író. Egy-két 

évvel ezelőtt vonta magára az iro
dalom iránt érdeklődők figyelmét 
paraszttárgyú novelláival, amelyek
ben meggyőző művészi erővel ábrá
zolta a falu életében végbement 
nagy történelmi változásokat A fel
szabadulás utáni időkben játszódik 
első, most megjelent regényének. Az 
Űr jó vitézének cselekméme is.

Egy fiatal, középosztályi úri fiú, 
Marékh István . bölcsészhallgató a 
regény főhőse. Marékh valójában 
jószándékú, becsületes ember, tele 
van romantikus világmegváltó vágy- 
gyal, de családi körülményei, a ka
tolikus papi intézetben töltött évek 
elferdítik tiszta énjét. Fasiszta
klerikális ideológia rabjává lesz s 
gyűlölettel figyeli, a sálán művének 
tartja az ország demokratikus át
alakulását. Fellengzős szavaknak, a 
maga igazolására kigondolt misz
tikus elméleteknek ködében él, s 
rajongó megszállottként, mint egy 
modern Dosztojevszkij hős, lebeg a 
dolgok felett. De a valóság lassan 
megfosztja „kigondolt és kiaranyo
zott szép önmagától“. Az életére 
aggatott csillogó díszek értéktelen 
hamisítványokként lepleződnek le, 
nemesnek vélt szándékai tetté válva 
a fonákjukra fordulnak. Mindjob
ban kitűnik, hogy az „Űr jó vitéze“ 
való jában nem a népért, nem a ma
gyarságért, hanem az ellenforradal
mi társadalom régi uraiért, az in
fláció haszonélvezőiért, a feketéző
kért és a kulákokért harcok Tet

szetős elméleteivel nem a tisztább, 
egészségesebb emberi élet megvaló
sulását, hanem a lelkeket mérgező, 
bomlasztó áramlatok terjedését se
gíti elő A szeretet nagy szavait lo
bogtató világnézete lényegében 
ugyanabba a társadalmi talajba 
ereszti gyökereit, mint Bölénynek 

a dekadens költő-csemetének raffi- 
nált modernsége: a megrendült hatal
mi pozíciójú, de véglegesen még 
meg nem semmisített népellenes 
reakció szólal meg a fiatal „prófé
tán“ keresztül.

Nagy Sándor realista regényt 
szándékozott írni; komoly, becsü
letes írói szándéka és megvalósult 
műve között azonban ellentét van. 
A valóságtól elszakadt ködös ideo
lógiáknak a világnézeti dekadenciá
nak reális társadalmi alapjait, ha- 
Iadás-ellenességét akaita feltárni, 
de közben ítt-ott maga is beleesett 
abba a hibába, amelyet pelengérre 
akart állítani műve bizonyos mér
tékig fogva maradi az irodalmi de
kadencia csapdáiban Tévesen ítélne 
az, aki az írói szándéknak és a 
megvalósult műnek ebből az ellen
tétjéből az alkotóképesség hiányára 
következtetne. Nemcsak a művészi 
problémalátás élessége matatja a 
fiatal Szerző komoly írói tehetsé
gét: elhivatottságáról vall az is, hogy 
jól megrajzolt, a maguk egyediségé
ben is tipikus alakokon keresztül 
tudja ábrázolni a mai magvar tár
sadalom reakciós osztály erőit. Az 
Űr jó vitézének hibaforrását nem 
annyira az írói felkészültség hiányá
ban, mint inkább a művészi látás
módnak múltból örökölt korlátai
bán kell keresni.
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A magyar demokrácia fejlődésé
nek egyik válságos szakaszában. 
1946 tavaszán játszódik a regény. A 
reakció ekkor kezdett nyilt. leple
zetlen támadásba a demokrácia 
ellen. Nagy Sándor meggyőző mű
vészettel ábrázolja ez ellenforradalmi 
társadalom régi urainak, a falu és 
a város kizsákmúnyolóinak politikai 
újjáéledését, aktivizálódását, a kis
polgári és kevésbé tudatos proletár
rétegek bizonytalankodó félénk
ségét, ingadozását. Nem mutatja 
meg azonban, hogy a népellenes 
erőknek ez a látszólagos támadása 
valójában kétségbeesett védekezés 
volt, s csak mint ilyen érthető meg. 
Könyvében épp fordítva tűnik fel: 
csupán a jobboldal látszik aktívnak, 
kezdeményezőnek, a baloldal mint
ha tehetetlen védekező passzivitás
ba szorult volna. Marékb Istvánt 
nem a demokratikus fejlődés ered
ményei győzik meg tévedéseiről, 
nem azok ragadják ki élete zsák
utcájából, hanem saját lemeztelení
tett énjével és kényszerű szövetsé
geseivel szemben érzett undor viszi 
át a haladás táborába A regény 
pozitív alakjai, erőtlenül megfor
mált figurák Nem a dolgoz^ nép 
reális vágvait, törekvései! szólaltat
ják meg, hanem terminus techni
kus-okkal agyonzsúfolt, a tömegek 
számára hozzáférhetetlen, könyvtár
szobai bölcseségeket hangoztatnak 
minduntalan. Métely. a MADISZ- 
tilkár így fejezi be pl egyik „fel- 
világosító“ előadását: „Meg vagyok 
róla győződve, hogy magán, aki ér
telmiségi ember, és a kisasszonyon 
kívül, aki úgy látom, középiskolás, 
a felét sem értették meg apnak, 
amit elmondtam. Nem akar ez sér
tés lenni az előttünk menő két mun
kásfiúra, mert hiszen ük nem lehet
nek róla/“ Krajkó, a falusi párt
titkár a kővetkező mondatba sűríti 
kritikáját a klerikális reakció Hof- 
mannsthal-előadásáról „Ha az öreg 
Marx ezt a cirkuszt látna.“ Ezek a 
tudálékoskodó figurák még akkor 
lem válhatnak a saját erejére éb

redt dolgozó nép képviselőivé, ha
parasztruhábu bujtatja is őket a 
szerző; a reakció társadalmi való
ságának színképét kiegészítő zsör
tölődő baloldali intellektuelek csu
pán. Nagy Sándor még pozitívnak 
szánt hőseit is a mű t társadalma 
felől rajzolja. Nem hangsúlyozza 
művészileg, hogv az igazi valóság 
minden átmeneti látszat ellenére 
sem a hatalmához kőrömszakadtáig 
ragaszkodó kizsákmánvoló urak vi
lága, hanem a hajdani elnyomot
také, az öntudatosodott dolgozó ré
tegeké.

A valóságnak ez a / eltorzított 
szemlélete érteti rneg Az Úr jó vité
zének művészi zökkenőit. Az íré 
nem a tulajdonképpeni társadalmi 
mozgató erő felől ábrázol ia u köny
vébe sűrített életdarabot, s ezért 
regénye epikailag elszegényedik, a 
cselekmény helyét hosszadalmas 
elmélkedések, aprólékos pszicholo- 
gizálások foglalják el. Az elbeszélés 
mozdulatlanná dermed, nincs ma
gával ragadó belső sodra. At  epikus 
helyzetek nem érnék tipikussá, nem 
illeszkednek be szervesen a regény 
menelébe, erőszakoltan, action gra- 
tuite-ként lógnak ki belőle. Marékh 
István szilaj mulatozása a kulák- 
asszonynál rendezett dáridón. hirte
len felszökő »elki láza. amely az 
orosz tisztre irányítlatja vele a ke
zébe nvomott pisztolyt, s, főkép ti
tokzatos pálfordulása a kórházi 
ágyon előkészítetlenül, vdlámcsapás- 
szerűen éri az olvasói A regény 
szerkezetét szétzilálják a folyvást 
beömlő lírai részletek, s a stílus 
keménységét, szilárdságát megbont
ják az öncélú tormai elemek: ez 
egymásra halmozott szokatlan, is
meretlen ßzavak, pl.* káricsol. csir- 
ran, battyog, bauko'ás, surrint, sup- 
rikiál stb At önmagukban is bántó, 
erőszakolt képhalmozások olykor 
durva képzavarrá bonyolódnak, pL 
az arcok fürtté bokrosodnak Le
fojtott indulatok merev szirtié volt 
ez a húszéves arc Tüzes kénkövek, 
fényes habok verték magukat ha-
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Iáira az ajkak éles kardjain és el
mosódva rakódtak le páncélnak a 
feszes bőr alá.

Nagy Sándor érethette, hogy mű
ve realista alaprétegét szándéka el
lenére is elborítják, elhomályosítják 
a beözönrő dekadens elemek; iróni- 
kus hanggal próbálta elszigetelni 
őket, de ez a rögtönzött védőgát 
lépten-nyomon felszakad. Az olvasó 
sokszor nem tudja megkülönböz
tetni, hol beszél Bölény, az írótól 
gúnyosan szemlélt dekadens költő, 
vagy Marékh, a kipellengérezett 
megszállott misztikus, s hol a szerző 
maga. Könyve egyik helyén talá
lóan pécézi ki Nagy, fellengzős elveit 
a tiszaparti úton meghirdető Bö
lényt: „Furán festett ez a fiatal
ember itt a Tiszaparton. Itt nem 
szoktak megállni és színpadot ját
szani az emberek. A Tiszapart arra 
való volt, hogy Tápáról Tiszaszögre, 
onnan meg vissza járjanak rajta a 
parasztok.“ Másutt azonban ő maga 
is ilyen „fura“ pózba vágja magát.

Régebbi gyakorlattal, nagyobb 
technikai rutinnal rendelkező írók 
művében talán nem ütköztek volna 
ki ennyire szembeötlően az említett 
hibák, különiéle műfogásokkal ta
lán jobban el lehetett volna simítani 
a regény felszíni egyenetlenségeit. 
De a művészet elsősorban nem a 
technikának a kérdése. Helytelenül 
járna el a kritikus, ha csak formá
lis esztétikai szempontokkal köze
ledne* Nagy Sándor müvéhez, s 
nem igyekezne felfedni a hibák gyö
kerét. A felszínes, formalista szem
lélet azt vonná maga után, hogy a 
bíráló jelentős alkotásokként köny
velne e) olyan műveket, amelyekben 
a raffinált írói mesteremberség el 
tudja leplezni a mű belső szervi ba
jait, jóllehet ezek az alapvető fogya
tékosságok az ilyen művekben sok
szor nagyobbak, mint a kevésbé 
gyakorlott fiatalok írásaiban. Az 
így ítélkező kritika az irodalmi fej
lődést elősegítő tevékenységből a 
művek apró szépséghibáin pepecsel- 
gető kozmetikai műveletté züllenc,
n

Nagy Sándor nem találta meg az 
írói szándékához adekvát ábrázoló 
módszert; ez magyarázza eLsö regé
nyének viszonylagos gyengeségét. A 
kitaposott irodalmi utakon járva, a 
nagy XIX. századi elbeszélők kriti
kai realizmusának receptje szerinl 
formálta művét, holott ez az ábrá
zolásmód ma már elégtelen a való
ság művészi megelevení lésére. A 
kritikai realizmus nagy' képviselői 
elsősorban az elnyomó, kizsákmá
nyoló osztályok világát tekintették a 
történések irányát meghatározó 
igazi valóságnak, s nem az akkor 
még többnyire passzív, öntudatlan 
dolgozó néptömegekét. Ennek meg
felelően nemes anyagból gyúrt, 
szenvedő magános hősöket rajzol
tak, akik vergődtek a körülöttük 
lévő ellenséges világ szorúójában. A 
XX. század elején, az imperializmus 
korában, amikor a régi társadalmat 
megdöntő, s az újat megteremtő 
proletárforradalom gyakorlatilag el
kerülhetetlenné vált. az élet sok
színűségének valós tükrözése nem 
történhetett többé a kritikai realiz 
mus módszerei szerint Az ábrázolás 
súlypontjának, a művészi formálást 
meghatározó szemléletnek — még 
akkor is, ha a múlt arcát rajzolta 
az író — át kellett tolódnia a ki
bontakozó új világra. A mull század 
nagy epikusainak irodalmi öröksége 
a mechanikus utánzók kezén deka
denciává züllött, művészi hagyaté
kukat a szocialisia realizmus meg
hirdetői fejlesztették tovább.

A változott idők igényeihez sza
bott művészi látásmód kiküzdése 
mai íróink feladata; meg kell hódí- 
taniok az irodalom szamára a most 
formálódó újarcú valóságot. A 
bomló múlt ábrázolása, a szétmáló 
régi világ bűneinek leleplezése he
lyett elsősorban az épülő új társa
dalmi rend bemutatására kell tör- 
niök, hiszen még a süllyedő régit is 
csak innen nézve lehet valósan 
megjeleníteni. Céltalanul szenvedő 
passzív hősök, a reakciós társadal
mi osztályok „tékozló fiai“, a Ma*



rékh Istvánok helyett rajzolnak
íróink pozitív, cselekvő hősöket, 
olyanokat, akik már nem magáno
sán kínlódnak az emberségüket fe
nyegető ellenséges világ szorító pré
sében, hanem az öntudatosodott 
dolgozó tömegekkel ősszel orrva 
vívják harcukat az emberibb jövő
ért. Művészileg még fel nem dolgo
zott témák, alakok sokasága várja a 
formáló kezet. Elsősorban most in
duló fiatal íróink feladata, hogy 
meglássák és művekbe ötvözzék 
mai életünk költői szépségeit.

A fiatalok közül Nagy Sándor 
prózai irodalmunk egyik legkomo
lyabb ígérete, ezért tartottuk szük
ségesnek, hogv az ő művével kap
csolatban vessük fel a realista mű
vészi formálás egyes elvi kérdéseit. 
A fiatal szerző csak úgy vetheti le 
első regényének „gyermekbetegsé
geit“, ha megtalálja ?z írói szándé
kához szabott ábrázoló módszere
ket, s szakítva a mechanikusan át
vett irodalmi sablonokkal, a szocia
lista realizmus szemléletmódjával 
próbál közeledni any igához. Az IJr 
jó vitézére jellemző hosszadalmas 
elmélkedések, pszichológizálások, s 
stiláris modorosságok csak a Ma- 
fékh Istvánok világában teljesed
hetnek ki, a dolgozó nép világában 
— amint azt Nagy Sándor nagyon 
jól tudja —, „hülye dekadencia
ként“ leplezödnek le, s mint hasz
nálhatatlan, nevetséges formai sál
ingek válnak le r: tiszta szándékú 
nüröl.

Király István 

Balázs Anna:

MIRE MEGJÖNNEK A FECSKÉK 

Athenaeum, Budapest 1948.
Ügy látszik, ahogy a párasztregénvek 

értékelésénél mindig Móricz a mérték, 
'így kell mőst már a városi és főkép 
a proletariátus életéről szóló újabb

műveik értékjelzőjének és kiindulási 
alapjának tekintenünk Dérv Tibor 
Befejezetten mondatát. Balázs Anno 
regénye szinte folytatja ezt a monda
tot és továbbviszi a felszabadulásig. 
Déry regényének kettős világából! — 
burzsoázia cs proletariátus — az utóbbi 
sorsát követi nyomon az írónő. Ez 
holyes is, mert ahogy a Déry áltat 
rajzolt kort, a fasizmus uralomra jutó
jának éveit a két világ, elnyomók és 
elnyomottak, éles szembenállása jelle
mezte, s ezért mindkettőnek keltő 
hangsúlyt kellett nyernie a regényben, 
a második világháború alatt — Balázs 
Anna regényének idején — világ
viszonylatban a polgári társadalom 
nagy katasztrófája, Magyarországon 
telje; bukása következett be. Ezeket 
az éveket, ezeket áz eszményeket helye 
sen értékelni és ábrázolni már csak 
akkor lehet, ha megláttuk az esetleg 
mást mutató felszín alatt is a próféta 
riátus útját. Csak sorsukon át éri 
hető meg mindaz, ami történt, maga 
a háború is. Ezért teszi helyesen 
Balázs Anna, amikor az ő életüket 
állítja regénye középpontúiba és rajtuk 
keresztül, az ő szemszögükből mutatja 
meg a polgárság felbomlását. Az írónő 
ezzel egy lépést tesz előre a Bffejezet
ien mondái nyitotta úton.

A proletáralakok gazdag sora jelenik, 
meg a regényben. A középpontban a 
kispolgári életet élő suszter, feleség” 
és főkép a polgári világba csaknem 
belenőtt, hozzá sok szállal (házasság
gal, gyerekkel) fűzött írónő leánya áll. 
akik jobbára érzelmileg fűződnek a 
proletariátushoz. Helyzetűk és osztó 
lyuk helyzetét a regény második vo
nalában álló kommunista fiú világítja 
meg nekik, de az nem válik bennük 
teljesen világossá, a tettig nem jutnak 
el. Ezért sorsuk, a fiú másodszori le
fogása után a kispolgárság életéhez 
kapcsolódik, azokkal együtt élik át a 
háborút, ostromot, nyomasztó rettegés
ben, öntudatlanul.

A regényalakok hierarchiájának 
ilyen kialakításával Balázs Anna letér 
a Déry mutatta útról, aki proletár- 
alakjai középpontjába a legöntudato-
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sabbafcaf áJlffotfa. így — ez tehetett 
az írónő szándéka is — a proletariá
tus helyzetében beállott visszaesést 
emeli ki a regény, azt a helyzetet, ami 
Magyarországon a háború alatt a leg
általánosabb. bár a ma, a fejlődés 
szempontjából nem a legfontosabb volt. 
Ez a szerkezet kettős hátrányt jeleni 
a regény számára. Egyrészt megcson
kul az adott társadalmi kép, kimarad
nak a szakszarvezetek és a szociál
demokrata párt. pedig jelentőségük 
Qpm volt lebecsülendő. Ha a fiú áll a 
középpontban, ez a megcsonkulás le
hetetlen lett volna, de így is érezhető 
a hiány, különösen, mivel a többi alak 
is szenved emiatt. Az öreg suszter is 
eljut fejlődése során az öntudatnak 
arra a fokára, hogy kapcsolatot kellene 
keresnie a munkásszervezetekkel. Hogy 
ez nem történik meg, fejlődése félbe
marad. megtörik, objektive indokolat
lanul. Leánya írónői pályája is he’y- 
telenül marad félbe, mert ha novelláit 
a polgári lapok vissza is utasították, 
helyet kaphattak volna a Néps-avá- 
bon és a szakszervezetek dobogóin.

A másik há'rány, amit a regény
alakok hiTarchiá'a eredményezett az, 
hogy az írónő megfosztotta magát az 
öntudatos proletárok életében világo
san meglátható fordulópontok ábrázo
lásának lehetőségétől. Kétségtelen azon
ban, hogy így is nyitva állt a realista 
regen», útja az alakok viszonylagos rn- 
tudofosodásának és letörésének, fejlő
désüknek tökéletes érzékeltetésével. Ez 
azonban nem sikerült tel'esen és ez a 
regény legnagyobb hiánya, ami vissza
hat a mű egészére, szereplőire és szer
kezetére is. Szaggatottság érzik ra;ta. 
Az írónő kiemel az évek folyamatából 
egyes epizódokat és igyekszik azokat 
összefűzni. Kivesz egyes tipikus jelen
ségeket, alakokat, helyzeteket, de nem 
mindet és ezért nem tudta teljesen 
összefogni az egészet, A valóság szöve
tét csak esrves pont'em ragadja meg, 
de mellette íims fMt̂ k lyukai? marad
nak. így hősnőié élete sem teljes, 
hiányzanak belőle olyan fontos ele
mek, amelyeket a csomópont k sze
rencsésebb megfogása meg Urttott

volna valósítani. Elsősorban gyermek
korának, írónői ambíciói kialakulásá
nak bemutatása hiányzik annál is in
kább, mert így a szülői házból, osz
tályból kifelé vezető út'ának legfonto
sabb rugója hiányos. Ép így hiányzik, 
különösen, miután a kommunista Ica 
hatása alatt történő írói pálfordulásá- 
nak és férje bevonulásával kapcsolatos 
újabb előrehaladásának világos képét 
kaptuk, hiányzik a gyárban töltött 
évek alatti változás rajza. Hogy ez 
kimarad, megcsorbul írói képe. a to
vábbiakban teljesen el is tűnik a nő 
mellől az alkotó. A végén, a felszaba
dulás után is csak az asszony utazik 
vidékre és nem az új világ képére 
szomjas művész. Ezzel az egész regény 
megtörik, sokat veszít jelentőségéből 
és végeredményben egymást követő 
állapotok megjelenítéséből, s a közöt
tük lezajlott fejlődés mellékes elmon
dásából tevődik össze, ami meggátolja 
a nagy regény létrejöttél

A kiszakított elemek összekapcsolása 
következtében a Balázs Anna ra:zolía 
kép nem teljességében, hanem egyes 
részeinek, mélységében és élességében 
kiváló Vannak fejezetei, amelyek 
meggyőző képét adják az illegális moz
galom egyes jeleneteinek, titkos össze
jöveteleinek, bujkálásának, börtönnek, 
szökésnek. A banktisztviselő férj ntltak- 
jábon, hitelesen és megdöbbend) pon
tossággal mulatja be a polgárság ősz- 
szeomlását a reá tel'esen váratlanul és 
értelmetlenül hulló csapások alatt, 
amelyek léhán fiák róla a jö’neveU é̂g 
mázát és napvilágra hozzák a kapita
lista rendszerben rejlő barbárságot és 
önzést. Ezzel a múlttal való személyi
leg sokszor nagyon fá’da’mrv de az 
élet érdekében szükségszerű leszámo
lást érzékelteti a hősnő gyermekének 
halála és temetésének kivételes erejű 
megelevenítése. Ezek a részek a ma
gyar regényírás komoly értékei.

(Ha csak mellékesen is, de m°g k&H 
embh-ni n^M-ny időrendi és helyrajzi 
tévedést (175. 1. v. ö 179. 1.) és egy 
zavaró személycserét (8 8 . 1.1, amelyek 
bennmaradásáért a lekfo’vátus fields. 
Heíyén való tenne, ha ilyen hibák eí-

74



kerülésére a jövőben több gondot for
dítanának kiadóink, mert erek nem 
először jelentkeznek. Az államosított 
kiadástól elvárt jobb munkába ezek 
eltávolítása is beletartozik.)

Debreczcni Ferenc

Richard Wright;
FEKETÉK ÉS FEHÉREK 

Dante, Budapest, 1948.
Az első gondolatom, amikor ezt a 

könyvet (Richard Wright: Feketék és 
fehérek) olva>sini kezdtem, milyen kár. 
hogy a múltban hozzászoktunk, hogy 

[ nincs sem igazi kritikánk, sem alapos, 
megbízható könyvsizolgálatunk. Ha 
megjelent valahol egy jó könyv, az 

> ember nem tudott róla, mert a meg- 
i szokott bestseller hirdetéseknek néni 

hitt és teljes joggal nem hitt. A, könyv- 
. kapitalizmus hirdetései hazudtak. És 

ha a fontos, jó és nagy könyveket 
I együtt hirdették az olvasmányipar 
I termékeivel és az eklektikus semmit 
[ mondással, akkor az ember nem vette 
r észre, vagy későn vette észre, ha vala- 
í hol író született.

Különösen állott ez az amerikai 
i irodalomra. — Mi jó jöhet Názáreíh- 
j bői? — így voltunk már az amerikai 
l’ könyvek kei. Persze nincs igazunk, mert 
[ az imperialista kapitalijízmus. a fasiz 
I mus Amerikaia alatt ott van a másik 
[ Amerika, a kizsákmányolt, elnyomott,
I dolgozó népé és a nép gyermekeinek 
I is van mondanivalójuk számunkra.

Minden szegények és minden elnyo
mottak sorsa van megírva ebben 

, a könyvben, az ezer változatú és 
I mégis mindig egyforma szegénység, 
| négursorssal tetézve. Ez a néger 

fiúcska Józisef Attila gyermekkori 
szenvedéseit élte meg szakácsnő anyja 

i mellett, akit épúgv elhagyott a férje, 
mint József Atlda édesanyját, kedves 
Pöcze Borát. És édesanyja szoknyája 
mögé bújva, éhes hassal épügy be
lesett a gazdagot asztalára, a momphisi

ebédlő ajtajában, mint jómagam »
vékonyai ispán lányának a lakodal
mán. Milyen egy a szegény sors az 
egész világon.

— A prédikátor megeszi az egész 
csirkéi! — így kiált fej a mindig éhes 
és kíváncsi néger gyerek, amikor vélet
lenül valami szegényes ünnepség van 
náluk és az ingerlő csirke előtt valami 
unalmas levest kellene megenni, amit 
nem szeret. A ritkán iátott csirke 
hipnotizálja, félti a hasát, hogy neki 
nem marad és izgalmában nem megy 
le a torkán a leves. A szegények asz
talánál ez gyakori eset és tudom 
magunkról, hogy milyen sokáig kell a 
gyermekeket idonvHni. amíg rászok
nak. hogy előbb levessel, főrelékkel 
tömjék meg a hasukat, mert húsból, 
süteménybe’ kérés jut

Richard Wright a leghitelesebb reá 
tizmussa] ábrázolja az amerikai kapi
talista társado-Jom igazi lényegét: 
a vallásos képmulatás és demokratikus 
szólamok mögé, rejtett oszfálvelnyo 
mást és faji elnyomást. Ne beszéljen 
más nemzetek szabad .«'igáról az az 
amerikai hatalom, amelyik saját orszá
gában a négerekkel így bánók. E könyv 
legnagyobb értéke, hogy négerben, 
a legszolgább szolgában, ahol nemcsak 
az egyén szolga, hanem a faj is, érc. 
teti a szolgaságot, a legkegyetienobb 
emberi sorsot.

Ebben a néger.sorsban az is borzal
mas, hogy az amerikai négernek 
nincsen állama, nincsen nemzete, nin
csen közössége. Számára nincs igazi 
törvény, jog. igazság. Hova csatlakoz
zon egy amerikai néger? HoJ az a 
közösség, amelyben otthonra talál? 
Még a fehér dolgozókkal sem tiszta a 
helvzet, erről Richard Wrigh* minden 
politikai utalás nélkül keserves lecké
ket vett és adott fel másoknak is Az 
ember a könyv fejezetei nvomán min
denütt érzi, hogy' mennyire hímezik 
a fajokon folúlemeVkodő szocialista 
munkásmozgalom a FSA déli vidékei
ről. Valaki azt mondhatná, aki még 
itt is a pártatlankodő tárgyilagosságot 
keresi, hogy ez csak egy véletlenül 
nagyon sokat szenvedett néger fiú



forró önéletírása. De, ha az ember el*
olvassa a 166—168 oldalt, egy pilla
natra megérzi a sors, a nagybetűs Sors 
szelét amit csak a legnagyobbak 
s azok is csak a legjobb perceikben tud
tok felidézni. Egy író érzékenységével 
és kivételes emberi önérzetével szol
gának és hozzá négernek lenni: ez 
ebben a könyvben a megrendítő. 
Az író: író akkor is, ha néger de jaj, 
ö csak szolga, »aki nincs búzája, nincs 
nemzete, nincs osztály harcos emberi 
közössége sem és nincs irodalma. Hol 
legyen ő író0 Kinek írjon? A négerek
nek? Azoknak nem lehet. A felettük 
uralkodó fehéreknek? Azoknak nem 
kell. ba 'négerül, értve néger szívből 
szól. A né?*?” íré hát csak úgy lehet 
író, ha az egész emberiség minden el 
nyomottjához szól, mert a saját faj
tája sorsa ezekkel közös.

*

A másik feljegyezni való ezzel kap 
csolatban az. hogy az írónak készülő 
-néger gyerek, rengeteg, fátírni-szerű, 
néha már érthetetlennek látszó szen
vedéseinek a nyitja az a nyilvánvaló 
értelmi felsőbbség, amit a néger rel- 
nöttek és a fehér urak egyformán 
szemtelenségnek éreztek. Egy gyerek 
és hozzá néger gyerek, hogy mer értel
mesebb lenni, mint a felette állók?

De ki tehet arról, ha valakiben, tör
téneteken egy néger gyerekben sugárzó 
értelem és ehhez kapcsolódva finom 
érzékenység és emberi önérzet vári?

Felejthetetlen az az ábrázolás is, 
Emit a négerek alkalmazkodni! kény
szeréről ír. Ahogyan a kutyának a 
gazda nézéséből kell kiérezni a han
gulatát és várható szándékait, úgy 
kell a négernek is odatapadni a fehé
rek tekintetéhez és mozdulataihoz. De 
azt 5« úgy. hogy ne legyen feltűnő. 
»Ügy lenni, mintha nem lennék ». 
köH'éhe’ü ez a négerektől várt maga
tartás törvénye, Ez undorító is, meg
alázó is. Értjük Richard Wright Irtó
zását és lázadását ez ellen a sors ellen. 
Értjük és együtt érzünk vele. A lélek 
tüskéi befelé fordulnak és magát az 
embert sebzik meg.

Hogy a faji szolgaság milyen eltor
zulásokat okoz az emberi vi szón via teák
ban, arra az is jellemző, ahogyan 
Richard Wright leírja, hogyan ugraszí
ják két üzem fehér munkásai egymás
nak a néger fiúkat, csak azért, hogy 
gyönyörködjenek benne, miiként íépik- 
verik Össze egymást. Ezt az ugratást 
a világ minden népének a gyermekei 
ismerik, de ahol otthon vannak a 
saját nemzetükben ós so iát osztályuk
ban, ott ez nem kap faji színezetet 
Mert nemcsak a kakasokat, bikákat, 
kutyákat, kosokat, kanokat szektáik az 
emberek egymásra uszítani, hogy gyö
nyörködjenek a verekedésben, hanem 
a béres, napszámos és inasgyerekeiket 
is. Ilyesmit mindnyájan megéltünk, 
de nem lett belőle faji megaláztatás
mert magunk között történt. Legfel
jebb egy olyan diírva érzés fejlődött 
ki a mieinkben, bogy majd mi is «ki
tolunk» a gyerekekkel, ha egyszer 
végre felnőttek leszünk.

Az elmúlt években kaptunk mi 
Amerikától egy először népszerű, 
azután nevetségessé vált fogalmat; « 
fétetemnélküli életet. Nos, Richard 
Wright is emlegeti ezt a fogalmat, de 
most látjuk csak. hogy a négerek szá
mára az. élőt ott igazán félelemmel tel
jes. Örökké a Mncselésfől rettegni, ami 
egy félreértett tekintetért vagy egy 
részeg yankee szeszélyéből is elkövet* 
kezheiik- nincsen annál nyomasztóbb 
és borzalmasabb érzés.

Ritka az olyan amerikai könyv, 
amelyiknél olvasás közben az az ér
zése az embernek, hogy ez «meg van 
írva*. A legtöbb amerikai könyvön, a 
híreseken i,s, érződik a kitalálás és a 
megírás sietős, nyers izgalma, az a 
regénycsináló izgalom, hogy jaj, sies
sünk. valaki el ne írja előtink a 
témát és hogy minél hamarább az em
berek elé körüliünk, lássuk, mit szól 
hozzá a világ. És aztán az első siker 
után majdnem általánossá válik az a 
regényíró metódus, amit Joak London 
úgy jellemzett, tatán akaratlanul is. 
hogy «minden nap megírtam ezer 
szót*. Én, megváltom, még ma sem 
tudom, hogy ivennyi lehet a* az ezer
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« 6 , sok-e, vaigv kevés, nem értem rí 
megolvasni, vagy nem érdekelt, de art 
tudom, hogy nem az ilyen módszerek
kel születik az igazi tartós irodalom. 
A valóságot kell megírni, a biztos 
tudás és az írói, a közlési igény nemes 
izgalmától hajtva és az írás — ha 
igazi tehetség írja — «tiszta» lesz.

Nem a nyers izgalrnasság és nem 
az eklektikus mesterségbeli tudás értel
mében mondom hát, mert az elsőből 
néhol kevesebb is elég lett volna, a 
másodikból meg valamivel több is kel
leti volna, hanem a már jellemzett 
nemes írói igény és emberi hitelesség 
szempontjából mondom, hogy ez a 
könyv meg van ina.

A zord hitelesség mellett azért van
nak a könyvben, ha nem is derűs, de 
kedves, üde részletek is. Ilyen az. 
ahol leírja a néger gyerek találkozását 
az igazi irodalommal ős az, amikor el
határozza, hogy író lesz és ahogyan 
környezete előtt ezt rejtegetnie kdö
mért bolondnak tartják. Értjük egymást 
Richard Wright, értjük ezt is. Egy 
néger, egy szolga, csak rejtse él, ha 
iró akar lenni, mert m'-L* az a legke
vesebb, ha csak kinevetik és bolond
nak tartják Aki ezl nem bírja meg
tenni, 3íki nem tud elrejtőzni, nki a 
világ orrára köti. hogy mi lakik benne, 
az talán el sem juthat az író-para
dicsomba. mert azon frissiben meg
fojtják: gúnnyal és erőszakkal, nyo
morral és durvasággal. Ugyanilyen 
érdekes az is, hogy a papírral, újság
gal, folyóirattal, könyvvel elárasztott 
Amerikában milyen nehéz egy néger 
szolgagyereknek az igazi irodalomhoz 
hozzájutni. Az ember azt hinné, hogy 
a művelt Amerikában könnyebb könyv

höz, kön vadőrhöz jutni, mint a magyar 
Hortobágyon, vagy a Gorkij régi 
Orosz országában De lám, még nehe
zebb mert a négernek a könyvtár is 
zárva van, csak mint küldönc mehet 
oda és még kölcsönkönyvet is lopva 
kérhet, mert mit akarhat a néger a 
könyvvel?

*
Amikor elolvassuk ezt az igaz köny

vet és megértjük, megé.rezziik, miről 
van szó. felvetődik a nagy kérdés; mi 
itt a megoldás? Humanizmus, altruiz
mus, keresztény felebarát! .szeretet? 
Ez mind szép. de mind nem ér semmit 
és különben is ki van már próbálva.

Emberek, népek, fajok szabadidőn 
és egyenlősége. Ne legyen ember és 
ne legyen nép a másiknak a szolgája.

Ezért azonban harcolni kelt, könyv
vel, irodalommal és szervezett tömeg
erővel is, meid az amerikai kapitaliz
mus, a négerek és minden más dolga 
zők elnyomója — mint e könyvből A 
látjuk minden téren harcol.

Richard Wright, testvérünk vort.il i 
megaláztatásban, sorstársunk voltál a 
szolgaságban és — hisszük — harcos 
társunk vagy a teljes emberi fel* 
szabadulásért folyó harcban, szeret
nénk hinni, hogy téged már mm kap 
el a «siker* árama, nem fogsz regény
csináló iparossá formálódni, mint 
annyi sok hirtelen feltűnt iró a kapi
talista világban, hanem megmaradsz 
o könyvedben felismert nagyok útján 
a kemény társadalmi igazságok harm , 
sónak.

Veres Péh,

Háy Gyula: ÍTÉLET ÉJSZAKÁJA

A modern magyar színjáték oly 
nehezen születik meg, hogy kritiku
saink nem győzik kivárni világrajöt* 
tét. Kifogyott türelmük kétféle hibá
nak forrása, a túlzott, igényességé és 
a bűnös elnézésé. Az előbbi 3 vesze
delmesebb, mert nem disztingvál, bá
nén* minősíthető rosszon 5 ügyefOgvott 
kísérleten, hamisságon & tétovaságon

egyazon szigorra! pálcáz végig s nem
csak a kufárokat veri ki a színházból, 
hanem a drámafrás noviciusait is, Am 
a másik is ártalmas, a dilettáns toloj- 
gátó, minden tétova kezdetben orosz- 
tánkönnök or,agamutatását sejtő, hi
báknak szemhúnyó, erényeket íölna* 
gyíló bűnös elnézés. Ez utóbbinak 
bűne az a sok idétlen bukott dráma.
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melynek szerzője holtig az ostoba, ér
zéketlen közönséget fogja átkozni, 
mert hiszen neki megmagyarázták 
kritikusai, hogy darabja «költői szép
ségekkel gazdag», hogy ő nem a szín
darabgyárosok sablónos technikájával 
dolgozik, hanem új utakon jár s lám, 
mégis megbukott költőiségével s új 
úfjával egyetemben.

A türelmetlen szigor és a türelmet
lenségnek az a fajtája, mely a jót 
nem tudván kivárni, a rosszat is el
fogadja jónak, egyként helytelen s 
egyik hátráltatója az igazi magyar 
színműirodalom megszületésének. Mert 
az első elriasztja a magyar írókat a 
színdarabírástól, a másik félrevezeti 
őket a színpadra nem illő drámaiat- 
lan lirizálás és a műfaji időtlenségek 
ájúfjára.

A színikritikusnak azt hiszem az 
fenne az első kötelessége, hogy azt 
kutassa: van-e a bemutatott színmű
ben drámai lehetőség, feszül e benne 
olyan társadalmi ellentét, amelyből 

i dráma robbanhat ki s a dráma sze
replőiben megvan-e az az elegye az 
érdeklődést fölkeltő egyéninek és a 
mindenkivel közös általánosnak, mely 
a drámai problémát a nézőben aktua
lizálni tudja?

Háy Gyula színműve, az «ítélet éj
szakája», ebből az alapvető kérdésből 
jól vizsgázik. A darab problémája 
nem kiagyalt álprobléma, a valóság
ban ép most perzsel a bőrünkig: mi 
lesz a németekkel? Háy nemcsak a 
hitlerista és antihitlerista németeket 
állítja szembe darabjában, — ebből 
legfeljebb drámai dialógus, telnék, de 
nem dráma —, hanem csokorba 
gyűjti az összes ellentétpárokat, me
lyek a mai németséget megosztják. A 
színmű hitleristái sem egyformák s 
egymással is szembekerül az elvtelen 
hadianyaggyáros, a karrierista-szadis
ta, átnyergelésre készülő SS-főcsoporf- 
vezető és a sztálingrádi halálgyűrűből 
felkavartan és anarchista ürességgel 
kikerült repülőtiszt, aki azonban már 
hitlerék neveltje s legfeljebb egy új, 
egy győztes Hitlerre vágyuk. A hitle- 
rizmussal szembenállók sem egyfor

mák s ők is szembekerülnek egymás
sal is, a murikásáruló, korrupt jobb
oldali szociáldemokrata, az 1918 ban 
megtorpant régi forradalmár és a 
kommunizmus felé tapogatózó, jó 
ösztönű, de tájékozatlan ifjúság. Az 
ellentétek feloldása sem lehet tehát 
egynemű; árulás, gaz cinkosság, orv
gyilkosság és ítélkező gyermekgyil
kosság köti össze vagy választja el 
végkép egymástól a szereplőket s 
van akiben önmagában feszül dráma 
s megoldása, az őrület. Háy Gyula 
drámai ösztönének egészségét dicséri 
az is, hogy a végső drámai feszült
séget nem mondja ki: a darabnak 
nincs kommunista hőse, csak a cse
lekmény előzményeként tudunk egy 
meggyilkolt, illegális kommunistáról s 
a Szovjetúnióról szó sem esik. De a 
drámai helyzetek tragikus kirobbaná
sának sorozata egyre inkább aktua
lizálja a halott kommunista apát és 
a közelgő fölszabadító sereget, a néző 
azt kérdi, arait ma az egész világ 
kérdez: van e az emberségnek annyi 
örökül maradt épségé a németekben, 
hogy választani tudjanak egy újabb 
imperialista téboly és a között a szó 
cialista humanizmus között, mely az 
ő legkülönb hagyományuk s amely 
ma a Szovjetunióban virágzik? Háy 
drámáját az teszi igazi drámává, hogy 
az ellentéteket ,nem engedi összebé- 
külni, a nácikat leleplezi, de az igazi 
ellenséget is, a cinikus kapitalistái és 
a szociáldemokratát, akik a hamis 
harmadik utat járnák. S itt már nem 
a németség tragédiájáról van csupán 
szó, hanem a mi sorsunkról, az egész 
világ és a mi egyéni sorsunkról, mer) 
az álnyergelő nvílasok, a kibonfako 
zást eleve gyalázatos nrofit éhséggel 
leső kapitalisták, a rélűlig sem jutó 
szociáldemokralák problémája már a 
miénk egészen, ezeket a figurákat is
merjük a történelemből is. meg on
nan is, hogy egy házban laknak ve
lünk, egy hivatalba járunk velük, oly
kor magunkra döbbenve érezzük fer- 
tőastüket önmagunkban.

A színikritikus, ha erre az első kér
désére ilyen választ kapóit, kiiuorid-
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hatja, hogy Háy nem méltatlanul ke
rült a magyar színpadra, hogy helye 
van ott, mert igazi drámai problémá
kat lát s igazi drámai alakokat teste
sít színpadi figurákká. A kritikának 
ebből az alapvető erényből kell kiin
dulni; azt keli vizsgálni, hogy a (el
ismert kitűnő drámai helyzetből mi
lyen drámát tud alkotni a szerző.

Háy nem szorul az elnéző kritiku
sok jóakaratára: pontosan tudja, hogy 
a drámai hatás eszköze a cselekmény, 
hogy a színpadon csak az a szó talál 
célba, mely tettel ér föl. Háy nem 
ljri és tudja a mesterség szabályait 
színpadán nem szavalnak és nem ma
gyarázkodnak, minden szó dialogizál 
és nem járnak-kelnek feleslegesen ki 
s be, nem végszóra lépnek be a sze
replők, hanem sorsuk szavára. Darab
jának más a fogyatékossága: a kidol
gozás aránytalansága.

Bolzmann veterán tizennvolcas szo
ciáldemokrata és Walter SS-Gruppen- 
führer figuráját dolgozta ki teljesen 
Háy Gyula: ezek mögött mély törté
neti és társadalmi háttér van s egyéni 
fejlődésük motivált. Kesselring, az 
áruló, opportunista szocialista túl ha
mar leleoleződik, túl szimpla figura, 
olyan, mint a régi drámák cselvetője. 
Olyan nyers vázlat, hogy a néző nem 
tudja elhinni, hogyan hihetett neki 
Bolzmann (és a többi bolzmannok) 
akár egy kurta időre is s ha sohasem 
gyanakodtak rá, akkor miért nem na
gyobb megrendülése a leleplezés per
cében? Otto, kit a sztálingrádi csata 
majdnem szembefordított a hitleriz- 
mussal, túlságosan könnyen heveri ki 
megrendülését, az első felvonásban 
pontosan kidolgozott alakja a két má
sik felvonásban már csak elnagyolt 
vázlat. Emmvné!, ki az egészséges né
met ifjúság megtestesítője, nem indo
kolt, hogyan maradt ki a hitlerista 
ifjúság sorából, hoevan tudta gyer
mekkorában meggyilkolt kommunista 
aoja emlékét megőrizni, hogyan jut 
át a germán fasizmus buktatóin ilyen 
botlástalan biztonsággal? A legnagyobb 
hiba azonban a kapitalista hadianyag
gyáros figurájának kidolgozatlansága.

Ez a helyenként remekül megformált 
figura egészében semmitmondó, szel- 
lemeskedő, lézengő értelmiségi, aki 
nem tudja érzékeltetni a tőke könyör
telen zsarnoki hatalmát Bemek ben
ne kedélyessége, őszintesége, cinizmu
sa, de túlságosan egyéníteU figura 
abhoz, hogy a tőke világhatalmát 
képviselhesse. A darab cselekményé
nek mégis csak Ő a főmozgalója s fgy 
nagy baj, hogy éppen ő nem elég mo
numentális, egyenletes. A kritikus 
arra biztatja Háy Gyulát, bogy sza
kítson ezzel a freskóvázlat-szerű mun
kamódszerrel, mert ezt a színpad nein 
bírja e l Remek témája azért nem hat 
úgy, mint amilyen hatásra telne belő
le, mert a kidolgozatlan, vagy egye
netlenül kidolgozott jellemek olykor 
szimplifikálják, csak jelzik a drámai 
feszültséget. Bolzmann és Walter élő 
alakján mérhetjük le, hogy mire tel
nék Háy jellemábrázoló erejéből.

Jelentős erénye a darabnak az is, 
hogy lokális kuriozitásokban való jár
tasságának fitogtalása nélkül tud he
lyi hangulatot teremteni: a lőmeggyU* 
kos W’alter kedélyeskedése dermesz
tőén németországi hangulatot teremt, 
Kesselring rendőrfőnőki múltjának 
néhány motívuma a germán bürokra
tizmus kicsinyes aljasságán kívül egy 
kisváros hangulatát is a színpadra 
lopja.

A végső ítélet biztonságát megren
díti az előadás. A rendezés vontatott, 
ötleltelen. Lehotay Arnád és Kemény 
László a helyén van, Ádám Éva, ami
lyen sikerültén tud egy-cgy villanás
nyira mosolyra derülni, leányosan 
hetykélkedni, kötődni, olyan kevéssé 
tudja a szenvedés és a riadalom mér
tékét. Dávid Mihálv színtelen, rekedt 
figuráját több darabból ismerjük 
ugyanilyennek. Tapolczay Gyulában 
csak a vastag szivar vall a kaoitali»- 
tára: kedves, melegszívű figurává lá
gyítja Avenarius aljas alakját Rutt- 
kay Ottó rendezőért kiált Ahogy a 
szereplők két gyilkosság után egy 
frissen megfojtott hulla körül sétál
nak, az botrányos.

Bóka László
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TALPALATNYI FÖLD
. .4 Talpalatnyi föld a magyar film 

történetében döntő fordulatot jelenít. 
Filmgyártásunk előző korszakait a 
készülődés idejének tekinthetjük, de 
ebből az időből jórészt kárbaveszett és 
kárt okozó kalandozásokra kell leszá
mítanunk a felszabadulás előtti év-« 
tizedet A felszabadulás óta állandóan 
sürgető követelmény a magyar film 
megteremtése, szinte a legsürgetőbb 
feladat niindaizok közül, amelyek akár 
az irodalomban, akár egyéb művésze
teink területén felmerülnek. Filmgyár
tásunk vállalkozott is erre a feladatra, 
azonban az első néhány kísérlet még 
nem jutott túl a negatív tanulságokon. 
Felfedezte ugyan, bőgj' valamennyi 
művészet közül a film juthat legköz
vetlenebb és legiömegesebb kapcso
latba a néppel, de e kapcsolat megte
remtése helyett csak annak akadályaira 
mutatott rá. E kísérletek felderítették, 
hogy a legfiatalabb művészet milyen 
veszélyesen összenőtt nálunk is a 
kapitalista üzlet szellemével, nemcsak 
technikai feltételeiben, hanpin témái
ban. tartalmában is. Negatív volt a 
kísérlet eredménye annyiban, hogy bár 
tudatosan elrúgta magától a kapita
lista kapcsolatot, de nem találta meg 
helyébe a valóságos emberi és társa
dalmi viszonyok konkrét művészi ki
fejezését A Valahol Európában című 
film — a legjelentősebb kísérlet — 
igen határozott és kemény volt a 
kapitalista szemlélet megtagadásában, 
de határozatlan, ködös és elvont a 
valóság szocialista felderítésében és 
ábrázolásában.

A Talpalatnyi föld nek az a korszak
aik oíő jelentősége, hogy elérte az első 
pozitív művészi eredményt. Hatalmas, 
lenvügö2őerejü ábrázolást adott a 
valóságról, konkrét társadalmi viszonyo
kat leplezett le, ki’épett az elmélet elvont
ságából s az elvi igazságot a gyakor
lat tűsében megedz ve mutatja meg a 
gyakorlati élet számtalan ellentmondá
sával birkózó embereknek. A fi'm 
tömeghat ssának ez a művészi ered
mény a titka. Az «igazi»' művészet kép
viselői sokszor elmondták, itt ott még

ma is hangoztatják, hogy a tiszta mű
vészi érték nem tömeghódító erő, azt 
csak bizonyos megalkuvás árán, a mű
vészettől idegen csomagolásban lehet 
elfogadtatni. A Talpalatnyi föld most az 
élő példa erejével cáfolta meg ezt a ha
zugságot. A film leghatásosabb jelenetei 
éppen azok, amelyekben a belső mű
vészi igazság a legnagyobb mértékben 
jut kifejezésre. S legyük hozzá: ha 
vannak hatástalanabb képek a filmben, 
azok gyengesége éppen onnan szár
mazik, hogy a szigorú és tiszta mű
vészi ökonómia szempontjából nem fel 
tétlenül szükségesek. A bemutatón és 
azóta sok előadáson azt a «meglepő* 
íe'fedezést tehettük, hogy a régi recept 
szerint tömegcsábítónak vélt képek 
(csók, premier-planban slb.) ebben 
a filmben éppen a «tömegre* nem haá 
nak.

Természetesen az eredmény sokkal 
jelentősebb és az eredmény mialt ér
zett örömünk sokkal nagyobb annál, 
semhogy mindjárt a film apró hibáit 
kellene taglalnunk. A film alkotói, 
elsősorban Szabó Pál, az író, aki a 
valósághoz vezető utat közvetlenül 
megnyitotta, a forgatókönyv írói, a 
rendező és a színészek olyan munkát 
végeztek, amely példája kell hogy 
legyen minden további magyar fűm 
alkotásának. Az a tanulság, hogy csak 
bátor odaadással és a kollektív fegye
lem vállalásával végzett művészi munka 
hozhat művészetileg és társadalmilag 
egyaránt értékes eredményt — ez a 
tanulság maga is felfedezés, amely 
hitünk szerint a többi művészetre is 
példaadöan hat, a magyar film fejlő
dése során pedig újabb nagyjelentő
ségű eredményeket hoz.

A Talpalatnyi föld teljes művészi 
értékét akkor tudjuk megállapítani, ha 1 
már végigkísértük ezt a filmet a j 
tömegsiker diadalmas útján, részletei- j 
ben is szemlélhejük az élő társada om- . 
mai való kapcsolata részleteit s így ! 
eleven társadalmi szerepében mérhet
jük meg a művészi érték hatását.

Erdei Sándor
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A D Y  E N D R E  H A L Á L Á N A K  3 0 .  É V F O R D U L Ó J Á R A

Ady Endre 30 éve holott. A magyar írók és irodalomtörténészek ren
dezik ezt a mai ünnepséget, ami rendjén is van, mert Ady Endre és müve 
a magyar irodalomé és a magyar irodalomtörténeté. Mégse vegyék zokon, 
ha én mingyárt bevezetőben kijelentem, hogy az írók és irodalomtörté
nészek mai Ady-ünnepén én nem az ő nevükben beszélek. Hadd képvi
seljem itt a népet, amely nem kevésbé formálhat jogot Adyra, mint az 
irodalom. Hadd képviseljem ezen az Ady-ünnepen irodalomnak és nép
nek egységéi és találkozását. Hiszen, ha az irodalomnak joga van Adyra, 
akkor csak ennek a találkozásnak a jegyében van joga rá, tudva, hogy 
Ady a magyar irodalomtörténetben nemcsak új formát, új nyelvet, új 
költői tartalmat jelent, nemcsak a magyar vers új magaslatát jelenti, 
hanem a magyar nép harcainak és igazának egyik legnagyobb harcos, 
lírai szószólóját is.

A 30 év, ami Ady Endre halála óta eltelt, nem volt közönséges 3 év
tized. És nem volt közönséges az az alig több mint egy évtized sem, 
amelyben Ady Endre élt és írt az Értől elindulva és eljutva az Óceánig. 
A földrengések kora ez a 40 év, nemcsak magyar válságoké, hanem nem
zetközi megrázkódtatásoké. A régi 67-es Magyarország ezalatt az idő alatt 
fordul ki sarkaiból. Két világháború vihara söpör végig rajta; két hábo
rús katasztrófái él át a magyarság, két forradalom szenved vereséget: az 
országra egy negyedszázadra rátelepedik az ellenforradalmi restauráció, 
a mágnások, püspökök és bankárok uralma fasizmussá „modernizálódik“ 
és barbarizálódik. És a 4 évtizednek csak utolsó négy esztendejében kez
dődik meg a gyógyulás és felemelkedés, a visszakanyarodás Adyhoz, a 4 
évtizedből csak négy év az, amelyben Ady szava a hőkölő harcok népéről, 
melynek Mohács kell, érvényét veszti.

Ilyen 4 évtized megmér népeket, de megmér költői műveket is. Ki
állta-e a próbát a magyar nép és kiállta-e a próbát Ady költészete?

Az, hogy a 30 éve halott Ady Endrét a nép nevében ünnepelhetjük* 
amellett bizonyít, hogy népünk nagy megpróbáltatások cs eltévelyedések, 
késések és mulasztások, sokszor a tizenkettedik óra bevárása után, végső 
soron kiállta, vagy útban van ahhoz, hogy kiállja a próbát.

És kiállta Ady Endre költészete is, amelynek megítélésében és érté
kelésében lassan egységessé válik a közvélemény.

Nem mindig volt az. Szinte 40 évig dúlt a harc Ady körül és Ady ért; 
költészetének megítélése koronként és társadalmi rétegenként változott, 
változott verseinek visszhangja, költészetének akusztikája. A harcok a 30 
óve halott költő körül csak most vannak elülőben, mert a nagy történelmi 
változások kihúzták a társadalmi talajt az Ady-hamisítók, félremagya- 
rázók és jogtalan kisajátítók lába alól. Végre eljutottunk odáig, hogy 
Adyt nem kell többet kisajátítani, mert költészete nem lehet másé, mint 
azé, akié az ország! Az ország új ura, a magyar dolgozó nép nem sajá
títja ki Ady Endrét, hanem elfogadja, birtokbaveszi époly jogos tulaj
donaként, mint a földet és a gyárat.

A harcok Ady költészete körül a magyar társadalom osztályharcai- 
naiv voltak tükröződései és kísérőjelenségei.

Bonyolult küzdelem volt ez, a harcolók helye és fegyverzete sokszor 
cserélődött. Az első világháború előtti Magyarországon a magyar feudális 
oligarchia és a hozzá hasonuló magyar burzsoázia Ady költészetét, akkor



még Karcos és vak' önbizalommal. ingadozás nélkül, azonnal elvetette a 
maga egészében. Az ellenforradalmi restauráció, mely a forradalmi gon
dolat tűzzel-vassal való irtását össze akarta egyeztetni reakciós tömeg
hátvéd szervezésével, az 1918 előtti és az 1919 utáni Magyarország közötti 
folytonosság elpalástolására törekedett, úgy tett, mintha okulni tudna és 
akarna a Tisza Istvánok bűneiből és bírálná a 67-es Magyarország elsza
kadását a néptől. A Horthy-rendszer önbizalmukban megrendült uralkodó 
osztályai Rákosi Jenőék Ady-hajszáját képmutatóan megtagadva, „népi“ 
jellegük bizonyítására kezdték meg hazug „kibékülésüket“ Ady költésze
tével. A módszert ismerjük: 1849 után Petőfivel is megrendezték ezt a 
„kibékülést“.

De miközben az ellenforradalom képmutatóan „közeledett“ Adyhoz, 
saját, régi tábora őszintén távolodott tőle. A félfeudális rendszer, régi, 
polgári ellenzékének főgondja az lelt, hogy elhatárolja magát a forra
dalmi gondolattól és bizonyítsa megbízhatóságát és lojalitását. Ebből a 
talajból fakadtak a különféle Ady-revíziók, a 10 évvel azelőtt még mo
dernnek számító „nyugatos“ irodalom táborában: Ady megmérése és 
könnyűnek találása különféle esztétikai mérlegeken. Az irodalmi kiegye
zés, régi és új, feudális és polgári irodalom összebékülése a Part pour 
Part jegyében lényegében Ady bőrére ment végbe.

És nem volt köszönet az Ady iránti hűségben és kitartásban sem. 
Ady azoknak lett zászlajává és programjává, akik a passzív, bús magyar 
ellenzékiséget a reakcióval szemben, összeegyeztették a forradalom iránti 
aktív ellenségeskedéssel. A népies romantika Ady nevében merte „forra
dalomra“ nógatni és inteni az uralkodó osztályokat és a forradalomtól 
óvni és eltéríteni a dolgozó osztályokat.

Ady örökségét, Ady igazi képét 25 évig a nemzeti élet fórumán, az 
irodalmi nyilvánosság előtt nem őrizte senki. Ha megőrizték, az illegali
tásban őrizték meg. Ezt az igazi és illegális Adyt csak az egy József 
Attila keltette életre 1931-ben:

Teste a földé. Földmívesé a lelke, 
ezért koppan a kapa néhanap 
Sírja hárommillió koldus telke, 
hol házat épít, vet majd és arat.

Ma túl vagyunk ezen a zűrzavaron. Nem, mintha Ady költészetének 
értékelésében ne volnának ma is nézeteltérések. Vannak még ma is eszté
ták és búsmagyarok, akik fitymálva, vagy rajongva: hamisítják Adyt. De 
ma ezek a fitymáló, vagy rajongó Ady-hamisítások kényszerültek illega
litásba. A nyilvános nemzeti életben a régi, illegális Ady, az igazi Ady 
képe válik uralkodóvá: az Ady-hamisítások a magyar gondolkodás szé
lére szorulnak, letűnnek, mint azok az osztályok, melyeknek törekvéseit 
fejezik ki. Az ítélet Ady költészetéről egj-ségesül: jeléül annak, hogy 
a demokratikus népi erők nemcsak gazdaságban és politikában, hanem 
a szellemi életben is haladnak a győzelem felé. Ady költészete átvészelte 
a 40 esztendőt, helytállt bukott forradalmak és fasiszta barbárság, vesz
tett háborúk, feudális és nagytőkés reakció veszedelmei közt és megőrizte 
magát eredeti nagyságában és szépségében a győztes nép számára.

A kép Adyról és költészetéről döntő vonásaiban ma már végleges és 
megállapodott — a múltból ittmaradt és a demokrácia kulturális köz
véleményének peremén tengődő literátori különvélemények ellenére.

Ady Endre a magyar demokratikus népforradalom viharmadara volts
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lírája forradalmi líra, költészete a magyar forradalom előkészítője, sür
getője és beharangozója. Ez, csak ez és semmi más: a lényege és kulcsa 
költészetének. Minden egyéb vonása, színe, tartalma csak mellékvonás, 
mellékszín és melléktartalom, amely e forradalmi alapból és középpont
ból következik, erre utal vissza, belőle érthető csak meg. A szent gyű
lölet a feudális magyar ugar, a magyarságra ránehezedő úri Hunnia iránt, 
az elkéső forradalom miatti kétségbeesés, a dühös siettetése a forrada
lomnak, a forradalmi erők türelmetlen és már-már reménytelen ébresz
tése, a forradalom vezető erőinek, a nemzeti megújulás vezetésére alkal
mas osztálynak keresése, a kutatása annak a friss osztálynak, mely
ben hinni és bízni lehet: ez Ady költészetének lényege; ez, csak ez, és 
semmi más.

Jól tudjuk, hogy Ady lírája sokhúrú és gazdag líra, hogy a Politika 
mellett a Szerelem is betöltötte, hogy forradalmi érzelmei mellett az 
elfáradás, a lemondás érzelmei is kitörtek belőle, hogy nemcsak a ma
gyar márciusok és májusok beteljesedését várta és akarta azonosulva 
a néppel, hanem magánosán és kiábrándultán istent is kereste. Jól tud
juk, hogy költészete a forradalmi optimizmus és a magános kétségbeesés, 
a jövőben hívő és az élet valóságos erőire építő realizmus és a jövőt, az 
életet alakító, valóságos erőket tagadó mitologizálás ellentétei között ver
gődik. És mégis Ady lírája forradalmi líra, amelynek még ellentétei és 
a valóságos életet mitologizáló szimbolizmusa is, még dekadens, beteg 
vonásai is a magyar valóságból fakadnak: a forradalom objektív szüksé
gessége és elmaradása, elvetélése közötti ellentmondásból.

Ne feledjük: Ady évtizede a demokratikus forradalom érlelődésének 
évtizede volt, amely napirendre tűzte a földkérdéstől a nemzeti kérdésig 
a magyar polgári demokratikus átalakulás valamennyi döntő problémáját
— de egyben a csőd, az árulások, a forradalom szubjektív késziilellen- 
ségének évtizede is volt, amelyben kiderült, hogy a polgárság gyáva, a 
parasztság egyedül tehetetlen, a munkásság pedig híján van a forradalmi 
vezetésnek. Csoda-e, hogy Ady lírája az ellentmondások lírájává lett, és 
költészetében együtt van a forradalmi szenvedély és dekadens kiábrán
dulás.

A forradalmár Ady kiábrándulása sem azonos a korabeli európai 
költészet dekadens és reakciós kiábrándulásával. Az ő hitetlensége a de
mokratikus népforradalomban: a polgári árulás kritikája, a kiábrándu
lását is együtt kell látnunk a népforradalom szenvedélyes kívánásával
— még kiábrándulásában és hitetlenségében is meg kell látnunk az előre 
mutató tendenciát.

Ady a magyar feudális rothadás ellen lázadt, polgári átalakulást 
akart, de Petőfi módjára, jakobinus módra — megalkuvás nélkül. Ez azt 
jelentette, hogy polgári demokratikus forradalmon elsősorban paraszt- 
forradalmat értett, új Dózsát akart, Táncsicsot ébresztette. De azt is tudta, 
hogy parasztforradalom — vezetés nélkül nincs. Adyban nem volt egy 
csepp parasztromantika sem, tudta, hogy a parasztság egymagában erőt
len, önálló cselekvésre képtelen és azt is tudta — mert ismerte a kapi
talista társadalmak reális erőit —, hogy következetes forradalmi cselek
vésre csak egy osztály képes: a munkásosztály. Ezért fordult polgári for
radalmár létére a munkásosztály felé a tekintete. Nem volt szocialista. 
A munkásosztály mozgalmát kívülről nézte, nem belülről. József Attilá
nak igaza volt, amikor lelkét a földmíveseknek adta, nem a munkásosz
tálynak és sírját nem a proletárnegyedekben, hanem 3 millió koldus

i
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paraszt telkén találta meg. De mint polgári, demokratikus forradalmár, 
utálta a burzsoát, mint parasztforradalmár kívánta és helyeselte a mun
kásosztály vezetését.

És bár nem volt szocialista, bár nem forrt össze a munkásosztály 
céljaival és eszméivel: polgári demokratikus forradalmár létére, aki tanúja 
volt a kapitalizmus és a polgárság egész kulturális és erkölcsi rothadásá
nak: megnyitotta lelkét a szocializmus igézetének, anélkül, hogy felolvadt 
volna benne és feladta volna különállását. A polgárságból kiábrándult 
polgári forradalmár, aki a munkásosztályban reménykedik, anélkül, hogy 
a szocializmussal azonosulni tudna: íme Ady lelki képlete, nyitja demo
kratikus forradalmiságának és arisztokratikus különállásának, lírája 
ellentmondásainak és egységének.

Az esztéták, akik a néptől elválasztott irodalom magántulajdonaként 
akarják monopolizálni Adyt, erre is ráfogták, hogy Ady illetéktelen „ki
sajátítása“. Hiszen még nemrégiben is egyikük Ady „jobb- és szélsőbal- 
oldali“ kisajátításától óvott, egyenlősítve ilymódon Ady reakciós meg
hamisítását azzal, hogy a forradalom magára ismer Ady költészetében.

Kié Ady? Azé, és csak azé, aki lecsapolta a magyar pocsolyát, aki 
feltörte a magyar Ugart, aki Szittyaországból a magyar nép országát csi
nálta. Adyban csak annak van joga magára ismerni, aki megcáfolta Ady 
hitetlenségét: vállalta az újjászülető nemzet vezetését, a demokratikus 
népforradalmat szocialista átalakulássá fejlesztő munkásosztálynak, amely 
a „vert-futó parasztságot“ újra Dózsa és Táncsics népévé tudta változ
tatni, azzal és csak azzal, hogy szövetséget kötött vele és az élére állt. 
Nem, nem sajátítjuk ki Adyt, ha múltúnkat látjuk benne és lépcsőnek 
tekintjük magunkhoz. Az, amit mi cselekszünk, különbözik Ady program
jától. A magyar munkásosztály nemcsak Dózsa György, Esze Tamás, Vak 
Bottyán, Táncsics Mihály programját valósítja meg, hanem a szocializmus 
programját. A különbség köztünk és Ady között az, hogy ö elsősorban 
n magyar történelmi népi és nemzeti ellenzék programját akarta megvaló
sítani és megvalósítását kész volt rábízni a munkásosztályra, a szocializ
musra, míg mi elsősorban a munkásosztály, a szocializmus programját 
akarjuk megvalósítani és eközben megvalósítjuk a magyar történelmi 
népi ellenzék programját is. Van itt különbség, de az érintkezés több, 
mint a különbség.

A kérdést: kié Ady? tettek döntötték el, a dolgozó nép, nem eszté
tikusok. De ha Ady a jelené, akkor vállalnia is kell.

És ezen az Ady-iinnepélyen meg kell mondani: valami nincs rendjén 
Ady körül a magyar népi demokrácia kultúrájában. Sokszor olybá tűnik, 
hogy most, miután Adyt megmentettük és elragadtuk bitorlóitól, egyben 
csökkenőben van költészete iránt az érdeklődés. Mintha lassan kiasz* 
szikussá válnék, aki a könyvtárakban múlttá kövesedik és nem eleven 
hatóereje már szellemi fejlődésünknek.

Ne tagadjuk, irodalmi-kulturális-szellemi életűnkben vannak ilyen 
tendenciák és hangulatok. Vájjon mi az okuk? És helyeselhetjük-e őket, 
belenyugodhatunk-e Ady szoborrá merevedésébe?

Vannak, akik azt mondják: Ady nem adhat sokat a jelennek, hiszen 
nem a munkásosztály, hanem a parasztság forradalmi törekvéseinek volt 
a költője, aki József Attila szerint: „ezer holdon kiált és haragjában sze
leket űz a Hortobágy felelt“.

Az ok fennáll, de nem helytálló. A munkásosztály költője, József 
Attila nem Ady útján járt; de nem is szakadt el tőle, nem tagadta meg
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soha. Aki a munkásosztályra hivatkozva akar Adynak hátatfordítani, azok
kezére jár, akik a parasztságra hivatkozva prédikálják irodalomban és 
politikában a munkásosztálynak való hátatfordítást. A szocializmus épí
tése a parasztforradalmi hagyomány és örökség vállalását, nem megtaga
dását jelenti.

Vannak, akik Ady nemzeti-kuruc hitvallását tartják elavultnak és ezzel 
magyarázzák a költészetéből eredő eleven hatások elapadását. Az ok fenn
áll, de nem szabad belenyugodnunk. A szocializmus építéséhez a naciona
lista gondolkodás leküzdése és népünk nemzetközi nevelése szükséges, de 
a nemzetköziségnek a patriotizmus a korrelátuma, nem a kozmopolitiz- 
mus. A kozmopoiilizmus a humanista gondolat nagypolgári és arisztokra- 

; tikus válfaja, amely a néptömegek harcaitól és törekvéseitől elszakadva 
akar túlemeikedni a nemzeti kereteken. A mi nemzetköziségünknek ehhez 

í semmi köze. A nacionalista korlátoltság és elzárkózás leküzdésének útja 
nem a nemzetet alkotó dolgozó nép világpolgárt megtagadásán keresztül 
vezet, hanem felemelésén keresztül, nem a nemzet iránti arisztokratikus 
közömbösségen, hanem a nemzeti élet forradalmi átalakításán keresztül, 
a nemzeti történelem haladó hagyományainak beteljesítésével és folytatá- 

• sával. A nemzetközi szolidaritás nem utolsó sorban azt jelenti, hogy saját 
hazádban küzdőd le a nép felemelkedésének ellenségeit és teremted meg 
az új élet új feltételeit. Adyt aligha lehet internacionalistának tekinteni, ő 
úgyszólván a magyar néplorradalom lokálpatriótája volt, aki mindent a 
magyar Pokollal való harcra tett. De összeforrt népével életre halálra és 
mint egykor Kölcsey Kazinczy ellen, azok ellen fordult, akik a népi nem
zeti gondolat feudális meghainisítóival szemben megtagadták magát a népi 
hazafiasságot és mint egykor Reviczky Arannyal szemben a néptől ide
gen kozmopoiilizmus lejtőjére jutottak. Megtagadni Ady kuruc-népi-48-as 
patriotizmusát, annyit jelent tehát, mint gyökértelenné tenni önmagunkat, 
kilépni a magyar történelem népi mozgalmainak folytonosságából: a nem
zetközi haladással együtt menetelő magyar forradalmárból otthontalan és 
gyökértelen kozmopolitává lenni.

Vagy talán azért csökken Ady költői hatása napjainkban, mert a 
nagy szabadító forradalmon, amelyet ö várt és hirdetett, már túl vagyunk 
és napirenden ma már a hétköznapi építés van, nem a forradalom varasa 
és sóvárgása? A forradalom sóvárgásának pa'.elikus lírája mit adhat a je- 

1 lennek, amelyre c megvalósíiás prózai feladatai várnak? Mit adhat az 
építő embernek, a hétköznapok munkásainak, akik normával, iskolareform
mal, 5 éves tervekkel vannak elfoglalva, Ady mitologikus gyűlölete a 
Tisza Istvánok, a «bujtó új kan Bátori Erzsébetek» iráni?

Igaz, a M'ndszentyek nem Tisza Istvánok. És a Tisza Istvánokra 
sem tudunk már Ady szemével nézni, mint a Gonosz mitologikusán fel
nagyított megtestesüléseire. De ennek ellenére: ne higyjük, hogy a ma
gyar Pokol erőit végleg leküzdöttük és Ady szenvedélyes demokratikus 
gyűlöletére nincs már szükség. Nem erényünk, hanem gyengeségünk, 
1: ,gy nem tudunk úgy gyűlölni, mmt Ady. A szocializmust építjük, de a 
középkor erői itt vannak még és ha Ady nagy gyűlöletét idegennek érez
zük, ez azt jelenti, hogv védtelenné'válunk Hunnia — bár nem gigászi, 
de alattomos és veszedelmes volt uraival szemben.

É.s ne feledjük: a forradalmon túlvagyunk ugyan, a megvalósítás 
korszakába léptünk, de ki mondja, hogy csak a forradalom előkészítésé
nek von pátosza, az .építésnek, a megvalósításnak cs*k szürke prózája 
lehet? Ha az építőt és megvalósítót nem lelkesíti és füti többé ugyanaz a szen
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vedély, mint az előkészítőt, akkor elvesztette az összefüggést nemcsak a 
múlttal, hanem a jövővel is, beierugad a percek és nupoK gondjaiba, át
tekintés, terv, perspektíva nélkül. Ki közvetítheti a múlttal, tehát a jövő
vel is az összefüggést jobban, mint Ady, költészetének nagy és szenvedé
lyes pátoszával? Ne felejtsük: az Ady pátoszától való elfordulás a Horthy- 
korszak sötétjében költészetünknek az ellenforradalomba való beleszürkü- 
lését jelentette az egy József Attila kivételével. Igaz, ma nem Ady elvará
zsolnak érzett világában élünk, hanem a magunk világos és valóságos 
világában.

De a titkok nélküli realitás nem ébreszthet nagy, patetikus, a részek 
helyett az egészet felölelő, a perceken és napokon túl, a történelemre, 
a jövőre irányuló érzelmeket? irodalmunknak épp ez lenne a hivatása és 
feladata. Az ember nem lehet meg anélkül, hogy hétköznapjai és ünnepei, 
jelene és jövője, mai tettei és tetteinek átfogó értelme között ne lássa meg, 
ne érezze át az összefüggést.

Az irodalom egyik legfontosabb eszköz arra, hogy ennek a kapcso
latnak tudatát és pátoszát beoltsa népünkbe. Mi a magyar irodalomtól 
nemcsak a mai valóság ábrázolását kívánjuk és várjuk, hanem a fejlődés 
ábrázolását is: a jövő képének kialakulását a jelen harcaiban és tettei
ben. Igen, a nép követelményeket támaszt az irodalommal szemben; a 
népi hatalom, mint rendelő és irányító lép az írók elé. Sokan megretten
nek ettől, az írói szabadságot féltve, ahelyett, hogy azt mondanák: végre! 
Mikor szólt bele a nép saját irodalmába? Ne feledjük, hogy az ú. n. írói 
szabadság másik oldala mindig az írók magárahagyatottsága, az irodalom 
árvasága volt.

És ha valamiben: ebben időszerű Ady költészete. A költészetet ő nem 
az írók belső ügyének, hanem a nép ügyének tekintette:

«A tolakodó Gráciát ellöktem,
Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem*

— aü író müve legyen «summája ezrekének». Minden nagy magyar költő 
ars poetica-ja ugyanez. A 19. század költőiről Petőfi ugyanezt vallotta 
és József Attila gyilkos gúnnyal tette elrettentőén örökkévalóvá a költőt, 
aki nem a nép elnyomottságát, pusztulását, lázadását énekelte, hanem 
önnön köldökét szemlélte az elefántcsonttoronyban:

„Nem a szipolyt, Ö azt gyalázza,
Kinek nem álma pálmaháza.
Pálmáját öntözzék ebek,
Álljon kö "bük ő is.
Kertésszen őszi kerteket, 
hol megtrágyázzák őt is 
És orrát vájván, mint a vermet, 
csak higgye azt, hogy elmerengett.»

Vájjon az irodalmi pálmnházak e légkörének nincs-e része abban, 
hogy Ady Endre nagy forradalmi költészete, hogy úgy mondjam, egy 
kissé divatját múlta? Hiszen bizonyos körökben már Horthyék idején lett 
az irodalmi jőízlés követelményévé forradalom és költészet egységének 
fölényes megmosolygása Ady Endre műveiben és általában.

De ez a jóízlés nem lehet a demokrácia ízlése. Mi azt mondjuk, tanul
janak költőink Adytól, tanulják meg az ő iskolájában, hogyan kell nagy 
politikai költészetet teremteni; a nép életéből, sorsából és harcaiból az iro-
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dalom alapanyagát meríteni. Nem Ady utánzását jelenti ez a követel
mény, csak a magyar irodalom igazi haladó hagyományainak, igazi fejlő
dési vonalának folytatását.

Mi nem azt valljuk, mint azok, akik opponálva Ady esztétizálásál és 
csak-irodalmi értelmezését, ügy fogták fel költészetét, mint valami misz
tikus nemzeti próféciát. Ady politikai, forradalmi költő volt, nem vátesz 
és jövendőmondó. Ady «tiszta irodalmi» felfogásával szemben ez a má
sik véglet, amely lírájának, lényegét mitologizáló jelbeszédében és mítoszt 
alkotó jövendőmondásábau látja, nem kevésbé hamis, mint amaz.

Adynak ereje, de gyengéje is mitologizálása. És nemcsak az ő gyen
géje, de koráé is. Ha a költészet ad politikai programot egy népnek, akkor 
valami nincs rendjén fejlődésében. Ady látta ezt legjobban. «Szomorú és 
szép primitívségünket semmi sem igazolja jobban — írta 1909-ben —. 
minthogy az irodalomból kell kisejteni nekünk az óletet. vagy a halált.» 
Baj van egy néppel, ha a költőknek kell vállalniok egymagukban a forra
dalmi iránymutatást. .

És Adyt prófétáié misztikussá ez a tragikus szerepe tette. Ebben nem 
lehet követendő példát látni. Ezért kell elutasítani azt a fajta Ady-iraáda- 
tot, amely miszticizmusában véli megtalálni nagyságának mértékét. Akik 
így járnak el, észre sem veszik, hogy más előjellel ugyanarra jutnak, 
mint polgári, esztetizáló ellenfeleik: Ady demokratikus forradahniságát 
tüntetik el és ’besorolják az imperialista dekadencia, a forradalomellenes 
irracionalizmus képviselőinek, a fasizmus mítoszlermelo európai előfuíár- 
jainak névsorába.

Nem, Ady forradalmi költő és nem mítoszt alkotó dekadens próféta. 
A költészet fejezze ki a nép életét és segítse alakítani, de ehhez nem kell 
többnek lennie költészetnél. Ady költészetének profétikus és misztikus 
vonásai abból erednek, hogy forradalmi világnézetével egyedül volt és 
csak ő látta az ellentmondást a korabeli társadalom magabiztos, de látszó
lagos stabilitása és a közelgő földrengés között. Az uralkodó osztályok 
magabiztossága, világuk stabilitása 1919-ben a restauráció ellenére ve
szendőbe ment, a társadalmi ellentmondások titkai megfejtődlek, a varázs
lat megszűnt. Ezért nem tudjuk nxa Ady érzéseivel, Ady szemüvegén át 
nézni Ady világát.

De ahhoz, hogy Adyt szeressük, nem kell az ő világát az ő szemével 
nézni. Ady nem csupa jelen, de szerves része, elválaszihatatlan szakasza 
múltúnknak, hozzánk vezető lépcső. Ki mondja azonban, hogy egy nemzet 
kulturális, irodalmi és politikai öntudatában a múlt nem jelenvaló és nem 
kell törekednünk a múlt jelenvalóságának tudatosítására?

Igaz, harci és építő kor vagyunk, tele van a kezünk munkával és ezért 
gyakran túlnyomóan harci-hasznossági szempontok irányítanak bennün
ket történelmi-irodalmi szemléletünkben is. Alig van rá időnk, hogy jele
nünk múltbeli alkatelemeire figyeljünk és tudatosítsuk őket. Petőfi is múl
túnk, József Attila forradalmi munkásköltő létére is az — de őket éppen, 
mert nevén tudták nevezni koruk valóságát a jelbeszédcs miszticizmus 
kerülőútja nélkül, sokkal közvetlenebbül tudjuk befogadni, mint jelenünk 
alkotórészeit, nem pedig, mint. a múltból hozzánkvezető lépcsőket és sza
kaszokat.

Adyt meg kell fejteni, le kell fordítani. Ady múlt de nem halott, 
hanem élő múlt, forradalmi átalakulásunk szerves közvetlen előzménye. 
Ha magunkat meg akarjuk ismerni, ismernünk és szeretnünk kell őt is. 
Ady költészetét nem nélkülözhetjük népünk nevelésében, ha nevelésen
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önmagunkat és a magunk világának megismerését érijük. Adyval nevelni 
kell és Adyra is nevelni kell. Ha közvetlenül és jelmagyarázat nélkül pró
báljuk beleilleszteni irodalmunk folytonosságába és demokráciánk öntu
datába, akkor múlhatatlanul reakciós hatású lesz: a búsmagyar pesszimiz
must fogja táplálni és a magyar történelem egy hosszú, sötét, de elmúló 
ban lévő szakasza «örök magyar sorssá» fog mitologizálódni.

Ady a magyar tragédia költője, de ez a tragédia is csak mozzanata 
népünk fejlődésének és bukások és elkésések után, de felemelkedésének, 
A tragédiát, amit Ady énekelt meg, ismerni és tanítani kell népünk oku
lására, de tudva, hogy nem eleve tragikus, hanem mi is életre és felemel
kedésre érett és érdemes nép vagyunk.

Az Ady halála óta eltelt utolsó 4 esztendő tette lehetővé, hogy Adyt 
másképp lássuk, mint eddig. Az 1918 és 1919-es forradalmak bukása, a 
negyedszázados fasiszta pokol, dicstelen szerepünk a 2 . világháborúban, 
látszólag igazolták Ady pesszimizmusát, látszólag betetőzték a magyar 
tragédiát.

Négy év alatt kiderült, hogy az Ady idejében elvetélt demokratikus 
népforradalom, 2  világháború katasztrófája, 2  forradalom bukása csak 
állomásai, kálváriastációi voltak, nem a magyar tragédiának, hanem a 
magyar újjászületésnek.

Népünk nagy szenvedések, tragikus megtorpanások után mégsem 
hullott ki az idő rostáján. Adyt igazolta is, meg is cáfolta a pmgyar törté
nelem. És a 30 éves halott diadala, hogy elmondhatjuk: költészetének 
része van ebben a cáfolatban, népünk győzelmében.

fíévai József
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NYIKOLÁJ TYIHONOV:

A HÁROM KOMMUNISTA BALLADÁJA

Geraszimenko, Kraszilov, Cseremnov pionér:
E háromnál különb legényt nem látott csatatér.

Körül a hó erdőt-mezőt fehéren ellepett,
Az ellenség, az átkozott talált ott leshelyet.

Német géppuskacső mered a torlaszok mögül,
Ember se jobb-, se balfelől hátába nem kerül.

A Volchov-menti terepen beásva vár a sváb,
Gránát a kézben, úgy nyomul a három hős tovább.

Elégszer éltek át ilyet — szivük meg sem remeg.
Míg körülöttük felsivít a gránátfergeteg.

Lövések füstje tör elő a szűk lőréseken,
Német hullák feküsznek ott fakón és félszegen.

És mintha szűzibb voln’ a hó s az ég is kéklene; 
Üsd-vág a gazt, vedd fegyverét és fordítsd ellene.

Tűz nélkül támad a szakasz — de fekszik már a sor, 
Gyilkos golyót rá három uj állás puskája szór.

Geraszimenko. Kraszilov Cseremnov pionér 
Egyszerre döbben rá, hogy a lőrésig el nem ér

S a géppuskát, amely ott ugat, nem némíthatja el, 
Gránátja sincs már, elfogyott — és mégis menni kell.

Eddig se firtatták sokat, mi könnvü s egyszerű,
Mit megkívánt a háború, azt tették emberül.

A szűzi hóban életét nagy tettre szánia hát 
A három kommunista hős, a három jóbarát.

Geraszimenko, Kraszilov Cseremnov pionér 
A szürke fedezék előtt nem nézi, hogy mit ér.

Nem látja csak bajtársait, amint betonfalat 
Törnek Leningrad füstölő kéményei alatt,

Hol immár kétszáz napja dűl az Öldöklő tusa 
S nevet a németen Lenin halálszép varosa.



Siess, repülj felmentén!, te váltod meg Talán,
Vágj harcon, éjen, vészen át s a szürkék vasfalán.

S a bősz robajban messziről felcsendül valami — 
Kivón Leningrád szive szól, erdőn át hallani.

S fentről a három pionér büszkén végigtekint 
A városon, mely hősöket szül és nevel megint.

S mellükben a s z í v  megremeg, máskép, mint az imént, 
Tűz járja  át, míg feldobog harang zúgásaként

És szétömöl és lángragyúl és napfényt glóriáz —
Úgy áll a három harcos ott, mint három óriás.

Szemközt a cső halált okád és pásztáz a halál,
De lám, a három óriás a vésszel szembeszáll.

Nagy baj lesz itt, ti németek, belénkragadt ebek — 
Golyó süvit egy sorozat, és mellükön sebek.

És át meg átcsap mellükön a vad golyóözön,
A három együtt vész oda, bár mindhárom külön.

Vér buggyan és mindent elont, az eb végsőt csahol — 
Mely őket elmozdítaná, nincs oly erő sehol.

Tűz nélkül támad a szakasz — rohanva ránt szuronyt 
— A hóba német hulla hull — s az állásokba ront.

S örök dicsőség övezi, ki meghalt a honért, 
Geraszimenko, Kraszilov, Cseremnov pionért.

A hópihékkel arcukon megfagytak a redők,
Vonásaik, mint metszeten, szigorba dermedők.

A németek lőréseit három test tömte be.
A német sáncon orosz áll s él a dicsők neve.

’Í9A2.

Fordította Gáspár Endre



NYIKOLÁJ TYIHONOV:

POHÁRKÖSZÖNTŐ

Még frissek vagyunk. S oly korán van
Álomra hajtani fejünk.
Bor csillan színig lelt pohárban, 
Hazánkért kell ürítenünk!
Azért, hogy serkenjen a lomha,
S termővé törjük a hegyet,
S hogy népeinket egybefonja 
A csillagos, hü szereteti

Hogy írtatlan, bozóti tájon 
Uj, ifjú város nőne fel,
Hogy Moszkva ősi tornya álljon,
És Tiflisz, új tetőivel!
Hogy minden szívben lenge hintát 
Leljen az öröm. szállani:
Igyunk, hogy éljen szép Leningrad 
S a Néva kék hullámai!

Hol sarki kutatók a fóka 
Szalonna-bőrét perzselik.
Onnan le délig’ hol a móka 
Csobog, és dörög Családid,
Minden kolhozt és minden várost. 
Kezünk nyomában felnövőt 
Köszöntsünk, minden rózsaszálat 
És moccanatlan jégmezőt!

És gyárainkat! És a munkát!
Felzug a kürtők erdeje —
Erő és büszkeség! Igyunk hát! 
Poharunk sziniiltig tele!
A szivünkért mely csupa vadság!
A lángért, melyet szerte hinti 
Világraszóló, szép szabadság! 
Csodálatos mestereink!

Igyunk az édes ifjúságért.
Veszélyes zerge-utakért,
A napsütött virágos ágért,
A csobbanó, mélv kutakéri 
A vitorlázó lassú gépért,
Jégvágók jő baltáiért,
A viharért a szörnyű-szépért,
Halért, folyóért, mindenért!



Asszonyainkért, lányainkért —
S akiknek nem tudjuk talán 
Nevét se, jó elvtársainkért 
Munkában, harcon, iskolán.
Nem ittunk eddig soha értük 
Igyunk! Övék a tisztelet! 
Lángoljon ifjan hőn éltük,
S legyenek boldog öregek!

Míg dáridózunk jó melegben,
S köszöntő kedvünk kacarász, 
Fagyos, setétlő rengetegben 
Topog a hü halárvadász,
Futna a csempész, de megingva 
Eldől, a jó fegyver talál —
Kik fodrozó határainkra 
Vigyáznak, értük e pohár!

Ezt meg a boldog kolhozokra,
Hol berregnek a traktorok,
S ahol a rengő tőgvű csorda 
Legelve, mélán kóborog,
Az új bányákra, új olajra,
A hajógyárakra, ahol 
A gép, kohó, motor zsivajjá 
Fáradhatatlan zakatol!

Rajta, fiúk! Még egy pohárral! 
Ezt most az orosz vizekért!
A flottánkért, mely küzd az árral 
Cirkálóágy u-tüzek ért!
Csattogó vörös lobogókért 
Az ismeretlen tengeren,
A makacs jégtörő hajókért 
Fagyott lapályon, messze fenn!

S érettetek, szárnyas pilóták 
A szovjet égboltozaton,
Kik sima, könnyű szárnyakon 
Zümmögtök messzi, tompa nótát, 
S kik zászlóink szép pirosát 
Röpítitek halálba-rontón,
Túl minden háborús sorompón 
Az ellenséges égen át.



El a pohárral I It! a serlegl
És ez a serleg körbe jár:
Vörös Hadsereg, ünnepellek, 
Ezer harc diadalma vár!
Ezt meg a Pártra! Nojön, éljen! 
Ezt meg a komszomol-csaták 
Tüzére, s minden csatatéren 
Rátok, tirátok, katonák!

Ilyen az én pohárköszö'ntöm, 
Telesüvöltöm a határt,
A fellegekig felüvöltöm:
Éljen a Szovjet és a Párt!
S igyunk érette, aki nékünk 
Ujjászülte a föld színét, 
Csillagokig emelte népünk: 
Érette igyunk, Sztálinért!

1939.
Fordította Kardos László
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A  S Z Ö V E T K E Z E T I  K Ö Z P O N T O K  S Z E R E P E
A  N É P I  D E M O K R Á C I Á B A N

A magyar közvélemény széles körben ismeri a szövetkezeti központok 
problémáját és ebben a kérdésben igen határozott nézetek is alakultak ki.

A régi rendszer szövetkezeti mozgalmát a Hangya-központ testesítette 
meg és a Hangya-központról, valamint W ünscherékről szóló közílélet 
hegyesen jellemzi a mi régi szövetkezeti mozgalmunkat. Helyes az a köz
ítélet, hogy egész régi szövetkezeti mozgalmunk kapitalista jellegű szer
vezkedés volt és szövetkezeteink földbirtokosok, kulákok és egyéb tőkés 
elemek vezetése alatt, lényegében a magyar foudálkapitalizmus szerves 
kiegészítői voltak. Az is tökéletesen helytálló, hogy a Hangya-központ, 
mint jellegzetes nagy kapitalista vállalat, amelyet a fasizálódó államhatalom 
különös támogatásban részesített, a kapitalista vállalatok legrosszabb 
típusát képviselte, egyesítve benne a tőkés kizsákmányolás alapvető ter
mészetét a feudális maradványokkal és a fasizmus hamis közgazdasági 
tételeivel.

Ugyanilyen határozottan ítéletet alkotott a magyar közvélemény a 
felszabadulás utáni szövetkezeti központjainkról is. A Mezőgazdasági Szö
vetkezeti Központot (MSZK), a Hangya-központ mezőgazdasági részéből, 
továbbá a Mezőgazdák Szövetkezetéből és a Fulurából létrejött agrárszö
vetkezeti központot általában a régi szövetkezeti mozgalom kapitalista 
jellegű örökösének ítélte közvéleményünk, benne látván az agrárkapita
lizmus nagyferenci kulák politikájának a képviselőjét. Ez is tökéletesen 
igaz és demokratikus szövetkezeti mozgalmunk fejlődésének igen komoly 
akadálya volt ez a központ. A Fogyasztási Szövetkezetek Országos Köz
pontját (FSZK), amely átvette a Hangya-örökség legnagyobb részét, hozzá
kapcsolva a régi munkásmozgalom Általános Fogyasztási Szövetkezetét, 
szintén nem va'ami kedvezően ítélte meg demokratikus közvéleményünk. 
Ez a központ úgy minősült, hogy bár a fogyasztási szövetkezeti mozga
lom demokratikus átalakítását igyekezett .megvalósítani, azonban törek
vése a régi Hangya-örökséggel' szemben és a jobboldali szociáldemokra
ták reakciójával szemben nem sikerült.

Ezzel szemben földmívesszövetkezeteink központja, a FOK, úgy 
szerepel közvéleményünkben, mint a naladó, demokratikus paraszti szö
vetkezeteknek a központja, amely tiszteletreméltó erőfesziítést fejtett ki a 
magyar agrárszövetkezeti mozgalom demokratikus fejlesztése érdekében. 
Alátámasztja a FOK-nak ezt az értékeléséi az is, hogy ellenséges oldalról, 
az MSZK hívei részéről és a régi szövetkezeti tábor részéről, állandó tá
madás irányult a FOK és általában a földmívesszövetkezetek ellen.

Amikor 1947-ben ezeket a szövetkezeti központokat a Magyar Orszá
gos Szövetkezeti Központ (MOSZK) keletében egyesítettük, a helyzet csak 
részben változott meg. A MOSZK, támaszkodva a FOK alapjaira, erő
feszítést fejtett ki azért, hogy a népi demokrácia útján haladó magyar 
szövetkezeti mozgalom irányító központja legyen. Ezt azonban a leg
utóbbi időkig nem tudta elérni. Ennek lett a következménye az, hogy 
demokratikus közvéleményünk nem formált kedvező ítéletet a MOSZK 
eddigi működéséről. Dolgozó parasztságunk körében is a legrosszabb 
nevet vívta ki magának eddigi működése során a MOSZK. Ma tehát az 
a helyzet, hogy a MOSZK, mint a magyar szövetkezeti mozgalom legfőbb 
központja, igen rossz nevet vívott ki magának és ez rányomja'bélyegét 
egész szövetkezeti mozgalmunkra.
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A legutóbbi hónapok során azonban döntő változások következtek
bo a MOSZK felépítőében, működésében és vezetésében. Azzal, hogy 
mindazokat a nagyipari és nagykereskedelmi tevékenységi ágakat, amelye
ket korábban a MOSZK, részint mint FSZOK, részint mint MSZK örök
séget ellátott, elválasztottuk és állami kézben nemzeti vállalatokká szer*! 
véltük meg, gyökeresen megváltozott a MOSZK szerepe.

Ma a MOSZK nem kapitalista jellegű nagyvállalatok bizonytalan 
szövevénye, hanem a magyar szövetkezeti mozgalom szervező, ellenőrző, 
irányító és káderképző központja. Azzal, hogy a régi szövetkezeti köz
pontoktól örökölt kapitalista jellegű gazdasági vállalkozásokat leválasztot
tuk a MOSZK-ról, s ezeket nemzeti vállalatokként a szocialista szektorban 
szerveztük újjá, minden ilyen tehertől megszabadult a MOSZK és alkal
massá vált arra, hogy szövetkezeti mozgalmunk irányító és fejlesztő 
központja legyen.

Ennek az átalakulásnak a következményei és az eredményei még 
nem eléggé közismertek ahhoz, hogy a MOSZK megítélése széles közvéle*! 
menyben megváltozott volna. Ennek azonban az is oka, hogy az átszerve
zés még nem fejeződött be tökéletesen és egyfelől a MOSZK-nak a szer
vező, irányító szerepe, másrészt pedig a nemzeti vállalatoknak a szövet
kezetekkel folytatott kereskedelmi tevékenysége még nem alakította ki 
végleges és símán működő szervezeti formáit.

A kérdésnek azonban elvi jelentősége is van. Az a megoldás, hogy a 
MÖSZK-ot megszabadítottuk operatív gazdasági tevékenységétől és szö
vetkezeti mozgalmunk irányító központjává alakítottuk, igen kézenfekvő, 
szükséges és hasznos megoldás, amelynek sok előnye van. Vele jár 
azonban egy igen bonyolult, s nem könnyen megoldható probléma is. 
Az nevezetesen, hogy az ilyen jellegű szövetkezeti központnak, továbbá 
a nemzeti vállalatoknak, valamint a szövetkezeti és kereskedelmi életet 
irányító kormányszerveknek a szerepe hogyan határolható el egymástól 
és milyen szervezeti formában teremthető meg az így elkülönített szere
pet betöltő szerveknek a jó együttműködése.

Ez most a mi szövetkezeti mozgalmunk fejlesztésének együk alapvető 
kérdése és ennek a megoldásán múlik szövetkezeti mozgalmunk olyan 
sikeres fejlesztése, amit általában népi demokratikus fejlődésünk előreha
ladása és különösen mezőgazdaságunk szövetkezeti fejlődése megkövetel.

Éppen azért, mert a mi szövetkezeti mozgalmunknak ilyen fontos 
és lényeges kérdése a szövetkezetek központjának a helyes kialakítása 
és ennek kapcsolata a nemzeti vállalatokkal, & a kormányszervekkel, 
továbbá a falusi szövetkezetekkel, nem érdektelen, ha a többi népi de
mokráciák szövetkezeti központjainak a kérdését közelebbről megvizs
gáljuk és eredményeiket, tanulságaikat a mi szövetkezeti központunk meg
szervezésében is érvényesítjük.

Mi az elvi kérdés a szövetkezel! központok felépítésében?
A szövetkezetek központi szerveinek a szerepe lényegében kettős. 

Egyfelől irányító, szervező, ellenőrző, mozgalmi tevékenység, másfelől 
pedig gazdasági tevékenység a szövetkezetek gazdasági, főkép kereske
delmi működésének operatív központi biztosítása.

E kettős szerep gyakorlati megszervezésének általában két típusa 
van. Az egyik: e kétféle tevékenységet külön-küJön szervezni meg, külön
böző jellegű központi szövetkezeti intézmények keretében és a másik: 
együtt, egységes központban ellátni a szövetkezetek mozgalmi irányítását 
és operatív gazdasági, kereskedelmi kiszolgálását.
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A kapitalista országok szövetkezeteinek rendszerint kétféle központ
juk van. Az egyik gazdasági (nagyban vásárlók társasága) és a másik 
szervezeti (központi szövetség). így van ez például az angol szövetkezeti 
rendszer jen. de így volt például Csehszlovákiában, a felszabadulás előtti 
szövetkezeti hálózatban, vagy hasonlóan Lengyelországban a felszabadu
lás előtt. Ezzel szemben a szovjet szőve!kezetek szervezeti felépítésének 
az a sajátossága, hogy a körzeti, kerületi és köztársasági szövetkezeti szö
vetségek. mint központok, egyidejűleg ellátják a szervezeti központok és 
a gazdasági központok funkcióit is.

Ebből a szempontból rendkívül érdekes a mi, magyar szövetkezeti 
központjainknak a fejlődése. Ellentétben a kapitalista országok szövetkezeti 
szervezetének általános jellegével, nálunk nem fejlődött ki a szövetkezeti 
központoknak a kettős elágazása. A mi régi Hangya-központunk vagy a mi 
régi hitelszövetkezeti központunk egyben operatív gazdasági központ is 
volt. és egyben ellenőrző, mozgalmi központ is. A felszabadulás után 
viszont, éppen szövetkezeteink demokratikus fejlődése érd iében , az át
meneti idők sikertelen próbálkozásai után elválasztottuk a két jellegze
tes szövetkezeti központi funkciót. Egyfelől a MOSZK-ot tisztán szervező, 
irányító, mozgalmi központnak szerveztük át, másfelől pedig a szövet
kezetek operatív gazdasági vezetését és ellátását a nemzeti vállalatokra 
bíztuk. ,

Világos ezekből a példákból, hogy a szövetkezeti mozgalom helyes 
fejlődésének és a szövetkezeti központok helyes kialakításának a kér
dése nem egyszerű formai kérdés, amit az döntene el, hogy a kétféle 
szövetkezeti tevékenységet egységes szervezetben, vagy különálló szer
vezetekben oldjuk meg. A döntő kérdés az, hogy a szövetkezeti közpon
tok, sut. állami vállalatok, valamint a kormányzat szövetkezeteket irányító 
szervei hogyan kapcsolódnak egybe, hogyan szerveződnek meg. Ebben az 
alapvető kérdésben van jellegzetes különbség egyrészt a kapitalista 
országok szövetkezeti mozgalma és szövetkezeti központjai, műrészt a 
Szovjetunió és a népi demokráciák szövetkezetei és szövetkezeti központ
jai között.

A mi szövetkezeti rendszerünknek az a szervezeti formája, hogy 
szövetkezeti központunk csupán ellenőrző, irányító, mozgalmi központ, 
viszont szövetkezeteink gazdasági ellátása és kiszolgálása a nemzeti vál
lalatok révén történik, egyike azoknak a megoldási formáknak, amelyek 
biztosíthatják a szövetkezeti mozgalom népi demokratikus fejlődéséi. Mi
után azonban nr.ru ez az egyedül lehetséges helyes szervezeti forrna, nem 
érdektelen, sőt nagyon is érdekes és fontos a többi népi demokráciák 
szervezeti formáinak elemzése abból a szempontból, hogy a szövetkezeti 
központok szerepét az egyes népi demokráciák szövetkezeti mozgalma 
hogyan alakította ki.

Csehszlovákin szövetkezeti központjai. Csehszlovákiában a felszaba
dulás előtt fejlett szövetkezeti mozgalom volt, arneiy szorosan betagoló
dott a kapitalista országok szövetkezeti rendszerébe. Ez a magyarázata 
annak, hogy Csehszlovákiában ugyanúgy, mint az angol szövetkezeti rend
szerben. egymástól különválva alakultak ki a szövetkezetek szervezeti- 
mozgalmi szövetségei és a szövetkezetek gazdasági központjai. A felsza
badulás azt a lényegbevágó változást hozta, hogy a régi szervezeti-moz
galmi szövetségek és a gazdasági központok fölött létrejött a csehszlovák 
szövetkezeti mozgalom egyetlen egységes központi irányító szerve, a 
Központi Szövetkezeti Tanács (URD).
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Az URD létrejötte azonl>an nem olvasztotta magába, s nem semmi
sítette meg a régi központi szövetkezeti intézményeket. Ennek a fejlődés
nek a következménye, hogy ma Csehszlovákiában a szövetkezeti központi 
szerveknek három típusa ven:

1 . Szövetkezetek Központi Tanácsa (URD), amely általános és egysé
ges szövetkezeti csúcsszerv.

2. Ellenőrző, irányító szakszövetségek, mint szervezeti központok,
3. Gazdasági és pénzügyi központok.
Ezek közül legfigyelemreméltóbb a szövetkezeti csúcsszerv, a Szövet

kezetek Központi Szövetsége. Hosszú politikai harc vezetett odáig, amíg 
az URD törvény által lelt szentesítve és bizonyos közjogi jelleget öltött. 
A törvényesítés ellenzői a csehszlovák reakció képviselői voltak, a régi 
agrárpártiak, akik néppárti vagy nemzeti szocialista szervezetek fede
zékéből minden áron meg akarták akadályozni az URD tör vény e-sí lését. 
Végül azonban ez 1948-ban bekövetkezett.

Az URD szerepe jellegzetesen szervezeti-mozgalmi irányító csúcs
szervnek aszerepe. Támogatja a szakszövetségeket és az egyes szövetkeze
teket minden kérdésben, véleményt és javaslatot alakít ki a szövetkezeti 
mozgalom általános kérdéseiben, végzi a szervezeti újjáépítés munkáját, 
informálja a szakszövetségeket és a helyi szövetkezeteket, támogatja a 
hatóságokat a szövetkezetek irányításában, képviseli a szövetkezeti moz
galmat a külföld felé és végül irányítja a szövetkezetek tervgazdálkodását.

Az ellenőrző-mozgalmi szakszövetségek végzik a szövetkezetek szer
vezési, elenőrzési munkáját, anélkül, hogy közvetlenül operatív gazdasági 
tevékenységet fejtenének ki. A felszabadulás után hét ilyen szakszövetség 
alakult ki: a mezőgazdasági raktári és mezőgazdasági-ipari, hitelszövet
kezeti, fogyasztási szövetkezeti, termelő és munkaszövetkezeti, kisipari 
szövetkezeti és lakásszövetkezeti szakszövetség. Ezeknek a szövetségeknek 
speciális feladatai: a szövetkezetek szervezéséről és szervezeti fejlődéséről 
való gondoskodás, érdekeik képviselete és védelme, tanácsadás és bizonyos 
nevelési feladatok.

Miután a szövetségek éppen úgy, mint a Szövetkezetek Központi Ta
nácsa (URD) nem gazdasági szervek, hanem szervezeti-mozgalmi irányító 
központok, szükségszerű kiegészítője ennek a szövetkezeti szervezetnek 
az, hogy a szövetkezetek gazdasági kiszolgálására gazdasági és pénzügyi 
központok alakultak. E központok kialakulásának az a sajátszerű oka 
van, hogy a csehszlovák szövetkezeti törvények szerint a szövetkezetek 
csak tagjaikkal folytathatnak gazdasági, kereskedelemi tevékenységet, 
ezért az egyes szakmai szövetségek kft, vagy egyéb kereskedelmi társasági 
formában alakították ki a gazdasági központjaikat, hogy azok a szövet
kezetek mellett nem szövetkezeti vállalatokkal és magánosokkal is folytat
hassanak kereskedelmi tevékenységet. Az ilyen gazdasági és pénzügyi 
központok igen változatos formában és igen nagy számban létesültek, de 
közös jellemvonásuk az, hogy mindegyikük valamely szakmai szövetség
nek az érdekeltségébe tartozik és főképpen az illető szövetség kötelékébe 
tartozó szövetkezetek központi gazdasági feladatait látja el. Az újabb fej
lődés sorún annyi változás következett be, hogy e sokféle gazdasági köz- > 
pontokat összevonták és néhány nagyobb központban egyesítették.

Jellegzetessége a csehszlovák szövetkezeti központoknak hogy a 3 
központi típus mellett alsóbb területi központokat nem fejlesztettek ki. 
Ennek kettős oka van. Egyrészt az, hogy a szakszövetségek és gazdasági 
központok részben területileg megoszlanak, olyképpen, hogy külön szö
vetségei és központjai vannak Csehorsz ágnak, Morvaországnak és Szlová
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k iának. A másik ok pedig az, hogy a csehszlovák szövetkezetek legfőbb
típusai nem apró he'yi szövetkezetek, hanem nagyobb, egész körzetre 
kiterjedő szövetkezeti társaságok. így van ez a fogyasztási szövetkezetek* 
nél éppenúgy, min a mezőgazdasági-raktári szövetkezeteknél. Ilyen 
módon ezek a nagyobb, egész körzetre kiterjedő szövetkezetek 
lényegileg önmagukban véve egy-egv járásnak, körzetnek a szövetkezeti 
központjai és az egyes falvakban csak fiókjaik vannak.

A lengyel szövetkezeti központúk. Lengyelországban szintén fejlett, 
regi típusú szövetkezeti mozgalom volt és ez alakította ki azokat a köz
ponti szerveit, amelyek általánosak voltak a kapitalista országok szövet
kezeti rendszerében. Kialakultak tehát különböző szövetkezeti szövetségek 
és különböző szövetkezeti gazdasági központok.

A felszabadulás utáni fejlődés ennek megfelelően hasonló volt ahhoz, 
ami Csehszlovákiában történt. 1948 májusában a lengyelországi szövetke
zetek második kongresszusán létrehoztak Lengyelországban is egy hasonló 
szövetkezeti csúcsszervet, mint a csehszlovákiai Szövetkezetek Központi 
Tanácsa. Emellett pedig rendezték a különböző szakközpontok helyzetét 
és ugyanakkor szövetkezed és állami érdekeltségű vegyes vállalatokat 
létesítettek.

A lengyel Szövetkezetek Központi Szövetsége ÍCZS) teljesen hasonló 
szerv, mint a csehszlovák URD. Bizonyos közjogi hatáskörrel is felruházott 
szövetkezeti csúcsszerv, amely központi szervezeti irányítója a lengyel 
szövetkezeti mozgalomnak. Hatáskörébe tartozik a szövetkezeti központok 
engedélyezése, alapszabályok módosítása, központok felügyelete és fel
oszlatása, a szakszövetkezeti központok és a szövetkezeti állami vegyes 
érdekltségű vállalatok összehangolása, továbbá társadalmi nevelő tévé 
kehység és á lengyel szövetkezetek nemzetközi képviselete.

E szervezeti mozgalmi szerepet betöltő csúcsszerv alatt a szövetke
zeti központok egész sora áll. Külön szövetkezeti központja van az álta
lános falusi szövetkezeteknek, a tej- és hásszÖvetkezeteknek, a kerlszövet- 
kezeteknek, a fogyasztási szövetkezeteknek, a fogyasztási szövetkezetek
nek, munkászövetkezetoknek, a kiadó- és könyvterjesztő szövetkezetek 
nek, lakásszövetkezeteknek és a szövetkezeti bankoknak.

Ezeknek a szakszövetkezeteknek a jbllege általános, tehát egyformán 
végeznek szervezeti-mozgalmi irányító tevékenységet és operatív gazdasági 
munkát. Egységes szervezetben viszik tovább a maguk területén a GZS 
irányítsál és Utják el szövetkezeteik gazdasági, kereskedelmi tevékeny
ségének a központi kiszolgálását.

Sajátságos képződmények a szövetkezeti és állami vegyes vállalatok. 
Ezek a központi intézményeknek a jellege hasonlít a csehszlovák gazda
sági központokéhoz, azzal a különbséggel, hogy erős állami érdekeltségük 
is van. Az állami érdekeltség mértékének megfelelően két típusa vau e 
vállalatoknak. Az egyiket szövetkezeti állami központoknak nevezik, 
mivel -»eimük a szövetkezeti érdekeltségű a nagyobb, a másikai állami 
szövetkezeti vállalatoknak nevezik, miután az állami érdekeltségük a túl
nyomó. Szövetkezeti állami központok a húsközpont, a halközpont és 
a kisipari céhszövetkezetek központja, és állami szövetkezeti vállalatok a 
gabonakö2pont, a textilvállalatok és a szállítmányozási vállalat.

Ezek a különböző jellegű országos szövetkezeti központok olymódon 
kapcsolódnak a helyi szövetkezetekhez, hogy majdnem minden központ
nak kerületi (vajdasági), továbbá járási (körzeti) alsóbb központjai vagy 
kirendeltségei vannak.

A kerületi (vajdasági) szövetkezeti központok általában kirendeltségi



jellegűek és a szövetkezeti autonómia minden kelléke nélkül egyszerűen
kihe.yezett szervei az illetékes központnak. Ezzel szemben a járási szövet* 
kezeli szervek mar szövetkezeti formában működnek Járási szövetsége 
van elsősorban az általános falusi szövetkezeteknek Ezeket a járási köz
pontokat szövetségeknek nevezik és tevékenységük egyformái kiterjed 
szervezeti és mozgalmi területre, valamint gazdasági, üzleti tevékenységre. 
E járási szövetségeknek még az a külön jelentőségük is megvan, hogy 
egyúttal mezőgazdasági gépesítő központok is, miután a lengyel mező- 
gazdaságban a gépesítésnek nem állami gépállomások a bázisai, hanem 
a szövetkezetek.

Bulgária szövetkezeti központjai. Ellentétben a csehszlovák és a len
gyel rendszerrel, Bulgária szövetkezeti központjai a Szovjetunió szövetke
zeti központi szerveihez hasonlóan általános központi intézmények, ame
lyek egységes szervezetben látják el a szövetkezeti mozgalom szervezeti 
irányítását és operatív gazdasági, kereskedelmi kiszolgálását. Bulgária 
egységes szövetkezeti központja tehát nemcsak a szövetkezeti mozgalom
nak egységes szervezeti irányító szerve, hanem közvetlen gazdasági tevé
kenységgel is foglalkozik. A központ szervezetén belül azonban külön 
szervezeti formái is vannak a szervezeti irányításnak és az operatív gaz
dasági tevékenységnek. Ennek megfelelően a központ négy alapközpontra 
oszlik, amelyek tovább igazgatóságokra tagozódik. A központ első osztálya 
a szervezésnek és a szövetkezeti oktatásnak az osztálya, a második a 
fogyasztási alközpont, a harmadik az értékesítési és a negyedik a terme
lési alközpont.

Miután a szövetkezeti központ ilymödon egységes és általános köz
pont, Bulgáriában az alsóbbfokú szövetkezeti központok is hasonló jel
legűek és az egységes országos központ szervezetébe illeszkednek.

Kerületi egységek kikapcsolásával járási (körzeti) jellegű alsóbb köz
pontok alakultak ki Bulgáriában. Az ország 96 közigazgatási járása 67 
szövetkezeti körzetbe (rayon) illeszkedik bele. Ezek a körzeti központok 
magukban egyesítik körzetük mindenféle szövetkezetét és ellátják azok
nak szervezeti, mozgalmi irányítását, mind pedig gazdasági áruforgalmi 
szükségleteit. Ennek megfelelően belső szervezetünkben, termelési, keres
kedelmi általános szövetkezeti és begyűjtési osztályokra tagozódnak és 
emelett a mozgalom irányításának, a tervkészítésének és a szövetkezetek 
ellenőrzésének, instruálásának a munkáját is elvégzik.

A román szövetkezeti központok. A román szövetkezeti rendszer még 
teljesebben megvalósítja a szövetkezeti központok általános egységét, mint 
a bulgár rendszer. A bulgár központhoz hasonlóan Romániában is egyet
len egységes szövetkezeti központ van. a Nemzeti Szövetkezeti Intézet 
(INCOOP) Ez az egységes szövetkezeti központ magában foglalja az 
összes régebbi szövetkezeti központokat és tevékenységében egyesíti a 
szövetkezeti központ szervezeti-mozgalmi feladatait és gazdasági funk
cióját.

Az egységes szövetkezeti központ alatt, részben országos kiterjedés
sel, részben egy-egy országrészre kiterjedő hatáskörrel, ú. n. szövetkezeti 
federációk működnek, amelyek gazdasági központ jellegű szövetkezeti in
tézmények és működésük főképpen gazdasági.

A szövetkezetek alsó, elsőfokú központi intézményei a megyékre ki
terjedő federálék. Ezek a federálék, mint megyei központok, a román 
szövetkezeti rendszernek megfelelően szintén általános jellegűek. Műkö
désük kiterjed árubeszerzésre és áruellátásra, éppenúgy, mint a szövetke
zetek mozgalmi, szervezeti és oktatási irányítására.



Ezek a szervezeti formái a népi demokráciák szövetkezeti központjai
nak. A változatos megoldási formák nem változtatnak azon a lényegen,
hogy a szövetkezeti központok kétféle szerepet töltenék be: a szövetkezeti 
mozgalom központi szervező-irányító szervei és a szövetkezetek gazdasági 
tevéken jegének  a központi segítőszervei.

A szervezeti formák változatossága azt is megvilágítja, hogy nem az 
a döntő különbség a kapitalizmus szövetkezeti mozgalma és a népi demo
kráciák, illetve a szocializmus szövetkezeti mozgalma között, hogy a 
szövetkezeti központok szervezel Heg egybekapcsolva vagy különválasztva 
töltik be a szövetkezeti központok két jellegzetes szerepét. Döntő különb
ség az, hogy a népi demokráciákban megváltozott az államhatalom 
jellege és erre a megváltozott államhatalomra támaszkodva töltik be a 
szövetkezeti központok mindkét jellegzetes szerepüket.

A népi államhatalom vezetése és a nagytőke elleni harc rendszabá
lyai teszik lehetővé, hogy a szövetkezeti központok szervezetileg képesek 
legyenek irányítani és fejleszteni a szövetkezeti mozgalmat. Hogy a szö
vetkezeti mozgalom a kapitalizmusban kialakult kereteiből kiléphessen 
és tényezőjévé válhasson a szocializmus építésének, annak ez az alapvető 
feltétele. S ezen az úton a szövetkezeti központok szervezeti irányító sze
repe különlegesen fontos Azonban egymagákban kizárólag az egyes 
szövetkezeik erejére támaszkodva, képtelenek lennének a szövetkezetek 
fejlődését előrevinni. E vonatkozásban csak a népi államhatalom állandó 
segítsége politikai éis gazdasági' támogatása biztosíthatja a szövetkezeti 
mozgalom eredményes vezetését.

Éppen ezért a népi demokráciában a szövetkezeti központok szoros 
kapcsolatba kerülnek a nép> államhatalommal, összekötőszervek a szö
vetkezetek és az óHamhatalom között. És e szoros kapcsolatban nem az a 
döntő, bogy a szövetkezeti központok felruháztatnak-e bizonyos közjogi 
jelleggel, vagy minden ilyen jogosítvány nélkül, csupán a szövetkezetek 
központi képviselete alapján létesü'nek. Például a csehszlovák URD, vagy 
a lengyel CZS bizonyos közjogi jelleget öltött és jogilag is kifejezésre jut 
szerepének jelentősége, hogy mintegy félig állami szerv irányítja és vezeti 
a szövetkezeti mozgalmat. Ilyen közjogi jellege nincs sem a bu’.gár szö
vetkezeti mozgalomnak, sem a mi szövetkezeti központunknak, a MOSZK- 
nak, mégis szerepük és jelentőségük teljesen hasonló a közjogi jelleggel 
felruházott cseh. vagy lengyel központokéhoz. Mindezeknek a központok
nak egyformán az a helyük a népi demokrácia szövetkezeti mozgalmá
ban. hogy szoros kapcsodban az államhatalommal, szervezik a szövetke
zeteket, nrnt a kistermelők osztályharcos szervezeteit a tőkés elemekkel 
és azok befolyásával szemben.

Hasonlóképpen az államhatalomra támaszkodnak a népi demokrá
ciák szövetkezeti központjai akkor is, amikor gazdasági szervei a szövet
kezeti hálózatnak. A szövetkezetek gazdasági tevékenységének központi 
szervei egyformán c'sak a szocialista szektorba tartozhatnak, akkor is, 
ha a szövetkezeti központ keretében végeznek operatív gazdasági tevé
kenységet és akkor is, ha ezt a központi gazdasági munkái állami szervek 
végzik el. Ha maga a szövetkezeti központ az operatív kereskedelmi és 
termelési tevékenység folytató vállalat, akkor ennek a szövetkezeti válla
latnak nem kell beleilleszkednie az állami üzemek szocialista szektorába, 
mert különben a kapitalista tendenciák képviselőjévé és fejlesztőjévé 
válik. Éppen ezért azoknak a népi demokráciáknak, a szövetkezeti köz
pontjai, amelyetk külön gazdásági központokat, vagy másfajta jellegű
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központi vállalatokat fejlesztenek ki, mindenütt biztosítják az állam meg* 
felelő érdekeltségét ezekben a vállalatokban.

Nem különbözik lényegében ettől a megoldástól, amikor ilyen állami 
érdekeltségű központi szövetkezeti vállalat helyett, közvetlenül az állami 
vállalatok válnak a szövetkezetek gazdasági központjává. A szövetkezeti 
központ szervezeti-mozgalmi jelentősége ezzel lényegében nem változik 
meg. Egyformán a szövetkezetek gazdálkodásának és a szocialista szek
torba tartozó központi vállalatoknak a központi összekötő szerve a szö
vetkezeti központ és csak formai különbség az, ha ezt az összekötő sze
repet saját gazdasági tevékenységgel is alátámasztja, vagy éneikül csupán 
a közvetítő szerepet tölti be.

Általában fontos kérdés az, hogy a szövetkezeti központoknak ez a 
kettős szerepe és ennek szervezeti megoldása mit jelent az egyes szövet
kezetek felé. Gyakran felteszik azt a kérdést, hogy az államhatalom 
döntő befolyása a szövetkezeti mozgalomra és a központnak szorosan az 
államhatalom szerveihez való kapcsolása nem semmisíti-o meg a szövet
kezetek autonómiáját. Jellegzetesen kapitalista szemléletből ereo ez a kér
dés. A kapitalizmus szövetkezeti mozgalmának minden látszólagos és 
formai önállósága, semlegessége és autonómiája ellenére akadáh / ’T'nul és 
totálisan érvényesült a szövetkezeti mozgalomban a tőkés befolyás. Ezzel 
szemben annak az államhatalomnak a befolyása, amely a dolgozó osztá
lyok kezében van és osztályharcot folytat a tőkés elemekkel szemben, s 
annak a szövetkezeti központnak a vezetése, amely az államhatalomra 
támaszkodva szélesíti az osztályhare frontját, nyilvánvalóan nem fenye
getheti a szövetkezetek autonómiáját. Ellenkezőleg. Az államhatalom é*s 
a szövetkezeti központ osztályharcos vezetése és tökeellenes harca bizto
sítja a kistermelők szövetkezeteinek azt a lehetőségét, hogy gazdasági tevé
kenységüket általában minden szövetkezeti tag javára, a kapitalista ten
denciák kirekesztésével folytathatják. Ilymódon az államahatalom és a 
vele szorosan együttműködő központok védelmében megnyílik a lehetősége 
annak, hogy a szövetkezetek valóban kistermelő tagjaik autonóm gazda
sági szervezetévé váljanak, a kizsákmányolás fokozatos kirekesztésével.

Ennek a szövetkezeti autonómiának a kifejezője a szövetkezeti köz
pont a népi demokráciában. S egyformán kifejezője akkor is, ha bizonyos 
közjogi hatáskörrel felruházva, félig állami szervvé válik, s akkor is. ha 
ilyen híján formailag is a szövetkezeti autonómia központi képviselője.

Mindazok a problémák, amelyek a szövetkezeti központokkal kap
csolatban felmerülhetnek* és különböző népi demokráciákban különböző 
megoldást nyernek, legteljesebben megoldódtak a Szovjetunióban, A Szov- 
jetúnió szövetkezeti központjainak a jellege és a szervezete mindazoknak 
a problémáknak a teljes és következetes megoldását képviseli, amelyeket 
akár a mi szövetkezeti központunkkal kapcsolatban, akár pedig a többi 
népi demokráciák szövetkezeti központjaival kapcsolatban felvethetünk.

A Szovjetunió szövetkezetei főleg fogyasztási szövetkezetek, de lé
nyegében általános szövetkezetek, mert egyformán ellátják a falu áruel
látását és mezőgazdasági termékfeleslegének az értékesítését, valamint 
a város agrártermék fogyasztásának egy részét. Tehát a Szovjetá-nió 
szövetkezeti központjai, mint általános szövetkezeti központjai képviselik 
az általános szövetkezeti központoknak a példamutató megoldását és 
kiépítését.

A Szovjetúnió szövetkezeti központjai általános szövetkezetek, tehát
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egységes szervezetben végzik a központ szervezeti és gazdasági funkcióit
és mint ilyen általános központok, teljesen a szövetkezetek társadalmi 
alapjaira épülnek, mint a tagok, illetve a tagszövetkezetek választott 
szervei. Ugyanakkor azonban beépülnek az állami szervezetbe is és rész
ben állami feladatot is végeznek. Kifejeződik ez például abban, hogy a 
legfőbb szövetkezeti központnak, a Centrozojuznait az elnöke resztvesz a 
Szovjetunió minisztertanácsának ülésein. A másik oldalon viszont a szö
vetkezetek állami vezetését a Szovjetunió miniszter tanácsa mellett maködő 
fogyasztási és kézműipari szövetkezeti főigözgatóság végzi. A főigazgató
ság végzi az állami ellenőrzést afölött, hogy a t gyasziási és kisipari 
szövetkezetek teljesítik-e a népgazdasági terveket az aruíorgalom, a be
szerzés és a termelés területében, ügy in ek  arra, hogy a fogyasztási tár
saságok és az ipari szövetkezetek betartják-e az alapszabályokat, vigyáz
nak-e a vagyonra és az anyagi értékekre. A főigazgatóság a szövetkezeti 
szervek bevonásával rendelettervezeteket dolgoz ki a szövetkezetek tevé
kenységével kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan és ezeket a tervezeteket 
a Szovjetunió minisztertanácsa elé terjeszti. A főigazgatóság ellenőrzi a 
szovjet államnak a szövetkezetre vonatkozóan kiadott törvényeinek & 
rendeletéinek betartását. Ezeknek a feladatoknak végrehajtására a köz
társaságokban, országrészekben és kerületekben főfelügyelői vannak 
revizori szervezetekkel.

A szövetkezeti központok tagozódása egyébként az ország igazgatási 
szervezetének megfelelően három, illetve négy fokozatban épült ki a Szov- 
jetúnióban A Szövetkezeti Szövetségi Központ, a Centrozojuz minden szö
vetkezetnek az egységes, általános központja, amely alatt köztársasági, 
illetve kerületi központok helyezkednek el, s végül mint a szövetségi 
ágazat legalsó foka a körzeti (rayon) központok.

A központi szövetség, a Centrozojuz, a Szovjetunió fogyasztási (álta
lános) szövetkezetei egész szervezetének és tevékenységének az irányítója. 
A szövetkezeti hálózat részlettervei alapján kidolgozza az egesz szövet
kezeti mozgalom gazdasági terveit, megrendeléseket eszközöl az állami 
iparnál, megállapítja a kereskedelmi költségek maximális szintjét és 
emellett bizonyos típusú termelőüzemeket üzemeltet és központi elosztó 
raktárakat tart fenn Ezenkívül vezeti az egész szövetkezeti mozgalom 
káderképzését és nyilvántartását és végül kapcsolatot tart a külföldi 
szövetkezetekkel és képviseli a Szovjetunió szövetkezeti mozgalmát.

E kettősirányű munkának megfelelően a Centrozojuz két részből 
tevődik össze. Egyfelől kiépültek a szervezést és a gazdasági tevékenység 
irányítását végző osztályai, másfelől pedig különböző gazdasági igazgató
ságok és autonóm kereskedelmi egyesülések épültek ki szervezetében, 
amelyek az operatív gazdasági munkát, az áruforgalom lebonyolítását 
végzik.

A kerületi, illetve köztársasági szövetségek közbeeső szervek, a leg
kisebb helyi egységet képviselő körzeti (rayon) központok és a Centro
zojuz között, s ennek megfelelően ugyanazokon a tevékenységi területen 
a megfelelő közvetítő munkát végzik.

A szövetkezetek körzeti (rayon) szövetségei, miként a szovjet szö
vetkezeti rendszer más szövetségi ágazatai is. kettős funkciót teljesítenek: 
a szervezeti központ feladatát a maga körzetében, valamint az operatív 
gazdasági tevékenységet. Ezek a körzeti (rayon) fogyasztási szövetségek 
tehát nagybanbevásárló és nagybanelosztó szövetkezeti központok, s 
ugyanakkor a szövetkezeti tervkészítésnek, a szövetkezeti káderképzésnek

102



és nyilvántartásnak, valamint a szövetkezetek általános szervezésének a
körzeti központjai is.

Íme, a Szovjetunió szövetkezeti központjaiban megtestesülnek mind
azok a központi feladatok, amelyeket a különböző népi demokráciák 
szövetkezeti központjai különböző szervezeti tormában oldanak meg. \  
Szovjetunió évtizedes tapasztalatai alapján és a szovjet szövetkezeti rend
szer előrehaladott fokán nyilvánvaló, hogy a mi szövetkezeti szervezetünk 
kiépítése szempontjából éppenúgy, mint a többi népi demokráciák szövet
kezeti fejlődése szempontjából iránymutató a szovjet szövetkezeti rendszer.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy akár a mi szövetkezeti 
központunknak, akár a többi népi demokráciák szövetkezeti szervezeté
nek pontosan le kellene másolnia a szovjet rendszert. Ezt nem jelenti, 
azt azonban igen, hogy hasonló problémák megoldásában szem előtt kell 
tartanunk a szovjet példát és abból lépten-nyomon tanultul »ink. Ugyan
akkor viszont a saját szövetkezeti előzményeinket és a különleges edott 
viszonyainkat tekintetbevéVe magunknak kell megválaszt, injuk az éppen 
megfelelő szervezeti formákat.

Mi azt a szervezeti formát választottuk, hogy központunkat szerve
zeti-mozgalmi központtá alakítottuk és szövetkezeteink gazdasági funkcióit 
a nemzeti vállalatokra bíztuk. Ez az út annál is inkább járható, mert a 
mi régi szövetkezeti mozgalmunkban éppen az biztosította a szövetkezei 
tek kapitalista vezetését, hogy szövetkezeti központjaink egyben kapita
lista vállalatok is voltak. Szövetkezeteink fejlődése szempontjából min
denekelőtt ezt a veszélyt kellett radikálisan kiküszöbölni. S ezt pedig 
csak úgy érhettük el, hogy a központi gazdasági vállalatokat leválasztot
tuk a szövetkezeti központról és a szocialista szektorban nemzeti vállala
tokként szerveztük meg. Ez biztosítja szövetkezeteink népi demokratikus 
fejlődését s ezen az úton érhetjük el azt, hogy szövetkezeteink, kapcso
lódva az állami szektorhoz, valóban a kistermelő szövetkezők általános 
felmelkedésének és a tőkés elemek kiszorításának az eszközeivé válnak. 
Csak ha ezen a szakaszon jól elvégezték munkájukat szövetkezti központi 
jaink, akkor vethetjük fel azt a kérdést, hogy az áruforgalom közvetle
nebb lebonyolítása érdekében lehetséges-e ugyanazt megvalósítanunk, 
amit a Szovjetunió szövetkezeti rendszere képvisel, hogy központunk egy
ben a szocialista áruforgalomnak is a szerve legyen.

Erdei Ferenc
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ÖRVÉNY
Csak szintjét tekintve, az örvény 
Szép is lehet: kerengő rózsái 
Másképp beszél, ki forgott benne.

Másképp beszél mélységeidről: 
Műveltségedről, Európa,
Aki bejárta Auschwitzot.

Álltam a tábor roncsain. 
Körbenéztem az őrtoronyból. 
Szakadék úgy nem szédített még.

A tudatalatti poklából, 
Neandervölgyim! tébolydából 
Vigyorognak föl ott a szörnyek.

De Pithagorász s Edison 
És Marconi és Blériot és Krupp 
Műszereivel a kezükben.

Dante nem ment oly mély kapun le, 
Mint az, aki az indok s szándék 
Mögé nézett Birkenauban.

Mert ott támadhat látomásod 
Géppisztolvos orángutángról, 
Fegyőrnek állított tigrisről.

A szabadságról, ha úgy eggyé,
Mint az arany a fegyver és gép;
Az ápolónak állt sakálról.

Az őrültről, ki dinamitját 
A föld szivébe tolja végre 
A legjobb olajkút-fúróval.

Emberi fajtád holnapjáról,
Ha igy halad, ha így halad.
Ahogy idáig érkezett.
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„A föld színével egyenlővé 
Tétessék! . . . “ — olvasta diákként 
Valaki s ezt is bemagolta.

„A föld színével egyenlővé . .  —
Emlékezett rá, midőn tőle 
Várták: ítélj, dönts, az Erő vagy.

j,A föld színével. .  .** üvöltötte 
Boldogító jó-feleletképp 
Az ifjúság-ízű nagy szókat.

„A föld színével“ — s máris mértek 
A had-mérnökök: fordították 
A tett nyelvére a parancsot.

És két hónapig szólt az ágyú.
S hullt a bomba oly kijelölten,
Mint kertész-ültette-gyümölcsös.

„Ä föld színével!“ — pontoskodtak 
A romlás gondos szakértői, 
Leeresztve a messzelátót.

Mert állt még egy-két toronnyá vált 
Lépcsőház, föl az égbe nyílva; 
Egymásután derékba törtek.

„A föld színével!“ — ropogtatták 
Üdvöziilten a telefonba 
A szók lázas értelmezői.

S a tető nélkül oly ijesztő,
Megnyúlt kémények is ledőltek,
Le az utolsó kapubálvány.

,.A föld színével egyenlővé“
Tétetett minden, bizonyítom; 
Szemmel láttam, egy holdas éjen.

Vadnyulat láttam futni hosszan
Varsó szívében, a Gettóban,
S annyi lelket sem az ó-várban.



És arra gondoltam: testté lett
Az Ige itt is; — a torz Semmi;
Az őrület is testet ölthet.

. . .  A tollat én könnyen kezeltem. 
Most meg-megállt szinte magától. 
Hegyén a csillám-gondolattal.

Forgattam, néztem, félretettem 
S fölvettem újra, nehezen.
Maga volt a vas felelősség.

VIGASZ

Majd játszunk újra. Föld alatt 
fekszünk bár, labdázunk serényen, 
udvariunk fent a napsütésben; 
koccintgatjuk a p o h a ra t.. .

Szivünk ma bármily hallgatag: 
fut rajta át, mint fény a jégen 
s kigyúl egy jövő nemzedékben, 
mi ránk is örökül maradt:

az ős mosoly egy szép gyümölcsre, 
a nevetés egy lányra: jossz-te 
a sejtelem, hogy élni szép —

és reménykedünk. Erre kellünk, 
ebből ól, így cikázik bennünk 
előre az emberiségi
(Krakó, 1948 november)

Illyés Gyula
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Van élettársam. Anyám már halott.
Van négy fiam. Volt mindig kenyerem.
S meleg hajlékom. Benne tiszta légkör 
S megértő szerelem.

Szülőm sírjánál álltam roskatag.
Magam is már az élet alkonyán.
De mellémállt s kézenfogott a Párt mint 
Uj, nevelőanyám.

Azóta ő Is hajlékomban él.
A légkör tiszta: vállon vereget.
S ha roskadok, biztat, hogy fiaimnál 
Ne legyek öregebb.

Ha helytelent cselekszem, korhol is.
Ha jót: dicsér s a szivéhez emel.
Azt kérem, hitemet a fiaimban 
Sose temesse el.

S azt kérem, hogy a koporsóm fölött 
Kicsiny családom ne válassza szét.
S a sírtól eljövet ő fogja meg majd 
Unokáim kezét.

így nő a sor, igy nő még akkor is 
A lánc, mikor az én időm lejárt.
Mig a világot egyetlen családdá 
Neveli föl a Párt.

Gellért Oszkár
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LECKE

— Mondd cl hát, mit tudsz barátom

— Gyűlölni, de azt nagyon, 
kigyófogakat virágzik 
szivemben a fájdalom!
Mert hát én is író voltam, 
azaz írtam valaha.
reggel esszét, délbe verset, 
s regényt este-éjszaka.
Pálma mégis másnak intett, 
s csak azért, mert jobbat í r t . . . 
nem lelek én sebeimre 
(ah, hogy égnek!) soha írt?
— Egyet se búsulj, barátom, 
hozom m ár a balzsamot: 
ezután majd, mit kell Írni, 
az írót te oktatod!
Ha megfelelsz — hármat kérdek —. 
tied leszen a világ, 
nosza, kezdjük, nem nehéz, a 
kritikusi iskolát:
Milyen a tehetség?

„Izmos!“
Hát a líra?

„Szárnyaló!“
S mi tükrözik a regényben?
„A nvers, a véres való!“
— Nb ez pomnás! Elő hát a 
furkóst, bicskát fringiát, 
félesztendő: s egész ország 
rettegi majd kritikád!



P R Ó F É T I K U S  E S Z T É T I K A

í.
Három esztendeje vált élő és gyakorlati problémájává a magyar 

irodalomnak a realizmus, abban a jelentésében, melyben minálunk első
ízben Lukács György megfogalmazta. Ez u három esztendő bizonnyal 
számos olyan lírai és prózai müvet termett, melyek mind a realizmus
nak, mind a marxizmus gondolati és politikai tartalmának sugallatát 
mutatják, s melyek e tartalmak dialektikus, új viszonyokkal, új társa
dalmi és történelmi helyzetekkel azonosuló életerejéről, rugalmasságáról 
tanúskodnak. A Lukács György megfogalmazta realizmus elveinek spon
tán időszerűségét azonban ép azzal lepleznők cl, ha említés nélkül hagy
nék a magyar irodalom problémáinak már a háborús évek során is egyre 
félreérthetetlenebb fejlődését, a realizmus felé — fejlődést, mely a való
ság egyre őszintébb igényéről tanúskodott, s mely a nagyrealizmus elmé
letét oly élénk és mélyről támadó visszhangokkal köszöntötte. Közvet
lenül a felszabadulás után, a marxista esztélika konkrét módon mutatta 
fel ezt a problémát, melynek hívői és ellenfelei már sokkalta korábban 
is keresték ugyan a harcot egymással — de ép e problémában had
járatuk és összecsapásaik igazi értelmére és indokára ismertek.

Ez azonban még aligha jelenti, hogy az élő, magyar irodalmat e 
szemlélet ellenfeleire és híveire lehetne mereven kettéosztani — habár 
egy vuigárisabb irodalompolitika ily kettéosztásra nogyonis könnyelműen 
hajlandó. A «gordiusi csomó» megoldói kardjukkal talán átmetszhetnék 
a probléma szálait — de megölnék, amit beburkolnak: a valóságot! 
Ilyen megoldásra a valóban marxista esztétika, mely az elébetáruló fel
adatokat felmérte már: soha nem is gondolt! Sokkalta felelősebben érezte 
át egyrészt mindazokat a szempontokat, melyek dialektikus voltából kö
vetkeznek — másrészt amaz erőfeszítéseket, melyeket magával az élő, 
a teremtő, s önmagát újjáteremtő irodalommal közösen vállalt.

Mert ennek az esztétikának ép marxista volta múlott azon, hogy 
a gyakorlattól — melyet számúra mind a társadalom, mind az irodalom 
fejlődése egyforma érvénnyel szabott meg — el ne szakadjon, s annak 
értelmét egyre inkább tudatosítsa. Igen, ez az esztétika, mely nem utolsó 
sorban a tudatosítást, az irodalom kifejezte vágyak és hajlamok nevükön 
nevezését is hivatásának tekinti: magával az irodalommal azonosulva, 
összefonódva élte végig mindazt az előretörést és visszazuhanást, mindazt 
a-vajúdást és reményt, mely a magyar irodalom életét három esztendő 
óta betölti. A magyar irodalom történetében oly hosszú idő óta először, 
egy harcos és éber esztétika kívánt most részesévé, együttszenvedőjévé 
és együttörvendőjévé válni magának az írói alkotásnak — hol követelőd
zőn, hol türelmesen, hol nagylelkűen, hol könyörtelenül.

Másfél esztendeje még úgy éreztem, az «apátián irodalom» pa
naszainak kell hangot adnom. E szavak akkori igazságán és őszinte
ségén utólag sincs mit módosítanom — ám azóta, ha nem is apánkká, 
de alkotásunk részesévé, egyetértéseink és ellenkezéseink sugallójává, 
vagy kiváltójává, perlőnkké és sorsunkban osztozóvá vált egy új eszté
tika. Kritikai gyakorlata szigorú — de ugyanily szigorúakká váljunk 
mi is, ellene támasztott igényeinkben!

Hozzászólásokat szívesen közlünk a «Forum« kővetkező számában. (Szerk.)
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E szigor és ez igények, de méginkább: a marxista esztétika eddigi 
eredményeinek megmérése, sőt az irodalommal megosztott küzdelmek és 
vajúdások végigtekintése, időszerűekké válnak két tanulmánykötet meg
jelenése, valamint a különböző folyóiratok kritikai rovatának megélén
külése alkalmából. Keszi Imre (A sziget ostroma, Budapest, Dante, 19-18) 
és Szigeti József (Ütban a valóság felé, Budapest, Hungária, 1948) 
tanulmánykötetei irodalmunk legújabb erőfeszítéseivel és eredményeivel, 
kereséseivel és hullámzásaival azonosult írásokat foglalnak össze, me
lyeknek homályai és világosságai a mi homályainkat és világosságainkat 
mélyítik, illetve élesítik. Ép ezért, valamint az új esztétika és az élő, új 
irodalom egybeforrottsága miatt, bevezetőül az utóbbinak helyzetét kell 
szemügyre vennünk.

birodalmunk ez egyszer alaposan elmaradt az élet, a valóság fejlő
dése mögött» — állapítja meg Szigeti József, kötelének bevezetőjében. 
Valamivel később elismeri azonban, hogy: «íróink legjava ma, hosszú 
tanácstalanság, tétovázás után útban van -a valóság felé.» Majd a ma
gyar irodalomnak a valóságért folytatott küzdelméről szólva, talán első
ként fejezi ki irodalom és esztétika gyakorlatának szerintünk oly szük
ségszerű és felbonthatatlan egységét: «Ha az irodalmi kritika e küzde
lem egyes állomásait mereven megtagadja, viszonylagos sikertelenségük 
miatt, akkor elszakad az irodalom eleven életétő l» ...

E három megállapításból következik az is, hogy az irodalom «elma
radottságát» nem sokkal lépheti túl az esztétika haladottsága. Még ha 
az esztétika nem csupán látja, de könnyebben ki is fejezi azokat a végső 
célokat és irányokat, melyeket bizonnyal az irodalom is átérez, de nehe
zebben, tökéletlenebbül fejez ki még: az irodalommal egybeforrt esz
tétika csak amannak problémáiból táplálkozhatik veszélytelenül — ami
ként az irodalom is csak egy testvéri esztétika szemlélete által újulhat 
meg. «Elmaradt» irodalom magához kell fékezze az esztétikát — az 
esztétika pedig csak akkor igazán haladott, ha magával is ragadja az 
irodaimat.

De vájjon irodalmunk valóban annyira «elmaradott»-é, az élet, a 
valóság fejlődése mögött?

Erre a kérdésre lehetetlen anélkül felelnünk, hogy az alkotás sajá
tos törvényeit, az írói «műhely» termelési rendjét figyelembe ne vennők! 
Szigeti világosan nevén nevezi irodalmunk — s következéskép: esztéti
kánk — mai állapotát: útban vagyunk — az útonjárók, s kissé talán az 
utat törők verejtékével, sebeivel testünkön. S ezen az úton az irodalom 
gyakorta el is szakad az esztétikától —r néha a helyes ösvényt lelve meg, 
néha a tévését, melyről vissza kell fordulnia: de még a vargabetűk is 
hasznunkra válhatnak, ha kockázatuk az igazságkeresés, nem pedig a 
könnyelmű kaland kockázata! A mai magyar irodalomban a marxista 
kritika két elhatározás közt választhat: vagy bevárja, amíg egy friss 
nemzedék nő föl, mely végkép hátalfordít az idősebbek problémáinak, 
de vagyonának is — vagy résztvesz a problémákkal folytatott küzdelem
ben s a már megszerzett vagyon kiaknázásában, tehát: dialektikus mó
don, a régi megsemmisítésével, de maradandó eredményeinek konzervá- ] 
Iásával, folyamatosan épít tovább.

Rendkívül biztató és ösztökélő az a figjTelem és megértés, melyben 
a marxista esztétika a felszabadulás küszöbén átlépő nemzedékek problé-
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máit részesítette. E problémák azonban még nem oldódtak meg — s ter
mészetük nagyonis összefügg az írói «műhely» sajátos, gyakorlati tör
vényszerűségeivel. Nemrégiben egy, az élő magyar líráról szóló tanulmá
nyomban megkíséreltem számba ven ni azokat az eszközüket, melyekkel 
a költő egy új valóság nyersanyagát új hatékonysággal érvényesülő mű
vekké kikalapálhatja. Vagyis: a módot, ahogyan például egy átélt, tehát 
számára konkréttá váll társadalmi valóságot ábrázol. Még az «eszköz» 
szót is annak az összefüggésnek tudatában választottam, mely az életet, 
a világot formáló — tehát: tcrvelő-termelö erők — és az életet, a 
világot tervelve ábrázoló művészi alkotás között felismerhető. Talán 
elégtelenül kifejtett gondolatmenetemet a kritika élesen utasította vissza. 
De ennek ellenére is úgy kell látnom: a mai magyar irodalom valóság- 
keresésének nem egy problémáját a kifejezési eszközök kérdésében lehet 
megragadnunk — s ezen bizonyára csak azok érthetnek «szellemtörténeti 
formalizmust», akik talán azt hiszik, hogy a műalkotások eszközök nél
kül, valamely «misztikus-irracionális» folyamat gyümölcseiként kerülnek 
át az alkotó tudatából a valóságba — a traktorok pedig kalapács és 
szerszámgép nélkül, a munkások kezének puszta «mágikus» érintésére 
készülnek el.

Viszont, hogy az igazi marxista esztétika mennyire tisztán látja a 
kifejezési eszközök mögé felrajzolódó összefüggéseket, arra példát nyújt 
Keszi alexandrin-tanulmánya, mely megállapítja, hogy: «másfajta tar
talmi és világnézeti elvek uralomraj utasát másfajta verselési elv gyakor
lata fejezi ki» — s észreveszi azt is, hogy «a világnézeti elv döntő és 
nagyszabású, sokszor konvulzív változásának a versformában — e kisebb 
világban — kisebbméretü, de a költemény egész hangzásának alapjelle
gét érintő változás felel meg.» Nemkülönben Szigeti is jelentőséget tulaj
donít Déry regényével kapcsolatban, az időrend-szerkezet — mint a re
gény anvagát jelentős mértékben formáló meghatározó eszköz — világ
nézeti, társadalmi és irodalomtörténeti vonatkozásainak!

Mindezt csak annak bizonyítására kellett megemlítenem, hogy az 
irodalom valóság felé irányuló áttörésének sikere, nem utolsó sorban 
eszközeinek megújulásán múlott. Mert amiként kétségtelen, hogy egy-egy 
mű technikáját valamely társadalmi sajátosság határozza meg (Szigeti a 
kapitalista társadalomban széthulló emberi élet sajátos optikájával ma
gyarázza Proust és Huxley regényeinek «szubjektíve egyneműnek fel
ismert életdarabokaí» fonálra fűző szerkezetét) — s amiként tendencia 
és ábrázoló technika egységéből, illetve ellentmondásából méltán vonha
tunk le magának a műnek világnézeti lényegét érintő tanulságokat (Szi
geti meg is teszi ezt a Befejezetlen mondattal, Király István pedig Nagy 
Sándor új regényével kapcsolatban) —, ugyanúgy elhihetjük, hogy hiába 
jutunk új konkrétumok s egy teljes, új, társadalmi valóság birtokába; 
régi, elavult eszközeink miatt ismét és ismét csak a réginek, az elavult
nak ábrázolására kényszerülünk. S ugyanezért kell — ha a marxista 
esztétika gyakorlatiságát elfogadjuk — az írói «műhely» munkarend
jére különös tekintettel lennünk. Mert az alkotás konkrét nyersanyagát 
megformáló eszközök hatékony vagy elavult, célszerű vagy maradi volta 
mindig csak az írói «műhelyben» derülhet ki hiánytalanul.

De talán még világosabban mutatkozik meg a kifejezés technikai 
eszközeinek gyakorlati jelentősége, ha szemügyre vesszük azt a közvet
len hatást, mely az irodalmat társadalmi valóság és ideológia felöl az 
utébbi évek során egyaránt érte. A felszabadulás előtt valami hamis és
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egészségtelen feszültség: «népiesek» és «urbánusok» ál-ellentéte jelle
mezte a magyar irodalmat. Ez az ellentét onnét származott, hogy az 
előbbiek egy romantikus vitaiizmus, az utóbbiak pedig egy kizárólagos és 
magános elvontság felé távolodlak attól a valóságtól, mely érzék és érte
lem, konkrétság és elvontság, személyiség és társadalom egyetemes, és a 
teljes embert megjelenítő ábrázolását sug'alibatta volna számukra. A fel
szabadulás után az elenlét: értelmét — a feszültség: erejét vesztette, az 
irodalom pedig megpróbált visszavonulni azokból a zsákutcákból, me
lyeknek mélyén oly makacsul és rögeszmésen feszült neki a céltalanság 
és értelmetlenség falainak. Minden lépése, amit megtett odáig, önként 
teremtett akadály, önmagát korlátozó gát volt -— ezeket kellett leküz- 
denie most immár visszafelé, büszkén dédelgetett sikerek, fájdalmasan, 
de hasztalan kivívott diadalok megtagadásával. Érthető, hogy sokaknál, 
s ép a legmesszebb hatoltak körében, ez a visszavoulás valóságos pá
nikot kellett. Voltak, akik néhány lépést tettek csak az új cél felé, s meg
torpantak, mások konokul megvetették lábukat a múltban, mely lassan
ként sivataggá száradt körülöttük — hangjuk a sűrűsödő magányban 
veszett el.

Soká tartott, amíg a felismert változás csontjáig járta át a magyar 
irodalmat. Rekedt, bizonytalan kiáltásaira a visszhang nem onnét támadt 
már, ahonnét megszokta. S új visszhangok támadtak körülötte, melyek 
néha csak növelték a sötétben maradtak tériszonyát.

Míg végül, s ma már kétségbevonhatatlanul, kivilágosodtak előtte 
új feladatai — megnyíltak a problémák, melyekkel kiki megvívhatja a 
maga értelmes harcát, még ha kudarcok keserű árán is.

De a felismerés világosságában derült ki, hogy a fegyverek, az esz
közök, melyekkel harcunkat meg kellene vívnunk: használhatatlanok. 
Mát űj szavakat akartunk mondani, új érvényű ábrázolást nyújtani: 
szerszámaink a régi nyomokra siklottak. Amit mondtunk, magunknak is 
idegenül hangzott — pádig tudtuk, nem a régi többé. Meglelt valóságunk 
eltorzult, mihelyt hozzáértünk — magunk torzítottuk el. Sejtelmesnek 
sikerült, amit világosan láttunk — ellenünk támadt az anyag, ép amikor 
birtokunkba vettük. A valóság fellázadt ellnünk, összekuszálta szándé
kainkat. Ügy érezhettük magunkat, mint az erdőirtó, akit cserbenhagy 
a baltája.

S közben mind nyilvánvalóbbá vált múltúnk időszerűtlensége — nem 
csupán lényegében: mikéntjében is! Tudtuk, a maga idejében helyes volt, 
amit mondtunk: de hogyan mondhatnék most, helyesen? Bizonnyal nem 
úgy, mint tegnap! Fülünk hirtelen élessé vált tegnapi hangunkra — de 
már a holnapit akartuk hallani.

Valamikor mostani napjainkat a magyar irodalom egyik döntő 
«stílusváltása» teszi majd nevezetessé. Ez a «váltás» van most ép folya
matban. Az eszközök váltása. Megfontoltan, körültekintő sorrendben 
cseréljük ki elavult szerszámainkat. Mégsem maradhatunk üres kézzel!

A marxista esztétika más ilyen «váltást» is szárnontarfott már. 
Szigeti nem mulasztja el, hogy a legjelentősebbek egyikére hivatkozzék, 
Lukács György Gorkij-elemzésével kapcsolatban. Amikor az orosz, pol
gári nagyrealizmus viszonyát ismerteti az «eldologiasodott», «kész», «má
sodik természetévé» vált kapitalista világhoz, megjegyzi- «A szkématiz- 
mus legyőzésének módszere náluk: szélsőséges helyzetek kitalálása köz
napi körülmények között . . .  Az ábrázolásnak ez az útja szükségszerűen 
odavezet, hogy a Balzac-féle regény drámai-novelliszfikus koncentráció
ját felváltja a tolsztoji szélesség, epikus nagyvonalúság. A novelliszlikus



koncentráció Gorkijnál jelentkezik ismét, aki a társadalmi átrétegezö-
dés nagy folyamatát, a íorradalomelötti Oroszország, Emberi komédiá
ját örökíti meg.»

Gorkij müvére valóban sajátosan jellemző a sűritettség egy, a regi 
epikai gyakorlaton túlmutató, s a polgári realizmus iskolás technikájá
val gyökeresen szakító változata. Sajátos ütemük van , a Gorkij-regények
nek, s ez az ütem legalább annyit elárul az ábrázolt új világról, mint ma
gának az írónak hite, ideológiája, vagy a társadalmi összefüggéseket a 
regény szerkezetében, az alakok funkciójában utánozhatatlan céltuda
tossággal és gazdaságossággal érvényesítő művészete. Kemény és drámai 
sűríteítség ez: a regény epikája nyer általa új értelmet és erőt — gondol
junk csak az Artamónovok szerkezeti ívelésére, s megérthetjük, miben 
rejlik Gorkij eszköz-újítása az ábrázolás mindama hagyományaival szem
ben, melyeket a polgári epika akár leghatalmasabb alkotásai testesíte
nek meg, a Háború és Békétől a Buddenbrookig. Gorkij regényíve más 
terheket hordoz, mint elődeié: másként épül tehát maga az ív is —- egy
szerűbben, tömörebben, de tömörségében nagyonis különböző tartalma
kat és jelentéseket egybefoglalón. Gorkij szerkezeti megoldása, stílusa, 
ábrázolási módszere döntően eltér a polgári realizmustól — újabb, és 
ugyanakkor ősibb: a népi epikának s akár a stilizálástól — a sürített, 
keményebbé edzett értelem érdekében történő stilizálástól — sem vissza
riadó elbeszélésmódját példázza a műve.

Természetesen, mindez nem jelentheti, hogy Gorkij újításának leg
lényegesebb eleme a formai — de inkább: hogy az igazi lényeg érdeké
ben — nélkülözhetetlen. Amennyire más a Gorkij elbeszél«? hangja, 
mint az előtte megszólalt orosz nagyrealistáké, annyira más kell legyen 
az új magyar irodalomé is — ha új tartalmát, új konkrétumait meg 
akarja szólaltatni. Egy nagy újíió már járt előttünk, akinek legalább a 
hangja talán nem annyira tulajdon jelene, mint inkább a mi jövőnk he
lyett is megszólalt: Móricz Zsigmond. «Problematikus realizmusát» Szigeti 
igen finom és találó elemzés során értelmezi: — de problematikusnak az 
anyagát, a látásmódját, nem pedig az eszközeit érezzük!

A valóság felé forduló magyar irodalom első problémái közt fog
lalt helyet múltja bizonyos eredményeinek megőrzése is. Szigeti helyesen 
mutatott rá például a szürrealizmus meghaladásának «paradox belső 
dialektikáiéra», amidőn e meghaladást a realizmusba ágyazottan, magá
nak a realizmusnak egyik mozzanataként képzelte el. De még a szürrealiz
mustól függetlenül is, az új magyar irodalom kialakulását csak múltjá
nak megszüntetése — és megőrzése, tehát maradandó eredményeinek 
továbbépítésé révén várhatjuk. József Attila, Móricz Zsigmond és mások 
műve nem szakad le az új magyar realizmusról, hanem tovább gazda
godik benne Ez a körülmény a marxista esztétika számára egy dialek
tikus helyzet gondos-tapintatos megőrzését és számontartását teszi szük
ségessé — az alkotó irodalom számára pedig: a «műhely» gyakorlati 
kérdéseinek napirendre tűzését — másszóval: az írói tudatosság eddiginél 
is következetesebb érvényesítését. Figyelemre méltó és megnyugtató, hogy 
a haladó esztétika még az íróknál is hamarább ébredt a gyakorlati «mü- 
helv»-kérdések jelentőségére. A közelmúltban komoly kísérletek történ
tek egy-egy mű anyaga és létrejötte szerinti, tehát merőben gyakorlati 
értékelésére.

De az írói tudatosság felvetésével mar túl is haladtunk az «eszkö
zök» kérdésén, s elérkeztünk egy mélyebb és általánosabb érvényű para
doxonhoz, mely az igazi ösztönösséget és spontánságot is ép a tudatos
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ság eredményeként ismeri föl. Eszközök és célok tudatosítása: íme, a 
marxista esztétika leglényegesebb feladata. Eszköz és cél közti egyetlen 
kapcsolat és láncszem: a tudatosság — s ugyanez a tudatosság illeszti is 
a szerszámok zajától visszhangzó, de lényegileg magános «műhelyt* egy 
nagy, az egész világot, az egész emberiséget felölelő terv szolgálatába, 
mely szolgálat akár a terv újabb állomásainak prófétikus meglátásává, 
sugallásává is magasodhatik:

Szigeti tételét a magyar irodalom jelenlegi elmaradottságáról csak 
oly mértékben ismerhetnék el helytállónak, aminőben a marxista esz
tétikának még nem sikerülhetett volna az írói eszközök, az írói célok élő 
dialektikáját akár az irodalom, akár önmaga előtt tudatosítania. S hogy 
ezt eldönthessük: az eszközök problémájától a célok problémája felé kell 
fordulnunk.

Az írói «műhelyben» tudatosakká válnak az alkotás eszközei. Tuda
tosság nélkül ép spontán alkotás nem jöhet létre. De a tudatosság ki is 
vezet bennünket a «műhely* falai közül: a célok szabad mezőire. Ezek 
a mezők most, és még bizonnyal igen soká: harcok színhelyei.

A marxista esztétika, amidőn e harcokba belekapcsolódik: a huma
nizmus nagy ígéreteivel jegyzi el önmagát és az irodalmat is.

3.

Csaknem fél évszázada, hogy az ember mindinkább kiszorul az iro
dalomból, s helyét azok a jelenségek foglalják el, melyeket eddig ép az 
emberinek diadalmas jelenléte szorított perifériára. Nem véletlen, hogy 
az emberiét oly monumentális összefoglalóinak, aminők Goethe vagy 
Tolsztoj, igazi utódjuk nem akadhatott mindmáig. Az igény, mely az ő 
müvüket létrehozta, s mely az ember testi és szellemi világának egész 
gazdagságát, birtokának határait kívánta megjelölni, nevükön nevezni: 
egyre inkább elhomályosult, aláhanyatlott Vele együtt hanyatlott alá 
maga az ember is, a kapitalizmus válságaiba, az osztálylét tragikus 
ellentéteibe, háborúk és termelési krízisek poklaiba.

Az új esztétika, s az új irodalom ismét vissza kíván térni: az ember
hez. Ez az ember azonban, akit a megújult ábrázolás oly türelmetlenül 
megragadni, szemlélete és eszközei oly régóta áhított tárgyává emelni 
kíván; ez az ember maga is csak tervek és harcok majdani céljaként, 
vágyakban és elhatározásokban él még — «virtuálisan»! Az ember maga 
is útban van, végsőnek ígérkező jövője, ellentmondásoktól ment sorsa 
felé — azon az úton, mely eddig is a szenvedéseiben és öntudatában 
leginkább emberinek megmaradt osztálynak volt az útja. Ép az en> 
berhez visszatérésnek e jövőbe kényszerülő, s az ember ábrázolásának az 
ember megteremtésével egybeszövődő vágya avatja nem csupán az új 
irodalmat, de az új esztétikát is, sajátosan «prófétikussá». Mily mérték
ben tölti be nálunk a marxista esztétika ezt a «prófétikus* hivatását, 
mily mértékben szegezi pillantását a jövő felé, amikor a jelent látja? 
Nem kétséges, hogy a jövőt csak a jelenben ismerheti föl, s minél ho
mályosabban látja e jelent, annál kevésbé juthat magának a jövőnek 
birtokába. Esztétika és kritika, ép a mostani időpontban, e «profetikus» 
jelleg elhanyagolása által, vethetnék vissza a fejlődést — vagy vezet
hetnék téves utakra, még akkor is, amikor talán magától az irodalom
tól a leghaladóbb elveket kérik számon.

Az ember nem csupán az irodalomból szorult ki, hanem a valóság
ból is. E kiszorulás folyamata nagyonis tudatos azok előtt, akik a
m  -



polgári társadalom történetében a kapitalizmus «eldologiasító» hatását 
végigkísérték. Az »izolált Én* kialakulása és felszínenmaradása, melyet 
Szigeti oly élesen állított a legújabb magyar líráról szóló tanulmánya 
középpontjába, hatásaiban félreérthetetlenül példázza az irodalmi ábrá
zolás térvesztességét mind a belső ember, mind a külső világ mezőnyein. 
Az a regényírói ábrázolás, mely még Fieldingnél, a realizmus fellendü
lésének kezdetén, oly gazdag emberi viszonylatokat tudott felölelni, s az 
élet oly korlátlannak tetsző bőségéből merített — mennyire megváltozott 
feltételekkel, az írói nyersanyag minő megcsappanásával kénytelen ki
egyezni, akár Proustnál, akár a legjelentősebb moderneknél is! Az írói 
nagyság teremtő többlete, mely egynémelyiküknél az ábrázolt világ sze
génységét még kiegyenlítheti, mily könnyen bizonyulhat elégtelennek! 
Hisz nem az alkotónak kell gazdaggá álmodnia a világot — maga a világ 
árassza el az alkotót hasonlíthatlan gazdagságával!

«Izolált Én* és «izolált irodalom»: e két fogalom kapcsolata annyira 
nyilvánvaló, hogy hajlandók vagyunk, akár túlságosan is hamar siklani 
el felette, mibenléte árnyalatainak kelleténél kevesebb jeletőséget is tu
lajdonítani! Az ember átváltozása Én-né: íme, a polgári realizmus záró
korszakának döntő folyamata, melyben végkép szét is foszlanak a regény 
valóság-kapcsolatai. A regény és a líra, melyek kezdetben oly teljes pa
norámát tükröztek még a világról — idővel már csak az Én látomásait 
és emlékeit. De hisz maga az Én lehet akár egy világ foglalata! Proust 
és Joyce, ép monumentális voltukban, tagadhatatlanul ^teljes» világot 
teremtettek; az «elvesztett idő» árama nem csupán gyermekkori emléke
ket, de bizonyos társadalmi tudatot is sodor magával. A prousti «idő» 
egyaránt átcsap a szalónokon és a proletárfészkeken. De ez a valóság, 
az Én valósága, oly zárt és levegőtlen, mint egy vasgolyó belseje; — 
gömbszerű, mozdulatlan világ. Fielding, Balzac és Tolsztoj végtelene, 
szüntelen mozgása után: világtalan börtön, megmásíthatatlan dermedtség.

Emberré csak kapcsolatainkban, viszonylatainkban válhatunk. Az 
Én mérhetetlen és véges, folytatás nélküli és megismételhetetlen. Az em
ber azonban szüntelen változás — változatok meg-megújuló rengetege. 
Az.ember: kapcsolat és viszonylat a mással, a másikkal — a valósággal. 
A prousti «idő» értelmét veszti ember és valóság viszonya mellett. Az 
újra «emberiesedő» irodalom tehát az ember és a valóság új viszonyát 
igyekszik megteremteni. S ezt az új viszonyt kell «pröfétikus» módon 
meglátnia az új esztétikának.

Minél inkább lemond legmagasabb igényeiről ez az esztétika: célját 
annál kevésbé érheti el. Feladata egyrészt teremtő-tervező — másrészt 
értelmező, s mindkét feladat elválaszthatatlan magának a marxista- 
leninista gondolatnak ember- és társadalomalakító tevékenységétől. Te
remtő és tervező ez az esztétika az eljövendő ember arcvonásainak fel
ismerésében — annak megmutatásában, ahogyan ezek a vonások már a 
jelen műveiben kirajzolódnak — vagy abban a közreműködésben, me
lyet az «izolált Én» helyébe lépő teljesebb, gazdagabb ember ábrázolásá
hoz magának az irodalomnak nyújt. Értelmező az új esztétika hivatása, 
mivel a valóság szerkezetét, dialektikáját kell újból és újból felfednie, 
megvilágítania — hisz csak a tudatosítás révén találhatja meg igazi kap
csolatát az irodalommal.

Mennyire jutott a legújabb magyar irodalom az ember és a valóság 
kapcsolatának újra megteremtésében? — ez a probléma vezethet csak el 
bennünket esztétika és irodalom viszonyának helyes mérlegeléséhez.
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Ä polgári realizmus akkor szakadt el a valóságtól, amikor ember és 
valóság viszonyában az «izolált Én»-t állította az ember helyébe. A fel
szabadulás utáni magyar irodalom természetesen a helyes kapcsolatot 
nem tudta azonnal megteremteni: 1945 óta az «izolált Én» újabb és 
újabb kísérleteinek lehettünk tanúi, melyekkel az elvesztett valóság 
visszaszerzésére törekedett. Az «izolált Én» a valóság révén akart meg
újulni, emberré visszaváltozni — magányát hirtelen fel akarta tölteni 
a meglelt világ gazdagságával. Ez a sorrend: természetes és egészséges — 
s az elmúlt esztendőket valamikor talán a majdani magyar realizmus 
problematikus, ám sokat ígérő nyitányaként fogják számcntartani.

önmagában, és az embertől elszigetelten azonban, csapdának bizo
nyulhat akár maga a valóság is. A felszabadulást követő idők valóság
keresése még az «izolált Én» jegyében bontakozott ki. Maga az a körül
mény, hogy Magyarország új korszaka — a szó legpathétikusabb értel
mében: oly «látványszerű» külsőségek közt született meg, aminőkkel az 
ostrom, vagy a fasizmus összeomlása szolgált — már maga ez a körül
mény: a történelmi fordulat tragikus színei és apokaliptikus füstje mögé 
rejtette a nagyonis nyilvánvaló összefüggéseket — a honnan és a hová 
kérdéseit. Volt időszak, a felszabadulás után, amikor a letűnt kor való
sága kiáltóbbnak, jellegzetesebbnek mutatkozott a jelennél — holott a 
jövő problémái akkor már eléggé «profétikus* hangsúllyal kezdtek jelent
kezni ahhoz, hogy a fasizmus akár legfájóbb és leggyülöletesebb emlékei 
mellől, új vállalkozásokra szólíthassanak. De az irodalom akkor még 
éppen csak hogy áttörte az «izolált Én» falait — éppen csak hogy kap
csolatba került a valósággal: ahhoz, hogy az Én-t emberré újítsa, az új 
valóságból még nem szívhatott magába eleget. Szigeti líra-tanulmánya 
igen alaposan és szenvedélyes következetességgel elemzi is a magyar köl
tők egyrészének megrekedtségét az «izolált Én» falai közt — de nem 
fordít elegendő figyelmet arra áz oldódási folyamatra, mely mégis csak 
örvendetesen megindult, az Én és a valóság e kései összetalálkozása nyo
mán. Bármily helytállóak java aggályai és ellenvetései: az 1947-es ma
gyar líra nem csupán az «izolált Én» fennmaradásáról, de egy lassú, ám 
biztató humanizálódás első jeleiről tanúskodik És ez a humanizálódás 
egy frissen, újonnan meglelt valóság sugallatára válik a magyar irodalom 
mind világosabban megfogalmazott igényévé.

A magyar irodalom tehát, a felszabadulástól, mondhatni, mindmáig: 
az átmenet jelenségeit mutatja. Ezek a jelenségek nem csupán azoknál 
az íróknál és költőknél figyelhetők meg, akiknek talán a legnagyobb 
erőfeszítésre volt szükségük, hogy kitörhessenek Énjük elszigeteltségéből. 
A magyar irodalom, a felszabadulás előtt, alig is tudna olyan művet fel
mutatni, mely a honnan és hová kérdéseit elég világosan tükrözné. Ma
gának a valóságnak szerkezete, erőinek rendszere és aránya csak az új 
esztétika értelmezésében válhatott világossá. Figyelemreméltó azonban, 
hogy egy bizonyos «profétikus» magatartás a felszabadulás előtti idők 
lírájában — sőt prózájában is — elég gyakori. A reménykedő várakozás
sal kinyújtott kéz mozdulata jellemzi ezt az irodalmai; talán csak József 
Attila és Illyés Gyula érhetik be azzal, amit máris az ujjaik közt tartanak!

A kinyújtott kéz megkapta, amit várt — az irodalom találkozott 
azzal a valósággal, mely megválthatná az «izolált Én» magányából Ez a 
találkozás vetette föl számára a kifejezési eszközök megújításának imént 
tárgyalt kérdését, de átmeneti szükségszerűséggel, «prófétikus» voltát is 
ez szüntette meg. Mivel azonban bizonyos jelek arra mutatnak, hogy az 
irodalom máris belenő új vaj óság - környez tóbe — bizonnyal nem sok idő
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mulvs, egy új telítettség fokén: az ..izolált Én" emberré fejlődésének be
fejeztével újból várhatjuk azokat a reménykedő, «profélikus» hangokat, 
melyekből az eljövendő emberiség hangjára ismerhetünk. Ezen a fokon 
válik majd a magyar irodalom az igazság, az egyéni és a társadalmi — 
az egyéni voltában is társadalmi, a társadalmi voltában is egyéni — igaz
ság kifejezőjévé. Mostani, átmeneti korszakának homályaiból lelkiisme
retének mostani káprázatából, otthontalrnságából és elégtelenségéből 
akkor tér majd meg az igazság tűzhelyéhez. Ember és valóság dialektikus 
egysér?befoglr.lója lesz ez az igazság!

Válaszúton című tanulmányában Szigeti József konkrét példán tanul
mányozza irodalmunk „átmenetiségének“ néhány kérdését. E tanulmány 
végtanulságai ép sz'gorukban meggyőzőek és sugallók. Csak ép a „válasz
út“ kérdése dőlt már el, e tanulmány megszületésének időpontja óta. 
Az „átmenetiség“ akár legkevésbé előremutató problémái is túl vannak 
már azon az útkereszteződésen, mely az «izolált Én» számára a valóság, 
vagy a téboly „átjárói“ felé nyílt. Maga a döntés azonban nem történhe
tett oly gépies módon, ahogyan azt b’zonyára egy vulgáris kritika elkép
zelte. Annak, aki választott, végig kellett gondolnia az utat, melyet eluta
sítani készült — s ábrázolnia is ezt az utat, ezt az elutasítást. Ez az ábrá
zolás oldhatta csak föl a válaszú*-elŐttisóg feszfl’tségét. Szigeti szerint 
le kellett leplezni a „társadalom elől való menekülés illuzórius tartal
mait“, kimutatván e tartalmak konkrét, társadalmi eredetét. Ennek a 
gondolatnak érvényesítése az ábrázolásban, tulajdonkép a „vá’aszút“ 
kérdésének végső elintézését is jelenti. Mihelyt az „irrealitás“ válaszúját 
társadalmi meghatározottságában ismer iĵ t föl: válacztottunk is már! És 
továbbéptünk az izoláltságból, egy olyah «átmenetiség» felé, mely dúlt- 
ságában is hálás talaj immár a humanizálódás vágya is igénye számára.

Esztétika és irodalom közös lépés-tartása egyrészt azon múlik, vájjon 
az esztétika elég rugalmasan, az árnyalatok iránt eléggé kifinomult szem
mel tudja-e követni „izolált Én‘4 és valóság — majd pedig: ember és 
valóság viszonyának folyamatban lévő alakulásait —, másrészt pedig 
azon, vájjon elegendő kérlelhetetlenséggel, s meg-megújúló időszerűséggel 
fejezi-e ki, kéri-e számon ember és valóság viszonyának végső eszményét?

Mielőtt erre a kérdésre is válaszolhatnánk, a marxista esztétika egy 
másik nagy hozadékának hatására kell figyelemmel lennünk, új irodal
munk sorsának kialakulásában.

Ez a hozadék: magának a marxista esztétikának gondolati tartalma. 
Egy olyan irodalomnak, mely a marxista esztétikával kapcsolatba kerül, 
szükségkép gondolativá kellene válnia. Ez a gondolatiság nem csupán 
azoknak a végső, vagy közbenső politikai tartalmaknak megjelenítésében 
nyilvánulhatna meg, melyeket politikai harcaiban és törekvéseiben fejez 
ki maga a mozgalom. Ezek a tartalmak, melyek tulajdonkép az új valóság 
hordozói: természetesen az irodalom legfontosabb témáit kell képezzék. 
Hisz lehetetlen a valósággal kapcsolatba kerülni, ha nem veszünk tudo
mást azokról a célokról és folyamatokról, melyekben ez a valóság testet 
ölt. Ez a körülmény veti föl számunkra a témák problémáját ■— témákét, 
melyek a körülöttünk folyó küzdelmek képét, egy átalakuló társadalom 
problémáit, valóban jellegzetes típusait, lelkiállapotát, reményeit, megtor
panásait, csökevény hibáit és születő erényeit tartalmazzák. A témák 
kérdése látszólag egyszerű: van felfogás, mely egyedül az írói képzelet 
valamiféle áttelepítésétől is eredményt vár. De csak azzal, hogy novellák 
és versek témáiul akár a munkás- és parasztosztály életének felületét 
választjuk — csak azzal, hogy szerény versikék rímei közé a marxista
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gondolat akár legnagyobb hordozóinak nevét illesztjük: a valósággal még 
igazi, bensőséges viszonyba nem kerültünk. Természetesen, akkor sem, 
ha még ez a felület is, a munkás- és parasztság mindennapi életének, 
harcának akár legfelületesebb ábrázolása is — távoli, elérhetetlen célnak 
bizonyulna, az irodalom számára!

Miként kerülhetünk az új témák felülete mögé? Miként foghatjuk meg 
ezeket lényegükben? 4

A felszabadulás utáni irodalom nem egy kudarca ép a valósággal 
csak felületi módon teremtett kapcsolatban leli magyarázatát. A marxiz
mus kifejezte valóságnak azonban szilárd, belső, gondolati szerkezete van. 
Erre a gondolati szerkezetre építi a maga művét a cselekvő politika — 
müvet, melynek legfontosabb állomásait, a földreformtól kezdve, az álla
mosításokon át, alakulásában nap mint nap szemlélhettük és átélhettük. 
De gondolati szerkezetében kellene megragadnia az ábrázolandó valósá
got magának az irodalomnak is: abban a sajátos gondolatiságban, melyet 
a marxista filozófia teremtett meg, s melynek egynéhány nagy témája: 
egyén és társadalom, vagy ember és tárgy viszonyai — az öntudat beszű

külése, „misztifikálódása“, illetve kitágulása, megtisztulása — , íetisizmus 
és eldologiasodás társadalmi-gazdasági, illetve lelki-erkölcsi vonatkozás
ban —, az ember uralma önmagán és a természeten stb. stb. —, vagyis 
mindazok a fogalmak, melyeket Henri Lefébre a „mindennapi élet kriti
kájának“ jegyében foglalt össze, s melyeknek alkalmazásában a dialek
tikának az élet, a valóság területére való beáramlását kell felismernünk: 
mindez gazdag és csaknem kihasználatlan gondolati forrásokat nyit meg 
az alkotó képzelet számára. *

Akik holmi „tételességíől" tartanak, beláthatják majd, hogy e téte
lességet legbiztosabban a gondolati szerkezettel, s legkevésbbé a valóság 
felületén mozgó témákkal lehet elkerülni. Azon a vadászterületen, mely 
megnyílt most előttünk: csak a legnagyobb vadakra szabad lőni — csak 
a legnagyobb problémákkal szabad megmérkőzni, ha az előző korszak 
beszűkült ábrázolási lehetőségei közé visszakozni nem akarunk. Felesleges 
hangsúlyozni, hogy ez a „gondolatiság“ tüstént meddővé válnék, mihelyt 

magát a művet konkrét jellegétől megfosztaná, 6 elmulasztaná a filozófiai 
gondolatot elvontságából kivetkeztetni. Gorkij műve nem egy példáját 
nyújtja gondolat és konkrétum szerves, egymást tápláló, egymást fejlesztő 
egységének. Gondojunk csak Klim Számgin élete ama részeire, melyek 
a „nép“ fogalmát oldják gondolatiságából konkréten élményszerűvé, de 
olymódon, hogy az élmény mögött a valóság gondolati szerkezete sértet
len és világosan érzékelhető marad. A magyar irodalom gondolativá fejlő
désén tehát nem az elvontság új kultuszát, de ellenkezőleg: a valóság 
mélyülését, a konkrétum megerősödését, gazdagodását érijük.

A magyar líra és próza a gondolatiság beáramlása nyomán nem té
tel-, hanem probléma-irodalommá válnék. Miért ne képezhetné magyar 
regény magját például ilyesféle kérdés: „kiléphetünk-e a valóságból?"
S mik a társadalmi okai ily „kilépés“ vágyának? Mik a következményei, 
egyénileg és társadalmilag? — Miért ne ábrázolhatná a regény akár a 
fetisizálódás folyamatát, akár az új érvénnyel jelentkező emberi szabad
ság-problémát, vagy az öntudat „demisztifikálódását“? Ezek a témák is 
csak egy társadalmi valóságba ágyazottan képzelhetők el — de gondolati
ságukban talán ép ezt a többletet jelentik, mellyel az új realizmus, a pol
gári, a balzaci realizmus hagyományait és eredményeit tetézni képes.
A nagyrealizmus tana, anrdőn a teljes — az egyéni és a közösségi — 
ember ábrázolását követeli meg, nem érheti be még a balzaci, vagy 4
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tolsztoji módszer újjáélesztésével sem: többet kell követelnie, ha nem is 
eredményben, de szándékban, hogy a születő realizmus valóban új legyen.

A gondolativá fejlődésnek a magyar irodalom mindeddig vajmi kevés 
nyomát mutatja — de ugyanily kevéssé jelentkezik a gondolatiság szá
monkérésének vagy az esetleges kísérletek számontartásának szándéka, 
magában az új magyar esztétikában. S e sajnálatos hiány azzal a nem 
egyszeri rögtönzöttséggel magyarázható, mellyel a marxista esztétika nagy 
alapelvei nálunk gyakorlottá, vagyis: kritikává váltak. Ezt a hiányt pedig 
csak ez alapelvek lelkiismeretes végiggondolása — és a vulgáris, a durván 
egyszerűsítő kritika lehető kiküszöbölése tudná eltüntetni.

Mindezek után figyelmünket annak eldöntésére fordíthatjuk, minő 
mértékben tudott rugalmassá válni, s az élő, az alakuló magyar irodalom 
életébe és alakulásába bekapcsolódni a marxista esztétika, ép az esztétikai 
gyakorlat: a kritika területén? A terjedelmes és huzamos kritikai műkö
désre visszatekintő Keszi Imre gyűjteményes kötete ily vonatkozásban 
nem egy tanulságos és jellegzetes példával szolgál.

4.

Ahhoz, hogy egy kritikus igazán összetalálkozzék az irodalommal, s 
mintegy annak szívéből, annak lelkiismereteként szólalhasson meg, való
sággal a művek helyett vallván ezeknek erényeiről és hibáiról — ahhoz, 
hogy egy kritikus szabatosan és egyértelműen tudatosíthassa az irodalom 
tartalmait: legfontosabb, hogy helyesen döntse el, mi az, amit elvet, s 
mi az, amit véd? Bárki azt hihetné, ezt a kérdést legkevésbbé a marxista 
kritikusok érezhetik sürgetőnek, hisz ha valakié, úgy az ő állásfoglalásuk 
eleve kialakultnak tekinthető. De ehhez az állásfoglaláshoz arányosítani 
is magát az anyagot, s jgaz arányok szerint bontani megtartandó, illetve 
elvetendő jelenségekre: mérték és érzék legnehezebb próbája.

Hogy Keszi Imre mily lelkiismeretesen és körültekintően hatol a 
maga „eleve kialakult“ álláspontjával a kortársi irodalom kényes terüle
teire: arról elsősorban aggályos mérlegelő munkája tanuskodhatik. 
„Ostromnak“ szánja kritikusi művét az „izolált Én“ maradék magánya 
ellen: írásainak javarészét alkotják azok a könyörtelenül polemizáló ta
nulmányok, melyekben a harmincas évek sziget-szellemét ostromolja. Ez 
a szigetszellem nem ok nélkül támadt föl 1945-tel: ereje teljében nyomta 
el a fasizmus — tehát elnyomója megdőltével átmenetileg új erőre is* 
kellett kapnia.

Keszi Imre problémái — melyeknek legfeljebb hevületét és csökönyös
ségét lehet helyenként túladagoltnak tekintenünk — jelentősen hozzá
járultak az ideológiai mezőny tisztulásához. De a magy âr irodalom problé
máinak gyors növekedését mi sem bizonyítja inkább, mint hogy Keszi 
kötetének ép ezeket az írásait érezhetjük most a legtávolabbinak, s ép 
bennük kereshetnék hasztalan azokat a profétikus előremutatásokat, 
melyekkel az új esztétikának a születő irodalom segítségére kell sietnie. 
Keszi azonban eljut az igazán lényeges, a pozitív problémákhoz: fokoza
tosan, őszinte erőfeszítések árán érvényesíti ezeket kritikai gyakorlatában. 
Tagadhatatlan: ő érvényesíti elsőízben — ő az első marxista kritikus, aki 
az élő magyar irodalom jelenségeit a nevükön nevezi, s finom arányérzék
kel állítja föl mérlegüket. E problémák jegyében válik munkássága iga
zán építővé: a marxista esztétika ezekben az írásokban lép ki tervszerűen 
az alkalmazót Lan elvek köréből az alkalmazott gyakorlat mezejére. Meg
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teil állapítanunk': ezeknek az elveknek helyes és gyümölcsöző alkalmazása 
elsősorban Keszi kritikai érzékenységén múlott. Ennek az érzékenységnek 
köszönhetjük, hogy dialektikus módon érvényesült a dialektikus elv, a 
gyakorlatban is. Amily kevéssé tudóit mindmáig kilendülni kategorikus 
merevségéből a vulgáris kritika, oly hajlékonnyá és éberré edződött Keszi 
szemlélete. Polemizáló türelmetlensége elvi kérdésekben nem egyszer 
bántón, sőt frivolul hat — így többek közt Emberség és irodalom című 
írásának első részében, mely új irodalom és új esztétika viszonyának 
megítélésében a kelleténél könnyűbb, s a megengedettnél könnyelműbb 
szempontnak enged helyet. Igazi, kritikusi erényei azonban tüstént riteg- 
mutatkoznak, mihelyt az alkotó személyiség problémáinak közvetlen vizs
gálatára nyílik alkalma — legyen akár a jelen, akár a múlt irodalmának 
äiakja ez az alkotói Mindaz, amit másutt felesleges türelmetlenségnek 
érezhetünk hangjában: itt céltudatossággá — mindaz, amit kötekedőnek, 
magatartásában: itt építő jószándékká változik.

Pártprogram és művészet című írása különösen szerencsés példáját 
nyújtja elv és gyakorlat, szándék és alkalmazás spontán egységének. 
A realizmus körül kialakult vitában egyedül ő veszi észre, hogy az újabb 
irodalom erőfeszítései egy realista ábrázolás megteremtésére, belső, auto
nóm szükségletből „magátólértetődően“, nem pedig holmi politikai 
meggondolásokból, a politikai fordulatot követőn jöttek létre. A jobboldali 
kritika ily értelmű, rosszhiszemű gyanúsításait — meglepő módon; a bal
oldali is visszhangozta néha; Keszi ép dialektikus szemlélete jóvoltából jut 
el az igazságos, elfogulatlan ítéletig.

Kényes feladatot old meg Keszi az optimizmus elvének alkalmazásá
ban is. Nem-dialektikus gondolkodású kritikus kezében ez az elv egy
könnyen a happy-end esztétikájává válhatnék: Keszi a látszat helyett a 
lényeg optimizmusát keresi — olyan optimizmust, mely nem a negély, 
de a teljes igazság hangján szólal meg. Hisz a teljes igazság mindig is 
optimista: a hibákban, a hiányokban, a leküzdés, a felülkerekedés útját 
is kifejező! Tételének bizonyító anyagát markolhatta volna mélyebbről is: 
igazsága nem homályosul! volna el az optimista jelenségek körének kiszé
lesítésével.

De gondolatmenete nyomán s kissé az ő kritikusi működésére is vonat
koztatva, felvethetnők a kérdést: vájjon csak optimista irodalomról lehet-e 
beszélnünk? Nem kérhetjük-e számon a kritikától is, optimizmusát?

A kritikai optimizmusnak bizonyára abban a hitben kell kifejeződnie, 
hogy a haladó irodalom számára minél több igazi tehetség nyerhető meg 
- -  nrg akkor is, ha emezek némelyike nehezebben találja meg az utal 
hozzá. Az optimista kritika az irodalom minél szélesebb köreibe veti 
reményét — s inkább igényeket, semmint akadályokat növel magasra. 
Maga az optimizmus ugyan nem menthet semmiféle kritikai tévedést —• 
de tévedni is 'hasznosabb: nagylelkűség, semmint: szűkkeblűség miatt. 
E nagylelkűség mit sem csorbíthat a kritikai élességen — s kívánatos 
éberséget nem homályosíthatja el. A kétest, a bizonytalant is számonfar- 
tani: még mindig mélyebb felelősségérzetre, sőt, éberségre vall — mint 
hálatfordítani neki.

Keszi b:zonnyaI ama kritikusaink közé tartozik, akikben a kritika 
optimista lelkiismerete a legmesszebbmenően bizonyul hatékonynak. De 
ez a lelkiismeret és ez az optimizmus még őbenne sem futhatta meg tel
jes pályáját. A minél szélesebb körre kiterjeszkedő kritikai érdeklődés 
bőséges anyagot lelhet akár a legfiatalabb, akár az alkotó ereje teljében 
álló úgynevezett második „nemzedék“ vitjának és arcának őszinte feltár
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rásában. őszinteség helyett az elhallgatást választani: a marxisba kritika
alapelveinek részleges feladása.

Keszi elemző érzéke, és harcrakész természete annál kedvezőbb arány
ban bontakozik ki, minél konkrétabb, tehát az írói arcképhez m nél köze
lebb álló feladatokra vállalkozik. Mondatainak sokhelyütt a kelleténél ia 
lazább szövését ilyenkor az a fordulatosság és élesség váltja fel, 
mely éppen nem akadálya, de inkább, növelője a világosságnak és 
egyszerűségnek. Kis tanulmányai akár Vajda Jánosról, akár Mikszáthról, 
vagy Krúdyról: esztétikai igény és marxista szemlélet példamutató egyez
tetései. A Krúdy-portré a magyar realizmus egyik legbonyolultabb minő
sítési kérdését dönti el — • végső következtetéseiben helyesen —, a tanul
mány méretei miatt azonban, bizonyító eszközeiben: elégtelenül. De a 
többi portré is — Schöpfliné, Kassáké, Nagy Lajosé — tartalmaz valami 
érdekeset, finoman megfigyeltet. Egyszerűség és világosság: nála valóban 
a fogalmazás művészi igényeinek sugallóivá válnak. Kritikusi pályája 
annál biztatóbbnak ígérkezik, minél következetesebben irányul majd a 
miivel, illetve az alkotó egyéniségével szorosan összefüggő, elemző-meg
világító feladatokra.

Esztétika és irodalom lépés tartásának első feltételét, melyet bizo
nyos rugalmasságban és az árnyalatok iránti érzékében ismertünk föl: 
Keszi eddigi munkássága, példamutatón tölti be.

5.

Ember és valóság viszonyának ábrázolását kéri számon a kritika az 
irodalomtól — az esztétika pedig ugyané viszony tartalmait fogalmazza 
meg. Mik ezek a tartalmak? Miként módosulnak ember és valóság fejlő
dése nyomán? És miként öltenek testet az irodalomban?

Szigeti József könyve alkalomul szolgálhat arra, hogy ember és való
ság viszonyának tervszerű tudatosítását a marxista esztétika részéről, e 
tudatosítás legfontosabb állomásain át, nyomon követhessük. Ez a tuda
tosítás: a voltaképeni út a valóság felé — tehát Szigeti könyvének, címé
ben is oly találón jelölt tárgya.

E könyv érdekessége és jelentősége nem kis mértékben a módszeré
ben rejlik. Magának a módszernek, a marxista bölcselet történelem- és 
irodalom-értelmező módszerének alkalmazására mind gyakrabban figyel
hettünk föl, az utóbbi időben. De szenvedélyesebb és következetesebb 
alkalmazásra aligha a Szigetiénél. Pedig e tanulmányokból ép az derül 
!ki, hogy ennek a módszernek lényeges, éltető eleme a szenvedélyesség. 
Ami gépiesnek és hidegnek tetszhetett másoknál: Szigetinél a szenvedély 
következetességében válik igazán élövé. Sajátos mozgást tükröznek a 
tanulmányai:, dialektikus mozgást, mely egyúttal a gondolat szabad játé
kának, öntudatos kibontakozásának jelbeszéde is. Szenvedélyességénél 
csak makacssága jellemzőbb — de ez a makacssága vezeti el legmerészebb 
és legeredetibb, habár nem egyszer vitatható megállapításaihoz.

Miben válik hasznára ez a szenvedély és makacsság? Abban, hogy 
elvezeti a részletek és árnyalatok fontosságának felismeréséhez, az apró 
tények, a nehezen észlelhető mozzanatok helyes értékeléséhez, ami már a 
valóság bonyolult és elhanyagolhatatlan mozgásainak, áramlásainak fel
ismerése, értékelése is. Gondolatának sajátos feszültsége származik abból 
a képességéből, hogy az eszmék, a nem egyszer túlságosan is jegesnek, 
mozdulatlannak tetsző eszmék köréből átnyúl a valóság kockázatosabb, 
de forróbb, ellenőrizhetetlenebb, de gazdagabb meglepetésekkel kecsegtető



közegébe, s ilymódon egész műve jellegzetes teljességet, Összetettséget
nyer. A kiindulásul szolgáló elveket nála mindig a részletek tanulságai 
.oldják élőkké, rugalmasakká — s legjobb tanulmányai a közvetlenséggé 
.álminősülő közvetettség példáiban bővelkednek. De ezek a példák — köz* 
vétlenségnek s közvetettségnek ezek az eredményes mérkőzései — egyút
tal a gondolat emberivé válását, az eszméknek anyaggá, az elméletnek 
életté olvadását is hirdetik. Elvont gondolkodás — és a gondolatot a való
ság tartalmaival telítő érzék: Szigeti művének két ellentétes természetű 
sugallója. Az előbbiből az utóbbiba — tehát: a közvetettből a közvetlenbe, 
az eszmeiből a valóságba: szenvedélye és makacssága vezetik el. Mert 
ezek késztetik, hogy következetesen és céltudatosan egy-egy gondolat leg
mélyébe fúrjon, amíg csak a kőzet hideg felszínét a hőforrás vize el nem 
önti.

Elvek és mozzanatok ily egységbefoglaló szemlélete biztosítja ítéletei
nek árnyaltságát — vagyis: pontosságát. Igen-igen, vagy nem-nem meta
fizikai merevsége helyett: igen és nem valódi aránya — amiben éppen 
nem kétértelműséget, hanem a becsületesség és felelősség egy magas fokát 
kel) felmérnünk. Valamiféle „szerető szigorban“ ölt erkölcsi formát a 
szenvedélye és makacssága. Tévedései — az olyanok, aaninők például a 
líra-tanulmány egynémelyik arcképében és értékelésében érhetők tetten 
— mindig is abból származnak, hagy szigora veszít valamit a melegből, 
ítélete pedig a többoldalúságból. .

Szerb Antalról írt tanulmánya aligha tanúskodik hékülékenységről, 
engedékenységről: szigorú taglalása mégsem végződik egyoldalú negatí
vummal, ami — bármily gépies logikával kívánkozik is gondolatmenete 
végére — a valóság egyoldalú eltorzítása lenne. Finom és mérlegeit fenn
tartásokat tart mindig kezeügyében, s ezeknek köszönheti gondolatmene
tének spekulatív merevségtől ment rugalmasságát. Abban, ahogyan e 
gondolatmenetben a részlet az általános eszközévé és kiegészítőjévé, 
konkretizálójává és kidomborítójává válik: Lukács György módszerének 
legtudalosabb és talán legsikeresebb továbbépítését keli látnunk.

Szigeti kötetének központi problémája az elvi tisztázás. Tehát elsősor
ban: bizonyos negatívumok félresöprése s az új irodalom kibontakozását 
akadályozó, átöröklött görcsök és megkötöttségek felszámolása. De a 
kötet jellegét az a körülmény is meghatározza, hogy Szigeti az új magyar 
irodalomnak olyan fejlődési fokát vizsgálja, mely a továbbmutató jelensé
geknek aránylag még híján van. Ugyanezért a „profetikus“ szempontokat 
kevésbé tudja érvényesíteni, mint Keszi, habár bevezetőjében olyan fon
tos, a jövő útját megvilágító kérdéseket vet fel, melyeknek taglalására 
még vissza is kell térnünk.

Történeti érzéke helyesen fogadja el az új fejlődés kiindulásául a Szerb 
Antal és Halász Gábor életművének utolsó szakaszában kialakult kétsé
geket és problémákat. Annak bizonyítására, hogy az új magyar irodalom 
nem mesterségesen, nem holmi „ráparancsolt“ sugallatból született meg, 
de folyamatos, őszinte fejlődés gyümölcseként: a két kitűnő szellem ma
gatartását és korukhoz viszonyulását valamikor még alaposabban meg kell 
vizsgálni. Szerb Antal és Halász Gábor sajátos, ellentmondásokkal teli < 
helyzete világítja meg azt a további, még kiélezettebb helyzetet is, mely
ben Szigetinek végre kell hajtania tisztázó munkáját. A kötet legjelentő
sebb. és a magyar problémakörön túlmutató írása, a Kierkegaard-tanul- 
mány ennek az ellentét-helyzetnek egyik végső pólusát számolja föl. Az 
exisztencializmus szerepének az új magyar irodalomban talán nem is lehet 
túlzott jelentőséget tulajdonítanunk. —. Szigeti tanulmánya azonban, a



me gyár helyetf, inkább ez európai, polgári irodalom helyzetére irányuló
érvényességében sem bontja meg a kötet gondolati szerkezetét. A felszabad 
dulás utáni magyar irodalom gondolatilag is olyan helyzetbe került, hogy 
probléma-megoldásai valamikor érvényesekké válhatnak más irodalmakra 
— hisz nem kétséges, hogy mindazok a kérdések, melyeket mi most meg
fogalmazunk, nem he'yi jellegűek immár, s a legáltalánosabb hatállyal 
válhatnak jelképesekké, irányimutatókká.

Szigeti kötete — nem tekintve két bevezető írását: a Révai József és 
Lukács György munkássát összefoglaló, értelmező: Marxizmus és ma
gyarság, illetve: Marxizmus és humanizmus címüeket, melyekben a klasz- 
szikus esszé-iskola két bravúros teljesítményének tanúi lehetünk — Szi
geti kötete, java anyagában, a magyar irodalom „átmeneti“ korszakának 
értékelését nyújtja. Nem csupán líra-tanulmánya kapcsolódik ehhez a 
korszakhoz, de Déry-elemzése is, mely egy immár csaknem „történetinek“ 
tetsző periódus kérdéseit tisztázza; hisz a Befejezetlen mondat, nagyrea
lista voltában legalább annyira fordul a mult, mint a jövő felé. A kötet 
bevezetője, sokak számára talán túl merészen, valójában azonban tagad
hatatlan történeti jogossággal állítja egymás mellé Móricz állítólag „pro
blematikus“ és Déry naqij realizmusát — egymás mellé állítás közben 
azonban a történeti perspektíva-arányokra gondosan és felelősségteljesen 
ügyelve.

Tévednénk azonban, ha az „átmentiség“ problémáinak alapos és 
szenvedélyes elemzéséből nem derülnének ki magának a jövőnek szem
pontúi isi Szigeti nem mulasztja el. hogy e szempontokra, a kötet tanul
ságait összefoglaló bevezetőben különös hangsúlyai utaljon. Ez a hang
súly: „profétíkus“ — a hangsúly aláhúzta gondolatnak tehát külön figyel
met kell szentelnünk.

A Móricz—Déry-probléma megvilágítását Szigeti a nagyrealizmua 
definíciójával vezeti be — de ezt a definíciót- az egyéni és a társadalmi 
ábrázolás definícióját, az osztály ellent ét szempontjával egészíti ki, melyből 
az „egységes és egész kép“ kialakul. Ez a kiegészítés nem csupán helyt
álló. de a Szigeti által, az igazság szenvedélyével újból és újból számun
kért dia’ektikus alkalmazás révén, Móricz szerepének és helyzetének meg
értéséhez is vezet.

Ennek ellenére, magának a „problematikus realizmusnak“ elvét, leg
alább^. ahogyan azt Szigeti alkalmazza Móriczra — problematikusnak kel! 
éreznünk. Sz'getinek igaza van abban, hogy a magyar társadalom fejlődé
sének perdöntő kérdése „kicsúszott Móricz kezéből, mert csak ,alulról5, 
csak a szegényparaszt felől, nézett 1848-ra, nem ,alulról* is, .felülről* is, 
egyszerre, mint Petőfi“. Gondolatmeneté továbbra is meggyőző, sőt, esz
tétikailag és irodalomtörténetileg egyaránt példamutató marad, amikor e 
hiányosság társadalmi-történelmi okaira rámutat és az ezekből levont 
tanulságokhoz fentebb jellemzett kautélái egyikét is hozzáfűzi: ha
Móricz átmeneti helyzetét, a nagyrealizmusér! folytatott küzdelmét, ered- 
ménye.nek problematikus jellegét nem látjuk, akkor ez nemcsak Móricz 
Zsigrnond meg nem értése, hanem egyszersmind értetlenség irodalmunk 
egyik alapvető kérdésével szemben.» Értékelésének szigorúan történeti
dialektikus jellege még annak, a nagyrealizmussal szemben gyakorta fel- 
hánydorgatott, jobboldali-vulgáris ellenvetésnek érvényét is megsemmisíti, 
mintha egy alkotó tehetséges-, illetve, egy mű remekmű-volta, önmagá
ban már realizmusának bizonyítéka lehetne. A Móricz—Déry, (illetve •  
Goethe—Heine), valamint az Ady—József Attila párhuzamok felállítása
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után, alkotói nagyság és társadalmi-történelmi helyzet viszonyának félre-
értési, félreértéke.esi lehetőségét hárítja el azzal, hogy József Attila meg
szólalásának puszta iuőpontjából nem von le Adyvai szembe® hátrányos 
következtetéseket.

A «problematikus realizmus» tétele ott válik maga is problema
tikussá, de ott vezet is át az új irodalom és új esztétika legidőszerűbb kér
déséhez, ahol Szigeti fölveti a «profetikus» ábrázolás szempontját, meg
állapítván, hogy «Móriczban és Déryben nyomát sem lelni az ilyen pró- 
fétizmusnak. Művészi teremtőképességük — társadalmilag kondicionált — 
közös határa a profetikus alakok tökéletes hiánya.» Szigetinek ez a meg
állapítása erősen vitatható. Hogy Dérynéi mennyiben — arról, fejlődése 
teljében álló és a jövőben bizonnyal még sok meglepetéssel szolgáló író
ról lévén szó, egyelőre időszerűtlen még beszélni. Móricczal k■ pcsolatban 
azonban Szigeti megfeledkezik az Erdély írójának hatalmas, típus-alkotó 
tehetségéről. Móricz típusai egytől-egyig mélyen jellemzők társadalmilag 
— s talán nem is valamennyien a «szegényparaszti» világot fejezik ki. 
Móricz nem csupán «barbárokat» alkotott és nem is egyedül Rózsa Sán
dort! De alkotott-é prófétikus típusokat?

Idézzük magunk elé az Erdély Bethlen Gáborét és Báthoryját. Ez 
utóbbi bizonnyal az «úri Magyarország» Örök típusa — könnyelműségé
ben. de üstökös-voltában is a múlté. Az előbbi, Bethlen Gábor: józan 
és lassú, építő és békés, hitéért azonban harcolni kész — mindent 
összevetve: a naoyyá nőtt kisember, a másiknak rögtönző, szeszélyes, 
pazarló nagyiírisága mellett. Móricz mindkeltejükben oly jellegzetes és 
társadalmilag is oly mélyen gyökerező típusokat alkotott, akik á magyar 
valóságot csakúgy kifejezik, mint Tolsztoj típusai, a Háború és Békében 
az oroszt. Növeli a Befhlen-Báthory típus-pár jelentőségét, hogv arcuk 
mögö+t nem nehéz a Móriczét — és az Advét felismernünk. Vonatkoztas
suk most el a Bethlen- és a Bá^hory-arcot magának a regénynek történelmi 
környezetétől, feledjük a történelmi Bethlen Gábor származását és poli
tikai magatartását (hisz ezek itt csak megtévesztően hatnának, mivel 
inkább a történeimi személyiség, semmint a tínus jellegzetességeivel kap
csolatosak) — és két társadalmi osztály — tehát két történelem Magyar- 
országát látjuk magunk előtt. Az úrit és a népit — a múltét és a jövőét. 
A könnvelmű iószándékában is rombolót — a nehézkességében is építőt, 
emberségest. Természetesen, tiilzás lenne azt állítani, hogv a Bethlen-arc 
a magvar jövő kizárólagos arca! De egy valami kétségtelen: megalkotá
sával Móricz kilépett a szegényparaszti világból s anélkül, hogv az úrival 
azonosult volna, megsejtett valamit, amit maid a jövő hoz el. s amibe 
szíve legtitkosabb reményeit is vetette. A múltba merülve kissé a jövőre 
talált — tehát viszonylag, a magyar irodalom nagy átlagához viszonyítva 
prófétikus ábrázolásra vált képessé. És ez a körülmény, anélkül, hogy 
Szigeti gondolatmenetét megbontaná, végkövetkeztetéséhez olyan «fenn
tartás» hozzáfűzését igényli, mely a magvar realizmus sorsa és története 
szempontjából inkább kedvező, semmint kedvezőtlen.

6 .

De Móricz «profetikus» volta még viszonylagosságában is csak meg
növelhetné azokat a «prófétikus» igényeket, melyeket az új esztétika az 
új Irodalommal szemben támaszt. Ezek az igények itt-ott torz fogalma
zásban jelentkeztek. Torz kérdés csak torz feleletet vonhat maga után,
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türelmetlenség pedig némaságot. Még ha indokoltnak tekinthető is néha
a türelmetlenség, mellyel a kritika egy része úgy tekint a magyar iroda
lomra, mint valami kitünően felszerelt és ellátott műhelyre, mely nem 
képes, vagy nem hajlandó egész lendülettel alkotni és munkálkodni — 
még ha meg is értjük helyenként a számonkérés ingerült hangjait: az 
igény legtisztább, leghiggadtabb megfogalmazását kell megkeresnünk 
ahhoz, hogy kielégítéséről — tehát a magyar irodalom fejlődésének 
további lehetőségeiről őszintén szólhassunk.

A kritikai türelmetlenség eddigi, konkrét megnyilvánulásaira, kétség
telenül a legbecsületesebb szigor jellemző. A marxista kritika épp a 
marxizmus-leninizmus világnézetével azonosult írók műveivel szemben 
lépett fel a Icgkönyörtelenebbül. Nagy Sándor, Aczél Tamás és Balázs 
Anna regényei figyelemreméltó müvek, új tehetségek biztató jelentke
zései. A Forum decemberi és januári számainak kritikai rovata mé^is 
a megtisztelő, az építő szigort érvényesítette velük szemben. Az Cr jó 
vitézével kapcsolatban Király István találó elemzéssel mutatta ki a 
regény szándékainak és kifejezési technikájának ellentmondásos jellegét. 
És eltérő fogalmazásban ugyan, de nagyon is találóan, az «eszközök» 
problémáját vetette föl, amidőn figyelmeztetett a XIX. századi kritikai 
realizmus formáinak elavultságára. És kritikájának előremutató célzata 
máF egyúttal az irodalommal szemben támasztott új igény kifejezése is,

A Fórumban megjelent kritikák előrelépést jelentenek az új eszté
tikai értékelés terén, még ha a profétikus szempontoknak hangot nem is 
adnak. Az esztétika új igényeivel szemben, írói részről, mintha egy 
sokaktól félreértett «ellenzékiség» nyilvánult volna meg utóbbi időben —  
ez az «ellenzékiség» azonban nem egyéb, mint a rosszul feltett kérdésre 
tévesen érkező felelet.

Keressük hát meg a kérdés világos megfogalmazását — és próbáljuk 
rá az őszinte, világos feleletet megadni!

Erre a megfogalmazásra ugyancsak Szigeti bevezető tanulmányában 
bukkanhatunk. A Móricznál és Dérynéi hiányolt «prófétikus» ábrázolás 
igényét ily módon veti fel a mai irodalommal szemben: «A profétikus 
ábrázolás objektív, történelmi lehetősége ma igen kedvező módon van 
megadva . . .  íróinknak csak körül kell tekinteniük, hogy ezer- és százezer
számra találjanak olyan «csirákat», amelyekből kifejlődik majd annak a 
magyar embernek a típusa, aki ráébredt már a maga új, igazi, demokrati
kus életére, megvalósította már demokratikus szabadságának minden gaz
dag lehetőségét.» Szigeti elképzelésében ennek az új típusnak ábrázolása 
nem történnék holmi lélektelen gépiességgel, hanem az írói «műhely», 
sajátos törvényei szerint. Abban, hogy a továbbiakban közvetett és köz
vetlen ábrázolást különböztet meg egymástól: a szót ugyan ki nem 
mondva, az írói «műhely» szempontjait érvényesíti.

A félreérthetetlen kérdésre a mi válaszunk is félreérthetetlen.
Az új magyar irodalom az «izolált Én» korszakából, a felszabadulás 

után átlépett az «átmenetiség» periódusába. A következő lépés: ember és 
valóság új viszonyának megteremtése — továbbjutás az Én szigeteltségé- 
ből az ember kialakítása felé. Emberré válik ismét az Én — s az ábrá
zolásban is megjelenik az új ember típusa.

Az így felvázolt út: az irodalom autonóm, spontán fejlődésének útja. 
Autonóm és spontán módon jött létre az »izolált Én» kapcsolata is, a 
valósággal, a felszabadulás után. Az irodalom nem külső parancsra, ha
nem tulajdon ösztöneinek sugallatára, legőszintébb igényeinek és szükség
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leteinek kielégítésére kereste és találta meg a realizmus xítját. Ä tovább
lépés ezen az úton is autonóm és spontán módon történik.

Eddig sem kívántunk szerenádot ablakunk alá — s ezután sem 
fogunk az éjszakai cigányprímás szerepére vállalkozni! Embert, új ember
típust készülünk teremteni — s ezzel a típussal együtt teremtjük meg, 
izolált Énünkből, emberibb, mind emberibb magunkat! Amit Szigeti 
számonkér az irodalomtól, az már folyamaiban is van. A lírában félre
érthetetlenül megszólaltak az új emberiesség hangjai — s a lassabban 
mozduló próza sem marad már soká adós velük. Talán azt vethetné 
valaki szemünkre, hogy a realizmus eszményét mindeddig nem valósítot
tuk meg hiánytalanul? Hiányunkon ez egyszer csak tulajdon igényeink 
még magasabbra csigázásával segíthetünk — s ez az új, ez a magasabb 
igény: annak a gorkiji értelmű romanticizmusnak igénye, melyet Németh 
Andor szólaltatott meg egyik legutóbbi írásában. A «valóságból kivont 
eszméhez» hozzáadni a »vágyott lehetőséget»: íme, a «profétikus» meg
oldás, mely felé irodalmunk útban van — talán határozottabb léptekkel, 
mint a kritika általában észreveszi. Ember és valóság új, profétikus vi
szonya realizmus és romanticizmus gorkiji egységében valósul majd meg!

És ezzel Szigeti másik kérdésére is felelhettünk: a magyar iroda
lomnak elmaradottságáról. Csak abban a szükségszerű ütemben vagyunk 
«elmaradottak», amelyben a szó, a megfogalmazás is elmaradott vala
mennyire, az érzékelő tudat mögött. A kiáltás, az indulatszó hamarabb 
tör föl — a lírában. De a közlő, az ábrázoló szó: a próza szava sem 
késik soká mögötte. •

Móricz Zsigmond eljutott a jövő magyar embertípusának viszonyla
gos megteremtéséig. Az új magyar irodalom már nem csupán magyar, 
de általános, emberi célokra is függesztheti szemét. Talán épp a próféti- 
kus lehetőségek hiánya fullasztotta mindeddig torkába ennek az iroda
lomnak, legnagyobb és legörökebb szavait. A problémák, melyekkel 
eddig megküzdeni kényszerült: kínosan csökevények, vigasztalanul 
helyiek voltak. Most az egész emberiség problémái nőttek föl hirtelen, 
a szeme elé Kitérhet előlük? Kitérés csak visszafelé nyílik, a boldog gát, 
az ajándékszerű akadály elől. De múlt és jövő válaszútján végkép át
léptünk már. S hogy a jelent igazán a magunkévá tehessük, a jövőbe 
vetjük magunkat!

A jövőbe, mint a próféták, kik már a mában meg akarják valósí
tani a holnapot.

Sőtér István
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KETTŐS TÜKÖR

Csontomba bújsz, mint téli fagy, 
mint szükölő hideg. 
Reámborulsz, mint szűzi hó, 
nem adlak senkinek. 
Reámhajolsz, mint ólmos ég, 
magányos fák alatt.
A versekből Te hullsz elő, 
ha jő a pillanat.

Aztán a ködből válsz elő, 
arcod tapintható.
Egyszer anyám vagy, majd puha 
mákonyos altató 
Másszor testvérként integetsz, 
ha hoznak a napok.
Aztán magamra döbbenek, 
igen, ez én vagyok.

így váltogat tudat alatt 
a léten túli iét.
Hol itt hol ott, de rámtaláls/, 
mint perzselő sötét.
Csontomban te vagy a velő, 
agyamban az ideg, 
magam senkinek nem adom, 
nem adlak senkinek.

Ez a világ csak így világ, 
s csak néha vagy velem.
A szív engedne, el nem old, 
a kettős értelem.
Szívembe lépsz, málnás a csók 
s a mosolyod fanyar.
Te messze vagy s Hozzád az út 
még jó néhány kanyar . . .



ÉN DÖNTÖTTEM

Én döntöttem, hiszem, hogy így igaz, 
így lesz valóbb az emberi világ, 
nekem a vers már nem játék-vigasz, 
de torony, mely már a hegyeken át 
a völgy felé mutat, hol szebb hazát 
építünk s hol az emberi beszéd 
m ulatja népem örök igazát, 
s hol nem hullunk majd oldott kéveként.

Magam tapostam míg elértem erre, 
sokszor festette arcomat a pír, 
nehéz volt ez az út föl a hegj^ekre, 
az elhagyott út néha visszahív.
Mint Kőmives Kelemen építettem 
versem tornyát s mindig ledőlt a kő, 
míg végül vérem és utána testein 
anyagától lett erős, meredő.

Hazám ki egy vagy és örök nekem, 
népem, ahonnét testem vétetett, 
mi elérünk, mi át a hegyeken, 
az utunk fölött szabadság lebeg.
Én döntöttem, én veletek vagyok, 
hisz egyre szebb és jobb már a világ 
a boldogság a szemünkben ragyog 
s fényesítjük az ember csillagát. . .



A  S Z A L O N N A
Az új tanyán szép telünk volt. Hosszú éjszakák kedveztek álmodozá

somnak és bőségesen volt kenyerünk. Már az év elején vettünk egy cso
dálatos tehenet, amely már azért is rendkívüli alakú, szép jószág lehetett, 
mert a miénk volt.

A föld közelsége, amiről szintén azt gondoltuk, hogy a miénk lesz, 
nyugodt gondolatokkal töltötte el képzeletünket. S valóban minden jel 
arra mutatott, hogy álmunk valósággá válik. Apám eljárt a legilletékesebb 
helyen, ahol fölírták igényét a földre s mindent megmagyarázva azt 
mondták, hogy mindenkit ott elégítenek ki, ahol lakik. Mi valóban jó he
lyen laktunk . . .

Az ekét mélyebbre igazítottam szántás közben, mert úgy hittem, hogy 
a föld már nem a gencsi báróé, hanem a miénk. De minek is volna neki 
a föld, ha nem szánt, vet és nem arat — beszélgettük magunk között —, 
így is marad neki jó kétszáz hold, amiből urasan megélhet, ha akar.

Március havában földmérő bizottság jelent meg a majorban, föl
jegyezte a birtok térképének adatait s • megkezdte a gazdasági eszközök 
és szerszámok összeírását. Ezt a földosztás legbiztosabb jelének tekintet
tük s ebben nem is tévedtünk. A lelkesedés hallatlan mértékben vett erőt 
a béreseken. Minden házban, mindenki a földosztásról beszélt A béresek 
beszéd közben már földet osztottak, a kiosztott földeken fákat ültettek, 
öntözőszerkezeteket építettek, esőtől, széltől, úrtól ugyanúgy függetleníteni 
akarták magukat, mint a jó Istentől.

A földosztás eddigi elhúzódása miatt apám és én már aggodalmas 
félelemmel beszéltünk a földről, de az emlékezetes napon derűsen nevet
tünk kishitűségünkön és mi is elhatároztuk a szántás-vetés időrendjét és 
sok dologban más berendezést láttunk célszerűnek s nem olyant, mint 
amit a szomszédaink akartak megvalósítani Alig tudtunk elaludni este 
a gondtól, mintha attól féltünk volna, hogy lemaradunk dolgunkkal má
sok mögött.

A földmérő bizottság megjelenése ugyanolyan mértékű rémületet kel
tett a báróék tájékán, mint amilyen a béresek lelkesedése volt. Alig hogy 
elutaztak a földmérők, a báró főbb emberei tanácskozást tartottak az 
intéző irbdájában s ennek eredményeként másnap este fölhívattak ma
gukhoz egy sereg bérest és fölszólították őket. hogy lépjenek be a Kos- 
suth-pártba. A félév alatt tökéletes földigénylőkké változott béresek fől- 
horkantak, faroltak és vakarództak. Ügy tettek, mintha soha hírét se hal
lották volna Kossuth Lajosnak.

— Melyik az a Kossuth? — kérdezték. — Hol van annak a Kvár
télya ?

Magyarázták nekik, hogy a 48-as Kossuthról van szó, de sehogy se 
akarták megérteni az okos beszédet.

— Ko«suth Lajos!? Itt minálunk? Hiszen az már réges-régen meg
halt! — szörnyűködtek a béresek —, mért nem hagyják nyugodni béké
vel? Minek köll bolygatni olyanokat, akik meghaltak!

— Az igaz, hogy meghalt Kossuth Lajos — mondta a felügyelő —* 
de az elvei és a szelleme most is él. Erre köll figyelni1 . .  .

A Kossuth idejéből való föl nem szabadított jobbágyok curukkoltak 
Kossuth szelleme előtt s jó ösztöntől hajtva okoskodtak'

— Nekünk olyan pártfő kell — mondták —, akihez elmehetünk 
deputációba. Úgy mint a régi jóvilágban. A fenének kellenek szellemek!
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Az igazság az volt, hogy nem akartak bemenni a Kossuth-pártba, fél
tek, hogy a báróval találkoznak bent, akinek el akarták venni a földjét 
A szellemet a döglött lónál is gyanúsabbnak látták.

Apám így nyilatkozott Kossuth szelleméről:
— Jó lesz, ha meghagyjuk a Kossuth maszlagot földosztás utánra, 

mert majd úgy járunk a szellemmel, mint a bolond ráíótiak a madárral. 
Majd ha meglesz a földünk, rátérünk arra is, hogy milyen ruhában járat
juk a szellemet, de most semmi se jó, amiben az urak keze látszik.

A tanyákon így kezdődött el a politizálás, az urak megkezdték és a 
béresek tanulékony módon folytatták. Valami súgás és sustorgás zúgott 
végig a pusztán, és a csend lábrakelt a füstszínű ködben. Az ébredő fák 
és kövek beszélgetést kezdtek egymással az erdők alján. A dolgokban és 
az emberek érzésében az elemek nyugtalansága ébredezett.

A nagy major fÖÍdhözlapított emberei, akik a gazdag magtárak között 
és a kövér földeken vonszolták magukat, semmit sem kívántak jobban, 
mint egy végigaludt hajnali álmot, hogy legalább egyszer ne kelljen össze- 
roskadni a fáradtságtól az állatok között hajnali három órakor. Nagy 
kívánság volt ez is, ami csodálatos módon beteljesült.

A langyos márciusi estében emberek jártak házról házra és gyüleke
zésre szólították a népet.

— Gyűlésre!. . .  Gyűlésre!. . .  — hangzott a kiáltás a sötét házak kö
zött.

A major olyan volt, mint a megbolygatott méhkas. S akik azelőtt 
mukkanni se mertünk, nagy csapatban foglaltunk el egy raktárnak hasz
nált kőépületet, a benne lévő vacakot kiszórtuk az udvarra, s asztalokat és 
padokat rámoltunk bele percek alatt. Nevetve végeztük dolgunkat s nem 
kevés rosszakarattal. A kaszálógépnek keze-lába égnek meredt a tanya 
udvarán, egy mindenféle lommal telt nehéz ládát úgy vágtunk a falhoz, 
hogy a tartalmát senki sem vette volna meg két krajcárért, ami különben 
vagyonba kerülhetett. Valami tej- és szeszválasztó üvegkészülék és más 
bolondságok voltak benne. A szíjaknak és a gyászpántlikás parádéskocsis- 
kalapnak egy kettőre gazdája akadt s kezdődhetett a gyűlés.

A tömeg vezetői benn ültek a teremmé alakított raktár homlokfala 
előtt, apámmal együtt tízen. Egy ember fölállt közülük és így nyitotta 
meg a gyűlést:

— Majd a gépész úr elmondja, hogy minek gyöttünk ide. A mi dol
gunk az, hogy hallgassuk és úgy tegyünk, amint mondja. Kezdheti, gé
pész úr!. . .

Kékedi gépész szép szál, magashomlokú, szőkebajuszú ember volt. 
Éveket töltött közöttünk a pusztán, az arca már a miénkhez hasonult, 
csupán koromfoltos fekete vászonruhája különböztette meg tőlünk. Ké
kedi fölállt az asztal mögött és soha eddig nem hallott okossággal beszélni 
kezdett.

— Barátaim, testvéreim, elvtársaim! Most jöttünk össze először, mióta 
szervezkedünk, de máris új és váratlan eseményről kell beszélnünk. A Ká
rolyi-kormány lemondott. Nem tudja megvédeni az országot a beözönlő 
rabló hatalmaktól, amely vidékeinket dúlja és elnyeléssel fenyegeti hazán
kat. Ma már új kormányunk van, amely minden hatalmat a munkás- és 
parasztnép javára akar használni. Reményünk van, hogy nem leszünk 
idegen hódítók nyomorult szolgái, amik eddig voltunk. Fölolvasom a Ta
nácskormány első nyilatkozatát, amelyben a munkás- és paraszthatalom 
kormánya, a Tanácskormány, élet-halál harc tárgyává teszi hazánk terü
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lete védelmét. Uraink az országot eljátszották véres játékukban és most 
nekünk kell megvédeni és megtartani magunknak.. Ennek fejében minden 
föld a miénk és a régi urak az országban többé urak nem lehetnek . . .

Tömeggé zsúfolva egymás lélegzetét szívtuk a teremben s döbbenten 
hallgattunk, amíg Kékedi gépész a Tanáeskormány kiáltványát megma- 
gvarázta. Én a földem sirattam. Tudtam, hogy a háborút el is lehet ve
szíteni s ez érzésem megmaradt végig. A nagy csendben apám dühödt 
hangja dörrent föl, talán ekkor lőttek először a Tiszánál.

— Kaszával állunk a földünk szélére! — kiáltott apám. — A földün
ket megvédelmezzük!... *

A kiáltvány után Kékedi a magunk dolgáról beszélt s minden szava 
új meglepetés volt számunkra.

— Szervezve vagyunk — beszélt Kékedi — s hogy ezentúl mi történ
jen velünk, magunk határozzuk meg. Nem várunk tovább, hogy elnyeljen 
százéves nyomorunk, és ránkszakadjon az ég, hogy megfulladjunk itt a 
sárban, ahol mindenkinek jutott eddig emberi élet, csak nékünk nem. Ma 
este beszüntetjük a munkát és nem dolgozunk addig, amíg új bérünket 
nem látjuk biztosítva. Hajnalban senki sem kelhet föl. Az állatok gondo
zását reggel nyolc órakor megkezdjük, mert az állatokat táplálni k e l l . . .

Kékedi nem tudott tovább beszélni. A hajnali áíomkínok dühítése 
erőt vett az embereken, sokan külön tanácskozást kezdtek és káromkodva 
kiáltoztak.

Miután a rend ismét helyreállt, Kékedi a föld népének régi elnyoma
tásáról beszélt, hogy mint gázolták le a nagyurak a népet a jobbágyvilág
tól kezdve a mai napig. Az emberek hallgatlak, egy asszony hangosan 
sírt. Én is rosszul éreztem magam a történtektől. Élelemben először hal
lottam ilyesmit. S arról, hogy mi már régebben a világon vagyunk, sem
mit sem tudtam.

A gyűlés után elkésett katonák jöttek a terembe s birkózó kedvük
ben egymást lökdösték. Pestről jártak haza hetenként hatszor...

— Mi van fönt Pesten? — kérdeztem tőlük.
Vékony, cingár legény, a bognárnak katonafia Válaszolt:
— Kikiáltottuk a proletárdiktatúrát! Mink, a harminckettesek elsők 

voltunk az összes ezredek előtt. A kommunizmus most megkezdte az 
eccajg összeszedését az urak és tőkések asztaláról. Nem kockáznak többet 
a fejünk fölött és nem élhetnek ingyen, mint eddig éllek.

— És ha a franciák, szerbek, csehek és a többiek újra visszarakják 
az eccajgot, mit szólsz majd ahhoz? — kérdeztem. — Valamit róluk is 
olvastam az újságban. Nem akarnak megállni a határoknál és ebből is baj 
lehet.

— Ébredj, özvegy Pókainé — mondta a katona —, a Vörös Hadse
reg szövetségben az orosz szovjettel elintéz minden kérdést és a franciák, 
szerbek, csehek meg lesznek kergetve a cifra fenébe. Az orosz hadsereg 
Galícia közelében harcol, minden órában átléphetnek határunkon és segí
tenek mindenki ellen. Németország forrong. Franciaországban szintén baj 
van. Az egész világ a tőkések ellen fordult, nem is lenne okos dolog, ha 
megvárnánk, hogy mások kaparják ki tűzből a gesztenyénket. Itt a tanyán 
nem tudtok semmit — legyintett a katona s abbahagyta magyarázatát.

Nem vitattam tovább igazamat. Nagyon lehetségesnek tartottam hogy 
a tanyán kevesebbet tudunk a világról, mint a máshol forgolódó embe
rek. A katonák elhúzták-vonták egymást a teremből, hogy megmutathas-
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sák a sapkájukon pirosodó ötágú csillagot a tanyai lányoknak s ezzel 
minden vitatkozás befejeződött.

Kékedi gépész plakátot ragasztott a terem falára, amelyben bejelen
tette, hogy hetenként háromszor pártnapot tartunk, és este nyolc órakor 
gyülekezünk. Ilyesmi sem fordult elő, mióta az első emberpárt kizavar
ták a paradicsomból. Megelégedetten széledtünk széjjel a tanya elszórtan 
épült házai között. Siettünk aludni. . .  Ilyenkor a tejút hűvösén künn 
szokott sétálni az Isten, de semmi csudálatosság nem ragyoghatott úgy, 
hogy a szegény béres rajta felejthette volna a szemét sokáig.

A reggel hajnal virradt ránk. Nyolc óra tájban mentem végig először 
a tanyán. A százéves akácok ágai között hosszúfarkú mókusok cikáztak.
A napsütött gyepes térségen színesruhájú asszonyok libegtek a kútra ví
zért. A béresek szekérplaccán álmosan dőltek össze a jármok és rudak. 
A karámoktól a füstösnyakú óriás bika szüntelen bömbölése hangzott.

A távol látszó kastély előtt csendőrök unatkoztak kakastollas kalap 
és feltűzött szurony nélkül. Álltak és hevertek a kastély előtt kétségbe
esett tanácstalansággal. Az arcukra olyan megbántott ártatlanság volt 
írva, mint Nepomuki Szent János szoborarcára a falu szélén. Szedett- 
vedett rongyaikban szerencsétlenül járt hajótöröttekhez hasonlítottak, 
akiket a legkietlenebb tájon vetett partra a vizek zavarosa. A fegyver úgy 
állt a kezükben, mintha valahol a bokrok között találták volna véletlenül. 
Vörös arcukat és lapos orrukat olykor fölemelték hangirányba és bele
szagoltak a semmi jót sem ígérő tavaszi levegőbe. A komműn a régi úri 
lomokkal örökölte a csendőröket s valami hígetszű hatóság ideküldte 
őket, hogy emlékeztesse a béreseket az elpusztult világ gyalázatára.

Mi kocsisok, béresek, csikósok, borjászok, kukások, tehenészek és 
mindenrendű cselédek a gépfélszer drótkerítése mögött gyülekeztünk, itt 
volt a kovács- és bognárműhely is. Nem lehet elképzelni szánalmasabb 
sereget a béreseknél, különösen tavasszal, mikor rongy ruhánk a téli 
használattól rozsdás foltokban vedlik le rólunk, mint kitelelt, sovány álla
tok szőre. Az emberek legtöbben ma frissen borotválkoztak, ami szembe
tűnőbbé tette külsejük szegénységét. Én katonaruhát viseltem civilkalap
pal betetőzve.

Tizenegy óra tájban egy Bocsány nevű szocialista érkezett ki hoz
zánk, kormánybiztosi hatalommal fölruházva, hogy az egész pusztán 
lábrakapott nyugtalanságot lecsillapítsa és minden módon rendet teremt
sen. Kékedi gépész, a vezetőnk jelentette a tömegnek az eseményt és né
hány embert akart magával hívni a tárgyalás szabályos lefolytatására, de 
túl sok volt a jelentkező.

— Legjobb lesz, ha megyünk valamennyien — indítványozta a rőt- 
szakállú sváceros —, elég széles a puszta, széles is, magos is, sok huncut 
ember elfér egy csomóban. Aztán jó lesz tudni is, hogy mit akarnak az 
urak . . .

A vélemények megoszlottak, végül vagy harmincán elindultunk a kas
tély felé, ahol az irodában várakozott ránk a kormány embere. Néhány 
óvatosabb ember vasvillát kerített, mások karót illesztettek a hónuk alá. .

Amíg végigmentünk a hosszú tehénistálló előtt, magasra csapott kö
zöltünk a politizáló hang. A béresek szidták a bárót, mint a bokrot. A ke- 
szeglábú és gyászpántlikás kalappal ékes parádéskocsis dühösen verte 
csizmája szárát és fogadkozott, hogy soha többet nem húzza föl csizmáját 
a báró tiszteletére. Pedig nem a gyűlölet beszélt belőle, csak föl akarta 
hívni a közfigyelmet jólszabott csizmájára, mert mi szinte valamennyien



mezítláb talpaltunk mellette. Olyan lármával mentünk a kastély felé,
mintha valami nagyraszabott úri vadászat hajtői lettünk volna.

Hét-nyolc szuronytalan csendőr sorfala között tódultunk be az iro
dába. Az egyik íróasztal előtt Bocsány állt, a szocialista kormánybiztos, 
harminc év körüli, úriküLséjű, feketebajuszú fiatalember. Mellette két
oldalt az uradalom két főintézője buzgólkodott. Mi béresek, kocsisok, ku
kások és egyebek félkört alkotva tolongtunk az irodában, a kör közepén 
a borjászunk jólkifajlödött bolháskutyája vakaródzott. Ez az iroda meg
szentelt hely volt azelőtt. Nem egy embernek eredt el itt az orravére, ha 
valamelyik pusztai basa kedvet kapott holmi apró túlkapásra, amikor a 
szegény béresnek az arcába taposott, megfosztva a szerencsétlent elkopott 
önérzetének maradékától is. S a régi csendőrök ugyancsak itt szedték ki 
a harapós emberek farkasfogait.

Kékedi, a vezetőnk, négy más emberrel állt a kormánybiztos elé, aki 
minden körülményesség nélkül beszélni kezdett:

— Elvtársak! — beszélt a kormány embere. — A sztrájk eszköze 
a legnagyobb mértékben sajnálatos és elhibázott módszer. Ma olyan kor
mány van az országiján, amely minden munkásembernek megadja azt, 
ami joggal megilleti. Nincs szükség keményebb követelésre, elég ha ismer
jük a hiányt és a panaszt. Minden bajon módunkban áll segíteni. Sürgő
sen adjátok elő panaszaitokat, mert minden elmulasztott kalapácsütés és 
minden föl nem szántott barázda éppen a dolgozók hatalmát és erejét 
gyengíti. . .  — Egyebet is mondott a kiküldött, de ez volt beszédének 
lényeges értelme.

— Nem azért sztrájkolunk — mondta Kékedi —, hogy a kormány 
terhét növeljük, hanem a magunkén akarunk könnyíteni. Mert amikor a 
jobbágyságot megszüntették, nem a jobbágysorsot törülték el, a paraszt
tól elvették a földjét, de a régi állapotát, meghagyták. Ma is úrnak szol
gálunk és ez nem tréfadolog . . .

— Követelésünket írásba foglaltuk mondta Kékedi s ^tintával írott 
papírlapot nyújtott a kormány emberének.

Négy vezető ember, meg Kékedi széket húztak az asztal mellé és le
ültek. A kormány embere rendre fölolvasta a béresek sürgős követelését. 
Az eddigi pénzfizetés nyolcszorosát, a harmados és negyedes földek eltör
lését, negyedévenként egy mázsa rozssal többet, egy mázsa árpát, három 
hold kaoás földet, évi negyven kiló sót és negyedévenként kilenc kiló sza
lonnát követeltünk.

A kormánybiztos mindent vita nélkül fogadott el, csupán a szalonná
val történt fönnakadás.

— Nem tudom, honnan veszünk szalonnát — mondta —, a? egész 
országban sem lehet szerezni. Előbb sertéshízlalót kell létesítenünk, hogy 
vágni tudjunk . . .

A parádéskocsis mentette meg a helyzetet tájékozottságával, hittel 
vallom, hogy nélküle sohasem ettünk volna bérben szerzett szalonnát. 
A kocsis odaállt az asztal elé egyenesszárú pipával a foga között és azt 
mondta a pesti elvtársnak:

— Van itt szalonna, jó uram elég! Csak el köll menni érte A bárónk 
gombai kastélya csupa egy atta szalonnábul van. Egyszóval annyi sza
lonna van olt, hogy akár kabátot varrathatunk belülié magunknak, ha 
hűvösebbre fordul az időjárás . . .

A kormánybiztos derűs nevetéssel fogadta a cifragombos kocsis be
szédét és tovább érdeklődött:
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— Biztosan tudja, hogy van ott elegendő szalonna — kérdezne 
vagy csupán föltételezi?

A kocsis méltatlankodva válaszolt:
— Ilyent kérdezni! Még hogy tudom-e? Nem azt, de még azt is meg

mondom az úrnak fejből, hogy a bárónk melyik kutyája, hányat szokott 
kölkezni. Tíz évig hurcolásztam én a bárót egyfolytában, jó uram! Még 
ma egy hete is én vittem ki hintóval a vasúthó, mivelhogy sok vót őkéi
mének a rováson, oszt hát elszökött Bécsbe, Ügy nézzen a szemembe jó 
uram, hogy én mindent tudok . . .

Az érdemdús kocsis vallomása általános derültséget keltett. A kor
mánybiztos hahotázva nevetett, majd mintha eszébe jutott volna valami, 
elkomorodva leült az asztalhoz írni. Néhány sort firkantott és azt mondta:

— A rekvirálást elrendeltem, elvtársak! Hatalmuk van kutatást ren
dezni a gencsi báró gombai kastélyában és az olt található szalonnát le
foglalni bérfizetés céljára.

Kékedi felém intett és röviden szólt:
— Fiatal elvtárs, azonnal fogd be a lovaid, rekvirálni mentek Gom

bára.
A perc fontosságát megértve, csaknem keresztül gázoltam siettemben 

az embereken, de valóban sietnem kellett, mert ha elkószál a rekviráiás 
híre a kastélyig, mielőtt odaérünk, kihűlt nyomát szagolhattuk volna a 
szalonnának. Pillanatok alatt futottam le az istállókhoz. Elmondhatom: 
azóta se akadt ilyen sürgős dolgom. Néhány perc leforgása alatt két fe
kete lóval és kocsival álltam a kastély előtt. A két szélső istrángot levetet
tem és mentem be az irodába jelentkezni. Bent már füstöltek a pipák. 
A kormánybiztost körülállták a parasztok, mint kotlós tyúkot a csibéi és 
égre-földre magasztalták:

— Micsoda fajin ember! Milyen jóravaló képe v a n .. .  Csupa ész..«  
mondta a szőrös ábrázatú bivalyos.

Én már szalonnaszagot éreztem.
— Itt áll a kocsim a kapu előtt! — kiáltottam Kékedi felé.
Az embercsoport' karéjba oszlott és Kékedi kiválasztotta a rekviráló 

bizottság tagjait.
— Rezsnyák és Gubik, Lehota és Ökrös, rekvirálni mentek Gombára. 

Járjatok el okosan és erélyesen. Katonák voltatok, tudjátok, hogyan megy 
az ilyesmi.

A kéznél álló parádéskocsis ötödikként átvette a kormánybiztos leve
lét és velem együtt hatan elindultunk. Künn kocsira ültünk és elhaj
lót!

mdülő tavaszi földek között, mindenütt lejtőnek tartva értünk a 
gombai kastély közelségébe. Szilfákkal fedett magas halmok lábánál, fe
nyők között fehérlett messziről a kastély. Az erdő vastag illata kifeküdt 
az útra, a fölöttünk hajlongó faóriások orvosságot leheltek. Ebben az 
erdőben madár szerettem volna le n n i...  A lovaim is éreztek valamit a 
tái rejtelmességéből, amint lefékezett kocsival ereszkedtek le a hegyről a 
völgybe: fülüket hegyezték és néha nagyokat dobbantva megugrottak. 
A sörényük úgy lobogott a szélben, mintha táltosokká váltak volna. A 
lámpásfejü fiatal kancáim egyike fogára vette a zablát s ágaskodó tánccal 
röpítette a kocsit.

Távol a falutól első épület volt a kastély. A nyitott kapun át egye>- 
nesen az udvarra hajtottam fogatom és odaálltam vele a márvány
lépcső elé.
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Mintegy húsz darab különféle kutya társaságában egy elfuserált«
képű, térdnadrágos, magas kopasz ember jött a fbgadásunkra. Csupa 
csontból, bőrből és ronda ráncokból volt megépítve az egész ember, 
póznaszerű vékony lábánál csak a lila gumókkal benőtt orra volt vasta
gabb. Igen elcsodálkoztam, amikör megláttam a torzalakot, mert ilyen 
különös formájú emberrel még nem találkoztam, ö  volt az udvarmester 
a báró portáján. Az ő órája után kelt föl a kastélyban a nap s ha a cse
lédeknek rossz éjszakájuk volt, az udvarmesterrel álmodtak, aki nem 
csak szokatlanul csúnya, de fösvény is volt. S hogy mi mindent etetett 
meg a cselédekkel, arról külön regényt kellene írni.

— Jónapot, Matyi! — köszöntötte a fura ember a parádéskocsisunkat, 
mert csak tíz év óta ismerték egymást. . .  A parádéskocsis így válaszolt 
régi urának és ismerősének:

— Miféle. Matyi!? Matyi vót ám magának valamennyi hét öregapja, 
de nem én! Engem Gulyás Mátyásnak hínak, ha nem tunná, oszt komen- 
dálom, hogy ezt a nevem tanulja meg ezentúl, mert én is meg tudom ám 
magát tiszteln i!... Az ebugatta nagyorrú, úgy beszél velem, mintha az 
ülepibe teleltem vóna . . .

Az udvarmester arca elkomorult, az orra éppen kétakkorának lát
szott, mint azelőtt. A gyászpánllikás kocsiskalappal megáldott, dugó- 
derekú parádéskocsis fontossága tudatában, lábát nyújtogatva szállt le 
a kocsiról, kezében a levéllel, mely a rekvirálást szentesítette.

— Hát hogy is híjják magát? — kérdezte az udvarmestert, mintha 
sohse látta volna, holott úgy ismerte, mint a hamis krajcárt.

,— Madarasfalvi Mad^rassy Flórián Szilveszter vagyok! — mondta 
az udvarmester elképesztő komolysággal.

— Akkor rendben van — felelt a parádés. Ezzel csaknem megszakadt 
köztük a beszélgetés. Idejét láttam, hogy beleavatkozzam.

— A szalonnáért gyöttünk! — kezdtem ijesztgetni a torzalakot
— A szalonnáért???

,  Az egész ember egyetlen nagy kérdőjelként görbült fölém.
— Azért bizony, a szalonnáért! Ügy gondolom, maga itt a fő szakra- 

mentum.
— Milyen szalonnáról beszélnek az urak? — kérdezte olyan arccal, 

mintha kétszáz évig aludt volna egyfolytában,
A parádésunk vette át a szót, a fölhatalmazást lobogtatva kezében.
— Rekvirálni gyöttünk! Adja csak ide hamar a komrakulcsot, a 

többi meg úgy se tartozik magára . ..
A szői'Qsképű bivalyosunk, aki egyebek között elismert dinnyetolvaj 

volt, csodálkozva nézte egy darabig a levegő után kapkodó udvarmestert 
és szintén megszólalt:

— Monggya má’ Madaras úr, én olyan sokat gondótam magára, egy 
pár éccaka nem is tudtam alunni, mikó’ dinnyecsősznek tettek, így szüle
tett maga evvel a rusnya ábrázattai, vagy csak apránkint nyőtt meg ilyen 
fértelmes nagyra az orra?

— Bocsánat, uraim. . .  — nyögött Madarassy úr s hosszú lábával 
elfutott, mint az agár.

Ott maradtunk az udvar közepén tanácstalanul. Jó negyedóráig vá
rakoztunk és tűnődni kezdtünk. Egyikünk ezt, a másik mást mondott.

— Nem találja a komra kulcsát — vélekedett a bivalyos, akit mosf 
az udvarmester mellett legnagyobb bűnösnek tekintettünk.
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— Nem gyön az mar vissza — mondtam éri —, örül, hogy megsza* 
badult tőlünk.

—~ Nem biztatom ezt a madaras embert — szólt a parádés —, de 
nem válna neki egéscíígire, ha bolonddá tenne bennünket. A pokolvar 
lepje be a képitI. . .

— Ha nem lesz szalonna — mondta a bivalyos —( akkor ezt a Ma
darast visszük el magunkkal.

— Ezzel aztán alaposan megjárnánk — magyaráztam —, hiszen 
helyünk sincs, ahol tarthatnánk és az ilyen úrifajta ember nem igen eszi 
meg a ciberét, a görhét, meg a bablevest, ezek kígyóval, békával meg 
tövises tengeri fenével élnek.

A bivalyosunk félrerántotta fejét, egyet köpött és hitetlenkedve kér
dezte:

— Hogy mondtad? Kígyóval? Békával?...
— De nem is szalonnával ám, ne higgye kend! Van Pesten olyan 

madár, aminek a belsőrészét meg szokták enni — tódítottam.
— Nem láttad te azt a madarat — tamáskodott a bivalyos.
— Igaz, hogy nem láttam, de hallottam felőle . . .
Hosszú vitatkozás kezdődött közöttük, hogy mit esznek a nagyurak 

és mit nem, végül abban állapodtunk meg, hogy megeszik azok a kocs- 
máros micsodáját is. Beszédtémánkat éppen befejeztük és jött az udvar
mester a kutyafalka kíséretében.

— A méltóságos báróné beszélni kegyeskedne az urakkal — szólt a 
kutyás.

Egy pillanatra meghökkentünk. A bárónéra nem is gondoltunk, 
mintha a világon se lett volna. Lelkiismeretem azt súgta, hogy el akarják 
sinkófálni előlünk a szalonnát és én ezt tovább súgtam a parádéskocsis
nak.

— Nem megyünk mi a bárónéhoz, hallja-e! — szólt a parádés. — 
Adja csak ide hamar a komra kulcsát, aztán sohse lássuk egymást. Ki 
hallott ilyent, még bolondot űznének az emberbűi!

— No, jöjjenek — szólt Madarassy úr reménytelen hangon —, ki
nyittatom az éléstárt.

Az udvar hátsó részéhez vezettem a fogatom, itt volt a konyha és 
mellette az éléstár.

A sárgás kockás kővel kirakott folyosón szélestermetü, kormosorrú 
nőszemély jött felénk, kulcsokat csörgetve. A kamra előtt hasához törül- 
gette vizes kezét és kiválasztotta a sok közül a szükséges kulcsot, holdvilág
nál kerekebb arcával kárövendőn nevetett, nem tudom ránk-e vagy az 
udvarmesterre. Végre beléphettünk a kamrába. Volt itt minden, mint a 
jó boltban. Hordókban zsír, nagy halom szappan, ládákban kockacukor, 
füstölt- és szárítotthús, olajba skatulyázott hal, rengeteg gyümölcsbefőtt, 
óriási rúdszalámi és egy valóságos kolbászerdő, a szalonnafélék fekete, 
fehér és piros változatban lógtak rudakon a hordókban méz avasodott 
s igen sok más előttem is ismeretlen étek volt polcokra rakva és ládákba 
helyezve.

A felaggatott kolbász-nyalábok különösen szúrták a szemem.
— Oda pislantson, kend, mennyi finom kolbász van itt — szóltam 

egyik emberünknek.
A parádéskocsis szemével hunyorított és*azt mondta:
— Majd csinálunk egy szép gyűlést a kolbász érdekében is, ne bú

sulj! Nem hagyjuk itt megbüdösödni.
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A felaggatott szalonnát mázsára rámoltuk s különösképpen nehezen 
ment a munka. Az emberek szeme ide-oda járt polcról polcra, de nem 
lehetet megfogni semmit, mert az istentelen kutyás ember állandóan a 
kezünket nézte. De legalább egy ferde szót szólt volna, hogy ruegagya- 
bugyálva kihajíthattuk volna az udvarra, ő  azonban olyan nyájas volt* 
mint a nyári nap és olyan finoman beszélt, hogy azt végighallgatni is 
förtelem volt. Amíg mi rámoltunk, a száját jártatta és azt mesélte a bi
valyosnak, hogy a szocializmus egy nagyon gyönyörű gondolat és ő is 
igen pártolja az «eszmét», már fiatal korában is nagy emberbarát volt, 
a válaszfalak lebontását újságban hirdette, olyannyira, hogy «Önöket* 
vagyis minket Gugás Mátyással meg a bivalyossal «elvtársainak» is ne
vezhetne . . . így jutott el Madarasfalvi Madarassy Flórián Szilveszter arra 
a határra, ahol mindenképpen dagadtra kellett volna vernünk. Leakasz
tottam hát egy nyaláb kolbászt a háta mögött és nagysietve vittem ki a 
kocsim ülése alá.

Az udvaron Madarassy úr kutyái sereglettek és a lámpásfejíí, fekete 
táltos kancám fülét hegyezve riadozott tőlük. Ilyesmiből könnyen lóhalál 
lehet, ha észre nem veszi a kocsis. A lovam orrát megsímogáttam, hogy 
megnyugodjon és siettem vissza a kamrába.

— Hallja-e, Madarassy úri — szólítottam meg az udvarmestert —, 
a kutyáit mielőbb fogdossa össze, mert félnek tőlük a lovaim és ha ne 
adj Isten, valami baj lesz, az összes kutyáit vasvillára szedjük. Tévedés
ből se hagyunk meg élve egyet se.

Madarassy úr arca fájdalmasan elfacsarodott, legszívesebben belém- 
rúgott volna s miután mást nem tehetett, elrohant összeszedni a kutyáit. 
Egy rövid negyedórára magunkra maradtunk a kamrában. S hogy bő
vebben széjjeltekintettünk, több egyébnek lábakéit. Egy darab szappant 
eltett egyikünk az asszonynak, a másik, a sikárkefét vette pártfogásba s 
minthogy a kolbászok amúgy is sűrűn voltak fölaggatva, onnan is le
akasztottak egy-egy nyalábbal. Utóbb olyan vastagra dagadt rajtunk a 
gújya, hogy alig tudtunk arább mozdulni. . .

Amikor Madarassy visszajött, mi már kocsira rámoltuk a szalonnál 
és a kijárat felé vizslattunk s csak arra vártunk, hogy a parádés meg
tömje pipáját, míg a bivalyos a markában lévő bagót szelelgette. A sző
rösképű bivalyos végtelenül csalódott képet vágott és azt mondta az ud
varmesternek:

— Hát Madaras úr, a mándoki nehésség törje ki, mégis csak piszok 
helyre kerültünk mi, ha jó meggondolom. Agyondógoztuk magunkat 
semmié, oszt még csak innyá se adnak az embernek. Dehát ide se gyü- 
vünk el többet. ..

— Ilyent ne mondjon kend néki — mondtam a bivalyosnak —, mert 
amilyen bolondos formája van a kutyás embernek, el találja hinni és 
megsértődik. Ismerni köll ám az urakat.

Dolgunkat végkép elvégezve, kocsira ültünk. A parádés mellettem 
foglalt helyet, négy ember meg a vendégoldalon, szemmel tartva a sza
lonnát. A gyeplőt meghúztam induláshoz és ostorommal búcsút intettem 
az udvarmesternek hangosan:

— Isten áldja meg Madarassy!. ..
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A rekvirálás után következő vasárnap négy idegen ember gyalogolt ki 
hozzánk a szomszéd parasztvárosból, hogy ünnepi gyűlést tartsanak a 
major népével.

A jövevények között ott volt a városi aratók vezetője, Torma András 
is. Öltözéke ingből, bőgatyából és csizmából állt, a hóna alatt két vastag 
könyvet cipelt.

A tanyán sem a könyv, sem a bőgatya nem divatozott. Hiába egész
séges viselet gazdagabb vidéken a bőgatya, ha a szegény béresnek örökké 
olyan siralmas állapotban volt a gatyája, hogy ezer évben sem lehetett 
egyszer megmutatni. Könyves ember már többízben járt máskor is a kör
nyéken, de abban sem volt köszönet. A jég azonnyomban elverte a határt 
és a disznók is dögleni kezdtek. Legutóbb olyan állatvész támadt, hogy 
egy fia csirke sem maradt a majorban.

Helybeli embert nem lehetett rontással gyanúsítani, mert könyve itt 
a legműveltebb embernek, az intézőnek sem volt.

így állván a helyzet, Torma Andrásnak volt tiszta gatyája beállítani 
a tanyába olyan vastag könyvekkel a hóna alatt, aminőt itt még nem is 
igen láttak. *A négytagú társaságot egy vaslábú foltozó cigány tette föltű- 
nőbbé. Fáraó feketeképű ivadéka kolduló útján csatlakozott a parasztszer
vezőkhöz, akik emberségesen hagyták mögöttük kullogni és így tették 
kockára tekintélyüket a tanyalakók előtt. Most kivételesen akár angyal, 
vagy ördög legyen, aki a városból jött, egyformán szíves fogadtatást 
remélhetett s ennek legfőbb oka az a jónéhány mázsa szalonna volt, ami 
ez idő szerint a magtár padlásán hallgatott fölakasztva.

A városi parasztemberek járatos módon a szervezetünk helyisége felé 
tartottak, a vaslábú cigány meg közelharcot kezdett a cigányszagot nem 
szívelő tanyai kutyákkal és olyan iszonyú módon kurjongatott, mintha ő 
találta volna föl a világforradalmat. Nem hagyta ki átkozódásából az 
ebek gazdáit sem:

— Csiba, té ! . . .  — visított a cigány — íz egye le a gazdád orrát. .» 
Úriember már be se teheti lábát a tanyába . . .  devla pusztítsa el az összes 
lakóit. . .

Rövidesen nagy csoportok gyűltek össze a házak térségein. Megjelén- 
tek a szomszéd tanyák és majorok parasztjai, de az urak is eljöttek jó- 
nehányan és elkeveredtek e nép között. így, ott volt egy ötszázholdas úri
ember, Vajaa István a két felnőtt fiával és számos ismeretlen, úri for
májú ember.

A helyi vezetők bevezették Torma Andrást és három társát a gyűlés
terembe s miután kölcsönösen megismerték egymást, Torma András ki
nyitotta egyik könyvét és hosszú oldalakat olvasott föl a régi világ el nem 
felejtett bűneiből. Egyetlen fogalom bántotta a béresek fülét, nem tudták 
megérteni, hogy miért kell magukat proletároknak nevezni. Torma meg
magyarázta ezt is.

— Az egy Isten fia, maga Jézus Krisztus is proletár volt — mondta.
—• Éljen Jézus Krisztuus!. . .  — üvöltött a vaslábú cigány.
A közbekiáltás annyira földerítette a béreseket, már azt se bánták 

volna, ha lelkem galambomnak titulálja őket Torma András. Dőltek a 
nevetéstől, mintha gerenda esett volna közéjük.

A továbbiak folyamán Torma fölolvasta, hogy Ursus atya, a jobbá
gyok kínzója, hogyan érkezett meg a szentföldről s mint szurkálta ki a 
kanászok és mindenféle parasztjai szemét, amiért távollétében sajátjuk
nak merték tekinteni azt a jószágot, ami valóban a tulajdonuk is vo lt..*
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A cigányon ismét erőt vett az izgalom és így kiáltott föl, a jelen
levő ötszázholdas úr felé fordulva:

— Igaza van, András bácsi! Olyanok vótak ezek, mint a bakonyi 
betyárok!. . .

— Majd jössz te még én hozzám kenyérért, cigány! — szólt Vajda 
István nagybirtokos a sarokból —, jöttél elégszer és jössz ezután is, ha el 
nem visz téged is a devla. — A cigány határtalan fölháborodással vála
szolt, fölemelte éktelenül piszkos tarisznyáját és földöntúli haraggal kiál
totta:

— Ne ugass, Vajda Pista, mert kivégezlek! Én adhatok neked kenye
ret, nekem nem köll tetülled kenyír!. . .  Lepje be az ótvar mind a két 
pofádat!, . .

Az .igazi úr és a cigány szóharca nyomán először csendes kuncogás 
hallatszott, de Vajda István egyik fia hangosan fölnevetett s erre kitört 
a nevetőorkán, hosszú percekig fuldoklott nevetésétől a nép. Vajda Ist
ván a fiaival együtt nevetett és már remény sem volt, hogy a nevetésnek 
hamarosan vége szakadna. A cigány oP állt az emberek előtt olyan söté
ten, amilyennek csak a legsötétebb éjszakán látszhatna földi ember 
és a nevető Vajda István felé rázta fekete kezét, s aki arra nézett, annak 
fékezhetetlenül nevetnie kellett.

A legjobb hangulat közepén az elnöklő városi parasztember berekesz
tette a gyűlést és indítványozta, hogy menjünk ki a szabadba, mivel a 
terem szűknek bizonyult a résztvevők befogadására. S valóban több em
ber tolongott künn, mint amennyien benn egymás hegyén-hátán elfértünk.

Félórái szünet után az elkeseredett cigányt eltanácsolták a közelből 
és a szabadég alatt folytatódott az ünnepi gyűlés. Az eddig elnöklő pa
rasztember felállt egy asztal tetejére és messzehangzó szavakkal beszélni 
kezdett:

— Elvtársaim! — kiáltott. — A tréfák ideje elmúlt! Veszélyben van 
az ország! Veszélyben van a nép joga és szabadsága! Veszélyben van az 
életünk! Ha azt akarjátok, hogy a régi urak hatalma visszatérjen, tétlenül 
nézhetitek, hogyan foglalják el idegenek az országot, de tétlenül kell néz
netek majd az akasztófák ezreit is, amivel titeket és fiaitokat kordába 
szorít az ellenforradalom . . .  Az úri világ eddig még minden forradalmat 
véresen veretett le és most sem mond le bosszújáról, ha föltámadni enged
jük. Nem tudja megbocsátani, hogy a garasos béren tengődő nép egyszer 
azt mondta: elég vo lt. . .

A régi jóvilág urai mast az országot árulják és idegen fegyverek 
segítségével akarnak visszaülni nyakunkra és jaj lesz nekünk és maradé
kainknak, ha ez a végső harcunk elbukik . . .

Álljatok be a Vörös H adseregbe!...
A visszhang kélezernyi ember torkán harsogott:
— Éljen a Vörös Hadsereg! Éljen a nép!. . .
A gyűlésen elhangzott beszédek leírását nem tekintem föladatom

nak, de a gyűlést követő három nap alatt minden eddig leszerelt fiatal
ember* katonának jelentkezett.

Magam, bár még nem voltam tizenhét éves sem egészen, megjelentem 
apámmal a közeli tót falucskában működő sorozóbizoltság előtt. Egy sár
ból vert alacsony házikó udvarán gyülekezett a nép, katonatisztek, politi
kai megbízottak s nem tudom kik fogadták a jelentkezőket. Egy tiszt és 
egy civil ember beszédet mondott a tömeg előtt. Lelkesedésben sem volt 
hiány. Egész életünkben nem lelkesültünk annyit, mint most egy óra
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alatt. S amikor a beszélő szónokok elhallgattak, előlépett apám és azt 
mondta:

— Szép, nagyon szép, amit az elvtársak mondanak, de nem hallot
tuk, hogy mi lesz a földünkkel? Mert nehogy azt higgyék, hogy majd 
Isten nevében nekimegyünk a románnak, mint a nagy háborúban! Lehet, 
hogy így is összejön valami katonaság, de az csak olyan hopplalléron vá
sárolt vak katonaság lehet, aki nem tudja, hogy miért harcoljon. Az nem 
veri vissza a románt soha. Nem azért állok be újra katonának, hogy a 
dologtól szabaduljak, hanem adsza-nesze . . .  Ide a földünket, aztán majd» 
megmutatjuk a románnak, hogy hány szent szart a padkára. . .  Nem 
fegyverrel, de kaszával is kiűzzük az országból!

Ennyit mondott apám, míg a nép izgatottsága tetőfokára emelkedett.
A katonatisztek apám elé léptek és a kezét szorongatták. A tömeg 

pedig ismét hallani kívánta volna, de apám a véleményénél nem akart 
többet mondani s elhúzódtunk hátra az emberek közé.

— Jól megmagyaráztam nekik? — kérdezte tőlem apám. — Anyád 
azt hiszi, hogy a számat se tudom kinyitni, mert nem szátyárkodok min
dig, mint a vén&sszónyok.

Ebben a pillanatban minden lelkesedésemmel csodáltam apámat.
Majdnem irigyeltem őt.

Megvártuk a sorozás végét és végképpen föllelkesedve, nagy csa
patban indultunk hazafelé A fiatalok vörös pántlikával díszítették kalap
jukat, és összeölelkezve daloltak hazáig, amint ez sorozás után régóta 
szokás volt, csak a daluk nem hasonlított a régi regrutadalokhoz. Erre 
úgy emlékszem, mintha tegnap hallottam volna:

Fönn az égen sötét felhők szállnak,
Magyar földön véres esők járnak,
Magyar földön véres eső patakzik,
Vörös baka a burzsujra haragszik . . .

A nemrégen leszerelt, fegyverfogásra alkalmas nép méhrajként reb
bent ki a tanyából.

Kékedi gépész már korábban katonaruhát öltött s így a rekvírált sza
lonna ügyében nem történt semmi intézkedés.

— Mi van a szalonnával? — kérdezte Kékedi az új elnöktől egy hó
nap múltán, hogy néhány órára sikerült a fővárosból hazafutnia.

— Ott van a szalonna a magtárban — mondta az elnök. — Nem tud
juk kiosztani, mert égjük vége jóval vastagabb, mint a másik. Én meg 
nem vállalok felelősséget semmiféle perpatvarért. Magunk nem tudtuk 
eddig kiszámítani, hogy mennyi jár belőle egy embernek kilóra. Az inté
zőt meg nem akarom beleavatni, se a társait, inkább egye meg a kukac 
az egész szalonnát. Két éccaka számítgattam, hogy mennyi járhat belüle 
egy embernek, a Pados elvtárs is megpróbálta kiszámítani, de nem tud
juk, no! be köll vallani, hogy nem tudunk számolni. Fölvagdosni megint 
nem lehet, mert nem egyforma vastag.

— Hány kiió lehet az a szalonna? — kérdezte Kékedi.
— Hat mázsa és néhány kiló körül van — felelt az elnökünk.

— Majd mingyárt kitekerem a nyakát annak a szalonnának — mondta 
Kékedi.

Elmentek a magtárba és Kékedi lemérette a szalonnát s rögtön ki is 
számította, hogy hány kiló és hány gramm jár belőle egy embernek. 
Az elnök ezután meghúzatta a delet jelző kolompot, mely a tejgazdasági
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épület tornyában lógott, összeharangozta a major népét és megejtették az 
első igazságos osztozkodást, amely itt történt meg először a világ fenn
állása óta.

A béres pedig, miután megkapta porcióját, ebéd után kiült a háza 
küszöbére akkora kenyérrel a kezében, mint egy tyúk tollastól és szalon
nát evett a legjavából, de azt olyan választékos foghegyelő nyámmogással 
ette, hogy akármilyen jógyomrú fejedelem megirigyelhette volna

— Talán hagyna kend egy kis szalonnát az uraknak is — szóltam 
a ház előtt szalonnázó egyik béresnek. — Kendnek már az ebédje is meg
volt, gondolhatna az urakra is, ha jószíve van.

A béres legyintett és tgy felelt:
— Nem kutyába való a szalonna, öcsém l. . .

Hideg Sándor.
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MAGYAR VALOSAG

N E V E L Ő  A  N É P I  K O L L É G I U M B A N

A k é r d é s e k  e l ő t t

. Még nem tudtuk, hol van az archimedesi pont.
A negyven munkás- és parasztgyerek ismeretlen anyag volt a szá

munkra: ott kígyózott, gyűrűzött a visszhangzó folyosókon és a termek
ben. és minél mozgékonyabban fodrozódott körülöttünk, annál mozdulat
lanabbnak tűnt. Halhoz, vagy kőtömeghez hasonlított. Halhoz, amely 
folyton kisiklik a kézből, vagy kőhöz, amelyet egyik sarkánál sem tud
tunk még megemelni, hogy legalább a súlyát fölbecsüljük.

Az ajtók hatalmas, sárga szárnyai egész nap csattogtak; gondolom: 
mind a két fél közeledni próbált, ők negyvenen a legközvetlenebb kíván
ságaik teljesítését akarták biztosítani: egy-egy jócsontozatú bútordarabolt 
a sok rossz között, a megszokott barátok társaságát, vagy igazságot a tor
zsalkodások zűrzavarában. Mi ott ténferegtünk közöttük, a szervezés leg
alapvetőbb kérdéseit oldottuk meg, félszeg tanácsokat osztogattunk, ami
ket ők gondolkodás és kritika nélkül hurcoltak végig a folyosókon, a 
szobákban tűzön-vízen keresztül megvalósították és új parancsokra vár
tak. Messze voltunk egymástól és külön nyelven beszéltünk. Amikor 
közéjük mentünk, szemlátomást változtatta színét a nyolcvanszemü, 
nyolcvankarú csoport. A feltartott, ütésre emelt kezek lassú pantomim- 
mozd lattal csúsztak természetes helyükre, a félmondatok, szidalmak 
megbicsaklottak és befejezetlenül lógtak a csöndességbe, „tiltott“ könyvek 
zizegtek, utána hátrahúzott fülekkel lapult le a társaság a helyére, a sze
mekben a terror emlékei tükröződték. Néhány pillanatig várták a nyak
levest és hogy ez elmaradt, gyanakodva kísértek tekintetükkel, hogy7 
hamar kitudják: meddig lehet menni, mi a helyes taktika?

A bemutatkozáskor a legártatlanabb kérdések mögé is „demokra
tikus“ tirádákat csúsztattak — jól megmagyarázták nekik: hogyan kell 
felelni a népi kollégiumban, persze ez a vezércikk-frazeológia megdöb
bentően kongott, amikor tartalma után érdeklődtünk. Az elnyomottak 
nem tudták: mi az elnyomás; nagyon nehéz volt osztály véleményeiket 
néhány mondatban felszínre hozni. Aztán egy-egy lcgkevésbbé sejtett pon
ti í felszakadtak belőlük ezek is, teljes, hamvas gyanútlansággal mondták 
el: hogyan főzött négy család egyetlen konyhában, hogyan vetődtek vá- 
fosról-városra, míg kommunista apjuk Horthy börtöneiben sínylődött, , 
hogyan súrolták le kővel é s .mocsárvízzel testükről a rákövesedett szeny- 
nyet, hogyan fuldokoltak tízéves korukban az ammóniákszagú istállók 
dögletességében, békákról és boszorkányokról fantáziáivá, mert a kulák
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rejtélyes és mégis nagyon világos pedagógiája sohase nyugtatta meg őket, 
hogy n:ncsenek boszorkányok.

A munkásgyerekek bálrak voltak, de alig néhánynak volt erő és 
meggyőződés a magatartásában, a parasztgyerekek leszegett fejjel, némán 
meredtek maguk elé és nehézkes tőmondataikat úgy kellett kioperálni 
belőlük. A kérdésekre úgy válaszoltak, mint a rosszkedvű felnőttek, szűk
szavúan, gyanakodva, bágyadt geszt sokkal és sohasp a felvetett kérdésre 

gondolván, hanem inkább a kérdezőre. Az egészséges gondolkodás rögös 
felelmeken akadozott el a fejükben, amiket az iskolás dresszura szárított 
rájuk, és a vallás sematikus és irracionális tételei, hosszú éveken át 
kondicionált, mindent lezáró megoldásai ültettek be’éjiik. A közös ének
lést föladatnak tekintették, mert eddig föladatnak gyakorolták: a föladat 
pedig a munka iránti ellenszenvet jelentette. Ha valamelyikre vé'etlenül 
rátekintettünk éneklés közben, azonnal harsogva buzgóikodni kezdett, 
dagadó erekkel énekelt, hogy kitűnő embernek lássuk és apró érdemei 
legyenek tartalékban. Mozdulatainkat, kereső tekintetünket bámulatos 
készséggel tudták elhárítani, a rejtő-színekben kifogyhatatlanok voltak. 
Az őszinteség veszedelmes — kimondatlanul és öntudatlanul, de ez irá
nyította minden mozdulatukat. Hozzászoktak saját kétféle arcukhoz, 
amelyet néhány esztendős iskola után nagy rutinnal váltogattak és persze 
nagy természetességgel is, mert a Horthy-rendszer színvonaltalan osztály
pedagógiájában ez a kettősség hivatalos magatartás volt.

Az uralkodó osztályok kontraszelekciója nemcsak a munkások és 
parasztok millióit ütötte el a kultúrától, hanem megfertőzte az iskola 
atmoszféráját is. A társadalom szelleme az iskola szellemévé vált: a 
kontraszelekció folytatódott a természetrajz- és történelemórákon. A 
katedratávolság az urak természetes tekintélyét szimbolizálta. Ezt a távol
ságot hozta be a kollégiumba a kettősábrázatú gyereksereg, ezzel együtt 
félelmet a nevelőtől, idegenkedést a közösségtől, színlelést, szerepjátszást, 
groteszk iskolai illemet és hajlongást — emellett persze egy sereg szociá
lis képességet, energiát, rugalmasságot, szellemi tehetséget is. Ezeket azon
ban egyelőre csak halvány körvonalaiban láthattuk, ügyesen és mélyen 
eltakarták elölünk a régi magatartás hamis fétiséi.

Amikor most, két esztendő távlatából visszatekintünk erre az öntu
datlan, kétarcú gyerekcsoportra, felismerjük a kis csoportot összegyűjtő 
NÉKOSZ-mozgalom szándékait. A kérdéseket a felszabadulás után maga 
a reakcióval harcban álló, az újjáépítés feltételeiért, az új rend, a népi 
demokrácia megteremtéséért küzdő társadalmi erők adták fel; és ezek a 
kérdések az ifjúság nevelésére irányítva körülbelül így hangzottak:

Hogyan lehet bevonni az ifjúság tömegeit a társadalom leghaladóbb 
erőinek hatalmas, konstruktív munkájába és harcaibar

Hogyan lehet széles társadalmi bázissal — a munkásságra és sze
gényparasztságra véve irányt — biztosítani az új értelmiség nevelődését?

Milyen alapvető módszerekkel lehet a kapitalista rend nevelési hatá
sait ellensúlyozni és újakkal helyettesíteni?

Milyen nevelési eszközökkel lehet az elnyomottakban helyes társa
dalmi önt datot ébreszteni?

A NÉKOSZ-mozgalom megkísérelte, hogy feleletet adjon ezekre a 
kérdésekre. A NÉKOSZ elvi válaszai általában helyesek voltak, a nevelési 
munka gyakorlata azonban élére állította azokat az ellentmondásokat 
amelyek az elvi válaszokban húzódtak meg.

A mozgalom ellentmondásai végigkísérték a NÉKOSZ egész munká
ját egészen addig, míg az MDP. Politikai Bizottságának bíráló határozata
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a NÉKOSZ összegezett hibáira reflektorozott és világosan megmutatta, 
hogy a mozgalom veszélyesen túlbecsülte saját részfeladatát és — kétség
telenül fontos — szerepét helytelenül, anarchista módon értékelve, élen- 
járó szerepnek minősítette.

A NÉKOSZ kommunistáinak pártellenes magatartása átszármazott 
az egész mozga’omra és működésének néhány döntő pontján szembeállí
totta ez egész munkásosztállyal. A párthoz való viszony adja meg a kul
csot a NÉKOSZ nevelés ellentmondásos zárainak felnyitásához.

A NÉKOSZ kollégiumi mozgalma — minden eddigi kollégiumi gya
korlattal szemben — hatalmas kaput nyitott meg az eddig elnyomott 
táisadalmi osztályok felé. A társadalmi bázist azonban elsősorban a 
parasztság felé szélesítette ki és így akarva-akaratlanul kontraszelekciót 
alkalmazott a munkásság felé. A NÉKOSZ származási statisztikája azt 
mutatja, hogy a kollégiumokban aránytalanul nagy százalékban voltak 
paraszti és kispolgári származásúak — a mraikásszármazásúak rovására.

A NÉKOSZ megvalósította az osztály élményekkel alátámasztott és 
hitelesített ideológiai .nevelést; azonban a NÉKOSZ kommunistáinak 
ipgadozó magatartása és a tekintélyes paraszti háttér jó talaj és éghajlat 
volt arra, hogy „népi romantikus“, „parasztdemokrata“ és egyéb „ideoló
giák“ burjánozzenak, nevetségessé és egyben veszélyessé torzítsák a 
mozgalmat.

A NÉKOSZ célja az volt, hogy a közösségi nevelés pozitív módsze
reivel a helyes szolidaritás, szociabilitás, osztály öntudat kimunkálásával 
készítse elő tagjait a társadalom által rárótt feladatok megoldására; peda
gógiai koncepciója következtében azonban közössége részleteiben is és 
egészében is szeparált, önmagábazárt közösséggé vált, amely a magyar 
társadalom leghaladóbb erői fölé akart nőni.

A NÉKOSZ kikísérletezte és gyakorlatilag bizonyította a helyes ifjú
sági autonómia módszereit, ugyanakkor azonban ébrentartotta ,.sün- 
disznó-állás” tudatát, amely csak a befelé fordított szolidaritás szükséges
ségét tükrözte, a társadalom felé pedig a közismert „NÉKOSZ-öntudat“ 
tüskéit fordította. A NÉKOSZ többi hibái, a szaktanulmányok lebecsü
lése, az erkölcsi anomáliák, mind a különállás tudatában gyökereznek.

Az MDP Politikai Bizottságának határozata biztosította a* NÉKOSZ, 
illetve a kollégiumi mozgalom további perspektíváit, módot és biztosíté
kot adott az ellentmondások feloldására.

Kísérjük most végig a kollégiumi nevelés és nevelők problémáit, 
amelyeket mintegy előkészített egy kollégiumi csoport illusztrációja. Pró
báljuk meg áttekinteni a helyes nevelés gyakorlatát, melléállítva időn
ként a helytelen gyakorlat ellenképét is.

Miiven kérdéseket ad a kollégiumi csoport, amely egvedeiben és 
egészében a problémák gyújtópontja?

N é h á n y  a r c é i  a c s o p o r t b ó l

Sz. J tízholdas újgo.zda fia, tizenkétévcs. Már öt esztendeje városi 
iskolába jár, kecses, rövid városi nadrágja élesen különbözik a többi 
parasztgyerek szegényes, elnyűtt pantallójától. Magatartása fölényes, 
tapasztaltság, sőt némi cinizmus árad belőle. Ő váltja meg a mozijegyeket, 
mert a többiek nem mernek a pénztárhoz esetlenkedni. A jegyárakat szi-
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goi lián bevasalja. Az első napokban eg} szer belépek a szövetkezetbe, 
amelynek tagja. Fal felé fordulva issza a tejel egy félliteres üvegből, 
vajaskenyeret liarapdál mellé.

— Nem akarom, hogy a számba nézzenek — mondja. A többiek kö
rülötte állnak, torkukon csomókban kortyog le a nyál; hangtalan kórus
ban tisztelik a magántulajdont.

AI. 1. tizennégyéves, menhelyi.
A fehérremeszelt, visszhangzó szobákban rohammunka folyik, a 

rozoga ágyalkatrészeket illesztget jük alkalmatossá. Néhány szobában már 
hosszú, mértani sorokban beköltözött a rend, a többibe most költöztetjük. 
Éles gyerekhangok metszik egymást, a csoportvezető utasításokat oszto-

— Pista! — kiáltja kétszer-háromszor. Pista azonban eltűnt. Megrö
könyödve néztünk egymásra. Pista meglógott a rohammunkáról. Estére 
azonban előkerül, a folyosón találkozom vele, az arca zavartan rángató
zik, szemeit idegesen kapkodja. Hívom, beszélni akarok vele. Egy darabig 
hallom, amint hatalmas bakancsa ritmikusan csoszog mögöttem. Lassan 
halkul a csoszogás, egyszerre csak teljesen megszűnik. Csak az ajtóm 
elől néztem vissza. A folyosóhajlatból ő is hátrafordult, az arca el van 
torzulva. Megrántotta a vállát és futni kezdett. Csak a Tiszaparton érték 
utói a többiek.

Később mesélte, hogy iszonyúan félt: az igazgatói irodába invitálás 
nem jelenthet egyebet, mint verést. Eddig túl sokat verték abhoz, hogy 
bizalma legyen. Egy önéletrajzi írásából a verés módozatainak olyan 
szörnyűséges hierarchiáját lehetne összeállítani, amely nagyon is indo
kolttá teszi egykori menekülését a nevelőtől . ..

M. J. tizennégyéves parasztgyerek. Hajlotthátú, zömök, lomhamoz
gású kamasz. Bágyadtan pislog, az arca majdnem kifejezéstelen. Kevés 
bizalommal vettük fel a kollégiumba, ő  maga nagyon keveset beszélt, 
tulajdonságait az anyja ismertette meg velünk; eléggé tehetségesen. 
Mondta, hogy a fia tudja a Miatyánkot — visszafelé. Mosolyogva hallgat
tuk, amint egykedvűen darálta az értelmetlenségeket — Nebkennyem a 
gyav ki knátyaim . . .  —

Félvén, hogy bemagolt sémákat ismételget, latinnal próbálkoztunk.
. . .  — Eretuba mednat evkszo ovk . . .  — mondta hibátlanul Cicerót 

visszafelé. Aztán angol, francia, német szöveget darált, mint a tibeti ima- 
malom s mindezt a Miatyánkéhoz hasonló egykedvűséggel.

Láttuk, hogy külön^ges emlékezeti tehetség és ezt mindeddig effajta 
logikai favágásra használta föl. Itt nyilatkozott meg élesen: mennyi befa
gyott készség, mennyi alvó tehetség szunnyadozik a negyven gyerekben. 
Ezeket földeríteni, és fölébreszteni — ez volt az évre szóló nevelői fel
adat egyik része . ..

Amikor a kapitalista korszak egyik nagyon jellemző típusára, az 
atomizált emberre gondolok, R. Á. jelenik meg előttem, aki a valóságnak 
csak egyik oldalajtaja felé tartott magának kijárást, a tudomány felé, 
amelyet diihödten, fétismódra tisztelt és minden másra csak megvető kéz- 
legyintéssel reagált.

— Nem érdekel! — mondta. — A társadalommal foglalkozzanak a 
társadalomtudósok, a politikával a politikusok. Én vegyészmérnök akarok 
lenni, tehát a kémiával foglalkozom.

Később persze fölébredt, amikor egy szociográfiai fölvétel alkalmá
val a volt Pallavicini-birtok volt cselédei hitelesítették előtte a társadalom
tudomány megállapításait — aminthogy később valamilyen formában
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valamennyien fölébredtek nyomottságukból, részemberségükből a kollé
gium tagjai.

Az individualisták, a menekülők, az alvó tehetségűek, a részemberek 
megindulnak, hogy közös erővel fölszabadítsák magukat.

A népi kollégiumi nevelő tudja már: hol van a nevelés archimedesi 
pontja. Cél: i elszabadítás és öntudatosítás. Ennek érdekében a torz tulaj
donságokat paralizálni, vagy visszájára fordítani, a spontán összeverődött 
kis csoportot közösséggé, egységesen pozitívvá, aktívvá, építővé, a társa
dalom feladatainak megoldására alkalmassá tenni.

A csoportot meg kell indítani az úton, hogy közösséggé alakuljon és 
egységes akaratot teremtsen saját fölszabadítására.

A h o g y a n 9 “ k é r d é s e

A népi demokrácia nevelőintézményeiinek olyan embertípusra kell 
vennie az irányt, amelyik képes a forradalmi átalakulás tökéletes meg
értésére, amelyik összes erőinek kifejlesztésével alkalmas arra, hogy a 
jelen harcaiban sikerrel vegyen részt és megoldja a szocialista építés reá
háruló feladatait.

Kétségtelen, hogy társadalmunk jelenlegi struktúrája még megtartott 
egy sereg kapitalista alapvonást és — bár az átalakulás döntő gazdasági, 
politikai és kulturális föltételei (néphatalom, államosítások, szövetkeze
tek, általános iskola stb.) megvalósultak — még mindig megmaradtak a 
kapitalista tudat, gondolkodás, magatartás bizonyos csöikevényei. És ha 
öntudatban hatalmasat fejlődött is népünk a felszabadulás utáni eszten
dőkben, még mindig megmaradt aránylag nagy tömegek öntulatlansága, 
az elnyomott osztályokban megmaradtak a tervszerűen visszaszorított 
képességek, befagyott és megbénított energiák.

A kollégiumi élet mikroszkópja részleteiben is megmutatta: milyen 
fertőzésfajtákat hoztak magukkal a leendő kollégisták a letűnt társadalmi 
rend betegségeiből. A nevelő látja a távlatokat. Ezek felé azonban csak 
néhány bizonytalan ujjmutatás vezeti, az út majdnem teljesen ismeretlen.

Az egyik ujjmutatás a nevelőnek az a meggyőződése, hogy a fétisek 
mögött erők rejtőznek, a másik ebből következik, a neve optimizmus és 
azt jelenti, hogy a munkások, parasztok erői hatalmas erők, kifejleszthető 
és a szocialista társadalom szolgálatába állítható erők.

íme, egyik oldalon a kollégium kis csoportja: értékes magvak és 
rajtuk a lehántandó, értéktelen burok, a másik oldalon az optimista ne
velő, olyan értelemben, ahogyan a forradalmárok optimisták.

Végső és legdöntőbb kérdés: a hogyan? kérdése. Hogyan kell nevelni 
és nevelődni ahhoz, hogy társadalmunk kérdéseire helyes feleletet adjunk? 
Milyen a népi kollégiumi nevelő magatartása, milyenek itt a nevelői 
módszerek?

A v a l ó s á g  p e d a g ó g i á j a

A kollégiumi együttnevelés gyakorlata nagy múltra tekinthet vissza. 
Az októberi, nagy szocialista forradalomig azonban minden ilyen és ehhez 
hasonló mozgalom párhuzamos kísérője volt az elnyomó osztályok poli
tikájának, jellegzetesen szűk társadalmi bázissal és a nevelési célok ter
mészetszerűen parciális szempontjaival.
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Az angol kollégiumi rendszer az arisztokrácia és a nagypolgárság ket
tős uralkodói eszméinek szolgálatában állott: az uralkodás művészete a 
brit gyarmatbirodalom prespektíváiban, ugyanakkor az angol munkás
osztály sakkbantartása. Nevelési cél a gentleman-típus, amely elsősorban 
társadalmi, uralkodói, magatartásbeli funkciót jelenteit, nem igazgatási és 
termelési funkciót. A tanár-diák viszony intim, ezt a bizalmas viszonyt 
azonban az osztálycinkosság jellemzi.

A francia École Normale Superior az arisztokrata családi hagyomá
nyok szellemében neveli a társadalom uralkodó típusát.

Az amerikai (kollégiumok többnyire nevelési nagyüzemek, a nevelés 
részben az európai uralkodó osztályok gesztusainak utánzására, részben 
egy liberális-praktikus embertípus kialakítására irányul. A társadalmi 
háttár szűk, jellemzi a nagytőke kontraszelekciója.

A különböző egyházi kollégiumok sem tudták áttörni az osztály kor
látokat. Ezeknél a fölvételt bizonyos formális demokratizmus jellemzi, 
a káderek elosztása azonban újabb példája annak az óvatosságnak, 
amellyel a nép fiait kezelték. (A jezsuiták például a parasztszármazá- 
súakat kizárólag egyházi funkciók végzésére osztották be. a világi ural
kodó-feladatokra arisztokratákat neveltek.)

Az osztálytársadalmak nevelési intézményeiből kikerült embertípus 
a szelekció szűkös szempontjai és a nevelési célok részértéke követ
keztében messsze elmaradt az igazi humanitástól, cs megteremtette a 
részember különböző típusait: az individualistát, a privát embert, az el
méleti embert, a korlátoltan praktikus embert, a misztikus embert stb.

Az 1917-es nagy októberi forradalom a világ egytialodrészén felszá
molta a burzsoá uralmat és ezzel együtt a burzsoá osztálypedagógiát is. 
A szocialista építés feladatai hatalmasan kiszélesítették a nevelés tár
sadalmi hátterét. (Az első ötéves terv kétmillió műszaki szakembert igé
nyelt.) Makarenko: «Az új ember kovácsa» c. pedagógiai regénye kitű
nően ábrázolja: hogyan fejlődik párhuzamosan a szocialista állam és a 
szocialista ember. Az új feladatok új nevelési formákat, új módszereket 
kívánnak. Az új értelmiség nem uralkodó magatartásra, hanem termelési, 
igazgatási feladatok megoldására képesítő nevelést kap. Ellentétben az 
egysíkú, egyoldalú, közélettől elvonatkoztatott, csak tan utófeladatokra 
specializált neveléssel, a szocialista társadalom értelmiségi típusa olyan 
ember, aikinek a valóság minden oldala felé van látószöge, aki felméri 
társadalmának erőit, résztvesz harcaiban és termelőfolyamataiban, a nép
pel együtt gondolkodik és együtt termel — ezen túl népe érdekei áttekin
tésének és a leghaladóbb ideológiának, a marxizmus-leninizmusnak bir
tokában —, előrelát, tervez és végrehajtja a terveket.

A nevelési intézményekben új módszerek születnek, a szocialista 
embertípus kialakítására.

A felszabadulás után meginduló magyar népi kollégiumi mozgalom
nak sok tekintetben hasonló feladatokat kellett megoldania.

A kétesztendős nevelési gyakorlat — úgy hisszük — sok olyan mód
szerbeli változást eszközölt a régi pedagógián, amelyeknek forradalmi 
jelentőségük van az egész magyar népnevelés átstrukturálódásában.

Ennek érdekében megkíséreljük körülhatárolni a népi kollégiumi 
nevelés alapvető módszertani elveit, ezúttal elsősorban a nevelői munka 
tükrében.

Milyen módiszerekkel felelt a „hogyan?“ kérdésére a kétesztendős 
népi kollégiumi nevelői gyakorlat?
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Amikor most a népi kollégiumi nevelés általános elvi kérdéseit igyek
szünk megfogalmazni, vizsgálódásaik modellje döntő részben a szegedi 
Iválmány Lajos középiskolás fiúkollégium. Ezenkívül nagyon sok tapasz
talatot nyújtottak a Viharsarok kollégiumai, ahol az elvek megvalósítá
sának rendkívül változatos alakjait szemlélhettük; változatos alakjait a 
szó legjobb és legrosszabb értelmében egyaránt. Sok színnel és módszer
rel egészítette ki ezeket a tapasztalatokat az ezévi fcnyódi konferencia is.

Amikor végre összegezzük ezeket a módszereket, természetesen nem 
elvont nevelési ideálról beszélünk, hanem a legszínvonalasabb, legjobb 
eredményeket elért kollégiumok termését igyekszünk begyűjteni.

A népi kollégiumok pedagógiája a valóság pedagógiája: nagy általá
nosságban jelenti a konkrét társadalmi valóság ismeretét, felmérését, 
helyes értelmezését magyar és világviszonylatban.

Közelebbről a valóság pedagógiája jelenti: az osztály élmény ek köré 
font nevelési és oktatási módszereket, közösségi nevelést, amely előkészít 
a konkrét társadalmi feladatok megoldására, vagyis elméleti és gyakorlati 
nevelés kölcsönhatását, egységét. •

Ez a dialektikus nevelés élesen különbözik az osztálytársadalmak 
úgynevezett eszmei nevelésének módszereitől, amelyek az uralkodó osztá
lyok érdekeinek leplezésére szolgáltak.

Itt elmélet és gyakorlat állandó, egymást ellenőrző hatása biztosítja 
a társadalom erővonalainak lehető pontos felismerését, az csztályviszo- 
nyok felismerését és az objektív tudományosság lehetőségét.

A népi kollégiumok szorosan kapcsolódnak a tömegek életének leg
fontosabb szerveivel, megteremtődik kollégium és társadalmi szervezetek, 
városi kollégium és falu, kollégium és üzemek, kollégium és intézmények, 
kollégium és tömegszervezetek kapcsolata, kölcsönhatása, kölcsönös 
ellenőrzése. A kollégiumon belül pedig a nevelés különböző szektorainak 
kontrollja érvényesül.

KOLLÉGIUM ÉS ISKOLA. A kollégium szervezeti és oktatási rend
szere kiegészíti és ellenőrzi az iskola hatásait, a kollégiumban kapott 
módszerek, szempontok megszűrik, megmérik, végigkísérik az iskola anya
gát; az iskola ugyanakkor a tények, a pozitív tudásanyag átnyujtásával 
teszi lehetővé az asszimilálás objektív feltételeit. Az összekötő láncszem 
az iskolai tanulókör, ahol a kollégista diák kettős minősége feloldódik, 
miközben feladatát végzi.

A népi kollégisták általában a társadalmi és politikai tudatosságnak 
magasabb színvonalán állva, aránylag nagy hatósugárban tudták közvetí
teni a jó gondolkodás, a helyes kritika, a haladó társadalmi szemlélet 
módszereit. Megtörtént, hogy egy kb. százas létszámú általános iskolában 
a tanfelügyelő a hat népi kollégistát az iskola motorjának minősítette, és 
valóban azok is voltok. Más vonatkozásban szervezési teljesítményeikről 
is esik szó, itt elég annak a ténynek a megemlítése, hogy két osztályban 
a mindennapi kérdések óráját a népi kollégisták vezették és előadások, 
viták, szemináriumok formájában beszélték meg a népi demokrácia kér
déseit. Évvégére b^bnyos számú jeles felelet után ötágú vörös csillagot 
írhattak be maguknak a tanár zsebkönyvébe a két osztály tanulói. Persze 
alapvető tekintélyüket az iskola mindennapi anyaga, a tények pontos és 
kitűnő ismeretének köszönhették.

A kérdés, amelyről beszélünk, mozgásban van. A kontroli-feladatok 
egy részét — közoktatásunk fejlődésével — átveszi részben maga az 
iskola, részben átveszik az iskolában működő ifjúsági szervezetek. Azon
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ban a kollégiumban együttélő, közösségben nevelődő ifjúság magatartása 
továbbra is döntő mértékben határozza meg az iskola arculatát és
atmoszféráját.

SZERVEZET ÉS SZERVEZÉS. A kollégium belső szervezete nem 
Tart pour l'art szervezet, amely önmagát folyton tökéletesítve bezárkózik 
saját keretei közé és megteremti a kollégiumok sajátos csigaházait. Még- 
kevésbbé azért, hogy kisszerű csigaházaiban sajátos lumpenproletár- és 
vagányöntudatot fejlesszen ki és megteremtse a népi kollégista „Über
mensch“ groteszk és halodásellenes típusát.

A kollégium belső élete a szervezeti elet nagyarányú kísérlete, amely
nek a társadalom felé mutató céljai vannak. A ^kísérletezett és jól be
vált formákat a többi ifjúsági szervezetnek kell közvetíteni, a tapasztala
tokat felhasználni. A szegedi Kálmány Lajos kollégium tagjai az iskolá
ban szövetkezeti rendszert alakítottak ki, amelyek az iskola tanulóinak 
vezetésével működtek: a népi kollégisták háttérben maradtak. Ilymódon 
egyszerre oldották meg a szervezés, kultúrmunka, agitáció és káderneve
lés komplex feladatait. Ugyanígy hasznosították tapasztalataikat a meg
alakuló MDNSZ szervezeteiben és az Úttörő csapatban.

EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG. A népi kollégiumi közösség szervezete és 
sajátos szelleme nagymértékben meghatározza az egyéni magatartás alap
vonásait és megteremti a közösség kontroll'át az egyén fölölt, persze* ez 
a viszony kölcsönös. A helyes kritika-önkritika fejezi ki konkréten egyén 
és közösség e dialektikus kölcsönhatását. A helyes kritika-önkritika soha
sem az egyéni lelki púpok pszichoanalitikus kitapogatása, hanem a végzett 
munka mérőélve alapján elsősorban a kollégiumi szervezet, másodsorban 
a kollégiumi káderek eredményeinek mérlege. Á helyes kritika-önkritika 
mindig az egész szervezet perspektíváiban gondo'kodik.

VEZETŐK ÉS VEZETETTEK. A népi kollgéistát a közösség bizo
nyos funkciók elvégzésével bízza meg. A funkcionáriusok egyszerre 
vezetők és vezetettek, megismerik az aprómunka jelentőségét és.a vezetés 
felelősségét. A népi kollégiumi nevelés fontos dialektikus jellegzetessége 
vezetők és vezetettek kapcsolata.

TÖRTÉNELEM ÉS OSZTÁLYÉLMÉNYEK. A történelem, társa
dalomtudomány, napi politika, újságolvasás felvetődő kérdéseit a köréjük 
tűzött osztályélmények és ezeknek sűrített és demonstratív formája: a 
szociográfia ellenőrzi. A szoc:ográfiának igen erős nevelési hatásai van
nak: a gyerekek beletekinthetnek múltbeli elnyomatottságuk mé’ységeibe. 
Az elmélet és gyakorlat egymást hitelesítő összefüggése mozdít hatatlanul 
beágyazódik és döntő élménnyé alakul A társadalom egy-egy jellemző 
metszetének áttekintése megkönnvíti a gyerekeknek a pályaválasztás ne
hézségeit. A szociográfiáról majdnem mindannyian új, jövendőbeli hiva
tással tértek haza.

ELMÉLET ÉS MOZGALOM. A népi demokrácia értelmiségi típusa 
az az embertípus, aki szakmájában kitűnően képzett, de úgy szakember, 
hogy tudását, felkészültségét a népi demokrácia fejlődésének szolgálatába 
állítja — mondotta Lukács György a népi kollég:umok kritikája során. A 
népi kollégiumokból kirajzó szakérte’miségi embereknek nem szrbad 
sem a száktudomány, sem a l’art pour l’art ideológia elefántcsont-tornyába 
zárkózn'uk. A gyakorlati mozgalmi munka ellenőrzése nélküli elméleti 
vagy szakmai képzés könnyen szektáns elhajlásokhoz, vagy vértelen és 
időszerűtlen log'kai játékhoz vezet. Ezért a népi kollégiumok tagjainak 
részt kell venniük a leghaladóbb politikai erők mozgalmaiban,
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KULTÜRMUNKA ÉS MEGFIGYELÉS, SZÍNHÁZ. A kultúnmmka 
nemcsak közösségformáló erő, kifelé ható kapcsoló láncszem, anyag- 
ismeretbővítés, kisebbarányú szervezési feladat, ízlésformáló nevelési 
tényező hanem jólirányzott módszerekkel az embertípusok megfigyelésé
nek, ábrázolásának eszköze is. A Kálmány-kollégiumban végzett pan
tomimjátékok kísérletei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek 
megfigyelték, elemezték a különböző társadalmi osztályok típusait, maga
tartásukat, jellemző gesztusaikat utánozva ábrázolták ezeket, így társa
dalmi szemléletmódjuk fokozatosan tudatosodott, tökéletesedett. A saját 
kullúrmunkájukhoz fűződő természetes érdekük szinte észrevétlenül 
ébresztette föl bennük a művészet iránti érzéket s így újra sikerült fel
nyitni bennük egy oldalajtót az egész valóság felé. Ennek kifejlesztésén 
munkált a rendszeresített színházi és filmkritika, amely állandóan fej
lesztette ízlésüket és kultúrájukat.

Az egyéni művészi kísérleteket a haladó művészet nagy műveinek 
megismerése és értékelése ellenőrzi.

íme, a népi kollégiumi nevelés dialektikájának néhány döntő szek
tora. A nevelőnek általában mélyebben fekvő problémákhoz kell nyúlnia, 
mint az iskolai nevelőnek. Minden eddiginél hatalmasabb feladatok ezek, 
sokágúak, társadalmunk fejlődése a régiektől minőségileg különböző kér
déseket ad. A népi kollégium a nevelés vona’án sok tekintetben a fény
forrás és a lencse szerepére vállalkozott. Sokfelé kell fényt ereszteni és 
sokfelé kell szétsugározni.

t JÁ z ú j a k n a k  a v í z b  e n k e l  l m e gt a n u l  n i  u k  a z ú s z á s t “
(Hegel)

A NÉKOSZ nevelők nagy része a múlt rendszer iskoláinak atmoszfé
rájából lépett a kollégiumba, vagy pedig közvetlenül az egyetemről, ahol 
ugyanaz a pedagógiai mechanizmus zakatolt. Igen élesen megmutatkoztak 
a lenini „megszokás“ 'törvényszerűségei. Nevelőink a kezdet kezdetén 
régi magatartásuk legellentmondóbb színeit hozták be a kollégiumba. Ez 
a szinesség azonban további éles ellentmondást jelentett az egységes ne
velés megvalósítása és a nevelők viszonylatában. Behatol a romantikus 
antikapitalizmus, megjelennek a narodnyik szellem legkülönbözőbb vál
fajai, amelyek az ideológiai tisztázatlanságnak ebben a korszakában 
sokáig „népi romantika“ címszó alatt futottak és legvehemensebb képvi
selői a kollégiumok egész sorának arculatát torzították el. Egyes kollé
giumok valósággal világnézeti gyüjtőmedencék, ahol a parasztromantikától 
a cionizmusig mindenfajta világnézeti árnyalat föilelhető, mert a nevelők 
álobjektivjzmusa nemcsak tűrte, hanem helyesnek is tartotta a konfúzus 
elméletek tarka burjánzását. Nevelőink nagy' részénél hiányzott társadal
munk elemi ismerete is, méginkább a tudatos és tudatosított társadalmi 
élmények.

Végül, de nem utolsósorban hiányzott nevelőink nagy részének 
szakmai és pedagógiai képzettsége. Természetes, hogy mindezek a 
hiányosságok messzemenő következményekkel jártak

A népi kollégiumok társadalmi fe’adataiből a valóság pedagógiájának 
szükségszerűsége következett. Ennek természetszerű objektivizmusa 
szembekerül a szubjektív pedagógiával, amely egyrészt a zavaros ideoló
giák lecsapódása volt, másrészt egyébként sem yodt magasszínvonalú, mert
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tulajdonképpen az iskola berozsdásodolt hagyományait plántálta minden 
invenció nélkül a kollégiumba. így a kollégiumok szervezeti fölépítésében 
és oktatásuk anyagában is csak viszonylagos egység jelei mutatkoztak. 
Az új módszerek késedelmesen születnek meg, a keretek gyakran üresen 
futnak és a versenyszisztéma kibírhatatlan mechanizmussá fajul.

Sok komoy tehertétellel indul tehát harcba nevelő is és kollégista is. 
A mozgalomban állandó harc folyik a nevelés egységéért.

A mozgalom állandó harci állapota azonban megmutatta az utat js , 
amely, Hegellel szólván azt jelenti: az újaknak a vízben kell megtanul
niuk az úszást.

Helyezzük el az iskola nevelőjét a népi kollégiumban. Azonnal látjuk, 
hogy a nevelő és a nevelt között majdnem minden érintkezési fölület meg
változott, sőt teljesen új érintkezési pontok mutatkoznak.

A tanár-diák viszonyt felváltja egyfajta sokkal homogénebb csoport
viszony — amely minőségileg különbözik a polgári társadalomban ki
alakult viszonytól —, a nevelő bizonyos értelemben kollégistává válik, 
beolvad a közösségbe, belülről is van látószöge, de ugyanakkor rendel
kezvén a közösség bizalmával és becsülésével, határozott gesztusokkal 
irányítja a kollégiumot.

Az autonómia nagy pedagógiai érzéket igényel. Ott oldották meg jól, 
ahol meg tudták védeni az önkormányzat objektív szervezeti tekintélyét 
és ez az új éritkezési felület nem vált személyes torzsalkodások küzdő
terévé.

Üj érintkezési felület az ideológiai képzés — feltétele a nevelő elmé
leti képzettsége. Új a mozgalmi és társadalmi munka, melyben a nevelő 
a tagsággal párhuzamosan, de a munkát koordinálva vesz részt, új a 
kultúrmunka irányítása. Üj érintkezési felület a nevelői önkritika, mely
nek célja a nevelés tökéletesítése.

A népi kollégiumi nevelőnek meg kell tanulnia a kollégiumi sze
lekciós módszert, amely elsősorban a munkásságra és a szegényparaszt
ságra vesz irányt és ^mely az egyszeri kvalifikációt nem tekinti egysZer- 
smindenkorinak és perdöntőnek, hanem olyan módszereken munkál, 
amelyek lehető plaszticitással mutatják ki az egyéniség és a közösség 
fejlődő elemeit, azokat, amelyekben az öntudatosítás lehetőségei vannak.

A nevelő viszonya a tagsághoz a párhuzamos együttfejlődés, de ter
mészetesen magasabb síkon.

M e l l é k u t a k o n
Voltak népi kollégiumi nevelők, akiknek tudatáig nem jutottak el a 

valóság pedagógiájának döntő kérdésfeltevései, akik nem értették meg a 
felszabodítás és öntudatosítás társadalmi szükségszerűségét. Mások — 
megtorpanva a közösségi nevelés nehézségei előtt — tagadták az új érint
kezési felületek szervezeti megalapozásának szükségét és valamilyen for
mában a tanári autoritás mesterkélt és természetellenes magatartását 
folytatták a kollégiumban.

A kommunista munka konspirativ kezelése, a magábazárt. megmere
vedett szervezet, ebből következően a politikai és ideológiai kontroll 
hiánya lehetetlenné tette a NÉKOSZ-ban működő nevelők helyes sze
lekcióját. így történt, hogy a nevelők szabadon érvényesíthették az ősz- 
tályhelyzetiikből, világnézetükből önként következő pedagógiai magatar
tást és módszereket. A parasztromantikus, anarchista, bürokrata világ-
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szemlélettel párhuzamosan jelentkező hibás és veszélyes nevelői maga
tartás természetesen nem kizárólag egyes NÉKOSZ-nevelök ismérve; ezek 
a típusok — a diktátor, a formalista stb. típusai — közismertek. Abban 
az intézményben azonban, ahol a felszabadítás az első konkrét nevelői 
cél, az elnyomásnak ezek a múltból ittmaradt, közvetett vagy közvetlen 
módszerei sokkal súlyosabb elbírálás alá esnek.

DIKTATÚRA. A ,,tömegek lázadásától“ való félelem a kapitalizmus 
fejlődésével és az elnyomottak szervezkedésével és akcióival párhuzamo
san folyton növekedik. A megelőzés módszerei mindig szélesebbkörüek, 
kiterjedtebbek, bonyolultabbak. A nevelési intézményekben a nevelői 
diktatúra az elnyomás egyik transzmissziós szíja.

llymódon a népi kollégiumi diktátor-nevelő a burzsoá elnyomó mód
szereket importálja a népi demokrácia egyik nevelő intézményének mód
szerei közé. ,

De van a diktátor-típusnak egy másik ideológiai szülőanyja is. Köz
ismert, hogy a különböző népi romantikus elméletek e magyar paraszt 
„örök tulajdonságai“-ról beszélnek. Ilyen „örök tulajdonságok“: a szalma- 
láng-akarat, a széthúzás, a magántulajdonhoz ragaszkodás, a köldöknéző 
bölcsesség stb.

Voltak nevelők, akik ezekből az elméletekből a diktatúra szükséges
ségének tényét következtették ki. A «heroikus» erőfeszítés, amelyet most 
a magyar parasztnak tenni kell, hogy saját paraszti mivoltát megőrizze, 
megkívánja az «örök tulajdonságok» bizonyos kompenzációját. A kom
penzáció eszköze természetesen a diktatúra.

A diktatúra kevésbé veszélyes jobbindulatú formája, amikor ugyan
ezt a viszonyt csupán a nevelő túlzott önérvényesílési ösztöne, fontoskodó 
magatartása teremti meg. A diktatúra lehet egy fajtája a közösségtől való 
félelemnek. (A közösség kritikája azonban akkor is éles, ha némaságra 
kényszerítik.)

A diktátor-nevelő a legkönnyebb megoldást választja. A népi kol
légiumba jutott munkás- és parasztgyerekeknek elegendő élményük van 
az elnyomásról, nagyurak és tőkések szőrszálhasogató kontrolijáról és a 
megtorlás kíméletlenségéről. A diktátor-nevelő felébreszti a terror emlék
képeit és ha áttörte az első ellenállást, akkor könnyű dolga van, mert a 
tag a nevelő-nevelt viszonyt úgy fogja föl, mint amelynek törvényszerű
sége a parancsuralom.

A diktátor kollégiumában nem a munka önként vállalt fegyelme, 
hanem a dresszurától való félelem irányítja az életet. A diktátor nem 
gondolkozik a közösség kategóriáiban, nem kísérletezik a szervezet töké
letesítésén, hanem a parancsok, büntetések könnyű útján, a legkisebb 
ellenállás vonalán irányít.

A diktatúra nem föltétien az elnyomás közvetlen eszközeivel dolgo- 
gozik, hanem többnyire bizonyos személyi presszió segítségével, vagy az 
irónia, gúny, kipellengérezés, rendszeres és kíméletlen kritikai üldözés 
eszközeivel.

Diktatúra a népi kollégiumban: fából vaskarika. Folytatása az elnyo
más hagyományainak, ugyanakkor a felszabadítás és öntudatosítás 
destrukciója.

BÁBKORMÁNY. A NÉKOSZ öntudat veszélyes megnyilatkozása a kis
polgári anarchizmusnak. Ugyanez a kispolgári anarchizmus pusztít azok
ban a kollégiumokban, ahol a nevelő a rendtől, a szervezett munkától való 
félelmében kiadja a kezéből az irányítást.
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A nevelő túlkompenzál! magyarázatot fűz magához az autonómia 
tényéhez. Az autonómia azt jelenti — így gondolkodik —, hogy a szer
vezés, irányítás, sőt az oktatás nagy részét is maguk a tagok végzik. A 
nevelőnek nem szabad befolyásolnia a közösség spontaneitását. Persze 
engek az a következménye, hogy a nevelő képtelen megismerni a külső
ségek alatt folyó munkát, hiszen mindig az akciók határainál helyez
kedik el. A nevelő nem értette meg a népi kollégiumi nevelés szerkezetét, 
nem oldódik fel a közösségben. A munka mechanizmusa egyoldalúan 
fejleszti a tagságot, kialakul az ominózus NÉKOSZ munkastílus, amely 
rendszerint a fétisizált szervezés, az egyszeri akciók munkáját helyezi 
előtérbe. Hiányos ideológiai képzés, túlságos öntudat, a szaktanulmányok 
megvetése jellemzi azokat a kollégiumokat, ahol a nevelőnek nincs ható
sugara. A nevelő peremhelyzete miatt még akkor is nehezen tud a kialakult 
viszonyon változtatni, ha felismerte a hibákat, mert elkésett gesztusait a 
túl öntudatos tagság megvető mosollyal és elnéző sajnálkozással fogadja.

FORMALIZMUS. A formalista nevelő a depolitizált, minden rendszert 
kiszolgáló, karrierista, bürokrata-hivatalnok típusa. Természetesen ennek 
megfelelő a munkastfusa is. A felelősséget áthárítja a formákra, az esz- 
köz-jeilegű formák válnak a nevelés céljaivá. A kollégiumban minden a 
legnagyobb rendben van — jegyzőkönyv, faliújság, napirend, bizottsági 
ülések, kínos pontosság stb. Az első keresztkérdésekre azonban ideológiai 
baklövések derülnek ki, kiderül a szakmai gyengeség, a mozgalmi tapasz
talatok hiánya stb. A nevelő nem nevelt: megelégedett a formák meg
alkotásával. A keretek tartalom nélkül, üresen zakatolnak. A tagok pedig 
nem ismernek mást, mint a kollégiumi élet száraz technikáját.

SZERYTLIZMUS. A szervilis neve’ő gyakran a reakciós típusát tes
tesíti meg. A munkára nem meggyőződésből válalkozott, maga szemben 
áll a rendszerrel, és azzal, hogy a munkát ellenszenvessé teszi, a tagságot 
is igyekszik szembeállítani.

Rendszerint az előírt verseny-teljesímények Damoklesz-kardját tartja 
a tagok feje fölött. A munkát el kell végezni, mert a hatodik szektor 
második pontja előírja az ilyen és ilyen teljesítmény elérését. Továbbá 
magatartásunkat ebben a konkrét esetben kizárólag a Rendtartás harma
dik paragrafusa határozza meg. Én, a nevelő, csupán silány eszköze va
gyok a verseny objektív követelményeinek.

A nevelő adóbeszedő funkciót teljesít, aki kőn>örtelenül behajtja a 
szisztéma által a tagságra kirótt munkaadósságot. Megszületik a plusz- 
m”nka elmélete, ezzel párhuzamosan a fogcsikorgató, vérverítékes robot, 
a minimális teljesítmények fenyegető árnyékában. A szervilis nevelő 
kollégiumában a hangulat nyomott, ideges. Panasznapok, intrikák, sze
mélyeskedések, fenyegetődzések követik egymást. A nevelő pedig nyugodt 
lelki'srnerettel lebeg a mélységek fölött, és pontosan ismervén a norma- 
rendszer összes fő- és alszektorait, időnként benyújtja a számlát.

EMOCIONÁLIS NEVELÉS. Az emocionális nevelés megielenési for
mál többnyire soviniszta, antiszemita elméleteket takarnak. Egy-egy kol
légiumi ‘terepszemle azonban leleplezi és megmutatja a nevelő igazi 
arculatát, mert a kía-akuló klikkek felfogása, vi’ágszemlélete okvetlenül 
visszavezet a nevelőhöz. Az emocionális nevelés: az érzelmek uralma, sze
retet- és népszerűség-vadászat. Az effajta kollégiumokban gyakran hal
lunk iljen indokolást:

— Lányok! Legyetek csöndben, mert az igazgatónéni megharagszik!
— Nem szeretlek többé! — ez viszont a nevelő végső büntetőeszköze.
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Az érzelmi nevelés ellenséges, vagy szektám klikkek kialakulására 
vezet. A kritikai szellem egyedül a rokonszenv és ellenszenv irányában 
működik, a tudomány unalmas feladattá degradálódik, mert kevés az 
érzelmi tartalma. A klikkek különböző divatoknak hódolnak, a pszicho
analízistől a yogáig — ezek a közös témák és a viták kindulópontjai.

Az ilyen kolégiumban a közösségi életnek csak torz viaszfigurái 
teremtődnek meg a klikkekben és az öncélú csoportokban. A fejlődés 
lassú és tempóját nem a közösség egységes akarata, hanem a szükséges és 
érdektelen munka mechanizmusa határozza meg.

A valóság pedagógiája objektív és nem tűri a szélsőségesen szubjektív 
torzításokat.

’A z  o p t i m á l i s  n e v e l é s  f ö l t é t e l e i

Mit kell tehát tükröznie a népi kollégiumi nevelőnek a vezetésére 
bízott csoport felé, hogy az a legjobb értelemben vett, építő közösséggé 
változzék, hogy a kollégiumon belül mind a tagság egymásközti viszonyá
ban, mind a nevelő és a tagság viszonyában az optimális légkör alakuljon 
ki. hog> ez a közösség felismerje a társadalom leghaladóbb erőit, helyesen 
kapcsolódjék bele a harcba és a munkába egyaránt?

A most felsorakoztatandó néhány feltétel és szempont szükségszerűen 
nem tarthat igényt a teljességre, csupán a nevelési gyakorlatból kiemelt 
néhány ujjmutatás az optimális nevelés felé. Semmiesetre sem egységes 
tipusrajz olyan értelemben, hogy egy-két hiányzó feltétel lehetetlenné tenné 
a magasszínvonalú nevelés megvalósítását. A közösség az erők megsok
szorozódása: hat ember, az semmiesetre sem 6X1 ember, hanem ennél 
sokkal több, ha szervezetten dolgozik — ilymódon a kollégium feladata 
sokban hasonlít az üzemszervezés feladatához.

Ezek után próbáljuk kielemezni: mik azok az erők, amelyekkel a 
népi kollégiumi nevelőnek rendelkeznie kell és amelyek helyes átnjujtása 
után a kollégiumi megsokszorozott energiákat továbbíthat a társadalom 
felé.

OPTIMIZMUS. A társadalom a maga egészében, gazdasági alapjaiban, 
politikai szerkezetében, intézményeiben, kultúrájában hatalmas nevelési 
apparátus. Semmiesetre sem szabad tehát a nevelés fogalmát pusztán a 
nevelési intézményekre korlátoznunk.

A kapitalista társadalom jóhiszemű nevelőinek heroikus harcot kel
lett vívniuk az általános dehumanizálódás ellen. A népi demokráciában 
megváltozott a helyzet. A néphatalom, a felosztott földek, az államosított 
gyárak, a tervszerűsített termelőfolyamatok, a kulturális élet hatalmasan 
kiszélesített társadalmi háttere, a napról napra mérhető fejlődés a neve
lési célok és hatások azonosságát, párhuzamosságát jelentik a neve* 
lési intézmények és a társadalom között, nem pedig a hatások ellentétét, 
mint a kapitalista társadalomban.. A nevelő optimzimusa, a nevelés lehe
tőségébe vetett szilárd meggyőződése a társadalom által adott tárgyi fel
tételekből, a társadalom szabadon fejlődő elemeinek optinrzmusából szár
mazik A nevelő optimizmusa nem a pusztába kiáltott szó.

SZÍNVONAL. A népi kollégiumi nevelő nem folytathatja « burzsoá 
társadalomban kialakult vezetői magatartást, amelyben a vezetés esősor
ban és lényegileg uralmi funkciót jelentett. Ma termelési, igazgatási 
funkciót kell jelentenie. Ez a nevelés vonalán nem más, mint a neveld
m
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ideológiai felkészültsége, marxista-leninista műveltsége és ezzel párhuza
mosan korszerű és magaszszínvonalú szakmai műveltsége, A népi kollé
giumi nevelő feltétlenül közreműködik abban, hogy a nevelés pedagógiai 
és szakmai része egyaránt a marxista-leninista világnézet alapjain álljon. A 
nevelés mellett a népi kollégiumi nevelőnek saját szakmájában részlet- 
kutatásokat kell végeznie, figyelemmel kísérve a tudományok legújabb 
eredményeit. A „pedagógiai többletet“, melyet a múltban jórészt csak 
hangoztattak, mi meg akarjuk valósítani. Csak így képzelhető el a pár
huzamos együttfejlődés a népi kollégiumban — a nevelő szempontjából 
magasabb szinten.

TEKINTÉLY, ERKÖLCS. A népi kollégiumi nevelő tekintélye nem 
lehet azonos a burzsoá társadalom intézményes tekintélykultuszával. 
Nem azért van tekintélye, mert intézményt vezet, hanem azért vezet 
intézményt, mert egyrészt következetesen hajtja végre a közösen meg
fogalmazott terveket, másrészt nem szűkmarkú a saját helytelen állás
pontjának föladásában. Idősebb, tapasztaltabb kollégista, aki együtt 
lélegzik a közösséggel, de tágabbak a perspektívái, határozottabbak a ne
velési céljai, mint a közösség többi tagjainak. A népi kollégiumi nevelő 
tudja, hogy a nevelés nem konspirativ munka, amelynek irányító mód
szerei kizárólag az elszigetelt tanári konferenciák fülledt atmoszféráján 
ban születnek meg. A nevelést közösségi produkcióvá teszi és nyugodt 
szívvel szolgáltatja ki módszereit, amelyeket közös bizalom hullámozta! 
egészen a közösség pereméig.

A tekintély ilyen értelmezése nyilvánvalóan nem csupán intellek
tuális, hanem erkölcsi magatartást is jelent.

Népi demokráciánk társadalma haladó, fejlődő társadalom, amelyet 
a dolgozó munkások, parasztok, értelmiségiek erői löknek előre. Munká
juk társadalomépítő munka, széles perspektívája bonyolult, hatalmas 
erőfeszítéseket igényel és ez a munkafeladat minden területen felszínre 
hozza a felelősség, a fegyelem, az erkölcs kérdését.

Milyen követelményeket transzponál a népi kollégiumi nevelőre a 
népi demokrácia társadalomépítő erkölcse? A munkában való párhuza
mos részvételen túl a példaadás követelményét általánosságban. Ez a példa
adás a természetszerű munkaerkölcs mellett a nevelő egyéni erkölcsi 
magatartásának-példaadó jellegét is jelenti. A példaadás nem valami elvont 
„égi tökéletesség“ földretrenszponálása, hanem olyan irányítás, vezetés,, 
nevelés, amely a közösség objektív érdekei felé mutat. Nem azért kell pél
dát adnunk, hogy a szentek hierarchiájában helyet biztosítsunk a népi 
kollégisták számára, nem is azért, hogy a „jellemes ember“ öncélú indi
vidualista típusát fényképezze, hanem azért, mert népünk fölemelésének, 
a szocialista társadalom építésének hatalmas célja parancsolóan írja elő, 
hogy az öntudat, felelősség, önfegyelem, szociális érzék szétszórt, földerí- 
tetlen erőit felszínre hozzuk, kimunkáljuk és sorompóba állítsuk. A kollé
giumiban azért van szükség a nevelői erkölcs példájára, hogy az objektív 
.szükségszerűség puszta fölismertetése és elismertetése mellett a nevelő 
egyénisége közvetlenül végezhesse el az új közösségi erkölcs transzmisz- 
szióját-

SZERVEZÉS. A népi kollégiumoknak sokfelé ágazó feladatot kell 
megoldaniok. Az idő erősen körülhatárolja az elvégzendő munkák minő
ségét és mennyiségét. A kollégium rendje, a tervszerű munka, az idő’ 
beosztás szükségszerűsége arra neveli a nevelőt, hogy megtanulja és végig- 
kJ&érletezze a szervezés döntő munkájának módszereit. A jó szervező
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dimenzlonálisan gondolkodik. Szeme előtt az egész terv áll. Nem ragad 
bele egyetlen részlelfeladatba, hanem átadja a részmunkákat. Ugyanakkor 
gondoskodik az aprómunka ellenőrzéséről. Állandóan mobilizál, csopor
tokat mozgat, funkcionáriusokat irányít stb. A népi kollégium szervezete 
—- amely dönt£ részben a szövetkezeteken alapszik — helyes irányítással, 
jó funkcionáriusokkal jól, pontosan, zajtalanul működik. Ezt a szerve
zetet megindítani komoly feladat, kisebbirányú, de minőségileg nagyon 
értékes intézményen belüli szervezőképességet kíván a nevelőtől.

AGITÁCIÓ A nevelő egyéniségével szorosan összefüggő klpesség. 
Nem utolsósorban a jó nevelői agitáció kérdése: vájjon gyorsan eltűnik-e 
a tagságból a passzivitás, a menekülés ösztöne, a gátlások, a gyanakvás 
és a bizalmatlanság, vagy pedig hosszú ideig küzdeni kell ellenük. Szug- 
gesztív, rokonszenves, expresszív típusú nevelő nagyon rövid idő alatt 
felszámolhatja a kétfrontos közösségi viszonyt. Mit jelent a jó agitációs 
munka a kollégiumban? Eltűnik minden rosszhiszeműség a tagságból, 
helyette bizalom és egységes akarat várja a nevelő propozícióit. A jó agi- 
tatív munka eredmenyességének extrém példája, amikor a tagság az ügyet

lenül irányított feladatokat is jól megoldja és a rosszul föltett kérdésre 
is jól válaszol.

ÍZLÉS. A faliújság a kollégium portréja, de egy kissé a nevelő por
tréja is. A gyakorlat azt mutatja, hogy aránylag hosszú ideig a nevelő 
ízlésének kell vezetenie a tagság müvészelerejü megnyilatkozásait. A ne
velő jólkultúrált, a haladó esztétika szellemében ítélő ízlése fejleszti foko
zatosan önállóvá a tagság alkotóerejét. Nyilvánvaló, hogy ehhez a nevelő
nek nagy kultúranyagra, irodalmi, művészeti tájékozottságra, a marxista 
esztétika ismeretére van szüksége. Mindezt természetesen — egyelőre — 
nem kívánhatjuk minden népi kollégiumi nevelőtől — elképzelhetetlen 
azonban, hogy az irodalom, művészet óriási nevelőapparátusát ne hasz
náljuk fel maximálisan. Annál kevésbbé, mert a kollégiumok nevelési terve 
komoly teret biztosít a kultúrmunka számára. A népi kultúra szétsugár- 
zásában nagy szerepe van a népi kollégiumi mozgalomnak. A kollégiumok 
kulturális megmozdulásaival, műsorkompozícióival, színjátszó kísérletei
vel szemben azonban a nevelőnek mindig érvényesítenie kell a haladó 
irodalom és művészet nagy produktumainak ellenőrzését. A kulturális 
demonstrációk fejlődési tendenciája körülbelül kifejezője a kollégium és 
ezen keresztül a nevelő ízlésbeli szintjének,

íme a problémák nagyobb állomásai, amelyeket a nevelőnek feltét
lenül érintenie keik ha útjának végcélja a munkások és parasztok erői
nek kibontakoztatása: a fölszabadítás és az öntudatosítás.

Ú t j e l z ő k

Rend, tervszerűség, időbeosztás, munkaszervezés —- ezek a népi kol
légiumi nevelömunka keretei. Ez azonban nem haladhat állandóan, unal
mas egyhangúsággal a programra kiszakított idő hasábjain.

ÜJ élmények, hasznos szenzációk, látványosságok bukkanjanak föl 
gyakorta a körben ahol a kollégisták élete folyik. Mit jelent ez? A tudo
mány, a mozgalom, a harc élményeit, látványosságait és szenzációit. Az 
■utak megmutatása, a közösség egészséges életének a táplálása, a mobili
zálás a nevelő munkája.

Az oktatás vonalán az osztályélmények egységes képbefoglalása úgy,
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hogy azok a marxi-lenini ideológia és a magyar társadalom pontos isme
retének illusztrációi legyenek — ez a népi kollégiumi nevelés egyik fő- 
tartalma.

A nevelő párhuzamos együttnevelödése magasabb síkon és, úgy, hogy 
magatartása szuggesztív és előremutató legyen — ez is fontos útjelző 
nevelésünk gyakorlatában. Mert nekünk nem szabad megelégednünk az 
„érdeklődés felkeltésével“ — ami a régi didaktika alapelve volt. A munka, 
a nép kérdéseit a gyerekek különös szenvedélye, izgalma kísérje, amely 
nem elégszik meg a tudományok individualista befogadásával, hanem át 
akarja azt adni, mert fölismerte saját szerepét.

A népi kollégiumokkal kapcsolatban mindig különös hangsúllyal 
beszélünk a közösségi nevelésről. A népi kollégiumi nevelő nemcsak azt 
tudja, hogy a szervezett közösség az erők megsokszorozása, az önfegye
lemre nevelés és ugyanakkor a fölszabadítás módszere, hanem azt is 
tudja, hogy a közösségben kifejlesztett erők nem öncélúak, hanem türel
metlenül várnak rájuk a nép államának munkahelyei.

Tóth Sándor
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JELSZAVAK ÉS TÉNYEK

A Z  „ A M E R I K A I  R E G É N Y  K O R A “

A s z e r e n c s é s  B a l z a c
Balzac valóban szerencsés ember volt. Politikailag legitimistának, 

vagyis nagyonis reakciósnak számított, de a regényes alkotásban teljesen 
rJáveletle magát az általa leírt világ valóságának. Saint Merry kolostorá
nak republikánusai olyan nagy emberek müvében, mint amilyenek valójá
ban voltak. — Sőt — Balzac műveinek összességében nem akad egyetlen 
legitimista, aki ha nem is egyenlő félként, felérjen a magasságukig. «Bol
dog» idők, melyekben a regényíró békében megférhetett hasonló ellent
mondásokkal: melyekben a világ igazságai még összefértek a társadalom
mal, a fennálló renddel, az emberek életével.

Ez a «boldog» kor nem létezik többé és nem fog visszatérni soha. 
A történelem azóta megérte a proletariátus megszületését, a proletariátusét, 
mely tudatában van osztályszerepének és jövőt teremtő erejének. Az ellent
mondások látszólagos káoszából, a proletariátus mint a szintézis és a rend 
alapja emelkedett elő. És ezentúl nem csak a haladást testesíti meg, de azt 
is, ami a múltból használható maradt, a nemzetek jövőjét, a jelen nemze
teit, melyekből kiemelkedett. És íme, a világ igazsága, a világ haladásának 
igazsága, felszabadulásának története lett. Száz évvel Balzac első regényei
nek (melyeket álnév alatt adott ki) megjelenése után, ugyanaz a gondolat 
vitte rá, ha más utakon is, Anatole France-ot, Barbusse-t, Aragont, hogy 
csak néhány példát vegyek, hogy politikai felfogásuk helyesbítésével, a 
valóságot írják meg. Az írónak és különösképpen a regényírónak, ha nem 
is az egész világot, legalábbis a lényegét vissza kell adnia. Ezért, feladata 
megvalósítása érdekében, szükséges, hogy a regényt szolgaságra ítélje — 
hogy a világgal szemben tárgyilagos magatartást mutasson és mindenek
előtt, hogy embertársaival és a társadalommal világosak, kétértelműség- 
mentesek legyenek a kapcsolatai, úgyhogy művében éppen ezt a témát, 
ezt az állandó mozgásban, fejlődésben lévő témát tudja kifejezni. Az álta
lunk jól ismert társadalmi és gazdasági ellentmondások csúcspontjának 
pillanatában ez a tény olyan politikai állásfoglalást követel az írótól, mely 
összhangban van a történelmi fejlődéssel. Vagyis, egyszerűen, demokrati
kus állásfoglalást.

Sartre is tudatában van ennek, amikor felveti a kérdést: Mi az iroda
lom? és azon fáradozik, hogy bizonyos számú receptet szerkesszen, melyek 
megengedik a politikai hazugságok és az írói hivatás gyakorlásának össze
egyeztetését.

Nagyon jól ismerik ezt a tényt az amerikai regényírók i«, aikik úgy
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igyekeznek összefűzni és eltűntein! a világ ellentmondásait, hogy láthatat
lanná váljanak és úgy igyekeznek ártalmatlanná tenni őket a fennálló rend 
számára, hogy magával a regénnyel és a regényes műfajjal is csalást kö
vetnek el. És Claude-Edmonde Magny most megjelent tanulmánya, Az 
amerikai regény kora éppen annyiban említésre méltó, amennyiben ez a 
majdnem teljességében formális kritika, legalább külsőségeiben, megvilágít
ják ezt a csalást, ha csak azért is, hogy elsiklassa azt, amit tartalmaz.

Az < a m e r i k a l  r e g é n y » k o r a

Úgylátszik, mintha az Egyesült Államokban írónak lenni szükség
szerűen egyet jelentene a szerencsétlenséggel és reménytelenséggel, mintha 
az értelmiség egy előre feláldozott osztályt képviselne' mely szomorú tisz
tánlátásra ítéltetett és melynek fizetni, vezekelni kell azért, mert a nemzet 
többsége visszautasítja a rossz valóságának felismerését. Még a legderű
látóbb jelleműnek látszó legfelületesebben gondolkozó írót is elfogja a 
keserűség — és Claude-Edmonde Magny hozzáfűzi: „Talán éppen ebből a 
szempontból vehetjük példaadóul a mai amerikai regény helyzetét és ezért 
nevezhetjük korunkat az «amerikai regény korának...» «Nem annyira tech
nikájánál fogva érdekes számunkra, mint azért, mert egy általános hely
zetet világít meg, mely egyúttal a mai irodalom helyzete.»

Azért idézem ilyen hosszasan ezeket a szavakat, mert a mű konklúziója- 
képen szerepelnek, mikor kétségtelenül bevezetőül kellett volna szolgálniuk, 
annál inkább, mert rávilágítanak annak az írónak az állásfoglalására, aki
nek a polgári irodalom az Irodalom. Akinek az amerikai regény helyzete 
megvilágítja az Irodalom általános helyzetét, pedig ugyanakkor kizárólag 
az amerikai regényíró helyzetét ismerteti. Nem marad hát más számunkra, 
mint a példaadás — és ebben az írónak igaza van. Példaadás. melyet nem 
a metafizikai szükségszerűség, hanem egy politikai szervezet jóvoltából 
kapunk, mely a Marshall-terv segítségével igyekszik importálni hozzánk az 
amerikai életviszonyokat.

Példaadás, Nátháéi West, aki baleset következtében halt meg 36 éves 
korában, vagy Scott Fitzgerald, aki 45 éves korában idegkimerültségben 
múlt ki — azt is írhatnám, hogy kétségbeesésében — „miután megírta 
morális és szellemi összeomlásának történetét. Példaadás még Thomas 
Wolfe, akit agytumor vitt el 38 éves korában. Igen, Claude-Edmond 
Magny nagyon helyesen mondja: «Sok tehetséges író ragyogóan, jelenté
keny írással indul, de aztán tönkreteszi az alkohol, a hollywoodi élet, 
talán egy mélyebb eredetű betegség.»

Ennek a mélyebb eredetű bajnak kulcsa magában az amerikai társada
lomban lelhető fel, de ez nincs benne a könyvben, melynek csak konklú
ziójaként szerepel.

Nincs helyem rá itt, hogy kellőképen kielemezzem a mű első részét: 
^Amerikai regény és film», melyben a szerző, egy ragyogó analízis-sorozat
ban, a regény és a film formális kapcsolataival foglalkozik. Bármennyire 
érdekes legyen is a két műfaj cselekménybeli közössége, kalandos és feh 
színes vállalkozás lenne, kétségtelenül, a kinematográfiái technika befolyá
sának tulajdonítani azt a technikai evolúciót, mely a modern regényben 
fellelhető.

A könyv második részének címe: «Idő és személytelenség az amerikai
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regényben.» Ez a fejezet öt részből áll, melyből kettőt Dos Passosnak, egyet 
Hamingwaynek, egyet Steinbecknek és egyet Föulknernek szentelt az író. 
Kétségtelen, hogy abból a szempontból, melyből Claude-Edmond Magny 
nézi a dolgokat, igaza van, amikor éppen ezt a négy írót választja, mint
hogy valójában ők az igazi képviselői, ha nem is az amerikai regénynek, 
legalább az amerikai regény neve alatt számunkra és pontosabban a francia 
értelmiség számára importált irodalomnak.

D o s  P a s s o s  és  a n a g y  k e r e s e t

Mindannyian tudjuk, hogyan oldotta meg regényében Dos Passos a 
világ újjáalakításának problémáját. A szereplők életének leírása közé és 
attól teljesen elkülönítve, háromfajta elemet ékelt: hfradótöredékek mon
tázsát, élő személyek lírai biográfiáját és egy díszítő, belső monológot, 
melyet a felvevőgép szemének nevez. így alakultak ki a regényből és a 
regény mellett azok az információs elemek, melyek például a klasszikus 
regény leírásainak tárgyát képezték. Dos Passosnál, legalább U. S. A. című 
trilógiájában (a 42-ik Párhuzamos, 1919, A nagy kereset), ezekre a regé
nyen kívül álló elemekre ruházták a «haladószellemü» társadalmi kon
textus kifejezést. Mialatt a regény, az egész trilógián keresztül, egyre ab
szurdabb, egyre brutálisabb, embertelenebb, a kétségbeesésbe fulladó vilá
got mutat, melynek minden kapuja bezárul a lázadás hiábavalósága előtt. 
Claude-Edmond Magny nagyon finoman írja: «Pillanatonként súrolják 
a szatírát, de ez a szatira inkább metafizikai, mint szociális és nem egy 
ilyen vagy olyan társadalmi forma ellen lázad, hanem az emberi sors 
lényegével kerül szembe. Az Ember, a Lény, és nem a kapitalizmus jön ki 
megtépázottan Hammel vagy Camus regényeiből, sőt müvének minden 
szociális látszata ellenére, a Dos Passoséiból is.» Ilyen megalkuvás ez. For
radalom a regényen kívül, egy «forradalmi» formájú és a regényen kívül
álló tartalomban és a fennálló társadalmi rend védelme magában a regény
ben. Ez az írás narkotizáija a társadalmi kritikát és kiheréli. Így egyeztette 
össze Dos Passos, az U. S. A. írója, az életben is, ellentmondásait. Hivatalo
san törvényesítette a ,.forrada''mi“ író hazugságait, amikor a Presse Hearst 
tudósítója lett. De ez nem szerepel az «Amerikai regény korában».

H e m i n g w a y  f e l h a g y  a c s a l á s s a l

Hemingway fejlődését elemezve Claude-Edmond Magny elismeri mű
vének válságát, elmeszesedését, sikertelen regénye a Bírni vagy nem bírni 
megírásának idején: «Az egész regény nem más, mint elvakult, koleriküs 
tiltakozás, alig tudni, hogy mi ellen. Még azt se értjük meg pohtosan; hogy 
a «kapitalista társadalom» vagy általánosabban a «fennálló rend» ellen 
lázad-e Hemingway.»

Később rámutat, hogy az Akikért a harang szól, ennek a válságnak 
a megoldását jelenti. És ez igaz is, úgy formai, mint társadalmi síkon. 
Hemingwaynek, formájában, nem kell csalnia többé. Csalás helyett lelep
lezheti a világgal széniben elfoglalt igazi pártállását. Bizonyos, hogy nem 
a «kapitalista társadalom»-ra haragszik, hanem legelszántabb ellenfeleire. 
Ebben az esetben a spanyol köztársaságot és a nemzetközi brigád harcosait 
szidalmazza és szennyezi be. Példaadó végzete ennek a regényírónak, hogy 
formai ellentmondásait abban a pillanatban oldja meg, amikor nem játssza
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többé a regényírót, hanem hazudni Kezel és előre megfontolt szándékkal 
meghamisítja a tényeket.

Az ame r i ka i  i r oda l om az «Ame r i ka i  r e g é ny » e l l e n

Kétségtelen, hogy többet is lehetne szólni az amerikai regény koráról. 
Nagyon érdekes olvasmány, csak pillanatonként talpra kell állítani a kriti
káját, visszahelyezni finom és pontos analízisét keretei közé és vissza
téríteni ahhoz a tárgyhoz, mely az itt leirt és kritizált formai vizsgálatok
hoz vezetett. Claude-Edmond Magny absztrakt módszerének veszélyeire és 
tévedéseire kitűnő példát nyújt a «Részlet és meset című fejezet, melyben 
a szerző egyesíti Malrauxt; Aragont és Sartret, minthogy mind a hárman 
«egy személy bizonyos életepizódját mesélik el úgy. hogy szembehelyezik 
és összefűzik egy másik lény életepizódjával etc. . . .»  Nem beszélve az 
óriási különbségről, mely a három regényíró között van: Aragon expozéja 
a Bázeli harangokban, hogy a Magny által választott példát vegyem, tevé
kenyen kapcsolódik a valóság felidézésébe, míg Sartre a Szabadság útjai- 
ban technikai mutatványok segítségével bűvészkedik az eléktelenített való
sággal és míg Malraux addig hamisította a tényeket, míg csak hallgatásra 
nem ítélte önmagát, vagyis nem tudott több regényt írni.

Claude-Edmond Magny könyvének értéke éppen abban rejlik, hogy 
tudatában van módszere hiányosságának. Bámulatosan írja le például, 
hogy Dos Passos, Steinbeck vugy Caldwell egyre nehezebben alkotnak 
regényeket és a riporthoz igyekeznek menekülni. De kritikája itt meg is 
áll, minthogy ha tovább menne, a mindent meghatározó társadalmi és po
litikai elemekhez kellene segítségért fordulnia.

Ez a könyv, úgy ahogy van, nyers, de találó észrevételekben gazdag 
dokumentumot ad az «Amerikai regény» ellentmondásairól és hanyatlásá
ról és arról a kritikáról is, mely mindent megenged magának, kivéve, ha 
a kapitalista társadalomról van szó.

Akaratlan kimutatást ad ez a mű annak az írótársadalomnak szolga
ságáról, mely egy húron pendül a polgársággal és nem hajlandó azt véd 
alá helyezni. Kimutatást ad arról a dekadenciáról, melybe az amerikai 
írót ez a magatartása sodorja és melynek arra kellene ösztönözni minden- 
érdemli az irodalom nevet, azt az irodalmat, amit elfojtanak és mely kívül 
áll az «Amerikai regény* korán és mely Dreiserrel, Upton Sinclairrel, 
Sinclair Lewis-szal, Howard Fasttal, Albert Maltz-cal, Langston Hughes- 
szel és még annyi mással, igazi regényeket adott, olyan regényeket, melyek 
a modem világirodalom legnagyobbjai közé sorolhatók, minthogy nem 
játszanak össze Amerikával, hanem olyannak mutatják, amilyen.

Pierre Daix



SZEMLE

G Á B O R  A N D O R

Különös életpálya, különös ember.
Orfeumjárók, kabaréiátogatók kupiéit dúdolták s felvisítottak a 

röhögéstől, ha egy-egy kabarétréfáját kérődzték vissza a kávéházi semmit
tevés puha pamlag-strandján, a barna-kávé-habbal sekélyes partjain. 
Ugyanakkor a vers-értők cella-magányában ínyes versfalók olvasták el- 
révülten finommívű verseit s fülledt parfőmös szalonok irodalmi délután
ján szavalták: „Jártam borongó álomtájakon, Virágok hervadtak lágy 
iankadással; És át a tejszínű ködfátylakon, Búgott a gyászdal..,“ És a 
visítva viháncolók és a kifordult szemű, rezgő hangú szavalok között 
valahol ma is látom fanyarkedvű nagybátyámat, ahogy azt magyarázza, 
hogy valami Gábor Andor nevű ember írt egy kitűnő társadalmi regényt 
és hogy ez biztosan nem lehet azonos a «kupléíróval».

Persze, akkor, olyan közelről nehéz volt látni, hogy bizony azonos 
volt mindahárom Gábor Andor s ez nem a három álorca megetti arc 
azonossága volt,, mert egyik sem volt álarc. Gábor Andor ma is vállal
hatja kabarétréfáit és kupiéit. Nemcsak verselésük virtuóz varázsa okán, 
nemcsak azért, mert a magyar nyelv tréfás kedvének gazdag bősége káp
ráztat bennük, hanem azért is, mert ő mindig a fonákot, a nevetségest 
nevettette ki, mindig a hamist leplezte le, mindig a pöffeszkedőt pukkan
totta szét; — kabaré-tréfái, kupiéi a forradalom előtt jártak, hetyke, 
csúfondáros agitátorok. De ugyanígy vállalhatja fínommívű versei ék- 
szerládáját is, régi versköteteit A szépcsengésű versek nemes formáiból 
sivár kietlenség ásít: az igaz ember kétségbeesése egy igaztalan világban 
s valami mindúntalan felvillanó igény, a teljesség, az épség, az igaz öröm 
igénye. Minél penetránsabban bomlott-foszlott szét Gábor Andor szeme 
előtt a háború felé tántorgó régi polgári világ, annál jobban ügyelt versei 
ékes tökélyére: a zárt formák és a bomló kor hangulata forradalmi 
kontraszt volt. Ezeknek a verseknek igényessége magyarázza meg éppen, 
hogy miért látta meg olyan élesen a társadalom szövetének fonákját, 
hogyan lett belőle társadalombíráló, hogyan lett belőle csúfondáros forra
dalmár.

Nincs természetesebb annál, hogy ez a pályakezdés nem a polgári 
érvényesülés korzójára vezette. Természetes? Úgy értem, hogy számára 
s életpályája mai csúcsairól tekintve, számunkra. De akkor, amikor a 
forradalmat, a bebörtönöztetést, az emigrációt választotta, nagyonis 
kerekre nyíltak a csodálkozó szemek. Mert kínálkozott volna másik út 
is, az amit a „Széntolvajok“ majdnem szocialista Molnár Ference, az, 
amit a bátorhangú háborús cikkek Lengyel Menyhértje választott; a
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magyar kispolgári világ helyett a nyugati és amerikai nagykapitalizmus 
világa, a pesti kafák császársága helyett -hercegi bohócság, aranytányér- 
nya^ás, csekkönyv és széria-szerződés.

Bécs, Párizs, Berlin — a költő nemcsak a szépségre szomjas, hanem
az igazságra is. A „Bécsi Magyar Újságéi hasábjain eivegzi a számvetést 
az úri magyar világ illúzióival s hajnalig tartó ideológiai viták, szakadat
lan tanulás, mindig intenzívebbé váló mozgalmi munka során belenő a  
nemzetközi munkásmozgalomba: Berlinben már a Právda levelezője, 
aminél kevés nagyobb tisztesség érhet toliforgatót.

1933-ban el kellett menekülnie Németországból, a barna őrült pribék
jei elsősorban kommunistákra vadásztak. Természetesen a Szovjetúnió 
felé vette útját. Természetesen? Neki és ma nekünk természetes ez. De 
akkor, sőt nemcsak akkor, hanem a második világháború kitörésekor is 
még hányán fordultak nyugat felé, a nagyobb biztonságot választva. Ma 
már tudjuk, hogy nem az volt a nagyobb biztonság, ma már tudjuk, 
hogy a titkos diplomácia aktáinak fehér fényénél másként néznek k* a  
fasiszták és antifasiszták nyiltszíni nyelvöllögelései. A költő érezte és a 
kommunista tudta: ami akkor készült a világ számára a barna házakban, 
a fekete koponyákban, az ellen egyetlen biztonság van, a szovjetnép 
munkája, a szovjetnép harca. Gábor Andor a Szovjetunióban az ,.Uj 
Hang“ szerkesztője lett. Még emlékszem azokra az izgatott órákra, mikor 
kézhez kaptuk ennek az egyetlen szabad magyar folyóiratnak számait. 
Révai József, Lukács György, Balázs Béla, Gergely Sándor, Varga Jenő 
—- micsoda folyóirat volt ez, hányszor nyitotta rá szemünket olyan 
dolgokra, miket itthon mi észre sem vpttük *s — röstelkedve vallom —, 
hányszor vitáztam magamban Gábor Andor egy-egy éles glosszájával, 
hogy aztán később szavai igazsága jégesőként kopogjon fejemen a be
következett rettenet óráiban.

1945 tavaszán jött haza. Természetesen nem számonkérni, természe
tesen nem megdicsőülni. Természetesen? Neki és nekünk természetesen. 
De amikor annyi mindenki ásta ki „baloldali“ és „ellenálló“ érdemeit, 
— elfeledve, hogy el sajátmaga ásta őket, gyáván —, Gábor Andor köz
katonának jött haza. Kicsit fanyarul azt kell írnom: elölről kezdte 
pályáját, kicsit meghatottan azt kell írnom, visszakérte azt, amit már 
tizennyolc esztendős korában megkapott, egy íróasztalt és az újságírás 
mindennapos robotját. Nem elnök, nincs közéleti pozíciója, újságíró és 
költő. De nagyon büszkén azt kell írnom: a magyar munkásságnak 
kevés ilyen fiatal költő zengi énekét, mint ő. 1884 ben született s nálam 
jobb számolók ki is számították, hogy mennyi idős eszerint. Én verseit 
kérdeztem meg esztendei felől s ott ezt leltem:

Ma fiatalabb vagyok, mint tavaly,
S gyerekként hordom őszülő fejem.

Bóka László



ISMERJÜK-E A SZOJVETÜNIÓT?

„Vacsora után lemegyek az utcára (Moszkvában). Az utca 
aszerint, ahogyan A közlekedési rendőr szabályos időközökben 
átengedi a járókelŐKet, úgy lélegzik, mini a tenger hu lámzása . . .  
A széles járdán száz cs ezer ember között megpróbálok beleil
leszkedni a tömegnek ebbe a lélegzetvételébe . . .  Beleereszkedem 
a hullámok közé, sodor a sok ember, vállaira kap a sok vidám, 
évődő és nevető hang.“ í  Boldizsár Iván: ,,F őrt ócska“. Budapest, 
19M.)

„Visszamentünk (moszkvai) zöld hotelszobánkba. A hangu
latunk nyomott volt, eleinte nem is tudtuk megmagyarázni miért. 
Aztán rájöttünk: az utcákon alig van nevetés és nagyon rilka a 
mosoly. Az emberek mennek, vagy inkább rohannak, fejüket le
hajtják, nem mosolyognak. Halálos komolyság uralkodik az ut
cákon.“ (John Steinbeck: „A Russian Journal“ New-York, 19A8.)

Milyen hát a moszkvai utca? Hullámzó tömege vidáman nevetgél-e. 
vagy leszegett fővel komoran jár? Milyen a moszkvai ember? Milyen a 
szovjetember?

Az egyidőben megjelent & véletlenül egyszerre kezembe került két 
könyv frappáns ellentmondására meg tudtam adni a választ, el tudtam 
dönteni e kérdést, mert e könyvek íróival nagyjában egyidőben jártam 
én is a moszkvai utcán, s így tudom, hogy Boldizsár Ivánnak van igaza. 
(S neki van igaza a két könyv többi ellentmondásaiban is.) Mégis e két 
idézetet tettem mottónak, amikor a budapesti „Szovjet kultúra hónapjat 
előestéjén ezekkel a sorokkal is köszönteni szeretném a Szovjetunióból 
hozzánk érkező tudósokat, művészeket és fel szeretném most is vetni a 
számunkra egyik legfontosabb kérdést: ismerjük-e a Szovjetúniót. és meg- 
teszünk-e mindent, hogy igazán megismerjük?

Most került forgalomba Budapesten „Az épülő Szovjetúnió** című 
három nyelven megjelenő folyóirat 1949-es első száma. Gyönyörű fotókon 
számol be a második világháború győzelmes befejezése után megkezdett 
ötéves terv eddigi újjáépítő eredményeiről. Bemutatja a Szovjetúnió 
gazdasági és kulturális életét, a Szovjetúnió népeinek mai életkörülményeit 
és munkáját, az újjáépülő Leningrádot, a helyreállított Dnyeperi vízi- 
©rőműtelepet, a kolhozok életét, a romokból újjászületett kievi főutcát, 
az új Sztálingrádot, színházakat, tudományos akadémiákat, zenetermeket, 
a szovjet élet minden szépségéről, hatalmas alkotásairól és vidám szóra
kozásairól beszámol — s nekünk nincs képeslapunk, amely ilyen felvé
telek útján (a Szovjetúnióban rendkívül magas nívón áll a fotóművészet) 
ismertetné meg népünkkel a Szovjetúnió népeit.

És hányán olvassák ma a Szovjetúnió lapjait Magyarországon? 10— 
15 évvel ezelőtt milyen — máig felejthetetlen — élmény volt, ha „Az 
épülő USSR“ első évfolyamainak egy-egy számát, vagy a Moszkvában 
magyarul megjelenő „Uj Hang“ példányait sikerült megszerezni.

Y  i j

Az „Uj Hang“ egyik számában olvastam, azt hiszem 1940-ben Gergely 
Sándor helyszíni riportját Csebokszáriból, az Autonóm Gsuvas Szocia
lista Szovjet Köztársaság fővárosából.
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Csuvas rokonainkról a Révai Lexikon ezeket  írja „Szorgalmas föld' 
mi velők, azonkívül méhészkedéssel és baromfitenyésztéssel foglalkoznak. 
A századokig tartó szolgaság elzárkózollakká és bizalmatlanokká tette 
őket, falvoikat az utaktól és hajózható folyóktól távoleső zugokban épí
tik. Házaik sűrű fák között minden rendszer nélkül vannak szétszórva“.

„A Volga partján állunk — ír ja Gergely Sándor a „rokoni látogatás“ 
című cikkében, amiből az író utólagos engedélyével idézem a következő
ket. — Most jöttünk ki a Gsuvas Nemzeti Múzeumból, ahol nagyon szak
szerűen, nagyon gondosan begyűjtött anyag szemlélteti a csuvas nép 
történetét, elnyomottságát és harcait az önkényuralom ellen. A volgaparti 
sétányon állunk és nézzük a kikötőt. Nagy emletes hajó tülköl indulásra 
készen. Motorcsónakok cikáznak ide-oda, s lejjebb, mint mindenütt a 
városban, építkeznek. A Csuvas Autonóm Szocialista Szovjet Köztársaság
ból sugárzik a csuvas nép felé csuvas nyelven a kultúra, amelyből ki volt 
reszketve a csuvasság, amióta világ a v ilá g ... Modern Bauhaus-stílusban 
épült újság- és nyomdapalotában dolgozik a csuvas tankönyv-, ujság- 
és folyóiratkiadó... A csuvas népnek nem volt semmije, csak a múlt 
mérhetetlen nyomorának emléke. Most két tucatnál több írójuk, költőjük 
van, van kritikusuk, filológusuk, képzőművészük, művészettörténelem 
tanáruk, zeneesztétájuk, színházi rendezőjük, újságíró gárdájuk. Vannak 
eredeti színdarabjaik és van a kultúrára szinte elképzelhetetlenül vágyódó, 
szomjúhozó közönségünk . . .  Gsebokszári Bauhaus-stílusú palotái közül a 
legszebb a parasztok háza, a mozi, a minisztériumok palotája, a pionírok 
otthona, a postapalota. Az egész város egyetlen építkezés.“ ,

Ez a kis példa egyszerre mutatja a lenini-sztálini nemzetiségi poli
tika igazi jelentőségét és azt is, hogy milyen mérhetetlenül keveset tudunk 
a Szovjetúnióban élő népekről, köztük legközelebbi rokonainkról is.

#

Egymásután két kiváló történettudósunk képviseli nagykövetként 
országunkat Moszkvában. Szekfü Gyula „Forradalom után“ című köny
vében értékesítette ottani személyes tapasztalatait. Molnár Erik, a magyar 
őstörténet tudósa, népünk származásának, eredetének egyik legkiválóbb 
kutatója. Máris megállapította, hogy a szovjet történettudomány új 
kutatásainak és eredményeinek fényénél teljesen új alapokra kell helyez
nünk a magyarság eredetére vonatkozó eddigi tudományos megállapítá
sainkat. íme egy egyetlen tudós, aki megtanult oroszul és alkalma van 
Moszkvában kapcsolatot találni az új szovjet tudománnyal, s munkája 
nyomán egyszerre új utak nyílnak az egész magyar történettudomány 
előtt.

Sok fiatal tudósunknak kell megtanulnia oroszul, sok fiatal tudósunk
nak kell kimennie a Szovjetúnióba, tanulni és kutatni, hiszen a tudomány 
minden ágában új utakat vág a szovjet tudósok munkája, s ennek isme
rete nélkül nincs többé tudományos munka sehol a világon.

*

A szovjet agrárbiológia — Micsurinnak és Liszenkónaik a darwiniz
must helyesen továbbfejlesztő új biológiai elmélete-— és ennek bámulatos 
gyakorlati alkalmazása forradalmi átalakulást hozott a mezőgazdaságban. 
Eddig egyetlen fiatal tudósunk tanulmányozta kint ezeket a magyar 
mezőgazdaságra is döntően fontos eredményeket. Most alakult meg ná-
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lünk a Mezőgazdasági Tudományok Tájékoztató Intézete, amélv program
jául tűzte ki a szovjet biológiai tudomány eredményeinek itthoni meg
ismertetését. Sok fiatal tudósunk menjen ki a Szovjetunióba és folytassa 
azután itthon a munkát.

Hiszen csodák jelzik ennek az új biológiai tudománynak fejlődési 
útját. Kérjünk a Micsurin és tanítványi által kitenyésztett fagyálló na
rancsokból és más délszaki gyümölcsökből: narancs- és citromligetekkel 
ültethetjük tele hegyoldalainkat. A kok-sagis, az új guminövény és más 
céltudatosan kitermesztett ipari növények forradalmian átalakíthatják az 
egész magyar mezőgazdaságot is.

És menjenek ki magyar parasztok is a Szovjetunióba, nézzék meg a 
kolhozok életét és azok termelési eredményeit, hogy soha többé ne ter
jeszthessék itt a reakció primitív és ostoba rémmeséit.

És menjenek magyar újságírók a Szovjetúnióba, hogy sok olyan 
kitűnő cikk és könyv jelenhessen meg a kint látottakról, mint Boldizsár 
Iván „Fortocska“-ja.

És menjenek ki magyar művészek a Szovjetúnióba, hívjuk haza láto
gatóba Uitz Bélát, a Moszkvában dolgozó nagy magyar festőművészt, hogy 
megértsük a Szovjetunióban folyó nagy művészeti viták igazi értelmét, 
hogy megértsük, hogy ezeknek eredménye az is, hogy a kievi múzeumban 
megállított egy parasztasszony, aki kis óvodás unokáját hozta már har
madszor oda és művészetről beszélt velem és büszkén mondta, hogy kis- 
unokája milyen biztosan megismeri már Lenin és Sztálin szobrait és 
képeit. ,

*

Nem véletlen az, hogy John Steinbeck, az amerikai író.komornak 
látja még ma is a moszkvai utcát, amire pedig ez a jelző illik legkevésbé. 
Huszonöt éven át a mi szemünkre is olyan szemüveget erőltettek, amelyen 
át nem látszhatott semmi, ami derűs, amelyen át nem láthattuk az exisz- 
tenciafélelem szorongásától megszabadult új embertípust, a szovjetmber 
felszabadult vidámságát.

Ezzel a huszonöt évvel nagyon keményen kell harcolnunk nekünk 
még ma is. S ebben a harcban leghatásosabb fegyver a személyes élmény. 
A Szovjetúnióból érkezettek beszámolóját szomjasan issza mindenfajta 
magyar közönség.

*

Most idejönnek hozzánk a Szovjetunió tudósai, művészei, szellemi 
kiválóságai. A „Szovjet kultúra hónapja“ fontos és nagy lépés lesz a 
szovjet és a magyar nép barátságának elmélyítése, egymás jobb megis
merése útján. Ezt az alkalmat használjuk fel arra is hogy számot ves
sünk, mi a teendőnk, milyen irányba kell fejleszteni és bővíteni a Ma
gyar-Szovjet Művelődési Társaság nagy lendülettel megindult munkáját.

Mihály fi Ernő
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PETŐFI OROSZUL

Több mint tíz évvel ezelőtt olvastam először Petőfi kőlteményeil 
oroszul. Még emlékszem A Tisza és A gólya sorainak méltóságos höm- 
pölygésére s arra az érzésemre, hogy most először vannak igazi Petőfi* 
versek idegen nyelven előttem, noha már igen sok német, francio és 
angol nyelvű Petőfi-fordítást ismertem. Azt hittem, hogy a fordító kitű
nően tud magyarul és roppantul vigyázott arra, hogy a versek hangulatát 
pontosan kifejezze, néha még bizonyos vezető szavakat’ is ugyanoda 
állítva az orosz versben, ahol a magyarban voltak. Aztán megtudtam, 
hogy a fordítók — talán egy kivételével — nem tudnak magyarul s a 
szószerinti hűségnél többet érő hangulati hűség Hidas Antal szerkesztői 
működésének eredménye, aki a legkitűnőbb nyersfordítást bocsátja a 
fordító költők rendelkezésére, megmutatja és felírja az eredeti vers 
formáját, megbeszéli a fordítóval, hogy ugyanaz a forma oroszul ugyan
azt az eredményt hozza-e létre s ha nem, akkor, mint kitűnő orosz, meg
keresi vele együtt az „igazi“ formát, majd ellenőrzi a már megszületett 
fordítást s ha kell négyszer-ötször is „osztályismétlésre utasítja“ az 
orosz költőt, amíg az a Petőfi-verset úgy „ki nem hozta“, hogy Hidas azt 

oroszul újjászületett Petőfi-versnek nem érzi.
Most előttem a több mint tíz esztendei szorgalmas és lelkes munka 

eredménye, a válogatott orosz Petőfi, melyet Hidas Antal Krasznaja 
Ágnessel együtt prezentál, aki épolyan bolondja Petőfinek, mint a férje 
s talán még jobban és szebben tud oroszul, amint ez kiderül a kötet 
próza-fordításaiból, melyeket ő végzett, nagyszerűen összeválogatva éa 
ragyogóan fordítva le a legszükségesebb darabokat, melyek a költő dicső
ségtől zaklatott s ellenfelektől üldözött életét legjobban megvilágítják.

Hidas Antalnak és a szovjet Állami Kiadónak sikerült a Petőfi- 
fordításhoz megnyernie a legjobb orosz költők nemzedékéből Nyikoláj 
Tyihonovot, Borisz Paszternákot és Vera Inbert s az elsőrangú vers
fordítókéból Zahamovszkaját, Zvagincevát, Leviket, Martinovot, Mihaj- 
lovot, Csukovszkit és Rommot. (Tudtommal ez az egy tanul! meg már 
régebben a magyar költők kedvéért magyarul.) Tény, hogy előttünk 
fekszik a legkitűnőbb Petőfi-fordítás, amit eddig a világirodalomban 
olvastam. Ebben, természetesen, nagy mértékben közrejátszik, hogy a 
száz évvel ezelőtt meghalt Petőfi közvetlen lelki rokonsággal kapcsolódik 
szovjetorosz fordítóihoz, a forradalom apja a forradalom fiaihoz, akik 
nemcsak a „nyersből“, hanejn szívük szerint i§ értik a költőóriást, a 
forradalom legnagyobb énekesét s lelkesen dolgoznak a költeményei 
oroszításán. Érzik, hogy egy új világirodalmi nemzetköziség munkásai 
ők ezzel a fordításukkal.

A német nyelv, a nemzetköziség eddigi fordítónyelve, már az első 
világháborúval kidőlt a sorból. Petőfit még lefordították — éspedig sok
szor — németre, de Ady Endrét már nem. A német nyelv Marx és Engels 
után 1914-ig maradt meg a forradalom nyelvének, a világháború után 
Lenin és Sztálin nyelve lett azzá s ez lassan átmegy a világirodalom 
területére is. Két iránya van ennek. Orosz nyelven teszi nemzetközivé a 
„történetiden“ keleti népek költészetét. És ma már a nyugati népek 
forradalmi költészetét is. melyet a polgári irodalomtörténet történetienné 
akai tenni. Ne feledjük el, hogy Petőfit eddig, az összes nyugati nyel
vekre csak mint „nagy lírikust“ fordították. Hogy a forradalom költő
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óriása volt, azt vagy letagadták, vagy tévedésnek vették, vagy meg
bocsátották neki. Ez a2 orosznyelvü válogatott Petőfi száz esztendő óta 
az első Petőfi-kiadás, mely a költő társadalmi és forradalmi verseit 
válogatja az élre s a szerelmi lírából csak annyit ad, amennyi ezt a 
különös életet megmagyarázza. S bőven és kiadósán csokorba köti a népi 
verseket, melyeken keresztül Petőfi az orosz költészettel annyira rokon. 
A költemények sorozatát János vitéz zárja le, Borisz Paszternák fordítá
sában, amely parnasszista vers-szépségeivel talán ellene mond a nagyszerű 
nép-éposz egyszerűségének, de meglátszik rajta, hogy milyen alapos és 
gondos munka terméke. Tyihonov a Lopott lovat, a Megy a juhászt, a 
Véres napokról álmodomot, a Kutyák dalát és a forradalmi verseket for
dítja, igen nagy megérzésével és meglepő után képzésével az eredetinek. 
A legnagyobb munkát Martinov végezte, aki a legtöbb verset fordította 
és Levik, aki a formailag legnehezebbeket (az Arany Jánoshoz írt levél 
égigcsapkodó hexametereit és a Szeptember vegén sírba táncoló ana- 
pesztusait) vállalta.

Azt akarom mondani még: mi az iskolában „megszoktuk“ Petőfit 
s hiába rikoltotta a fülünkbe Ady Endre, hogy ez az ö elődje, kurta 
életével és csodásán sok és csodával határos verseivel micsoda gigászi 
költő volt, mégis egy ilyen válogatott és az új nyelv által a „köznapi 
nagyságából“ kitépett Petőfi ábrázolja teljesen ezt a mesebeli óriást, akit 
háromszorta hosszabb élettel sem tudott eddig seminő nemzet seminő 
költője erőben és szépségben utólérni.

Gábor Andor
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TARTUFFE

Moliére komédiái, több mint félszázaddal a felvilágosodás első nagy 
irodalmi alkotásai és 125 évvel a nagy francia forradalom elolt, az első 
határozott és félreérthetetlenül polgári állásfoglalások a hűbéri rend 
egész erkölcsi és anyagi felépítésével szemben: az első olyan alkotások, 
amelyek nem a hűbériség felbomlásának tragédiáját fogalmazzák meg, 
nem a hűbéri rend egyes részleteit veszik kritika alá, nagyjából még 
ennek a rendnek a kereteiben: hanem teljes egészében, legdöntőbb pont
jain állnak vele szemben, az egyre inkább megvalósuló polgári szabadság
eszmények konkrét alapjáról. Moliére az első, aki a Tartuffe-ben ennek 
a rendnek alapját és középpontját, a vallást fogja teljes látókörébe, nem 
a vallás megreformálásának szándékával, mint előtte mindenki, hanem 
felszámolásának, teljes átértékelésének szükségével. Hetven esztendővel 
Voltaire, Holbach és Diderot előtt; de Voltaire, Holbach és Diderot leg
magasabb nívóján. Bevallott és akkor bevallható szándéka szerint ugyan 
csak a szenteskedést, az ájtatosságot akarta kigúnyolni és nem a «valódi 
áhítatot». De hogy beszél a Tartuffe 1669-es előszavában azokról, akik
nek éveken keresztül sikerült betiltaniuk ezt a darabját. «Őrizkedtek attól, 
mondja, hogy arról az oldaláról támadják, amely sértette őket: ehhez 
túlságosan jó politikusok és túl jól értik elkendőzni, ami a lelkűk mélyén 
lakik. Dicséretes szokásuk szerint most is az Ég ügyével takarták saját 
érdeküket». És hogyan definiálja, Cléante szájába adva, azt, amit ő «valódi 
áhítaton» ért: milyenek azok az emberek, akik a Tartuffe-ökkel szem
ben ezt a „valódi“ áhítatot képviselik? Azok „akiknek. erényét nem érint
heti szó. Mind igazi jellem, nem fenkölt szájaló . . .  Az ő áhítatuk emberi 
és szerény. Jó tettel igazítják, mi bennük tévedés . . .  Csak egy a gondjuk: 
élni emberül, emberért. S nem hajszolják az Ég érdekét ostoba Túlbuz- 
galommal jobban, miként az Ég maga.1“ Ez a valláson belül akkor harcoló 
két irányzat egyikének eszményeit se tölti be: se a janzeni/musét, se 
a jezsuitákét: ez mind a kettővel, tehát a vallás minden uralkodó formá
jával egyformán szembenálló, új emberi és társadalmi eszményeknek, a 
haladó polgárság tartalmának egyik első megfogalmazása. Ebből és csakis 
ebből a szempontból érthető meg Tartuffe tökéletes drámai felépítése 
minden kis részletében és csakis ebből ítélhető meg döntő jelentősége.

* • *

A Tartuffe-öt Moliére társulata 1664 május 12-én mutatta be először 
azokon az udvari ünnepségekn, amelyek ezt a Watteau képeit idéző ro
kokó nevet viselték: Az elvarázsolt sziget gyönyörei. Külön tanulmány 
tárgya lenne megmutatni, milyen világok választják el egymástól ezt a 
két dolgot, amely egy napon, s egy helyen, az épülőfélben levő Versallles-i 
kastély udvarán, egymással összefonódott: Moliére komédiáját és a «va
rázssziget gyönyöreinek» ünnepségét: milyen döntő lépéssel áll előbbre 
a haladásban ez előbbi, holott a rokokó, amit az utóbbi idéz, csak jóval 
később, évtizedekkel Moliére halála után fogja majd elérni virágzását, a 
XIV. Lajos halála után újból reakcióssá váló, forradalom előtti «udvar
ban». Most csak annyit kell megjegyezni, hogy az udvar előtt viharos 
tetszést aratott darab párizsi, rendes közönség előtt való bemutatását 
azonnal betiltották, Moliére ismételt kérvényei és a király minden támo
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gatása ellenére is. S mikor egy második kudarc és második kérvény ütést, 
1667-ben az akkor Flandriában harcoló király szóbeli engedélyére Mo* 
liére mégis újra bemutatta, a darab egy némikép enyhített és L'impos* 
teur-re átkeresztelt változatát — a válasz újra csak betiltás volt. És né
hány napra rá Párizs érseke, a Napkirály volt házitanítója, Péréfix fő
tisztelendő úr külön megtiltja *a nevezett darab előadását, olvasását, 
vagy meghallgatását, még pedig kiátkozás terhe mellett“. „Fölöttébb ve
szedelmes komédia — állapítja meg az érseki végzés —, amely annál is 
inkább alkalmas a vallásnak ártani, mert a képmutatás és álszentség ki- 
pellengérezésének ürügyén módot ad arra, hogy hasonlóval vádolják 
megkülönböztetés nélkül mindazokat, akik a legszilárdabb hitről tesznek 
tanúságot s ily módon kiteszi őket a szabadgondolkodók szakadatlan 
csúfolódásainak és rágalmainak.“ Ugyanekkor XIV. Lajos a maga részé
ről a «király társulata» címmel és 6000 livre évjáradékkal tünteti ki Mo- 
liére színházát.

Mi a mélyebb oka a király és Párizs érseke ilyen élesen megnyil
vánuló ellentétének? S mi az éppen a Tartuffe-ben, ami ennek az ellen
tétnek ilyen közepére világít? Ki ez a Péréfix érsek és kik állnak mögötte? 
Kik azok, akik nem tűrik a komédia kifigurázását, s akik Moliére ké
sőbbi előszava szerint, úgylátszik «hatalmasabbak Franciaországban mind
azoknál akiket (Moliére) azelőtt kifigurázott»? Ezeknek a kérdéseknek, 
s a mögöttük fonódó bonyolult viszonyoknak felfejtése vezet a moliére-i 
komédiák és köztük elsősorban a Tartuffe teljesebb megértéséhez.

*  *  *

A feudalizmus többszázéves, egyre véresebb felbomlásának ered- 
ményekép, a végsőkig kiéleződő osztályharcok szakadatlan polgárhábo
rúiban kifáradt és elszegényedett főnemesség legyűrésével Franciaországi
ban a XII. század elején kialakult az abszolutisztikus monarchia: az emel
kedő polgárság első virágzásának államformája. Az Amerika felfedezésé
vel. az őseredeti tőkefelhalmozás által vagyonát nagyrészben elveszített, 
a termelésben egyre fölöslegesebbé váló. a puska és ágyú felfedezésével 
katonai hatalmát is mindjobban elvesztő, lezüllött francia vidéki nemes
ség hiába próbálta félévszázados szakadatlan vallásháborúkban vissza
szerezni elvesztett vagyonát és hatalmát. A termelő erők fejlődése, az . ipar, 
a kereskedelem, a tüzérség, a közlekedés robbanásszerű elterjedése egy
szerre elsöpörte a fejlődést már évszázada gátló hűbéri jogokat; lehetet
lenné tette a helyi hűbérim hatalom további fenntartását; a vidéki nemes 
birtokán mind szegényebbé és mind kevésbé hasznossá válik, jövedelme 
alig marad, minden cselekvési lehetősége elvesz. XIII. és XIV. Lajos 
alatt a feudalizmus külső és belső erői rendre végső vereséget szenvednek, 
s a zseniális államférfiak, Richelieu, Mazarin, Colbert vezetésével Fran
ciaország szakadatlan harcokban kivívja azt a rövid bókét, mely XIV. 
Lajos uralkodásának második felében a polgári fejlődés európai közép
pontjává, fényesen kiépülő székhelyévé s a száz évvel később bekövet
kező nagy forradalom országává avatja. A termelőeszközök és termelő
erők forradalmi fejlődésének Colbert megalkotja első jogi elismerését, az 
első polgári törvénykönyvet, amely a törvény előtti egyenlőség kimondá
sával megszünteti a hűbérurak kiskirálykodását, külön önkényes tör
vénykezését és minden ponton a termelés új formáinak érdekeit védi. 
A kapitalista fejlődés előfeltételének, az őseredeti tőkefelhalmozásnak fo
kozását XIV. Lajos már központi, állami programmá teszi, ahogy Boileau
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a királyhoz írt híres ódájában külön kiemeli. Mindez természetesen sza
kadatlan külső és .belső harcok közepette, a feudális. reakcióc legkülön
bözőbb, állandóan változó fői-máival való küzdelemben történik. A hűbéri 
reakció utolsó nyílt fegyveres formája a Fronde felkelés leverése után 
(1648), a reakció teljesen a vallás fellegvárába húzódik, amelyet az egyet
len még elevenen éiö hűbéri «előjog »-nak nevezhetnénk, s onnan inuílja 
legkülönbözőbb álarcokat öltő nyílt és fondorlatos támadásait az új élet. 
miden megnyilvánulása ellen. Filozófiai síkon a janzenislák, Jcinsenius 
holland püspök követői kísérelnek meg a végső bukás előtt egy utolsó 
«reformációt», egy utolsó kompromisszumot, hogy a hűbériséggel telje* 
sen összeforrt vallást az ideológia síkján kibékítsék az új fejlődésben ki
formálódó új valósággal, amellyel nem lehetett nem nézni szembe a becsü
letes gondolkodónak. Politikai síkon különböző, hatalmasan kiterjedt 
titkos egyházi szervezetek létesülnek. A Fronde bukása után a feudális 
akciók legfőbb irányítója az Oltári Szentség Rend lesz, mely még 1627- 
ben alakult. Ez a francia társadalom egészét behálózó bűnszövetkezet, 
amelyet nemsokára az Ájtatosok cselszövése néven emlegetnek, s amely 
egyaránt őse az Actio Catholicáknak, a Ku-Klux-Klanoknak, és a mai 
Mindszenty-összeesküvésnek, s amely tagjai közé sorolhatott az állam 
életében oly fontos állású és nagyhatalmú személyeket, mint Ausztriai 
Anna, az anyakirálynő, Lamoignon, a parlament elnöke, és az említett 
párizsi érsek, Péréfix, behálózza az egész francia életet; a legtöbb ember 
előtt még eleven istenfélelem kihasználásával ott szabotál, ahol tud; rém
híreket terjeszt; beveszi magát az országos funkciókba és magánlaká
sokba egyaránt, mindenütt ráveti magát az arra legalkalmasabb szemé
lyekre, vénasszonyokra, parvenű polgárokra s azokon keresztül próbálja 
kikezdeni az új, szabadabb emberi életet minden megnyilvánulásában; 
«őrködik» az erkölcs felett, nem riad vissza sem kémkedéstől, sem a be- 
súgástól, sem attól, hogy befurakodjék «a családok legbensőbb és leg- 
világibb ügyeibe is», ahogy a Tartuffe másodszori betiltását támadó röp- 
irat, a Moliére sugallatára, sőt talán egyenes közreműködésével készült 
Lettre sur Vlmposteur már 1667-ben oly világosan megfogalmazza.

. * * *

Ennek a konkrét történeti helyzetnek összebogozódott szálaiba kötik 
cselekményüket Moliére összes komédiái; ennek a legközepébe fonódik 
a Tartuffe remekmívű szőttesének minden mintája. Nem hiába tettek meg 
mindent 1664 április 17-i gyülekeztükön az Ájtatosak, hogy a párizsi nép 
elől eltiltsák a darabot: nemhiába tettek meg mindent, egészen öt év 
múlva bekövetkezett feloszlásukig, elhallgattatására és kiátkozására, még 
akkor is, mikor 1666-ban az anyakirályné halálával befolyásuk erősen 
csökken és XIV. Lajos is egyre erélyesebben lép fel ellenük; arra még 
van erejük, Lamoignon és Péréfix jóvoltából, hogy a király ismételt jóvá
hagyása ellenére, továbbra is megakadályozzák a darab színrekerültét. 
(Második kérvényében Moliére ilyen nyíltan fordul a királyhoz: «Hiába 
húztam ki gondosan mindent, amiről úgy gondoltam, hogy csak az ürügy 
árnyékát is szolgáltathatja az általam rajzolni kívánt portré közismert 
eredetijei számára: semmi se használt Az Ájtatosak résen voltak.») De 
Moliéret már jóval a Tartuffe előtt meg akarták semmisíteni. Első színtár
sulatát, az lllustre Théatre-t is ők buktatták meg húsz évvel azelőtt, 
A Nők iskolája elleni hadjáratnak is ők voltak a vezetői egy évvel a Tar
tuffe előtt és a Tartuffe két próbálkozása között megkísérelt Don Juan 
bemutatót is ők parancsolták le a színpadról. Jól ismerhette hát az embe
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rét, Tartuffe-öt, az Oltári Szentség Rendjének «lovagját», az Ájtatosak 
Cselszövésének egy polgári házba küldölt «házi apostolát». A polgári esz
téták, akik a politikai kapcsolatokat csak nyílt politikai formákban vélik 
felismerni, a Moliére-i komédiákban és általában az egész klasszikus fran
cia drámában csak elvont művészi törvényszerűségek szabályozta kon
strukciót tudtak látni és a Tartuffe-bén csak egy minden valódi társa
dalmi és politikai viszonytól elvonatkoztatott «jellemet», egy pusztán er
kölcsi szempontból megítélendő „szenteskedőt“ erezhettek. De a mi szá
munkra, ha, ismerve az elszegényedett vidéki nemesség reakciós szerepét 
a XVII. században, azt halljuk Orgon szájából Tartuffe-ről hogy „vagyo
nából kifosztott ember ő . . .  De majd én megsegélem . .  . Szerezze vissza 
földjét, hűbéri birtokát, — Mit ott mindenki ismer — és nemesi jogát. 
Mert nemes, rá kell n é zn i . . .“; — vagy, ismerve a király küzdelmét az 
Ájtatosok Cselszövésével, megtudjuk az utolsó felvonásban, hogy Tartuffe 
személyével négy hírhedt, csalárd Gonosz került hurokra, akit a fejede
lem. Már régóta kerestet, csak bujkált más neuen, És kötetekre rág a gaz
tettek sora. Mit itt vitt végbe már» —/ s ha még azt hozzávesszük, 
amit ugyancsak Orgon mesél el, hogy «hogyan ismerte meg» ezt az 
akkor még bicikli híján csak inassal közlekedő házi apostolt, ahogy „Isten 
házába járult naponként jámborul, És — épp a közelemben — mindig 
térde borult, Legénye súgta meg, — ki mindenben őt követte, — Hogy 
mily szegény, nincs mása, csupán a puszta lelke“, míg „végül aztán há
zába vezérelte az ég»; — a mi számunkra ebből a három momentumból, 
a kor és a mi korunk kettős ismeretének dialektikus egvmásrahatásából, 
minden látható politikai cselekmény nélkül is, kibomlik elénk Tartuffe 
teljes, a mi időnkig mutató konkrét politikai akciója, amint Orgon házá
ban megtelepszik.

* * 4

De mit talál ebben a házban? A francia hűbéri hierarchia alapja a 
család, s ennek a családnak végtelenül merev, az érzelem minden jogát 
megtagadó erkölcse. Ez a vallás minden hatalmával támogatott feudális 
érdekszövetség aztán a korai burzsoázia parvenü közegén át beszűrődik 
a kialakuló polgári család főépítésébe is, ezzel is gátolva az új, szaba
dabb emberi igények megvalósulását. Moliére csaknem minden komédiá
jának «alapcselekménye», amelyre a főcselekmény épül, egy fiatal szerel
mespár harca jogaiért az apa feudális érdekei és hatalma ellen, amely 
a leányt akarata ellenére máshoz kényszeríti feleségül. A Tartuffe-ben is 
Marianna és Valér szerelmének sorsába fonódva mutatkozik meg a főcse
lekmény és az alakok állásfoglalása. Ebben ismerjük meg Orgont, aki a 
Fronde idején még „eszével tűnt ki a háború alatt. S a fejedelem pártján 
megállta a sarat“, de most már, bigott anyjával együtt, maga is jó pré
dája lett az «Ájtatosok Cselszövésének». A fiatalok, Marianna és Valér, 
még csak lázongnak az atyai elnyomás ellen, csak a saját sorsuk egyéni 
szenvedélye tölti el, az is inkább csak kétségbeejti, mint tettre buzdítja 
őket; egyebekben maguk sem szabadultak fel az elnyomás és elnyomatás 
merev rendje alól, sem érzelmeikben, sem tetteikben; mégpedig nemcsak 
atyjukkal, de egymással szemben sem, amint azt második felvonásbeli ' 
párjelenetük mutatja. Egyetemesebb, általános erkölcsi, öntudatos, tehát 
már politikus fokon csak Dorina tudja megfogalmazni azt, ami az ö szí
vüket nyomja, csak Ő tudja, hogy harcolni kell s mikép kell harcolni 
ellene. Dorina, mint Moliére többi plebejus szolgálója, mint Toinelte a
m



Képzelt beteg-ben stb., a Figarók korai -húga», a darabban leghaladot- 
tabb, iegöníuuaiüsabb képviselője Moliére poigári-humánus áliásioglalásá- 
nak. Milyen nyilt, szinte mai fogalmazásban tudja megértetni Marianná
val azt, amit ő ki sem mer mondani, csak teljes elnyomotlságában homá
lyosan „érez“, „Hogg a szívnek is vannak jogai S önmagának megy férj
hez, nem pedig ő neki. Magára megy a játék. — ki kap fejére fátylat? 
Tehát ne néki tessék a férj, hanem magának. S ha ő úgy oda van imádott 
Tartuffe-jétől, Ám rendben van, csak menjen ö hozzá f e l e s é g ü l Ennek, 
a forradalmi újsága csak akkor tűnik fel igazán, ha meghalljuk, hogy 
maga a szenvedő fél, Marianna csak ezt tudja rá válaszolni: „Egy atya 
tekintélye, valljuk meg, akkora, Hogy én a szám sem mertem kinyitni 
még soha.“ S milyen világosan tudja, hogy az így létesült házasságokban 
(most már, mikor az érzelmeken tett erőszakot nem védi és nem teszi 
elviselhetővé a vallás eleven hite), hogy válik a belekényszerített lányból 
szajha, vagy boldogtalan asszony: „Hűségében teszik próbára azt a lányt, 
Kit ahhoz erőltetnek, kit maga- nem kívánt. Milyen szilárdan áll meg 
majd erényeiben, Rendszerint azon múlik, hogy a férfi milyen • . . S há
nyán azok közül, akikre mutogatnak, Maguk lökték oda nőiket, ahol 
vannak. S ki gyűlölt férfihez unszolja gyermekét, Ú maga felel annak 
jövő hibáiért.“ — A tehetetlenül szenvedő szelíd Marianna, a hirtelen- 
haragú, de értelmes tettre képtelen Damis, a «lovagi» becsületében sértett 
Valér mellett — Dorina az egészséges, tiszta emberi gondolkodás, értel
mes tevékenység és tettrekész vidámság megtestesülése, azé az emberé, 
ajvi érzi, hogy a benne lakó erőkre és eszményekre egy egész világ fog 
épülni nemsokára.

* * *

Mellette Cléante az abszolút monarchia tipikus híve, aki azt hiszi, 
hogy a király a világ legbölcsebb férfia és a monarchia a világi igazsá
gosság megvalósulásának csúcspontja. Józan és bölcs képviselője a pol
gári eszményeknek, csak éppen a Dorina továbbmutató, friss forradalmi 
dévajsága nélkül, a beteljesülés kissé naiv önérzetével: «Ma már az erő
szakkal ki-ki magának árt* — mondja s a kor racionalizmusának fölé
nyével: «De annyit csak tudok, — ez minden tudományom, Mi különb
ség igaz s hazúg közt a világon.» Ahogy ő lefesti a szenteskedéssel szem
ben a «valódi» áhítatot, teljesen a polgári erények epvéni-ethikai, társa
dalmi felsoro’ásával, abból tűnik ki világosan, hogy Moliére, ha nyíltan 
nem is támadhatta a feudális világnézetet, szinte az első aki n^m rVrri'a 
«átmenteni» ezt; aki világosan érzi, hogy ezt az erkölcsöt és világnézetet 
többé már nem megreformálni kell. nem visszavezetni igaz útjára, mert 
többé nincs igaz útja, hanem helyettesíteni kell új erkölccsel, új törvé
nyekkel, amelyek a termelő erők új fejlődésében kialakuló új emberi 
viszonylatok valóságának megfelelnek és továbbfejlődését elősegítik. 
A janzen/zmus és jezsuitizmus valláson belüli harcában egyik oldalon sem 
áll: mind a kettővel egyformán öntudatosan szembefordul. Ezért dön'őbh 
jelentőségű a «rrgy század» vrhnv'nnvi írójánál; ezért mutat előbbre 
Pascal-nál és Racine nál egyaránt Bár Fatal korában mind jezsuita. m'nd 
janzenrta hatások érték, nem rblrn a tragikus összcii'közé~b~n é’i át az 
«igaz hit» és az uralkodó egyház jezsuita k^zuisztikája közt verődő  
ellon'mondást nvnt Pascal és R~c?ne, Írnom plebejus nyíltsággal ° fejlő
dés konkrét vonalát és kibontakozását ismerve fel. Ezért tudott M iiére
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komikus költő lenni; más szóval: a fejlődés konkréten átélt perspektívá
jából éles bírálat alá fogni egy halálraítélt társadalomnak minden meg
nyilvánulását, amely gátat akar vetni az objektív valóságban megindult 
és Moliére által világosan felismert fejlődésnek. Szemben Racine-nál, aki. 
sosem szabadulva ki a vallás (s ezáltal a feudális értékrend) lehetőségei-, 
bői, tragikusan, az eredendő bűn örök megoldhatatlanságában kellett át
élje az isteni (feudális) erkölcs merevsége, embertelen misztikuma és a 
társadalomban már konkretizálódó új emberi jogok, a szenvedély, az ér
zelmek, a képesség kiteljesítésének joga közti kibékíthetetlenséget. ö  csak 
lelkiismereti kérdésként élheti át, ami Moliére-nél reális társadalmi össze
függések kapcsolata. Ez a különbség Moliére és Racine müvének végső 
jelentése között; hasonló, mint ami az imperializmus korában leghala^ 
dóbb polgári demokrata író és az első valóban szocialista író, mondjuk 
egy Thomas Mann és egy Gorkij műve közt van. (De ennek további kifej
tése Racine és Moliére viszonyáról egy új tanulmány tárgyát képezhetné.)

Az utolsó felvonásban végül fellép a fejedelem, a monarchia törvé
nyes rendje, mindjárt a maga kettősségében: a rendőrtiszt és Loyális úr 
olyannyira különböző alakjaiban. A rendőrtiszt nyílt szavai és tette XIV. 
Lajos uralkodásának a haladó polgárság értelmében vett igazságos jelle-, 
gét képviseli; míg a minősíthetetlenül undorító Loyális úr a nem likvidált 
egyházi és hűbéri reakció részvétele a törvényes rendben. A már említett 
Lettre sur ULmposteur mindennél jobban jellemzi, mint az Összeesküvés 
egy fontos tagját: «Ez a személy csudálatos adalék az ájtatosok jellemé
hez és jól láttatja, mennyire ott vannak azok mindenütt s mennyivel szo
rosabban összetartanak egymással, mint a becsületes emberek, lévén sok
kal érdekeltebbek, jobban utánanéznek és alkalomadtán pontosabban tud
ják, miben lehetnek hasznára egymásnak, ami minden cselszövés lelke. . .  
s ez a gyűlöletes mód megint csak a Tarluffe-ök dolgát viszi előbbre . . .»
S ebben a kettősségben érződik már előre az is, ami XIV. Lajos halála 
után az abszolút monarchiát egyre jobban reakcióba fordítja; ahogy a 
törvények által biztosított gazdasági és társadalmi haladást, a polgárság 
kialakuló vezetőszerepét újra visszaveti az az ellentmondás, amit a terme
lésből kiszorult, de nem likvidált élősködő vidéki nemesség lop a fejlő
désbe a fényűző, gyenge és korrupt uralkodók, XV. és XVI. Lajos alatt; 
a tényleges hatalomból kiszorulva, teljesen elszegényedve és fölöslegessé 
válva, az udvaronc-életen keresztül újra magába kezdi szívni a nemzeti 
jövedelem tetemes részét; egyre nagyobb adók kivetését, katasztrófális 
pénzpolitikát, teljesen korrupt törvényhozást kényszerítve ki s így készíti 
elő végül ez az udvaronccá züllött nemesség az abszolút monarchia végső 
eredményeképpen a saját szükséges pusztulásával együtt most már ma
gának a monarchiának felszámolását is a forradalomban.

*

A Tartuffe a világirodalom egyik legtökéletesebb színpadi műve és 
Moliére darabjai közül kezdettől fogva a legsikeresebb is. Nem is szá
mítva az udvarnál és néhány főúri szalónban történt ünnepi bemutatóját, 
már Moliére életében hetvenhét előadást ért meg s a Comédie Frangaise 
1680 és 1932 között 2265 ízben játszotta, többször, mint a francia klasz- 
szikus drámairodalom bármely más darabját. Méltán mondhatta róla 
Sarcey, a múlt század híres és fáradhatatlan kritikusa, aki negyven esz
tendőn keresztül kísérte lankadatlan figyelemmel Párizs színházi életét: 
«Moliére összes komédiái, de azt merném mondani, a világ minden rendű
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és rangú színpadi művei közül Tartuffe az egyetlen, amely egyformán 
mulattat mindenkit a világon, bármilyen formában és bármilyen színpa
don adják is elő. Nem tízszer és nem hússzor láttam Tartuffe-öt, hanem 
többszáz alkalommal és mindenütt, a legegyszerűbb színpadokon, a leg
különbözőbb közönség előtt, és bátran elmondhatom, anélkül, hogy valaki 
megcáfolhatna: a hatás mindenkor fergeteges volt.»

A Tartuffe hatásának most is, 1949-ben Magyarországon «fergetegesé
nek kell lennie. A Mindszenty-összeesküvés kibontakozásának és leleplező
désének kellős közepén a Tartuffe megmutatja nekünk, hogy a magas 
klérus nem először sző hasonló összeesküvést az emberi haladás, az em
ber teljesebb, szabadabb, emberebb életének megvalósítása ellen az újkori 
történelem folyamán; mindazok ellen, akiknek: «csak egy a gondjuk: 
élni emberül, emberért». S hogy az a harc, amelyet nekünk kell vívnunk 
ellene, majd háromszázéves múltra tekinthet vissza. Megmutatja nekünk 
Moliére remeke, megerősítve ebben a harcunkban, hogy mikép Tartuffe 
nek nem sikerült házából, javaiból kiforgatni egy családot, elcsábítani az 
asszonyt, undorba és gyalázatba fojtani Marianna és Valér tiszta szerel
mét; újra hűbéri elnyomatásba szorítani vissza a tőkés termelés szaba
dabb és gazdagabb útján megindult társadalmat —, úgy a Mindszentyknek 
és Spellmanoknak sem sikerülhet többé visszaszerezni a földesurak el
kobzott földjeit, a gyarmati kizsákmányolok extraprofitját, újra börtönre, 
kinzatásra, gázkamrába és mártíriumra vetni azokat, akik az emberiség 
felszabadításáért harcolnak emberül és kiforgatni mindnyájunkat házunk
ból, földünkből, gyárunkból, szerszámainkból és eszméinkből, amelyek 
egy új, szabadabb világnak, az ember valóban emberré válásának esz
közei.

Somlyó György
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KRITIKA

GEORGI DIMITROV

A Magyar-Bolgár Társaság kiadása 1949.

A harmincas években két nagy pör 
rázta fel a világ közvéleményét, az 
európai fasizmusok erősödésénetk ide
jén két nagy pör öntött hitet é» bátor
ságot az elnyomott országok munkás
ságába, haladó értelmiségébe, két nagy 
pör bizonyította a Szovjetunió és a 
nemzetközi munkásmozgalom forra
dalmi igazát és erejét. Pedig mind 
a két pört arra szánták, hogy a fehér 
terrort s a fasizmust igazolja s a Szov- 
jetúnió. a kommunisták s a nemzet
közi forradalmi munkásmozgalom ellen 
teremtsenek új közvéleményt. Ehelyett 
a vádlottakból vádlók, sőt bírák let
tek s a megrendültén figyelő nemzet
közi közvélemény előtt a fasiszta ter
ror országainak belső gyengeségét, poli
tikai, eszmei és erkölcsi rothadtságát 
bizonyították be. A vádlottak a sza
badságért küzdő elnyomott népek, 
a világszabadság legendás hősei, jel
képek lettek s ma mindketten népük 
tanítói ós nagy vezetői s egyben a világ
szabadság, a nemzetközi munkás
paraszt szolidaritás nagy harcosai: 
Rákosi Mátyás és Georgi Dimitrov. 
Rákosi Mátyás budapesti pőréről nem 
kell itt beszélnünk, nincs, aki ne is
merné e pör nagy tanítását.

A másik nagy pömek a lipcsei pör- 
nek hőse a német birodalmi gyűlés 
épületének felgyujtásával megvádolt 
Georgi Dimitrov, a bolgár nép nagy 
vezére. Ez a pör, hasonlatosan Rákosi 
Mátyáséhoz, egvellen ember birkózása 
a brutális fasiszta államhatalom erejé
vel és szervezett hazugsághad'ára tavai. 
S mindkét pörben az egy szál ember

176

mutatkozott erősebbnek politikai, szel
lemi, erkölcsi fölényével s mögötte a 
nemzetközi munkásszo’idaritással. Ezért 
kiáltotta oda bíráinak Rákosi oly ön
tudattal nemcsak a maga igazát, hanem 
politikai eszméinek eljövendő, lebírha- 
tatlan győzelmét. A két pör ebben is 
rokon. Georgi Dimitrov az utolsó szó" 
jogán szólva, miután a vád állításait 
ép úgy szétzúzta, ahogy nevetségessé 
tette a tanuk emelvényére lépő Gőrin- 
get és Göbbels doktort is, befejezésül 
a következőket mondja:

«Mi, kommunisták, ma nem kevésbé, 
mint az öreg Gallilei, mondhatjuk:

És mégis mozog a föld! .4 történelem 
kereke előre mozog — Szovjet-Enrőpa 
felé, a szovjetköztársaságok világszö
vetsége felé!

S ezt a kereket, amelyet a proletariá
tus forgat a Kommunista fnternacionálé 
vezetése alatt, semmiféle irtórendsza
bállyal, börtönbüntetéssel, halá'biinte- 
léssel mozgásában feltartóztatni nem 
lehet. Ez a kerék forog és forogni fog 
a kommunizmus végső gg őz elméig h

A biztos győzelembe vetett szilárd 
hit ez igéi 1933 ban hangzanak el, 
a hitlerizmus első győzelmi tombolásá- 
ntak idején, az európai reakció idején 
egy olyan ember ajkáról, akit a parbe- 
fogó állam miniszterelnöke, Göring a 
tárgyalóteremben fenyeget meg ta jtékzó 
düh vei, egy elvan férfi a'káról, akit a 
halálos í'élettől csak a világ dolgozói
nak s élükön a Szovietúniónak hatal- . 
más fel'épése menthetett meg. Mégis 
ily szilárd a hitében, ennvire biztosan 
tudja a világ dolgozóinak eljövendő 
győzeddmét a Szovietúnió vze'ése 
alatt. Ez a történeti pillanat, a haílá’os 
ítélet árnyékában, a tudatosság és bit



szilárd egysége, mond el nékünk min
den jellemzőt Georgi Dimitrov életéről 
és egyéniségéről. Ez a pillanat meg
világítja a bolgár nép nagy fiának, 
bölcs tanítójának kemény, küzdelmes 
múltját s értelmezheti mindnyájunk 
számára mai államférfim munkáját. 
Aki közvetlen a bitófa árnyékában ily 
higgadt és ily diadalmas tud lenni, 
a történelem nagy egyéniségei közül 
való. (Ha e két port csak egy villa
násra bármennyire méltatlan is — 
szembeállítjuk az idei két nagy pörreJ, 
a Kravcsenko- és a Mindszenty-pörref, 
akkor látjuk meg igazában, hogy 
Rákosi és Dimitrov pőre a lebfrhatat- 
lan, győzedelmes haladás pöro volt, 
amely minden erőszak felelt diadalmas
kodott Míg Karvcsenko és Mindszenty 
pőre a reakció, a bűnös múlt önlelep- 
lczése, hitvány összeomlása,)

így világítja meg, mint döntő forduló 
fénye Dimitrov életét a lipcsei Reichs
tag per. Ezért értjük meg édesapját, 
családját, három fivérét, akik életüket 
adták a munkásmozgalomért, a ki- 
zsákmányolók s elnyomók elleni harc
ban, ezért találjuk érhotőnek azt a hősi 
küzdelmet, amit annyi szenvedés köze
pette vállalt érte édesanyja s húga. 
Ez a pör magyarázza G. Dimitrov egész 
küzdelmét a szociáldemokrata párt 
balszárnyának ólén, szemben a meg
alkuvó jobboldali csoporttal, szakszer
vezeti munkáját, kommunista képviselő 
korának harcait, illegális szervező 
munkáját, mely egyszerre folyt a bol
gár dolgozó nép felszabadításáért s a 
nemzetközi munkásmozgalom megerő
södéséért. Ez érteti meg a Komintern 
főtilkárj posztján elért értékes ered
ményeit s ebben a harcban, ebben az 
állandó munkában és küzdelemben 
acélozódik meg úgy, hogy 1944-ben, 
a bolgár nép felszabadítása után át
veszi nemzetének s a bolgár dolgozóik 
felemelésének hatalma« épitő munká
ját.

Dimitrov életérő' mai munkáiáról 
számol be az az értékes kiadvány,

Valóban érdemes és fontos meg-

1 ismernie a magyarságnak Dimitrov 
életét érs kemény küzdelmeit, mert

nemcsak a bolgár dolgozó nép, a bol
gár proletariátus és nagy vezérének 
harcait ismerhetjük meg, hanem 
a magunk magyar feladatait is jobban 
megértjük s ugyanakkor jobban meg
értjük a nemzetközi munká »szolidari
tásnak alapelveit, megértjük miért is 
harcol, kinek épít ma a Szovjetűnió 
vezetésével a haladó demokráciák 
hatalmas tábora. Ez a könyv végső 
s számunkra legjelentősebb tanulsága.

Ortutay Gyula

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

1848—49.

Szikra kiadás 1948.

Talán egyetlen nemzet tudományos 
munkájában sem állapítható meg a 
történetírás olyan módszeres, céltuda
tos meghamisítása, mint a múlt Ma
gyarországában Különösképpen áll ez 
a tudatos ferdítés és ködösítés az 
utolsó 150 esztendő történetírására, 
amely éppen ezért igen súlvos és ma 
már egyre nehezebben pótolható hiá
nyosságokat mutat. A 19. szárad első 
évtizedeiről, a reformkor nagy meg
mozdulásairól, a szabad sí chare előz
ményeiről és lefolyásáról alig van 
akárcsak iránymutató, hiteles törté
nelmi munka is s et?y-két kivételtől el
tekintve teliesen hiányzik a részletekbe 
elmélyedő feldolgozás.

Ennek a hiánynak felismerése és je
lentőségének megfelelő értékelése csen
dült ki Révai József néhány hónappal 
ezelőtt elhangzott figyelmeztetéséből, 
hogy tudósaink és történetíróink foko
zott ütemben Igyekezzenek ezen a té
ren is pótolni a múltnak nem is szán«' 
déktalan hiányosságait, dolgozzák fel 
nemzeti történelmünket, tárják fel az 
ott érvénvesülő gazdasági és társa
dalmi erőket, bányásszák ki a múlt 
értékeit s a hibák megmutatásával se*
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gitsmek a tanulságok helyes felisme
réséhez. Révai Józsefnek annál több 
oka és joga volt e felszólításra, mert 
talán legelsösorban az ő munkásságát 
illeti az az érdem, hogy a magyar sza
badságiharc igazi szemléletét a magyar 
közvéleményben lassan sikerült kiala
kítani és megszabadítani mindattól a 
gőzös-ködös romantikától, amelyet a 
kiegyezéskori történetírók nem véletle
nül fejlesztettek körülötte.

Az a nemzeti életünk mélyéről fa
kadó kapcsolat, amely az elmúlt cen- 
tenáris év során jutott kifejezésre, ke
reste és kutatta azokat a kapcsolato
kat, amelyek demokráciáink fejlődésé
nek útját Összekötik a múlttal, népi 
uralmunk céljainak s alkalmazott mód
szereinek gyökereit múltúnk legna
gyobb jelentőségű népi megmozdulásá
ban, a szabadságharcban igyekeztek 
megtalálni.

Az a hatalmas kötet, amely múlt év 
karácsonvára jelent meg, Andics Er
zsébet, Ember Győző, Hcnák Péter, 
Kenyeres Júlia, Mód Aladár, Nemes 
Dezső és Waldapfel József tanulmá
nyait tartalmazza és a szabadságharc 
történetének számos eddig ismeretlen 
részietíerületét dolgozza fel. Egészében 
hasznos, eredményes és jő munkát vé
geztek, s ha példájuk követésre talál, 
úgy kétségtelenül közelebb jutunk a 
célhoz, a szabadságharc minden részé
nek, hátterének történeti feldolgozásá
hoz.

A tanulmányok külön-külön megér
demlik, hogy nagyon behatóan ele
mezve. legkomolyabban foglalkozzunk 
ve'ük. Rendkívül érdekes összehasonlí
tásra ad például alkalmat Nemes De
zső tanulmánya a munkásság szerepé
ről, Szabó Ervinnek Magyarországon 
csak nemrég megjelent nagy munkájá
val s ez összehasonlításból világosan 
kiderül Nemes Dezső módszereinek 
feí'et+ebb, szempontjainak elfogulatla
nabb s így ítéleteinek helytállóbb 
volta. Kenyeres Júlia tanulmánya a 
szabadságharc és a nemzetközi polJi^a 
kapcsolatairól, sajnos, túl rövid ahhoz, 
hogy ezt a rendkívül nagy és bonyo

lult területet átfoghatná. Értékes fék 
dolgozása inkább mutatja meg a sza
badságharc itthoni vezetőinek szem
pontjait, semmint a nemzetközi poli
tika valódi és tegyük hozzá: végzetes 
befolyását a magyar szabadságharc 
sorsára. Bécs és a kamanlla sokkal vi
lágosabban ismerte fel a nemzetközi 
politika jelentőségét, mint a szabadság
harc magyarországi kormány és Károlyi 
Árpádnak forráskutatás szempontból 
igen hasznos könyve, («Batthyány 
Lajos főbenjáró pere») világosan 
mutatja, hogy a bécsi udvar még 
a fegyveres ellenállásnál is súlyosab
ban ítélte meg a magyar kormánynak 
azokat a kísérleteit, hogy külországok
kal közvetlen diplomáciád összekötte
tésibe lépjen.

Még sokszor kell és sokszor fogunk 
visszatérni erre a kötetre, annak egyes 
tanulmányaira, hogy kiderítsük a még 
megoldandó feladatokat és hiányossá
gokat. Most a kötetnek két leglénye
gesebb tanulmányával, Andics Erzsé
bet és Mód Aladár fejezeteivel szeret
nénk behatóan foglalkozni. E kettő 
azért kívánkozik a leginkább mélta
tásra, mert kapcsolatuk a politikai 
élet mai problémáival a legközvetle
nebb, a belőlük származó tanulságok 
jóformán napról napra értékesíthetők, 
útmutatók lehetnek.

Andics Erzsébet a katolikus egyház 
szerepét dolgozza fel olyan következe
tesen és világosan, hogy ebből a kato
likus klérus történelmi szerepének 
egyértelmű, csak egyképpen magya
rázható szerepe rajzolódik ki. Az egy
házi reakciónak a szabadságharc ide
jén betöltött szerepét megfelelő világí
tásba állítja már a tanulmány kezde
tén, amikoir idézi Fényes Elek meg
állapítását, amely szerint *a roppant 
jószágokkal bíró magyar püspökök va
lóságos jövedelmét megtudni lehetet
len . . .  az esztergomi érsek jövedelmét 
némelyek 36Ö.0G0, mások 400—500 ezer 
forintra becsülik». S ezt a képet mél
tóan egészíti ki Hásm János esztergomi 
hercegérseknek emlékirata, amelyben 
elsírja, hogy «körülbelül tízezer darab



ból álló juhnvájamat, sertésnyájamat,
körüLbelüi 500 darab szarvasjószágo- 
mait, tele magtáraimat és pincéimet 
úgy Egerben, mint Zsércen kiürítet
ték» . . .  És mintha csak Mind szén ty 
panaszait hallanánk, elsírja, hogy fe
hérneműit, 80 személyre való kanál
ból, késből, gyerty&tar (ókból álló 
ezüstneműit mind elkobozták tőle. 
«Csekély számítással 300.000 rénuvfo- 
rinlra» becsülte veszteségét — ennyit 
jelentett a magyar főpapság gyenge 
tehetség!!, de annál elszántabbam re
akciós és aulikus főpapja számára a 
magyar nép szabadságharca.

Andics Erzsébet tanulmányából vilá
gosság derül a vezető klérus szerepé
nek gátlást nem ismerő s a nép fel- 
emelkedésével mindenkor élesen szem
benálló jelentőségére. Szcitovszky Já
nos, pécsi püspök, később Hám János 
utóda az esztergomi érsekségben már 
a szabadságharc első iskolát orvén vével 
szemben állást foglalt s meglepő sze
mérmetlenséggel jelenti ki: «A nép
oktatás célja nem a tudományos kép
zés, hanem a valláserkölcsi neve’és; 
ezért az iskolák kezelését az egyházi 
rend elidegeníthetetlen jogának tartja.» 
Ugyanígy' tartja sérelmesnek magára 
nézve az egyház az iskola átalakítását 
szakképzésre, de ugyan ily vehemen
ciával tiltakozik az ellen, hogy a sza
badságharc kormánya a felekezetek 
közötti egyenjogúságot igyekezzék 
megvalósítani.

A király felé, ki 1848 tavaszán en
gedményekre kényszerül, dörgedelme
sen hangzik a figyelmeztetés: a királyi 
tetszvényjog nem hárítható át a népre 
s ha a király «istentől kapott» hatal
mit felelős kormánnyal osztja meg, 
úgy az egyház visszanyeri önként kor
látok közé szorított szuverenitását. 
Ugyanakkor a nép felé egyre élesebb 
az a propaganda, amely a demokra
tikus intézkedéseket vallásellenes in
tézkedésekként kívánja feltüntetni és 
«-a katolikus papok nem átallották a 
19. század közepén a vallást használni 
fal és a népet azzal ámítani akarni,

hogy ha nem katolikust választanak,
vallásuk cl lc9z taposva*. .

Világossá válik persze Andics Erzse
ife! tanulmányából az is, hogy helyte
len és elfogult ítélkezés a katolikus 
egyházról mint egészről Ítélkezni. Míg 
a nagybirtokos főpapság hol nyíltan, 
hol burkoltan harcba indul a szabad
ságharc népi erői ellen, s igyekszik e 
harcban magával vinni a néphez kö
zelebb álló alsóbb papságot is, addig 
éppen aiz alsó papságban bőven "akad- 
nak olyanok, akik az egyház ügyét 
látják veszélyeztetve ekkor, ha azo
nosítják az egyházat a mérhetetlen jö
vedelmű főpapokkal, olyanok, akik 
valóban közel érzik magukat a néphez 
és éppen ezért élesen és hevesen száll
nak szembe a főpapi terrorral. A pécsi 
ciszlerek tiltakozó irattal fordulnak a 
zirci apátihoz és felszólítják, hogy «ne 
kívánjon a fe’szabadult világ köze
pette, mintegy kétségbeesetten ragasz
kodni azon jogbitorlásihoz, mely felett, 
hogy mikép ítél a világ, naponként ta
pasztalhatja».

Andics Erzsébet tanulmánya rend
kívül gondos és kitünően megirt, vilá
gos munka. Útmutató és egyben ma
gyarázó, a múltat segítő és tanácsadó 
az aktuális mai problémát illetően. 
Megtanít és meggyőz: egyházi vezető
ség és vallás nemcsak ma kétféle, ha
nem az volt a múltban is. Nemcsak 
ma látjuk ilyennek, hanem ilyennek 
látta a múltban is 'maga a katolikus 
alsó papság, maga a magyar nép. Esze
rint kell megítélni a szabadságharcban 
az’ egyházi reakció szerepét, eszerint 
kell mérni mai m aga tar tá«H is.

Nem kevésbé mélyreható és aktuális 
Mód Aladár munkája a szabadság hare 
pártharcairól és kormánypolitikájáról. 
Mód feldolgozása meglehetős mélyen 
világit bele a szabadságharc kezdeti 
demokratikus vívmányai után jelent
kező ellentétes erők kavargásába. Di
cséretes és eléggé nem méltányolható 
objektivitással keresi és találja meg 
azokat a belső ellentmondásokat és ví- 
vódásokat is, amelyek a szabadság
harc Jiegprominensebb vezetőinek ma
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gatartását is jelilemzäk. Mód Aladár 
ugyanezt az okbjektivitást megőrzi és 
megtartja nemcsak azokkal szemben, 
akikről ítélete pozitív, hanem azokról 
is, akikről őmaga és az utókor negatív 
marasztaló ítéletet mond. Itt különö
sen nyomatókkal utalni akarunk Gör
gey szerepéjiek igen értékes és vilá
gos elemzésére. Mód Aladár nem esik 
abba a hibába, hogy Görgey árulását 
egyszerűen vulgárisán értelmezte. Vé
gigvezeti Görgey szerepét kezdettől 
fogva és félreérthetetlenül mutat rá 
arra, hogy melyek voltak azok a tár
sadalmi és osztályerők, amelyek Gör- 
geyt megingatták a kezdeti úton és 
amelyek végül számos személyi és po
litikai ellentéten keresztül nemcsak 
funkciójában tették árulóvá, hanem 
tudatosan is a szabadságharc sírásói 
közé sodorták. Élesen és következete
sen mutatja meg Mód Aladár Kossuth 
szerepét is, amely különösen a debre
ceni pártharcok során alakul ki és 
fényt derít arra, hogy Kossuth abban 
az igyekezetében, hogy a centrumot, 
többek között éppen a Görgey elleni 
küzde'em számára megnyerje magának 
elkerülhetetlenül legyengíteti* saiát igazi 
bázisát, a következetes baloldalt.

lsen gazdag és rendkívül sok rész
letre világító Mód Aladár munkája, 
amellvel szemben csak az az egy 
komoly észrevételünk van, hogy lógat
nia zása nem nvndig vi’ágos, nem min
dig elég gondos. '-Egy határozott 
nemzeti polib ka elengedhet étien fel
tétele az vol>‘,̂  hosy a nép nemzeti 
célok érdekében történő megnyerése 
érdek'bon a következe'es nemzeti poli 
tikát képviselni kívánó baloldalnak 
a nép gyakorlati gazdasági követelései
ben is a nép mellé kellett állnia» — 
ilyen mondat — amiilyen több is akad 
—~ nem könnyíti, hanem megnehezíti 
a mondanivaló me sér ősét.

E bírálat távol áll attól az igénytől, 
hoev a hída’vmas kötetben vagy akár 
csak e kü’ön kiemdt két tanulmány 
ban foglalt anyagról teljes és kimerítő 
beszámolót ad"m. Enn '1 sokkal több-e 
és jelentősebbre becsüljük a szerzők

munkáját s itt inkább csak jelezni kí
vántuk azok súlyát és iránylmuiató 
szerepét a további munkálkodásra. 
Kár, hogy a nagy kötet nem tartalmaz 
rendszeres bibliográfiát, névmutatót és 
tárgymutatót. A megadott nyomok 
alapos követéséhez erre nagy szükség 
lenne s kívánatos, hogy a könyv újabb 
kiadása pótolja ezt a hiányt. Nem két
séges, hogy a kötet igen nagy segítsé
get jelent nemcsak a további kutatás, 
hanem demokráciánk közvéleményé
nek felvilágosítása, a történelmi igaz
ság feltárása számára.

Horváth Zoltán

Anatole Francé müve: 

NYÁRSFORGATÓ JAKAB MESÉI 

Tevan kiadás 1948.

Okoskodó szakszerűség helyett 
legyen szabad egy kis — ez esetben 
megbocsá ható — lirizá’ással kezde
nem. A természet bölcs ökonómiája, 
mely gyönyörű színfoltokat helyez eí 
a termékeny munkát végző emberek 
között, hogy közben szemünk üdüljön 
és a világban mindig jelenlevő vidá- 
mító szépségre emlékeztessen: az em
beri társadalomban is teremt ilyen 
jelenségeke!. Mutassunk itt rá hétköz
napja nk egyik szürke vándPiára, ki
nek áhítatra feszü'ő arca mögött azon
ban folyton ott fészkelődnek a szépet- 
teremiés makacs tervei. Ez az ember 
a szép könyvek fanatikusa: Keleti 
Artúr. A lehetőségek szerény világá
ban is sikerült e szívós terveidnek 
megtalálnia elgondolásának hű kivite
lezői! Nevezetesen a kitűnő Tevan , 
mestert, annyi szép könyv nyomtató
ját — és Uincz Gyulát, a grafikust. — 
Amit ez a szerencsés triumvirátus a 
most szóbanforgó műben létrehozott, 
mondható: a bibliográfia remeke.

Anato'.e France Nyár forgató Jakabja 
az író nagyon kedvel! könyve. A de
rűs, visszásságokat nevette tőén ká-
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gúnyoló kis írásokat Keleti Artúr a 
maga i'Llatozóan íratos, gazdagízű 
mesenyelvén «átültette» magyarra. 
Majd, min án a templomi áhitatú ki
adó is már megvolt, megkereste azt 
a művészt, akit a könyv illusztráció
jára alkalmasnak talált, Hincz Gyulát.

Hincz Gyulának eddig sok jó mun
káját isimertük. Ebben a művében, 
ahogy a nagy teljesítményre szakmai 
nyelven mondani szoktak: „befutott1. 
Amit produkált, a grafikai művészet
ben valóban a „művészet legteteje“. 
Az invenció, humor, az egyes alakok 
karáktersugárzó elevensége elragadó. 
Az írott szövegesemény tablói meste
rien állanak össze zseniális, fantázia- 
dús rajzkompozíciókba. Minél tovább 
nézzük, annál jobban elmerülünk a

mozgalmas, színes és tökéletes kor- és 
mesehangulaltem. Hincz Gyulának bi
zonyára nem ^evés vitája lehetett Ke
leti Artúrral, ezzel az elgondolásai 
m egva 1 ó s í tá sá ba n kielégíthetetlenül 
„nehéz“ emberrel. Viszont hálás lehet 
neki, amiért alkalmat kényszerített rá, 
hogy ezzel a hatalmas grafikai lelje it- 
mcnngel megajándékozzon bennünket.

A Tevan-ngomda az illusztrátor raj
zainak a könyv lapjaira való mara
déktalan átmentésével, az eredeti finom 
és gazdag tónusváltozatoknak vissza
adásával, a száznál lölbb öt színben 
nyomott rajzban az egyéni aprólékos 
kézimunka remeklésével Gutenberg 
nemes mesterségének magyar művelői 
számára valóban nagy becsületet szer
zett. Fodor József

H Á R O M  F I L M

ÜJ MAGYARORSZÁG

Ki tudná összeszámolni hány aján
dékot kaptunk már a Szovjetúniótól, 
mióta nekünk ad a az első, legnagyob
bat, a szabadságot. Sajátmagunknak 
adott vissza akkor bennünket, és azóta 
egyre jobban kibontakozik ennek az 
első ajándéknak az értéke. Akkor még 
kevesen tudták, mit is jeleni egy nép 
szabadsága. Nem az, amelyről annyit 
beszéltek az urak, az elnyomók, hanem 
az igazi, amelyről nemcsak olvasha
tunk, de élhetünk is benne. Ennek az 
első ajándéknak az értékét mutatja 
a legújabb film is, benne saját, szabad 
életünk lárul elénk. Eddig rs csak az 
idő rostáján kihulllak, a múlt csökö
nyös visszavárni nem vettek tudomást 
arról a — nyugaton csodaként tárgyalt 
— tényről, hogy egy dicslelenül elvesz
tett háború nyomorúságából maga
sabbra emelkedtünk, mint száz óv óta 
bármikor voltunk. Ez a film azonban 
mindennél világosabban Láttatja a

valóságot. Életünk egy részletét ism er
tük eddig is, tudtunk az életeredmié- 
nyekről, de nem ál t előttünk egység
ben a teljes kép. Most ped.g mint egy 
hatalmas freskót teríti eiénk az egész 
ország képét, * az eredményeket és 
magát a fejlődést is Lidia Szlyepanova, 
a Sztálin-díjas filmrendezőnő. Az ő 
szemének pillantását követve tekintjük 
át országunkat és értjük meg minden
napi életünk és munkánk igazi jelen
tőségét. Az így megismert munka hát
teréből bontakoznak ki teJjes fontos
ságukban és szépségükben ünnepsé
geink és Vigasságaink is. A centenárium 
ünnepe a száz év óta először kibon
takozó haladástól nyer díszt éis fényt, 
a magának végzett munka derűje és 
büszkesége vidí ja az aratóünnepet 
és a szüreti mulatságot. A film hiány
talanul bemutatja a gyáraktól a falva
kig, az egyetemektől a színházi szék
sorokig aiz egész országot tulajdonába 
vevő népet, de nem marad ki, hisz 
kommunista művész készítette, az irá-
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nyitó, a mozgató, a dolgozók vezetője, 
a párt és vedére sem. Az egyesülési 
nagygyűlés, majd a Sárospatak1! pa- 
rasztgyülés képei félreér tihe te ti énül
megmutatták a tömegek összeforrását 
a párttal és Rákosi Mátyással. A mun
kanapok köziben pedig újra és újra 
megjelent a lelkek összeforrásának a 
magyarázata az, hogy a párt van 
minden lépés, minden haladás éléin.

Nem feledkezett meg a rendezöinlő 
fejlődésünk előtfeiitéleléről sem, arról, 
hogy mindez, mint elöljáróban is szó 
volt róla, csak azáltal vált lehetőivé, 
hogy a Szovjetunió hadserege széttörte 
a népet szorító államot, az uralkodó 
osztály hatalmát. A Pest ostromáért 
vívott harc izgalmas jelenetei után 
megkapó kép: gyermekek egy szovjet 
hőisi emlékmű tövéiben.

Ugyanilyen tökéletes képek érzékel
tetik a reakció jelenlétét is. Sztyepa- 
nova akkor bizonyította be iglazán 
hogy mennyire ismeri országunkat, 
mennyire tisztán látja a helyzetet, mi
kor a haladás legfőbb ellenie lének és 
veszélyének az egyház mögé bújt reaikf 
ciót mutatja fel. A felvételek óta ellelt 
idő mindenben igazolta.

Kifejező képek .éis tisztánlátás ez a 
rendezőnő két legfontosabb erénye. 
Egyik a hús és vér teljességét adja 
meg alkotásának, a másik a mű ren
dező, összefogó ereje, szerkesztői elve. 
E kettő a művészi dokumentuimfil- 
mek titka, sikerének biztosítéka, akikor 
is, ha olyan nehéz a feladat, mint ez 
esetben volt, amikor rövid időm belül 
kellett egy addig ismeretlen ország 
igazi képét megalkotni. Sztyepanova 
Sikere, műviének tökéletessége a marx- 
izmus-leninizimus diadala is, sőt főikép 
azé. Számunkra ezenfelül pedig eleven 
cáfolata annak a tévhitnek, hogy csak 
a távlat adhatja meg a művészi alko
tás lehetőségét. Ez a film a máról 
szól, és tökéletes. Vonják hát le művé- 
szeiinlk a tanulságot: a ma megjelení
tése elsőrendű művészi feladat, amely
hez nem kell más, csak tehetség és 
biztos ideológia.

MÁGNÁS MISKA

Vitathatatlan. az a haladás, amelyet 
a magyar film szemünk láttára tesz 
meg, minden alkotásával előbbre lépve 
egyet. A szinte hibátlan Talpalatnyi 
föld után ugyan visszaesésnek látszik 
a Mágnás Miska, mégsem szabad an
nak felfognunk, mert a sokáig kísérle
tezett komoly műfaj sikere után, az 
első lépést jelenti a tömegek és az új 
ember nevelésének szempontjából fel
mérhetetlen jelentőségű könnyű mű
faj, a legédesebb orvosság és a ieghaj- 
lékonyab'b fegyver kialakítása felé. 
Alig becsülhető túl a Mágnás Miska ál
tal ezen a téren megtett út. De éppen 
a könnyű műfajók rendkívüli jelen',ő- 
sége miatt nem szabad semmivel sem 
alacsonyabb mértéket alkalmazni reá, 
semmivel sem megalkuvóbban foglal
kozni vele, mint komoly társaival, 
mert ha ezek vitathatatlanul úttörőbb 
jellegűek is mai átmeneti irodalmiunk
ban, a könnyű műfajok átlagosan na
gyobb töimeghatásámak széles hatósu
gara int fokozott figyelemre.

És éppen az úttörő jellegű, komoly 
műveik mellé állítva kell bírálatot 
mondanunk Mágnás Miskáról. Úttörő 
munkának ép az Uj Magyarországot 
kell telkiiintenünk, mert ez a film tárja 
fel leg teljese,bibén a mai magyar társa
dalom távlatait. Az általa megnyílott 
béren szétteklimtve értjük meg teljesen 
a Mágnás Miska hiányait, és tévedé
seit.

Elsőbben is a filmnek azt az ellen
tétét kell megállapítanunk, amely a 
komoly és a vidám részek közt fennáll. 
M,íg a kémikus jelenetek túlnyomó 
többsége élvezetes, a komolyak alatt ál
landó feszengés és (bizonytalanság vesz 
erőt a nézőn. Az okot megközelítjük, 
ha figyelembe vesszük, hogy a ko
mikus részek a film által megbírált 
feudális arisztokráciát ábrázolják, a 
komoly jeleneteik pedig a pozitívan 
megítélt új embertípust állítják elénk. 
Ez az embertípus pedig az arisztok
ráciával szemben pillanatnyilag hala
dást jelentő kapitalista ember. Annak 
kellene lennie a filmen is, mert az
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nem tud főbbet felölelni a pillanatnyi 
fejődésnél. Természetes azonban, hogy 
a mai néző már nem érezheti pozii.ív
nak a kapitalizmus emberéit, a film 
készítőinek tehát, hogy a következetesen 
pozitívnak feltüntetendő figurákat — 
szerelmesek, parasztok — annak tart
hassák meg, kénytelenek anakroniszti
kus vonásokat keverni jelleműikbe. Így 
jött létre a falu magas szervezettsége 
és öntudata a vasútépítéshez szükséges 
kubikolás körül, a mérnök és Miska 
fejlett szocializmusa, a befejezés merész 
radikal izmusa, mikor is a grófTkisasz- 
szony szakít családjával, de amely tel
jesen a levegőre épül, mind indokai
ban — nem akar egész életében kézi
munkázni és unatkozni, (micsoda silány 
és felületes bírálata ez az arisztokrácia 
életének!) — mind megoldásában, 
amelyről nem ttudunk meg semmi 'biz
tosat.

A pozitív szereplők talajtalanságia, 
mondvacsmáltsága eredményezi aztán 
a film legnagyobb hibáját, a  giccset 
és a hazug romantikát. Romtan Irllk.i. 
Ezzel a szóval érkeztünk el a harma
dik ellentétig, a prózai és zenei részeik 
döntő értékkülönbségéiig, egyben a 
zenei rész alapvető kérdéséig. Bár en
nek kifejtése hozzáértőre várna, alig
hanem mégis elfogadható az az állí
tás, hogy a klasszikus progresszív 
operett a polgári zene forradalmi ro 
mantikus kora által kivívott eredmé
nyeket tette közérthetővé és népsze
rűvé, legalább is a pozitívan kezelt 
szereplők zenei képéiben. Az operett- 
zen éneik ez a komolyabb része ment 
leghamarabb és legteljesebben tönkre 
annyira, hogy ma már szinte el is 
tűnt. És ép ennek a zenének az új 
szovjet zene alapján történő megneme- 
sedése a szovjet operett nagy eredmé
nye. A Mágnás Miskának tehát az új 
magyar zene vívmányait kellett volna 
értékesítenie, hogy zeneileg is meg 
tudja újítani az operettet, ehelyett 
azonban a korszerű giiccis technikai 
színvonalára emelt zenéjével jelentke
zik. Így áll elő az a helyzet, hogy miig 
a prózai résszel túlnyomóan egyet

érthetünk, a zenének alig vannak el
fogadható részei, de elénk tárul az a 
minősíthetetlen, jelenet, amelyben a 
magyar parasztot Hoipsza Sári, jaj de 
jó polkára táncod látják, illetve ibalet- 
teztetilkll És itt értünk annak az alap
vető felismerésnek a kimondásához, 
amelyhez az Uj Magyarország segített 
bennünket, bogy a film, ahelyett, hogy 
ingyen egyro gazdagodó jelen anyagá
ból merítene, nem fontos milyen okból, 
a múltba megy vissza és annak kétes- 
értékű sikereit próbálja, bár igen jó- 
szándékúan, de mégis csak kifordí
tani és átszabni.

Pedig az új operettet csak a múlt 
hagyományainak helyes kiértékelése és 
főkép az új állandó figyelembevételé
vel lehet csak kialakítani.

HAMLET

Ha a Mágnás Mislkárói azt kellelt 
megállapítanunk, hogy nem tudja ki
tölteni az Új Magyarország-ban meg
ismert lehetőségeket, a Hamletiről az 
ellenkezőjét .mondhatjulk. Egy, a múlt 
legjobb hagyományaihoz visszanyúló 
hatalmas tehetség küzd a lehetőségek 
korlátáival és alulmarad a harcban. A 
Hamlet filmnek kettős problémája van. 
Egyilk, amely Shakespeare remekmű
véhez való viszonyát mutatja be, a 
másik, mely korához, a mai Angliáihoz 
kötöttségében jelentkezik. Természete
sen a ke.tő nem független egymástól, 
hanem bonyolult kölcsönhatásban van
nak egymással. Lawrence Olivier sze
mélye jelenti a világos kapcsolatot, ö  
ma Anglia legjobb Shalkespeare-éntiar- 
pretátora, egyben legnagyobb művész- 
egyéniségeinek egyike is. Jelentősége 
túlnő ezzel a filmjével a reprodukáló 
művészén. Nem úgy viszonyul Shakes
peare remekművéhez, mint az V. 
Henrik esetében, minél hívőbben kí
vánva közvetíteni a darabot, hanem 
tudatosan alakítja, formálja a nagy 
író által hagyományozott művet; majd
nem csak nyers anyagiként tekint ve, 
legalább olyan önállósággal, mint a 
rendezés önállóságát hirde.ő rendezőik. 
Munkája határozottan több Shake
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speare egyszerű filmmegjelenítésénél, 
az ő Hamlefcje nem a nagy drámaíró 
tragédiája, csak ahhoz viszonyítva nem 
is ítélhető meg teljesen.

Kétségtelen, hogy Olivier Hamlet je 
nem éri el Shakespeare művéneik 
nagyságát. Egyetlen figurája sem ha
ladja meg az író teremtményeit, bár 
Ophelia tökéletes megjelenítése annak, 
de sok megszegényül (Polonius, Hora
tio, a sírásó, színészkirály stb.) sok 
pedig eltűnik (udvaroncok, Fortinbras 
stb.) megszegányítve ezzel a mű sok- 
sziínűségét, teljes képét. A szereplőik 
megváltozása következtében átalakul
nak viszonylataik is, és a megváltozott 
helyzetben más értelmet nyer Hamlet 
közvetlenül nem érintett alakja is, 
megváltoztatva ezzel és a még hozzá 
adott képekkel a mű egész mondani
valóját is. Alig hihető, hogy a rend
kívül tudatos és művelt művész egy
szerűen csuk félreértette volna Shake- 
spearel. A helyenként kitűnő, értel
mező játék és egyes csodálatos, film- 
szempontból is kiemelkedő jelenetek, 
ellene mondanák ennek a feltevésnek. 
Itt a monda Hamletjének továbbala- 
kílásáról, alakjának újabb mondani
való szolgálatába állításáról van szó. 
Hogyan lehetséges, vetődik fel a kér
dés, hogy mégis ilyen sok közösség 
van a két Hamlet közt? Azért, mert 
Shakespeare a polgárság előretörésé
nek a hanyatló társadalmaknak, az 
abból csak értelmi úton kiemelkedő 
egyéniségnek és a polgári gondolkodás
nak olyan kérdéseit vetette fel, ame
lyek visszhangra és párhuzamra talál
nák a ma bomló angol polgári társa
dalomban is. Shakespeare világosan 
tárja elénk (az egyszerűen jó és be
csület ember szükségszerű elpusztu
lását a bomló világ raff inált szövevé

nyei közt (Ophélia) önmagát szétmaró 
hanyatló világnak képét (Claudius 
és udvara) és végül azt, hogy a ieg- 
fejlet ebb erkölcsi érzékű, legmélyebben 
gondolkozó embert is összezúzza esté
ben ez a világ, ha az nem képes tőle 
elszakadni, vele szembefordulni, mert 
nem látja világosan a születő újat s 
így filozófiáját valóságtól elvonatkoz
tatott absztrakt normában önmaga szá' 
mára ’készít csapdát. Vele állítja 
szembe Shakespeare útját megtaláló, 
a konkrétumokat megragadó Fortin- 
brast, aki a kivezető utat testesíti meg.

Olivier Haimletje mindent megtart, 
csak a legutóbbit hagyja el abszoúti- 
zálva ezzel Hamlet sajátos útjának 
kudarcát, általános halál és megsem
misülés hangulatát teremtve. Ha most 
már figyelembe vesszük, hogy Olivier 
Helsingör várát egy tengerostromolta, 
ködborította magányos szige re helyez
te, és hogy emeli ki a darab angol 
vonatkozásait, például az erősen írneg- 
kurtított sírásó jelenetben, akikor alig
ha félreértés azt mondani, hogy ez a 
film a világuralimi helyzetét -elvesztett 
és történelme egyik, talán legnagyobb 
válságát élő Szigetország általános 
világvége hangulatának kifejezése akar 
lenni. Ez az objektív hangulat adja 
meg Shakespearon kívül a film művé
szi alapjait is. Természetesen, ahogy 
az angol világivége hangulat nem indo
kolt, mert van kiút Anglia számára, 
úgy a film sem épül biztos talajra, s 
ezért Shakespearrel szembeni lemara
dás, ezért a film sok apró hibája, té
vedése, játékban díszletben, fényképe
zésben. Kétségtelen azonban, hogy a 
Hamlet így is a nyugati világ egyre 
ritkábban jelentkező művészi értékű 
alkotásai közé tar.ozik.

Debreceni Ferenc
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ÜDVÖZLET A M A G Y A R  M U N K Á S O K N A K

E lvtársak! L e lk esed ésse l és öröm m el tö lten ek  cl b en n ü n k et a h írek , 
m elyeket a  m agyar szovjet p o litik u so k tó l kap tu n k . A lig több, m in t k é t  
hónapja á ll fen n  a  szo v je t h ata lo m  M agyarországon , de a m i a  szerv ezett
séget illeti, a m agyar proletariátus, ú g y lá tsz ik , m ár tú ltett rajtu n k . Ez 
érthető, m ert M agyarországon  a la k o ssá g  á lta lá n o s  k u ltú rsz ín v o n a la  m a
gasabb, m in t n á lu n k , a zo n k ív ü l az egész la k osságb an  ö sszeh a so n líth a ta t
lan u l n agyob b  az ip á n  m u n k ások  a rá n y a  (a m a i M agyarországnak  8 
m illió  la k á sa  von , B u d ap estn ek  1 m illió ) és végü l a  szo v je t ren d szerre, 
a proletárd ik tatúrára  va ló  á tm en et is  h a so n líth a ta tla n u l k ön n yeb b  és  
békésebb  vo lt M agyarországon .

E z az utóbb i k ö rü lm én y  k ü lö n ö sen  fo n to s. E u róp áb an  a szo c ia lis ta  
vezérek  többsége, m ind a  6zociá lso v in iszta , m ind a K a u tsk y -fé le  irányzata  
hoz tartozók , o ly a n  m é ly en  e lm erü ltek  a tiszta  n yá rsp o lg á ri e lő íté le te k  
m ocsarában , m elyek et év tized ek en  át n ev e lt b e léjü k  a  v iszo n y la g  „békés"  
kap ita lizm us és a b urzsoá  p a rlam en tarizm u s, h o g y  k ép te len ek  m egérten i 
a szo v je t hata lm at és a pro letárd ik tatú rát. A p ro letar iá tu s n em  tö lth eti 
be v ilág történe lm i fe lsza b a d ító  h iva tásá t, ha n em  sö p r i el, n em  tá v o lítja  
cl ú tjából ezek et a vezéreket. E zek  az em berek  eg észen  vagy félig , e lh itték  
az o roszország i szo v je t h a ta lom ró l terjesztett po lgári h azu gságot és n em  
tudták m egk ü lön b öztetn i az ú j, pro le lárd em ok rácia  lén yegét, a d o lg o zó k  
d em ok ráciá já t, a  szo c ia lis ta  d em ok ráciá t, a m i a szo v je t h ata lom b an  ö lt  
testet, a  po lgári d em ok ráciá tó l, a m e ly  e lő tt szo lg a m ó d ra  hasravágód n ak , 
„tiszta d em o k rá ciá n a k “ vagy  á lta láb an  „d em o k rá ciá n a k “ n ev ezv e  azt.

E zek  az e lv a k u lt, p o lgári e lő íté le tek k e l te li em b erek  n em  értették  
m eg a v ilágtörténelm i ford u la to t a  p o lgári d em ok ráciátó l a proletárdem o-i 
kráciához, a polgári d ik tatú rátó l a pro letárd ik ta tú ráh oz. Az orosz  szo v je t  
hata lom , az o rosz  történ elem  egy  és  m ás sa já to ssá g a it, a n n a k  fe jlő d ésé t  
összek everték  a szo v je t h ata lo m  n em zetk ö zi je len tő ség év e l.

A m agyar proletárforradalom  m ég a vak ot is  látóvá teszi. A p ro 
letárd ik tatúrára  való  átm en et form ája  M agyarországon  egészen  m ás, m in t  
O roszországban: a polgári korm án y  ö n k én tes lem on d ása , a m u n k á so sz tá ly  
eg y ség én ek  gyors h e ly reá llítá sa , a  szo c ia lizm u s egysége  kommunista pro- 
Uram alapján. A nnál v ilágosab b an  d om b orod ik  k i m o st a szo v je t hata lom  
lényege: se h o l a v ilágon  m o st n e m  leh etség es se m m ifé le  m á s h a ta lo m , 
a m ely et a  d o lg o zó k  é lü k ö n  a p ro letar iá tu ssa l tám ogatn án ak , m int a s z o v 
jet h ata lom , m int a  p ro letariátus d ik tatúrája .

Ez a d ik tatú ra  k ím életlen ü l sz igorú , gyors és h a tá ro zo tt erő sz a k  
a lk a lm azását téte lezi fe l a k izsá k m á n y o ló k , a  kap ita listák , a fö ld b irto k o 
sok  és u szá lyh ord ozó ik  e llen á llá sá n a k  e ln yom ására . A ki ezt n em  értette  
m eg, az, nem  forrad alm ár, azt el kell tá v o líta n i a p ro letariá tus vezérein ek  
vagy tan ácsad ó in ak  tisztség étő l.
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De n em  egyed ü l az erőszak  a pro letárd ik tatú ra  lén y eg e  és n em  e lső  
so rb a n  az erőszak . A p roletárd ik tatúra  leg főb b  lén y eg e  a  do lgozók  vezeti 
osztagán ak , é lcsap atán ak , egyetlen  vezetőjén ek , a  pro letariátusnak  szer. 
v ezetteége és feg yelm ezettsége. Célja, hogy m egterem tse a szocia lizm u st 
m eg sem m isítse  a társadalom  osztá lyok ra  való  tagozódását, dolgozókká  
teg y e  a társadalom  összes tagjait ,s m egfossza  talajától az em b ern ek  em bei 
á lta l való  b á rm iféle  k izsák m án yo lásá t. Ezt a célt nem  lehet eg y  csapásra  
m eg v a ló síta n i, ehhez a k ap ita lizm u stó l a szo c ia lizm u sh o z  v ivő m eglehető
se n  hosszú  á tm en eti id őszak  k ell, azért is, m ert a term elés átszervezése  
n eh éz  dolog, azért is. m ert időbe telik, am íg  az é let m inden  m egnyilvánu
lása  térén g yök eres vá ltozások at h ajtu n k  végre, azért is. m ert a k ispolgári 
és  a polgári gazd á lk od ás m egszok ottságán ak  h ata lm as erejét csak  hosszú , 
k itartó  harccal leh et lek ü zd en i. É ppen  ezért besszél M arx a pro letárd ik ta 
túra egész szak aszáró l, m int a k ap ita lizm u stó l a  szo c ia lizm u sh o z való át
m eneti id őszak ról.

E nnek  az egész  á tm en eti id őszak n ak  fo ly a m á n  a k ap ita listák , va la
m in t n a gyszám ú  k övető ik  a  po lgári érte lm iség  sorából, tudatos e llen á llást  
fogn ak  k ifejten i a forradalom m al szem ben és gyakran , ön tu d atlan u l, e llen 
állást fognak  k ifejten i a k ispolgári szo k á so k n a k  és h a g yom án yok n ak  tú l
sá g o sa n  a lá v etett do lgozók , többek  k özt a  parasztok  óriási töm ege is. Az 
in g a d o zá s e  rétegekben  k ik erü lh etetlen . A paraszt, min» d o lgozó  a szo c ia 
lizm u sh o z  húz; sz ív eseb b en  lá tja  a m u n k ások  d ik tatúráját, m int a bur
zso á z ia  d ik tatúráját A paraszt, m int gabon aelad ó  a b u rzsoáziáh oz  húz, 
a szab ad  k eresk ed elem h ez, vagy is v issza  a „ m eg szo k o tt“ , a régi, a z  „ősi 
id ő k tő l va ló“ k a p ita lizm u sh o z.

P roletárd ik tatúrára , egy o sztá ly  u ralm ára, szerv ezettség én ek  és feg y e l
m ezettségén ek  erejére, közp on tosított hatalm ára van szükség , am elv a ka
p ita lizm u s ku ltúrájának , tu d om án yán ak  és tech n ik á já n a k  összes v ívm á
n y a ira  tám aszk od ik ; szü k ség  van a pro letariátusn ak  va lam en n yi d o lgozó  
p sz ich o ló g iá já h o z  való  közelségére, tek in télyére, m ellyel a szétforgácso lt, 
a o o litik áb an  k evésb é járatos, kevésbé szilárd , fa lu b ó l vagy k isiparból 
szárm azó dolgozók  előtt bír, hogy a p ro letariátus magával ragadhassa a  
p arasztságot és á lta lában  az összes k isp o lgári rétegeket Itt a „dem okrá
c iá ró l“ á lta lában , az „ eg y ség rő l“ vagy  a „dolgozó  d em ok rácia  egységéről** 
ü „ m u n k a “ ö sszes „em bereinek  eg y en lő ség érő l“ és m ás effé lék rő l h an goz
tatott frázisok k a l, a m ely ek re  annyira  hajűam osak az e ln y á rsp o lg á ro so d o tt 
szo c íá lso v in isz tá k  és k a u tsk y stá k  —  ilyen  frázisok k al az ügyet nem  
m ozd ítju k  elő. A frázisok  csak port h intenek  az em berek  szem ébe, e l 
h o m á ly o sítjá k  az öntudatot, fok ozzák  a kap ita lizm u s a parlam entarizm us, 
a? burzsoá  dem ok rácia  régi eltom pultságát. m egcson tosod ottságát, m arad i
j á t

Az o sz tá ly o k  m eg sem m isítése  —  hosszú , neh éz, m akacs osziálgharc 
m űve. a m ely  a tők e  ura lm án ak  m eg d ö n tése  után, a burzsoá  á llam  lo*
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rom bolása  után, a p roletárd ik tatúra  lé tesítése  után sem tűnik el (m rként
azt a régi szo c ia lizm u s és a régi szo c iá ld em o k rá c ia  sek é ly es  g o n d o lk od ású  
kép v iselő i k ép ze lik ), hanem  csak  form áit vá lto zta tja  és  so k  tek in tetben  
m ég elk esered etteb b é válik .

A burzsoázia  e llen á llá sá v a l szem b en , a  k isp o lg á rsá g  m egcson toso -  
d otlságával, m arad iságáva l, h a tározatlan ságáva l és in gad ozása iva l sz e m 
beni a p ro letariátus o sz tá ly h a rcca l k én y te len  m egvéd en i h ata lm át, m e g 
szilárd ítan i szerv ező  b efo ly á sá t, elérn i a m a rétegek  ,-sem leg esítését“ , a m e 
ly ek  fé ln ek  o tth a g y n i a  burzsoáziát és tú lságosan  h atározatlan  lép ések k e l 
követik  a p ro letariátust; m egszilárd ítan i a d o lgozók  új fegyelm ét, b a j
társi fegyelm ét, a  p ro letariátussa l való  tartós k ap cso la tu k at, töm örü lésü 
ket a p roletariátus körül. S ez az új fegyelem , a társadalm i k a p cso la t
nak  ez az  új a lap ja  lép  a közép k ori feu d á lis fegyelem  h elyéb e , az  éh ség  
korbácsa álta l terem tett fegyelem , a k a p ita lizm u s id ején  fen n á lló  „ sza 
bad“ bérrabszo lgaság  feg y elm e helyébe.

A hhoz, h o g y  az  o sz tá ly o k a t m egszü n tessü k , egy o sz tá ly  d ik ta tú rá já 
nak id őszak a  szü k ség es, ép p en  ő zé  a z  o sz tá ly é  az  e ln y o m o tt o sz tá ly o k  
közül, a m e ly  n em csak  m egd ön ten i k ép es a  k izsá k m á n y o lo k  uralm át, n em 
csak  e llen á llá su k a t tudja  k ön yörte len ü l e ln y o m n i, h an em  eszm e ileg  is 
sza k íta n i tud az eg ész  b u rzsoá-d em ok rata  id eo lóg iáva l, az  á lte ’ában a 
szabadságról és eg y en lő ség rő l h an gozta to tt ö sszes k isp o lgári frá z iso k k a l 
(mert a va lóságban , am int azt M arx m ár régen  b eb izon y íto tta , ezek  a  
frázisok a: árutulajdonosok „szabadságát és eg y en lő ség ét“ je len tik , a 
kapitalista és a munkás „szabadságát és eg y en lő ség é t“.)

D e n em csa k  ez. Az e ln yom ott osztá lyok  k özü l csak  az az osztá ly  
képes m eg sem m isíten i d ik ta tú rájáva l az o sz tá ly o k a t, a m e ly  a tök e  e llen i 
sztrájk ok  é s  p o litik a i h arcok  évtizedei fo ly a m á n  k ik ép ző d ö tt, eg y esü lt, 
kin evelőd ött, m egkezdődött —  csak  az az osztá ly , a m ely  elsa já títo tta  az  
egész városi, ipari, n ag y k a p ita lista  k u ltú rát, am ely  e ltö k é lt és k ép es  arra. 
hogy ezt a  k u ltú rát m egvédje, összes v ív m á n y a it m egőrizze, továb b 
fejlessze  és az  egész  n ép , a z  ö sszes  do lgozók  szám ára h o zzá férh ető v é  
tegye —  csa k  az az osztá ly , am ely  k ép es e lv ise ln i m in d azok at a n eh éz
ségeket, m egp rób áltatások at, csap ások at, á ld ozatok at, a m ely ek et a tör
ténelem  e lk erü lh etetlen ü l ráró arra, a k i szak ít a m ú ltta l és m erészen  
utat tör az új jövő  fe lé  —  csak  az az osztá ly , am elynek  leg job b ja it gyű
lölet és m egvetés tö lti el m in d en  iránt, am i n yá rsp o lg á ri és filisz tcr i. 
azon  tu la jd on ságok  iránt, m ely ek  o lyan  bu ján  ten yészn ek  a k ispolgárság , 
a  k ish ivata ln ok ság , az „ érte lm iség “ körében —  csak  a z  a z  osztá ly , m ely  
végigjárta a m unka m egacélosító  isk o lá já t s  am ely  m u n k ak ép ességével 
m inden  d o lgozób an , m inden  b ecsü letes em berben  m egb ecsü lést tud m aga  
Iránt kelteni.

M agyar m u n k á so k i E lvtársak l T i m ég jobb  példát adtatok  a v ilágnak , 
m int Szovjet-O roszonszág, a zza l, h o g y  az  igazi p ro letárd ik tatúra  a la p já n
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e l c s a p á s r a  eg y esíten i tu d tá tok  az ö sszes szo c ia listá k a t. M ost a z  a n em es  
és igen nehéz fe lad at áll e lő ttetek , hogy m eg á lljé to k  a sarat az antant 
a llen i sú ly o s  háborúban . L egyetek  szilárdak , ha ingadozás üti fel a fejét 
a  szo c ia lis tá k  k özött, a k ik  tegnap  csa tla k o zta k  h ozzátok , a p ro letárd ik 
tatúrához, vagy a k isp o lg á rsá g  körében, n yom játok  el k ön yörte len ü l az 
in g a d o zá so k a t. A g y on lövetés a gyáva m éltó  ju ta lm a a háborúban.

Ti háborút v ise ltek , egyed ü l jogos, igazságos, igazán  forrad a lm i há
borút, az e ln y o m o tta k  háb orú ját az e ln y o m ó k  ellen , a  d o lgozók  háborúját 
a k itó á k m á n y o ló k  e llen , háborút a szo c ia lizm u s győzelm éért. M indaz, 
a m i a m u n k ásosztá lyb an  becsü letes, az egész v ilágon  a ti pártotokon  áD 
Minder hónap k ö zeleb b  hozza a proletár v ilágforradalm at,

L egyetek  szilárd ak  és a  győzelem  a tietek  le«zl
Í01Ö, május 27« V. I. Lenin
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AZ ÜJ ISTEN

Űj isten szól hozzátok emberekl

Nem templomok setét hajóin úszó,
Tömjén között ragyog fel tüz-szenie. 
Bámult szentképek arany keretéből,
Nem oltárok gyertyái közt fehérük 
Alabástrom közönnyel hallgatag.
Hívők csókjától koptatott szobor,
Nem méla, hosszú vont litániák 
Cukros hullámát untalan szürcsőlő 
Egek lakója!

Nem!
Űj isten ez!

Űj isten szól hozzátok emberek!

Nem ég szülötte ö l Nem mennyben él, 
Nagy messze tőlünk, titkos ismeretlen,
Ki arca elé vonta az eget,
Mint egy hűvös, nagy kékselyem palástot, 
nem!

Óh, de nem is föld bálványa ö ,
Mint ama Mammon, aki ült hízott 
Gőggel rajtunk s szájától millióm 
Élösdi csáp kígyózott szerteszét 
S a szürcsőlő, szívó karok befonták 
A szüzek testét s feltörték finom 
Velőért a költő zengő agyát,
S a gyárak vak, mély kéményén benyúlva 
Átkúsztak a robotos termek odván 
S felilták mind a könnyet és az átkot, n 
S a lomha Rémben mind aranyra vált ez 
És új éhséggé, bár a telt belek 
Már a nehéz aranytól eldugultak,
S a rothadó nagy testre már kiültek 
Félelmes és aranyló hullafoltok . . .

Most új isten szól néktek, emberek!
A véres földnek vére szülte öt,
A sok kiomlott, sűrű, keserű 
Vér összeállt a fájó földeken,
Testté tapadt, alakká tornyosult, 
Vérszínű, nagy mezítelen alakká,
Ki országlépő-tágra tárja lábát 
S földet rengésre tépő hangja zeng,



Piros Keletről a sápadt Nyugatnak;
„ím eljöttem!

Eljött a Vörös Isten!“

És megy s dörgő léptére messze reszket 
A sárga Szajna s medréből kicsap,
Jerichos visszhangot ver vén Westminster.
S az Óceán zöld üvegén vörösen 
Előre rezg ezermérföldes árnya 
S átfogja a Fehér Ház vak falát. . .

Hozsánna néked új isten, hozsánna!

Ismerj meg minket, tieid vagyunk!
A szíved hajtó. élő. drága nedv,
A diadalmas vörös lüktetés 
A mi bús vérünktől is gazdagul!,
S a világra ömlő harsonád sodrába 
Gyötört torkunk reszkető hangverésr 
Szerényen s mégis segítve simul:
A kicsiny, árva. magyar jaj-patak 
A messzezengő nagy moszkvai árba.
Mely most tisztára mossa a világot;

Hozsánna néked, új isten, hozsánna!

Legyen szavad teremtés új igéje,
Formáld át sáros, bűnös, ócska bolygónk.
Mit elronioit sok régi, úri isten,
Te istenek között új és proletár 
Formáld boldoggá pőrölyös kezeddel, —
Emelj minket roppant tenyereidre 
És a magad képére gyúrj át minket!

Tóth Árpád*

* Ez a vers az ellenforradalom negyedszázadán keresztül 
költő egyetlen verskötetében .sem jelenhetett meg.



Ä  T A N Á C S K Ö Z T Á R S A S Á G  K U L T Ü R P O L I T I K Á J Ä

Ű i v i l á g n é z e t e t

A versaillesi királyi palotában ragyogó és bűnös múltra emlékezteti 
pompás termekben fáradt, elnyűtt emberek éjjel-nappal dolgoznak, a 
térkép fölé hajolnak, határokat rajzolnak, büntetnek és fölmentenek, 
összeadnak és kivonnak. Likvidálnak egy régi vállalkozást, amelyet egy
koron (anno 1914—1918) közösen alapítottak.

Míg Versaillesben az öregek likvidálják a győzelmet, azalatt keletről 
véresen dübörgő léptekkel rohan nyugat felé az ifjú bolscviki óriás. Még 
csak tegnap ért hozzánk és ma már bajor földre lépett mértföldes lép
tekkel, holnap megveti lábát nagy Németországban, s holnapután letepexi 
az egész győzelmes nyugati kapitalizmust. . . ök  még nem tudják, de 
mi már tudjuk: győzni fog.

Nincsen az emberiség történetében még egy példa arra, hogy szel- 
lemi erők ilyen rettenetes, szuronyok millióival, ágyuk, géppuskák, tan
kok ezreivel felszerelt hadsereget le tudtak győzni. Most szemünk előtt 
hatalmasodik az égig és temet be hadseregeket a szellemi erők mindent 
megörlő, minden akadályt leküzdő félelmetes ereje.

A kapitalizmus, mely értett az uralkodáshoz, jól tudta, hogy ha 
tökéletesen le akarja verni, tehetetlen, engedelmes szolgájává akarja 
tenni a bérmunkást, nem utolsó sorban a lelkét is rabságba kell hogy 
ejtse. Csatasorba állította a dolgozó proletariátus ellen az államhatalom 
egész elnyomó szervezetét, bíróságot, rendőrt, csendőrt, katonaságot, hogy 
szuronnyal, golyóval kergessék munkába a lázadókat. A munka szabad
sága frázis volt és a bérmunkás valójában épp olyan rabszolga volt, mint 
a rabszolga. De a nyílt erőszak mellett láthatatlan, de annál értelmesebb 
fegyverekkel is harcoltak a munkásosztály ellen. Tudatosan, mestersége
sen belenevelték a népbe, az osztályöntudatra még nem ébredt milliókba, 
hogy az ő világrendjük jó és igazságos. Megmérgezték a dolgozók egész 
ideológiáját, mely ilymódon a kapitalizmus egyik erőssége lett.

Ezzel a hazug ideológiával végzett az ötödféléves világhábjrú. Míg 
az európai müitarizmusokat felőrölte a rettenetes öldöklés, a hazugságot 
lassan, lassan felismerte a háború molochjának prédául odadobott mil
lióknak mindegyike, a legtudatlanabbja is. És. a kapitalizmus elvesztette 
mindkét támadását, öszeomlott. Hogy soha többé ne kaphasson ismét 
erőre, biztosítani kell azt, hogy a népek tnülióinak lelkében gyökeret 
verjen az a felfogás, hogy az átkos régi rend igazságtalan volt, a régi 
világnak minden igazsága hazugság volt;

Az áldott munka, a munka becsülete, a munka elmaradhatatlan ju
talma: az volt a régi rend alapvétő hamis igazsága. A munka becsüle
téről beszéltek azok. akik nem dolgoztak, akik rösteltek dolgozni, akik 
legföljebb, ha titokban do’goztak. Mert a munka valójában szégyen volt, 
a munkást megvetették. Ki mint vet, úgy arat — ezt súgták az együgyű 
parasztnak a falusi templomok titokzatos tömjénes mélyéből, s a szegény 
bolond még el is hitte, pedig hát ő vetett és az úr aratott. Ki korán kel, 
aranyat lel — mondották egymás közölt azok, akik sohase leltek ara
nyat, mert minden arany az űré volt. Közmondásokkal, népdalokkal rin-
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«attak bele kifosztott áldozatukat a hamis igazság kábító álmába. S a
szegény leikeket rabul ejtette az áfium.

Jogegyenlőség volt és gondoskodtak róla, hogy a nép vérébe menjen 
át az a tudat, hogy mindenütt egyenlő elbánásban részesül az úrral, a 
munkás a munkaadójával. Mindenki tartozott katonáskodni (hogy az 
úrfi lovon járt, a baka pedig térdig kutyagolt a sárban, az mellékes)* 
Ha a népet külellcnség fenyegette, s háborút kellett üzenni az ellenség
nek, mindenki köteles volt bevonulni. K i a harctérre ment meghalni, ki 
a trénhez jóllakni. Mindenki tartozott adót fizetni, csak éppen hogy a 
szegény ember a vánkosát rótta le adóba, a gazdája pedig egy garast a 
lopott aranygarmadából. Az igazságot egyenlően mérték. Arról senki sem 
tehetett, hogy szegény emberrel bizony sokszor szóba sem álltak, hogy az 
ügyefogyott ember igazát senki sm védte a tekintetes törvényszéknél, 
hogy a polgári per drága volt, csak ügyvéddel lehetett megnyerni. A pro
letár mindenfélében felmondhatott a háziúrnak, a háziúr is neki. Igaz
ságosabb már igazán nem lehetett áz a gyönyörű polgári rend. (Hogy a 
proletár nem sokra ment jogával, s a háziúr annál többször használhatta 
fel stájgerolásra, a proletár kiuzsorázáséra ezt a fölmondási jogot, az 
különálló dolog.)

A magántulajdon, a grófi rablók és a tőkés értéktöbblet-sikkasztők 
magántulajdona szent volt, igaz, a proletár fekete kenyerét se vehette el 
senki. De nem volt szent az a tulajdon, amelyet ők el nem Ismertek: 
nem volt szent a munkásnak joga munkája gyümölcséhez. Szent volt a 
szerződés is, szentté avatták, hogy kényelmesen, az óramű biztosságával 
osztozkodhassanak a prédán, hogy egymást, de csak egymást ne károsít
sák. És szent volt még az a szerződés is, amely igába hajtotta a mező- 
gazdasági cselédet Szent volt a házasság, a férfi nemi kényuraságának ez 
a törvényes formája (de nem volt szent felebarátjának házassága, a pro
letárlány szüzessége).

Szegény emberek* Edisonok, Carnegiek, Lánczy Leók karriért csi
náltak. S újságcikkek, könyvek légiói hirdették, hogy íme, olyan nagy
o.z igazság a földéin, hogy a nincstelen boltosinas és gyári szolga éppen 
olyan sokra viheti, mint a selymes ágyban születettek. A sajtó, az iro
dalom, a művészet is a kapitalista-feudális hazugság szolgálatába sze
gődött.

Az iskolában a lázadó Dózsa György gyalázatát hirdették, a papok 
a hatalmasok tiszteletét, a szegények alázatosságát prédikálták kárhoza- 
tos sikerrel. Ügyvéd, bíró, hivatalnok, kereskedő, művész, tanár, pópa — 
mind kórusban zengte a ham isság dícséretét, s az istenadta nép bevette 
a maszlagot.

A hazugságok egész fegyvertárát halmozták fel, a hazug istenek 
egész légióit sorakoztatták föl, hogy buta eiégültségbe fojtsák a dolgozó 
nép leikét. Nehéz is volt a lelkek fölszabadítása. De jött a háború és a 
hazugságot nem lehetett többé leplezni. Az irtózatos szenvedések fölnyi
tották a legelmaradottabb és legsötétebb lelkeket is, s a világosság lopva 
besurrant az agyakba. A felvilágosítás munkája most már gyorsabb tem
póban mehetett, a lelkek mélvén rejtőzött forradalmi tűz lángra lobbant, 
s az öntudatra vergődött milliók minden ellenállást letörő lendülettel ki
vívták felszabadításukat. Győztünk.

Tanulnunk kell a múltból. A hazugság ejtette rabságba a dolgozók 
milliód. A mi igazságunk legyen ezután úr a lelkek felett. Ha a jövő 
munkása oly szentül fog hinni az új igazságban, mint amennyire hitt 
bárgyú hittel a múlt öntudatlan dolgozó rabszolgája a régi hazugságban:
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a mi hatalmunk, a mi boldogságunk biztosabb lesz, mint volt a kapita
lizmus istentelen nagy hatalma.

Gyökerestől ki kell irtani a régi ideológiát, annak minden csökevé- 
nvét. Tapasztalás szerint az emberek ideológiáját, világszemléletét leg
alább oly nehéz átformálni, mint a gazdasági viszonyokat. A gazdasági 
viszonyok forradalmi átalakítása, felforgatása sikerült és sikerülni fog 
az új világszemléletnek a lelkekbe plántálása is. Ezt a célt szolgálja a 
szocializmus propagandája.

Vörös Újság 1919 ápr. 11,

A s z e l l e m i  m u n k a  m e g b e c s ü l é s e

Van egy tévhit, amely épúgy belecsimpaszkodik az emberekbe, ami
kor a kommunizmusról beszélnek, mint ahogy a bogáneskóró akad bele 
a mezőn járó ember ködmönébe. Ez a makacs tévhit a szellemi munká
nak a kommunista államban betöltött szerepére vonatkozik. Sokan 
ugyanis azt hiszik és hirdetik, hogy a kommunista államban nincs szük
ség szellemi munkára s az elméleti képzettséggel bíró emberek most már 
mehetnek krumplit kapálni.

Nos, ez aztán alapos tévedés. Való igaz, hogy a gazdasági rend hir
telen megváltozása igen sok olyan embert lett állástalanná, akiknek soha 
kasza-kapa vagy kalapács a kezükben nem volt és akik abból éltek, hogy 
a kapitalistákat tollal, szóval és egyéb, fizikai erőfeszítést nem igénylő 
munkával szolgálták. Ezeknek az átmeneti úllástalanságbó* azonban azt 
a következtetést vonni, hogy ezentúl nincs szükség szellemi munkára, 
legalábbis tudatlanság és felületesség.

Éppen ellenkezőleg áll a dolog. A kommunista termelés igen nagy 
pontosságot és rendszerességet követel, alapos adatgyűjtésre, szabatos 
számításokra, bonyolódott elosztásra van szükség. Ebben a hatalmas 
szerkezetben jóvá! nagyobb szerep jut az elméleti képzettségnek, mint 
jutott a kapitalista világban, amely talán még a testi munkánál is sokkal 
inkább kizsákmányolta a szellemi munkát. Az bizonyos, hogy azért, 
amiért valaki írni-olvasni tud, nem fog egészen különleges helyzetet be
tölteni a kommunista társadalomban, mert hiszen írni-olvasni mindenki 
fog tudni A fölösleges hivatalnokok sem fognak packázni senkivel, mert 
a hivatalokat választás útján töltik be s a hivatalnokok tolla segítője, 
nem pedig gyilKusa lesz a proletárnak.

De ezenkívül is: mennyi tanult emberre van szükség egy olyan tár
sadalomban, amely általánossá akarja tenni a tudást és mindenkiből 
tanult munkást akar csinálni 1 A tanítók számára valóságos megváltás a 
proletárdiktatúra. A régi világban a proletársors legjellemzőbb képvise
lői a tanítók voltak. Messze vidékeken elhagyottan, szegénységgel és nél
külözéssel küzdve törtek utat a művelődésnek és nem volt. aki mostoha 
sorsukon enyhített volna. A tanáeskormány megértéssel karolta fel a 
tanító elvtársak sorsát és a népfelvilágosításban való részvétüket havi 
külön 250 boronával díjazza. Ezenkívül a státusrendezés befejezéséig 
fejenként ezer korona előleget kapott minden óvónő elemi iskolai tanító, 
gazdasági szaktanító és középfokú oktatási alkalmazott. Ez a szeretet
teljes gondoskodás bizonyára íelkesítőleg hat a tanító elvtársakra, akiket 
a tanácskormány arra kötelez, hogy résztvegyenek a földkérdés rendezé
sében, n termelés biztosításában, az írni olvasni nem tudók oktatásában 
és a felnőttek közt végzendő propaganda munkájában is. A státusrende
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zés folyamán különben a tanítók a jobban díjazott szakmunka bérében
részesültek. A köztisztviselők fizetésének rendezése szintén a munká
sokéval egyenlő táblázat szerint rendeződik, bizonyságául annak, hogy 
a proletárállam nemcsak hogy nem nyomja el a szellemi munkát, ha
nem a lehető legméltányosabb elbánásban részesíti.

„Mit adott e forradalom?“ A Közoktatásügyi népbiztosság kiadása 1919.



PAVEL ANTONOVSZKIJ:

EZERNYOLCSZÁZNEGYVEN NY OLC

A dialektikát mi nem Hegel szerint tanultuk.
Mujákovsskii

l .

A filantrópok száz esztendeje,
Forró fohászt küldtek az ég felé,
Hogy filléres, silány gyarlyájukérl 
Feltámadás a mennybe várja csak 
Az éhes lioni takácsot,
S a bányász-üdvöt hozza meg — az ég.

Száz éve bús tömegszállások odva 
Borult a horkoló bérmunkásokra —
Király farkas dühének hallja ezt —
Asztalán ott füstöl a harci térkép,
Napóleoni kardok szertetépték,
S Metternich rajta lázasan ragaszt.

Száz éve, odasujtani vele,
Még gyönge volt a kalapács nyele,
S a zengő sarló vékony, lenge fém.
Fektették volna csak keresztbe őket,
Nem leltek volna dacoló erőket 
Szemben velük, sehol a földtekén!

S tombolt a vész a véres emberöltőn,
Száz sziklaszál halomba dőlt a földön,
Az ábécé is tótágasra kész
Az ősz a tavaszt egyre váltja váltja,
Fut az idő, s egy fényes elme lángja 
Száz esztendővel már előre néz.

Marx és Engels! Éji találkozás.
Nem pompázatos, álnok szavalás,
Kis lámpásuk az éitszakai fény.
Éj, büszke jel a gránitmellü sziklán,
Tükrözve fénylik minden kommunistán:
Száz évre szóló, szárnyaló remény!

És Londonban, a ködös szigeten 
Duplázódjék az éber figyelem —
Sokféle hang foly egybe, tarka lárma;
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Kacagnak harsány, végtelen vizek,
A kapzsi tőzsdén részvény hull, zizeg 
S lihegő bányászt fojt a vaksi tárna.

ó  m ilyen lassan, m ilyen terhesen  
Ballag a mutató a perceken,
Bár nem is késik, — pontosan halad, 
ó  mennyi még a végzetlen dolog,
A kurta létben föl nem szállt dalok, 
Mily m essze még a holnapi tavasz.

És eközben a tágas nyom daterm ék  
Nagy asztalain szanaszét hevernek 
Szavakba nem szedett ólombetűk — 
Két óriási férfi készül épp 
Átlépni a félszázad küszöbét, 
Harcukat várják, 5 győztes ünnepük.

2 .

A Kiáltványt írta az éjjel,
Lerázta a szivarhamut,
Ablakot nyit s fáradt fejével 
Érzi, hogy merre visz az ut.

Szélesvállu, tagbaszakadt,
Tán harmincéves férfi Ő,
Tudván tudja: ritkán akad 
Ilyen reggel, m ikor a jövő

Felrázza, aki rég halott
*— Egy században egyszer talán —
A szellem  rajta úgy ragyog,
Akár a dialektikán.

Ä' polcokon nagy fóliánsok,
Gyűrt újságok az asztalon:
Emberi sorson ül az átok, 
Igaztalanság, fájdalom.

És mint a sors könyvét Szibilla 
Fürkészíe-bujta valaha,
„To be or not to be“ — kinyitva 
Előtte áll Shakespeai'e szava.

Lenni vagy nem lenni! A dán 
Herceg turkáljon hamvakat!
Lenni! Utunkba tétován 
Ne álljon senki ingatag!



A koronák a porba hullnak,
A társadalom megrohad,
Szeméten kárognak a varjak,
Ne hidd el károgásukat!

S a bécsi hottentotta frakkban 
És cilinderben színre lép,
Hazudik minden pillanatban,
Minden szava kelepce, lép.

Reszket, hogy mit hoz rá a holnap. 
Beteg, ha nincs nyakán a sál,
Még száz évig is itt botolhat,
D e hosszú élte is csak ál.

S hazudik maga Hegel is,
Beborult néki már az égbolt, 
Akárhogy is iparkodik,
A dicsőségnek vége, —  rég volt.

És Marx vontatott, hosszú lépte 
Fel meg felméri a szobát —
Az angol proli veritéke 
Párázza be az ablakát.

Mindent a szürke köd s a gond nyom. 
Lám pafény, sárgábavesző,
Mint habos ló, a lomha London 
Elfáradt, mossa az eső.

A forró fém imára^ kél,
Hideg égbe tör reszketeg.
Megvirrad Marx pihenni tér 
Nagy műve be végeztetett.

3.

S a Lamanche tulfelérŐl a part hívása hallott, 
Az ősi, nagyhitü Páris ím njra vallott. 
Fegyveréhez kapott és fellázadt a nép,
Vak volt, de vakmerő, s ez volt a csodaszép  
S oly nagyon jól esett a harcok mámora,

A győztes lobogó s lehullott korona.
Február reggelén pihédző barna hó,
S tudni, hogy mindez itt csak érettük való,
A pompás palota, hol a kövér király



Asztal alatt lapul s szabadulásra vár,
Az utca harcai, ontani drága vért 
A hires párisi hős b a r ik á d o k ér t. . ,
Gyönyörű virradat ittasilotta meg 
E szépségek között a boldog töm eget

Volt itt m unkás, diák és voltak katonák,
Mától itt m indegyik egy új életre várt,
Utópista költő, manzárdi remete,
Az aggastyán m ellett anya és gyermeke,
Ez, amaz s m indenki, —  vagy egyszóval a nép, 
Mely ádáz harcokban m ost u j utakra lép. 
Szabadság, Testvériség, Egyenlőség, —  szavak —  
De falak dőltek el roppant súlyúk alatt.
A vége hogy mi lett. hogy kinek ronda tolla 
Szennyezte a dicső szavakat le a porba,
Tiszta értelm üket kijátszva ravaszul? , .  .
Tán a históriát idézd föl válaszul.
Az első hős napok . . .  Szilárd volt s jól kötött 
A forradalmi hang. S hogy Marx is idejött,
A forró alkotás és viták gyönyörében  
A dolgok arca inár derengve tűnt föl éppen.
Nem mint a kandi vendég, mint gazda lépte át 
Az izzó, nagy, vörös kohóm ű kapuját,
Harcos és nem próféta, —  és forradalmi lázban 
Úgy járt-kelt, mint fiú az ős szülői házban.
És bátor szenvedélyén hányszor nem tört elő 
Tobzódva, vakmerőn az ifjúkori hői 
Ismerős-ismeretlen -— neki m ind jóbaráti

Ahogy megérkezett, tüstént m unkába állt 
Kávéházi sarok. Az asztaluk felett 
D ohányfüst kavarog. A ködpárás Üveg- 
Ablakon túl fut a puskapor-szem iyü járda.
—- Érettünk, elvtársak! —  kiáltja Marx felállva. 
Félelm es szava zúg, lángolva csap bele:
—  Nemcsak hogy vége nincs, —  ez csak az eleje! 
Közös a m i ügyünk! Lengyel, német, magyar,
S több is, ha a világ holnap többet akar.
Több, mintsem  itt hiszi ma bárki, noha bátor.
Nem  apró földdarab esik a nagyvilágból 
Egyőnk vállára most, m indnyájunk terhekéníJ —

É s koccan a pohár. Lobban a tűz s a fény 
Árnyat vet, alacsony annak a mennyezet.
Eléri csúcsa a suhanó felleget.
Nem emberek ezek. Mind egy-egy óriás. 
Koccintanak. Csodás az éj, s e nap csodás.



S a márciusi éj hüséb'en egyre Ifibben
Nyúlt árnyak lopakodnak a londoni ködben, 
Sikálják zárt kocsik a nynkos utakat,
A kocsisok szeme biztató fényt kutat.

És a Lam anche on át, különös kincsek őre, . 
Teherhajó úszott Havre felé előre.
A tavaszi eső csapkodott, és a telt
Hordók közt lent az aljban egy kis csom ag hevert
A vám osok elöl zsákvászon és pecsét
Őrzőtte a csom ag tilalmas belsejét.
S a piros kötetek rakását híven óva,
A villám se csapott az ingatag hajóba,
Bár körülötte járt, — s zátonyra se futott.
A túlsó partig a friss kötet eljutott,
H ogy világrengető vihart kavarna szerte.

S talán a tengerész, vagy más. aM cipelte,
A könyves csomagot, titokban kacagott 
S szívéhez szorította, mint édes magzatot,
És halkan dörmögött, m ig billent a hajó:
—  Az első munka ez, mely kedvemre való!

4.

Milyen kisértet jár a tájon?
Ajtónkon ki kopog?

Hajnallik és a vak homályon  
Győzött a fény, a jog?

Vagy elküldötték a jövendők 
A tavasz követét?

Ki köztünk csodamódra megnőtt, 
Árboc, álomi kép?

S most itt rohan s libeg le éa föl
Egyszerű arcokon,

El nem marad a tüntetésből, 
Cikáz a harcokon.

Várnak barátaink a téren,
S már türelmetlenül,

Vörös zászló csattog kevélyen 
A karcsú rúd körül,

Párisban, Bécsben, Buda-Pesten  
Duzzad a jóremény,



‘Kisértet riogaf az estben,
Mely mégis csupa fény.

Fiad az ellen csalta tőrbe,
De nézd csak, integet:

Helyettem törjön más előre! —-  
Ezt inti lásd neked.

S már jön az új! Ott látni lent őt,
Szép ifjú daliát!

r—  Elvtárs, kivívtam a jövendőt,
S m ost néked adom át! —

S jövendőnk, ez a csöppnyi gyermek 
Majd férfisorba nő,

S a szenvedést, a kint, keservet 
Mind megtorolja ő.

Tudja, hogy itt e hős csapatban 
Csak híve van velünk,

Kövessük őt a virradatban,
Barátaim, gyerünk!

5.

És ime jö, elnyomhatatlanul,
Minrha a föld csudás virága nőne. 
Gondolat kél és világ alakul:
Múlt és jövő. A Munka és a Tőke.

És nem kisértet száll a föld fölött,
A melynek szintje bomlik, szertevás, 
Valami más, —  nyílnak a börtönök — 
Egy ezredéves, fojtott robbanás.

Hadd sírjon a költő, hogy az erő 
Csak leólmozva alszik, tenni nem mert. 
A számok ablakán dereng elő.
Milyen kifosztott árva itt az ember.

Gyerekkorától préselő robot 
üldözi, •— zakatol, taszit, feszit, 
Tudatlan, néma, nem ismer jogot.
És nem üvölthet: Jó anyám, segíts!

Szívósan felnő, mcggőrnyed a háta, —  
Segéd marad, mester lesz, egyre megy, 
Izzaszíja arcát az autogén lámpa, 
Törődött, fáradt, bus és részeges.



a .m .

D e ágyban, bárka mélyén, fütőházban,
Sztrájkban virrasztva, gyárkapuk előtt,
Gyertyafény mellett szívja szomju lázban 
A Kiáltványt, —  akár a levegőt.

Bordeauxban látta meg a napvilágot 
Vagy Liverpoolban — kél és elmerül 
Mellébe zsoldosok golyója vágott,
S a Pere Lachaise-ben növi be a fű.

Uj nemzedék jő. Zug hullámverése,
Reszket az ellenséges, gyáva part —
Megérzi ezt a messzi Léna, és e 
Véres jéghegy szül forró, uj vihart

Minden golyó csak útjelző cövek 
Minden halál egy harcos bölcse je.
És halhatatlan izmu hősöket 
Szül a vajúdó század belseje.

Ezt érzem mindig, mikor messzi ten«
Holnapi lángok felsugárzanak,
Az óra jő s villám okkal izén 
Mind a világ proletárjainak . .  .

Mi van mögöttünk? Vér, olaj, csalási 
A szennyes börze! Mocskos számla-sor!
Előttünk: forradalmi akarás!
És zászlót bont a feltámadt nyomor'

S míg Highgait hűvös lom bjai alatt 
Marx fáradtan megtért a föld alá,
S mikor már pitymallik a virradat 
S átfogja Engelst a jeges Halál,

S míg agyadon a fájdalom s a kin dúl,
S jövendőnk vágya vert szivedbe vág.
Már nőttön nő és uj utakra indul 
Egy grúz fiú s egy kazáni diák.

6.

Száz éve, hogy egy téli éjen 
Először tartotta kezében 
Munkás a Manifesztumot.
Teltek az évek, népek nőttek 
S a Mű áttörve az időket 
fi hidalt üli —  Száz éve m o st! . .  .
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Fölkelt a nap. Vihariban, vészijén
Tizenhét Nagy Októberében.
Ködökön át és harcon át 
Á kontinensen szabadon 
Egy tündöklő, uj hatalom  
Bontotta vörös zászlaját.

S a rágalom, a szenny, a hajsza 
Zúdult a kommunista harcra.
Sürög körötte kémsereg,
A vak düh ordit: „Drang nach Osten!“ 
S nem győz a métely itt sem, ott sem, 
Semmivé foszlik, elpereg.

Elvtársam, Nyugat proletárja,
Figyelj a virradat szavára,
Számláld meg néped sebeit.
Most ért a harcunk tiszta véget,
S a diadal először téged 
Illet meg, néped elejit.

A népek közt még vár a bosszú,
A régi rend keze még hosszú,
Még állnak a kazamaták.
Még véreden csereberélnek  
Es olcsó győzelmet remélnek 
A kincsre éh diplomaták.

Vigyázz, még mindig háború van,
És nincs alku a háborúban,
Kis tolvaj s nagy bitang felelt 
—  New-York vagy London köde rejtse 
Vagy csillogó arany tekercse —
Az Idő mond ítéletet.

De, elvtársam, mi sose féljünk,
Élet, szabadság, munka vélünk, 
Láncunk lepattan hull a gát,
Mint Berlin utcáin rohantunk 
És máglyákon tört át a tankunk: 
ü gy  tör a Nap a ködön át!

Fordította János György és Kardos László
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H A T  K I S F I O

A cél felülről egészen kicsi volt.
Kis gödör, körülötte hat gorabozó kisfiú.
Herr J linkers jól célzott.
A bomba pontosan a kör közepébe esett.

A házakból emberek szaladlak elő. Szemük vörös volt és mindjobban 
beesett üregébe. A széttépett gyermektesteket az iskolába vitték, melyből 
csak pár perc előtt jöttek ki vidám ugrándozással. A hivatalos fotogra 
fus is megérkezett, és ügyetlenül, mert gyakorlatát megbénította u bor
zalom, sötétkamrájába zárta az elrémítő dokumentumot. Három nap 
múlva a bizonyítékok szétrepüitek Páris. London és Prága felé. A lapok 
előhívói öz első oldalakra varázsolták a képet és az emberek hasonló 
szemekkel nézték, mint azoké volt, akik először látták, ott Elguetbeo.

*

Tavasz volt.
A szénraktár mögött magános fa virágzott, világítótorony a sunichovi 

külváros füsttengerében. VrilágítótOTony, mely az utat mutatta a játékra 
usálogató kis gödörhöz. Egész Prágából csak ez a hely voit emlékezetes 
a hat kisfiú számára, akik a poros utcán hancúroztak és követték el egy
másután huncutságaikat. Ez a hely oly sarok volt, ahová sohasem lépett 
be a tanító. Az agyagjárdát egyenesre taposták a rakodómunkások éa 
ezen a járdán akadály nélkül gördültek a golyók a gödör felé A kerítés 
tövében néhány szál fű is nőtt, mely elhozta hozzájuk a természet emlé
két, távoli dzsungel illatát és álmait, ahol csak a hős Korkorán kapitány 
járt valamikor. Itt lehetett háborúzni, álmodozni és izgalmas hazárd- 
K ékban elnyerni, vagy elveszíteni a szivárvány minden színében játszó 
üveggolyót.

Ezen a napon a hat kisfiú nem bújt el a szénraktár kerítése mögé. 
A gondosan kikotort gödröcskére rá sem pillantottak. Leültek a járda 
szélére, hátatfordítottak a néhány füosomónak és sejtelmevsen összedug
ták fejüket.

Frantyik egy füzetei nyitott ki, melyből nagy gonddal ujságlapot 
vett elő. Kiterítette maga elé, mint ahogyan otthon apjától látta. Az újság- 
lapról gyermekarc nézett feléjük, leszakított fél homlokával. Az elgueti 
kisfiú.

Frantyik „felnőtteden“ visszafojtott hangon olvasott. Felolvasta Elguet 
bombázásának hírét, egy rövid cikket a fasizmus barbárságáról, majd egy 
felhívást a tiltakozásokra.

Nem értett meg pontosan minden szót. Azért valahogy az egészet 
saját nj-elvére fordította le. Az elgueti gyerekek — hiszen ezek ők voltak. 
Ök is úgy jártak az iskolából jövet a szénraktár mögé játszani, gcm- 
bozni. Ijedten néztek föl. Kis fehér felhő rohant a tavaszi égbolton, de 
ellenség seholsem volt. Becsukták szemeiket, hogy maguk elé idézzék, de 
pontosan nem tudták elképzelni. Az Ellenség volt, egyszerűen: líorzaLmas 
és ellenszenves ellenség, aki meggyilkolta az elgueti gyerekeket és aki 
eilen segítségért kiáltottak.



Hogy segítenek-e1?
Természetesen.
Ez nem is volt kérdés. Ezt előbb tudták, mint Franiyik befejezte * 

monuatot.
A bályám — szódt hirtelen közbe Ruda — Spanyolországba m en t...

önkéntes. . .
Gondolkoztak ezen. Álomnak szép volt — de segítségnek?...
— Hisz lőni se tudsz — válaszolt Franiyik.
Ez meggyőző voii. Biztosan majd megtanulnád, de az csak lesz, s a 

segítséget nem lehet halogatni. Azonnal —■ hangzott az újságban a fel* 
hívás — azonnal kell segíteni.

—- És hogyan?
Tanácstalanul néztek az újságra. Ott benne kell lennie annak is, 

Benne is volt.
Fmntyik örömmel mutatott egy címre: Gyűjtés Spanyolországért
öt, tíz, ötven, száz koronás felajánlások sorakoztak fel hosszú- 

oszlopban.
A járdaszélre hat zseb vagyona rukkolt elő. összesen ötven fillér 

sem volt.
Kevés. . .
Újra az újságba néztek. Senki ilyen keveset nem adott, ez nem segít*

tég.
— Holnap hozok. . .
—— Késő . . .
Mit lehet tudni, mi történik holnapig és hány elguetl kisfiú fizet 

addig rá az ő lassúságukra. Mit holnapi És ma? Kétségbeesett szemeik 
keresve tekintettek körül: mi lenne, ha itt véletlenül valahol találnának 
egy nagyobb bankjegyet! Ez megtörténik néha. Megy valaki, kirántja a 
zsebéből, ez egészen egyszerű; és már emlékeztek is példákra. . .  De a* 
utcán seholsem feküdt pénz.

Hat kis gyermek szorgalmasan törte a Tejét, összefpnva a valóságot 
ég a fantáziát. ,

Most megszólalt Antonin: van — mondta lassú mérlegeléssel —, van 
egy bicskám.

— Bicskával mitsem érsz.
Ez becsmérlően hatott. Antonin bicskája irigyelt kincs volt. Lovagi 

tőr, melyre mindnyájan esküdtek.
Hogy mit sem ér? . . .  És ha eladnám?

öt szempár hitetlenül nézett Antoninra; Eladni a bicskát, ami egész 
vagyonát jelentette?

Vagyonát?
Most megértettek mindent. Frantyik ünnepélyesen felállt és vele 

együtt a többiek is. Megragadta Antonip kezét, forró hévvel, melyre csak 
a gyermekek képesek, s a férfiak nagy veszély idején

Azután hangtalanul Antonin kése mellé odakerült egy pléhdoboz, 
mely felváltva volt cserebogarak lakóhelye, dübörgő vonat, vagy vltavai 
gőzös, ahogy éppen a szükség megkívánta. Nem volt ugyan annyira érté
kes, mint Antonin bicskája, de Franta élettörténetének egy darabja volt.

Ruda búcsúzóul markába szorította tizenhárom színes golyóját — fc 
mikor Jozef a kincsek közé tette sípját — elszégyelte magát és odaadta 
a tizeamegyedlket is, azt az ólomgolyót, amelyikkel mindig nyert.

Hat pár zseb kiürült. A járdaszélen gondosan egvmá3 mellé rakva 
feküdt hat gyerek minden kincsének legértékesebbje: a bicska, a doboz,
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a síp, tizennégy golyó, ^gy madzag, egy szipka, egy megviselt kJ* pénz
tárca, egy csúzli, Planyicska arcképe és még más csodálatos dolgok, me* 
lyekről te felnőit nehezen állapíthatod meg, hogy tulajdonképpen m*re 
való, s melyeknek nevét elfelejted, ahogy kilépsz a gyermekkorból. Hat 
pár gyermekszem egy tekintetlel még felmérte a kincsek értékét és sulyok
nak találta. Majd ünnepélyes mozdulattal és még ünnepélyesebb arccai 
megbízták Frantát és Antonint az eladással.

A folyó mögött, a Vltava jobbpartján fekszik az Ó-város, melynek 
görbe kis utcácskáiban találhatók az ószeresek kis eldugott üzletei. Oda 
,,a zsidóhoz“ viszik a szegények a maguk nyomorúságát és megnyugtat
ják magukat, hogy az kisebb lesz, ha aprópénzre váltják.

A láthatatlan nyomokon, melyeket a hidakon és az utakon már ki
jártak a szülők, elindult a hat fiú is. A nemtörődöm emberáradal elke
rülte őket és észre sem vette, hogy micsoda ünnepi menettel találkozik. 
(Ki tudja, lehet, hogy sokan, ha tudják, kalapot is emelteik volna.)

Elől ment Franta és Antonin, kemény kézzel takarva a kincseket 
rejtő zsebeket. Tíz lépéssel mögöttük, nem tévesztve őket szem elől. mint 
díszőrség, de egyben védőrség is, ment a másik négy. Vakon Ls rátalál
tak az öreg Izsák boltjára.

A négyek díszőrsége a bejáratnál megállt. Franta és Antonin belép
tek a zsíros frakkok és az időszítta munkásrongyok közé, félelmüket lep
lezve, hiszen magúkon érezték a négy barát kísérő tekintetét.

Az öreg Izsák a pult mögött állt.
Hallgatagon raktak elő a pléhdobozt, a sípot, a madzagot és a golyó

kat, végül Antonin bicskáját és föltekintetlek rá, nem azzal az ijedt tekin
tettel, mint anyáik tették, sem azzal az erőszökos és • fölöslegesei lázadó 
tekintettel, mint ahogy azt apáik szokták. Szemükben a győzelem csillo
gott.

Az öreg Izsák értelmetlenül nézett a gyermeki ócskaságokra és bősz- 
szán kod va rájuk mordult: — Mi legyen ezzel?

— Mi legyen ezzel? — morogta mégegyszer — tűnjetek el csavargók, 
-ám meg sem értette őket Bizonyára ázt hitte* hogy heccelőduek vele.

Franta nem bírta tovább az ünnep terhét.
— Mindezt — tört ki belőle — eladjuk . . .
Az öreg Izsák ismerte az embereket. A hang után megismerte ki kér 

tőle, ki könyörög, ki jött először, ki másodszor és ki nem jön többet, ha 
egyszer elutasítja, mert inkább éhenhal, semhogy elhordott kabátját még
egyszer felajánlja. Frántó hangja másképen hangzott, mint amit valaha 
Ls hallott. Ha nem lett volna olyan öreg, bosszantotta volna. De így mu
latságosnak és érdekesnek hatott. Hogy mit nem tesznek már meg ezek 
a gyerekek csakhogy cigarettához jussanak . . .

— Ez nem cigarettára lesz — szólalt meg sértődötten Franta.
— Talán mozira? . .
— Mozira se — ellenkezett keserűen Franta. — Spanyolországért 

van ez . . . — bökte ki.
. Csönd lett. Izsák fejében életének hosszú emléksora futott végig. 

Közben Franía önmagát átkozta, nem mert Antoninra nézni. Miért is 
árulta ezt el az öreg Izsáknak? Egyáltalán mi köze hozzá? Rendőrt hív
hat Esetleg elkobozzák a kincseket és ezzel elveszítik a segítés lehető
ségét. Óvatosan a pult felé nyúlt, hogy megmentse ami még menthető.

— Hagyd — szólt szigorúan az öreg Izsák.
Fogta a horpodt pléhdobozt és sokáig nézegette. A két fiú, a két 

küldött szemeiben büszkeség csillogott.
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Mm, -— na — morgott az öreg, nem rossz doboz, de két koronánál
aem ér többet. . .  . . .  És ez? — méregette Antonin bicskáját, félszemmel 
közben a fiút lesve. . .  — Gyönyörű munka . .  Hogy azt mondjátok Spa
nyolországért lesz . . .  Hm, hm, nagyon szép munka, gyönyörű, azt hiszem 
(megér öt koronát. . .

A fiúknak elállt a lélegzetük, győzelemről álmodoztak, melyet elvisz
nek oda Elguetbe. Ennyi rengeteg pénz . . .

Az öreg Izsák igazságosan mérlegelte a dolgokat, darabot darab után. 
a madzagot, a szipkát és Ruda ólomgolyóját.

Majd, hogy többnek lássék, aprópénzben húsz koronát számolt a 
pultra . . .

Fordította Balassa László Julius Fucsik



EMLÉKTÁBLA

Tizen voltak fiatal legények
tizen a hatalmas gyár kapuja mögül 
mindegyik más más sarokból 
a hidászok közül 
a martinosok közül 
a kovácsok közül 
a mintakészitők közül 
és igy tovább, de már rég 
megtörtént köztük az első kézfogás.

Ismerik egymást 
nagyon is jól ismerik.

S nem arra valók, hogy elfeledjük őket.
Születés és halál közt
mint két meredek part közölt
rohan és torlódik életük
néma esküvel a szivükben
s a kék zubbony alatt töltött fegyverrel
a májusi éjszaka alagutjaiban
a törvények rozsdamarta zsilipjein á t

Mikor a kapun kiléptek a város már égett 
csupa kelepce a tér s a homály csupa rémület 
kegyetlen madarak a pusztulást görgetik maguk előtt 
acél csőrükkel a jóslatot hadarják.
T íz kék zubbonyos legény
ép most veti máglyára a szivét
győzni vágy meghalni, igv gondolják
s a magukra hagyatottság, ami körül fogja őket
elvan hideg, mint a jég, olyan kemény, mint az üveg
számukra nincs ut a meneküléshez.
Győzni vagy meghalni, igy gondolják.

S ha kinyithatnák a szájuk 
nem a halálról, hanem az életről szólnának 
a lányról szólnának, aki vár rájuk 
messze, messze a szerelem ezüst forrásánál 
a jövőről szólnának, amiről annyit álmodtak 
ahol tövisei között vidáman dalol a rózsa 
ahol a gvermek is megtalál ja a kulcsot 
mivel a zárakat kinyithatja és becsukhatja.
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És én most helyettük szólok
azt a dalt dalolom tovább, ami az é vérükből fakadt
a jövőről dalolok és a tiz legényről
akik a jövőért estek el panasz nélkül
szivükben a hűség esküjével
kezükben kilőtt fegyverrel, mint a hősök
hősei e gonosz és megalázott kornak
hősei a népnek, a mi népünknek
mely kőbe vési bátor homlokuk.

Kassák Lajos



rA  P S Z I C H O L Ó G I C I Z M Ü S  A  N E V E L É S B E N

A konzervatív-klerikális pedagógiai irányulással szemben ellenzéki 
áramlatként jelentkezett a magyar nevelésügyben a polgári liberalizmus 
pedagógiája.

Kiindulásában a nyugateurópai kísérleti iskolák mozgalmához kapcso
lódott. Elsősorban ezt az eredetét kell vizsgálnunk.

A századforduló táján nyílnak meg, főként Franciaországban, majd 
Angliában, Amerikában az úgynevezett kísérleti iskolák, amelyek célúkul 
tűzik ki, hogy a konzervatív-klerikális pedagógia tekintélyelvi légköre és 
formalizmusa helyett egy szabadabb, életszerűbb iskolafajtát és pedagógiát 
teremtsenek. Ezeknek az iskoláknak társadalmi helyét és gyökerét talán 
elég azzal jellemezni, hogy például az Ecole des Roches-ban egy gyerek 
havi ellátása és tandíja egy átlag köztisztviselő teljes havi fizetésének négy
szerese volt.

A példa nem izolált, csaknem valamennyi kísérleti iskola ilyen magas 
dijaikat szedő magánjellegű iskola volt. Rávilágít ez tehát ezeknek az isko
láknak arra a funkciójára, hogy a nagypolgárság a saját gyermekei szá
mára jobb nevelést biztosítson, mint amit a nyilvános iskolák a népesség 
döntő tömegeinek gyerekei számára adtak. A kísérleti iskolák tehát mint a 
kiváltságosak iskolái indulnak el és e jellegüket mindvégig megőrzik.

A kiváltságosoknak ezek az iskolái hegycsúcsok övezte völgyekben, 
napsütötte domboldalakon nyíltak meg. kertektől körülvéve, világos ter
meikben szép berendezéssel, pompás felszereléssel. Tehát a kísérleti iskola 
már elhelyezésében, külső feltételeiben és berendezésében is más volt. mint 
a tömegek számára fenntartott iskolák. A nevelők száma jóval nagyobb, ar 
egy-egy osztályra eső gyerekek száma jóval kisebb volt.

Más volt ezekben az iskolákban a tanítás anyaga, s a tanítás módja is. 
A konzervatív pedagógiákkal szemben a könyvszerű és formális oktatás ki
küszöbölésére törekedtek s a szemléltetési és csclekedtetést alapvető mód- 
&z rként vezették be.

Más volt ennek megfelelően ezeknek az iskoláknak a légköre is. A nyil
vános iskolákban akkor általános formális tekintélyelv helyett a szeretet 
elvét állították a középpontba. Olyan légkör kialakítására törekedtek, 
amelyben nevelői és neveltjét a kölcsönös megbecsülés és szeretet kapcso
lata fűzi össze, s amelyben az együttműködés, az együttes munka meg
jelenhet.

A z ü v e g h á z i  n e v e l é s

.ír akkor adott feltételek közt ezek az újítások kétségtelenül haladást 
jelentetlek. Azonban magukban hordták hamarosan bekövetkező elfajulá
suknak szükségszerű feltételit is. A kiváltságosok szűk rétegének gverekei 
számára állított iskoláikat nemcsak földrajzilag helyezték a hegyoldalakba. 
Eltávolodtak a világtól tananyagukban és módszereikben is.

Módszertani kiindulásuk az volt, hogy szemben a konzervatív nevelés 
kényszerűségével és elszigeteltségével — vissza kell térni a tanításban a 
közvetlen tapasztaláshoz. A közvetlen tapasztalás elsősorban a szemlélődést 
jelentette. Kifinomult módszereket vezettek be a természetben való szem
lélődésre: növények, virágok, gyümölcsök, fák százait ismerték fel a gye
rekek, közvetlen megfigyelés alapján. De nemcsak szemlélődtek, hanem
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cselekedtek is. Minden nap mérlegen mérték a kismacskák súlyát, a leg*
különbözőbb nxértókegysV'ekkel mérték meg a vadgesztenyéket.

De mindez üvegházi világban folyt, amelyben az emberi tevékenység 
önmagáért való szórakozásként jelent rqeg. Ebben az üvegházi világban 
megismertek virágzó fákat, patakokban úszkáló halakat, épülő házat, s a 
kemencében szép pirosán sülő kenyeret. Egyetlen tényezőt nem ismertek 
meg a kísérleti iskolák üvegházaiban: a társadalmi munkál, amely mind
ezt létrehozza.

E kísérleti iskolák üvegházak voltak abban az értelemben, hogy mes
terséges világot hoztak létre, amelyben izolálták a természetet a társada- 
dalomtól és a munka eredményét az azt létrehozó munkajolyamattóL

rA m a g y a r o r s z á g i  k í s é r l e t i  i s k o l á k  u t ó p i s t a  j e l l e g e

A kísérleti iskolák pedagógiája a századforduló után került Magyar- 
országra.

A századeleji radikális polgári erőkhöz kapcsolódik egy kis pedagógus 
mag is, amely 1896-ban tűnik fel a második Egyetemes Tanügyi Kong
resszuson. Vezetője a közoktatásügyi haladás lelkes harcosa, Nagy László. 
E radikális polgári csoport a haladást képviseli antiklerikális irán3*uíá 
savai, a természettudományi oktatás fontosságának kihangsulyozásával, 
továbbá azzal, hogy szemben áll a formális didaktával és egy racionalista 
didaktika kialakításán fáradozik. A haladó nevelőknek e csoportja maga is 
polgári reformokra készül, s így a pedagógiai reformok mintáját a polgári 
fejlődés útján magasabb fokot elért nyugati országokban keresi. Ezért 
próbálják a Nyugat kísérleti iskoláinak módszereit és eredményeit Ma
gyarországra átültetni így jönnek létre a magyar kísérleti iskolák, első
sorban az Üj Iskola és a Családi Iskola. Ezek az iskolák is, épúgy mint 
nyugati modelljeik, ideális feltételek közt dolgozó magániskolákként léte
sültek, s főként a nagypolgárság gyermekeit nevelték a budai hegyolda
lakban. De ennek ellenére sem vitatható e kisérleli iskolák haladó jellege 
©s haladó szerepe főként az első világháborút követő évtizedekben.

E haladó szerep főként abban állt, hogy ezeknek az iskoláknak mun
kája körül összpontosult a kritika a horthyzmussal összeszövődött hiva
talos klerikális neveléspolilikával szemben. Az ezekben az iskolákban meg
lévő emberibb hang adta a kritikai összehasonlítás alapját, a konzervatív 
iskolák tekintélyi-légkörével szemben. A cselekedtető oktatásra és a cso
portmunkára hivatkozva léphettek fel a konzervatív iskolák formaliz
musának és könyvszerűségének bírálói.

De, mint nyugati modelljeik, ezek az iskolák is üvegházak voltak, s 
így a magyar közoktatásügy tényleges állapotára figyelemreméltó hatásuk 
nem lehetett. Állandóan arra hivatkoztak, hogy mintaintézmények, mintát 
mutatnak a többi iskolák számára. De minthogy a társadalom adott hely 
zetét nem vették számításba, s a közoktatásügy reális helyzetétől elsza
kadlak, a minta, amit mulatlak, kevéssé volt hasznosítható. Típusosán 
avant-gardisla irány volt ez: feltételektől függetlenített, spekulatív cél 
kitűzésekkel.

Ezek az iskolák mindig megőriztek egy különös kettősséget. Társa
dalmi szerepük az volt, hogy a kiváltságosok gyerekeit neveljék, s nem az, 
hogy a népiskolák új típusát alakítsák ki. Hiszen az a társadalmi osztály, 
amely fenntartotta őket, csak saját gyermekei számára engedélyezte a 
tekintélyelv feladását az iskolában. Másrészről azonban egy a reformok



irányában haladó antiklerikális polgári csoport is jelentkezett, amely a
népoktatás reformjának kísérletét látta ezekben az iskolákban.

Természetesen ahhoz, hogy a budai hegyoldalaknak ezekben az üveg- 
házi iskoláiban a népoktatás reformjának mintaintézményeit látták, olyan 
torz társadalomszemlélet kellett, amelyben nevelés és társadalom, iskola 
és politika bizonyos fokig elszigetelt, egymástól független tényezők.

A kísérleti iskolák iránya tehát az akkor adott nevelői módszerek 
helyes tüneti kritikájához vezethetett; rámutathatott a klerikális konzer
vatív pedagógia nevelési technikájának és didaktikájának minden fonák
ságára. Nem ismerhette fel azonban e fonákságok tényleges okait s így 
nem járulhatott hozzá azok kiküszöböléséhez, mert iskolát és nevelésügyet 
a társadalmi erőktől és a társadalmi harcoktól elszigetelten szemlélt. 
Felfogása utópista felfogás, kísérlete utópista kísérlet volt.

A nagypolgárság gyermekei számára létrehozott kiséri éti iskolákban 
kialakított utópista pedagógiai irányulásban a harminbas években mutat
kozott meg nyíltan ez az elfajulás, mind a nyugati államokban, mind 
Magyarországon.

A p o l g á r s á g  k a p i t u l á c i ó j a

A századfordulókor még sok szempontból haladó irányulású radikális 
polgári reformerek táborának bomlása a két világháború közti időszakban 
befejeződött. Politikailag a reakció járószalagára kerül és a fasizmust elő
készítő rendszabályok, sokhelyütt a fasizmus kiszolgálója lesz.

E bomlás, termékeként szekták tömege jön létre, amelyek likvidálják 
a társadalmi iránj’ulást, s individualista filozófiákból táplálkoznak. Fel
adják a racionalista hagyományt, s művészetekben és tudományban egy
aránt az irracionalizmus felé fordulnak. Az így kialakuló szekta-áramlatok 
ennek megfelelően minden területen két jellegzetes vonást mutatnak: for
malizmust és misztikus irányulást Formalizmust — mert lemondanak a 
társadalom alakításának, változtatásának gondolatáról; miszticizmust, —* 
mert lemondanak a harc minden formájáról, a cselekvő beavatkozásról.

Ugyanez a folyamat menf végbe a polgári liberális pedagógusok tábo
rában is. A kísérleti iskolák köré csoportosult nevelők is feladták raciona
lista irányulásukat, mindjobban háttérbe szorult és lassan eltűnt a tan
anyag gazdagságának jelentősége; elsatnyultak a szervezett foglalkozta
tásra és csoportmunkára irányuló próbálkozások is. S mindenekelőtt el
vesztette ez az irányulás legnagyobb pozitívumát, azt, hogv ha utópista 
kiindulásból is, de kritikát gyakorol az iskolarendszer elmaradottsága 
felett.

A p s z i c h o l o g i z m u s

Ez az elfajulás a pedagógia terén a pszichologista szekta irányulá
sokban s elsősorban a pszichoanalízis térhódításában jelentkezett. A 
pszichologista pedagógiák alapvető vonása az, hogy a nevelést a vele
születetten adott lelki tulajdonságok kizárólagos kefejlesztésének tekintik. 
A pszichologista felfogás a nevelést nem t:■ kinti társadalmi tettnek És a 
társadalmi behatásoknak legfeljebb egészen korlátozott nevelőerőt 
tulajdonít

Legjellegzetesebb erre. a pszichoanalitikus kiindulású nevelői felfogás.
A pszichoanalízis rendszerének alapfogalma az ösztön, mint vele

született erőforrás Mégpedig olyan erőforrás, amely az emberiség törté
nete során változáson ment át. A pszichoanalízis vallja, hogy a ma elő
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emberben ugyanazok az ösztönös erők dolgoznak, mint az emberi fajta.
fejlődésének kezdetén élő ősemberekben. Tételezi, hogy ugyanannak az 
évtízezredekre kiterjedő fejlődésnek során amelyben átalakult az ember 
egész testi alkata, átalakult agyveleje, idegrendszere, életformája, — 
egyetlen tényező maradt változatlan benne: ösztön:! A pszichoiogizmus- 
nak és különösképpen a pszichoanalízisnek lényeges feltevése az, hogy 
van az emberben valami fejlődésétől, történetétől független állandó, 
valami, ami nem változik, nem alakul, amire nem hatnak egész alkatát 
és életmódját megváltoztató körülmények — s ez a történet felett álló 
valami: az ösztön

S most nézzük meg e pedagógia lényegét. Két premisszája van:
1 .) Minden neveié* ösztönnevelés. 2 .) Az ösztön történet felett álló, 

állandó tényező. Mi következik e két premisszából? Ha következet sen 
végiggondoljuk, elsősorban az, hogy a társadalom nem nevel és még 
inkább következik belőle az, hogy a n velős reménytelen, mert hiszen 
annak a megváltoztatását jelentené, ami nem változtatható. Ehhez a 
társadalom-ellenes, pesszimista felfogáshoz vezet a pszichoanalízis téte
leinek pedagógiai alkalmazása.

S most vegyük e tételeket mikroszkóp alá, s nézzük meg következ
ményeiket a nevelői gyakorlatban.

.4 s p o n t a n e i t á s  e l v e

Ha minden nevelés ösztön-nevelés, s az ösztön veleszületett lényegé
ben nem változó adottság, —- okkor a nevelés feladata arra szorítkozik 
hogy lehetővé tegye a veleszületetten meglévőnek kibontakozását. Ezt 
vallja minden pszichologista irányzat, tételezve azt is, hogy a jellemkénzés 
magvát ugyanezek a külvilág által alig befolyásolható ösztönök adják. 
.4 nevelőnek ígu nem az a feladata, hogy alakítson, hanem pusztán az, 
hogy az alakulást esetleg zavaró tényezőket kiküszöbölje.

A közvetlen gyakorlatban ez a spontaneitás elvében jelentkezik. Ezt 
az elvet nem a pszichoanalízis vezette he, évszázadok óta kisért ez a 
pszichologista elméletképzi sokben. De a pszichoanalízis adott onn k új 
elméleti kiindulást. A spontaneitás elve azt jelenti, hogy a nevelés nem 
tűz ki társadalmi célt, hanem egyetlen dolga, hogy a fejlődés igényeihez 
igazodjék, a gyerek szükségleteihez alkalmazkodjék.

A mindennapi gyakorlatban e felfogás alkalmazása a nevelő teljes 
passzivitásával jár. Hiszen a rábízott növendékek fejlődése veleszületett 
erőktől függ, külső behatásoktól csaknem független spontán lefutással 
megy végbe.

A spontaneitás elvéből fakad természetesen a kereteknek és a szer
vezett foglalkozásának messzemenő alábecsülése. Hiszen a szervezett 
foglalkoztatás külső szabályokat, kividről jött beosztást tételez, s ezzel 
gátat emelhet a spontán megnyilatkozások elé.

A nevelő szerepe alaposan leegyszerűsödik ebben a felfogásban. 
Szemlélővé változik. Az a dolga, hogy megfigyelje a gyerekeket s maga
tartásuk lelki hátterét értelmezze, megértse. Jártunk cry olyan osztályban, 
általános iskoln ITT. osztályában, ahol óra közben egv gyer.k a padra 
borulva aludt A tanítónő látta ezt. de nem kellette fel. Amint elmondta, 
* gyerek sulvos betegségből épült fel. s minthogy alvásával nem zavarta 
az osztályt nem tartotta szükségesnek felébreszteni A tanítónő, akinek 
osztályában ez történt, a pszichoanalitikus knndnlésd pedagógia reprezen
tatív alakja, érdemes tehát a példát közelebbről vizsgálni,
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Mit csinált ez a tanítónő? Megállapította, hogy a gyerek nyilván beteg* 
sőge következtében aludt el Az elalvás, mint tünet számára értelmessé 
vált, s ezzel a dolog cl is volt intézve. Hagyta az osztályban, tanítás közben 
tovább aludni. Nevelői magatartásában tehát nem a rábízott o$ztály- 
közösség szempontjából ítélt, hanem annak a: egyetlen gyereknek szem
pontjából, akit megértett. Nem mérlegelte, hogy mit jelent az osztályra, 
mint közösségre az, hogy ott egy gyerek elalszik, s a többiek látják, hogy 
óra alatt nyugodtan lehet aludni, tapasz.alják, hogy senki sem veszi rossz
néven a szabálysértést. Ha ez a tanítónő a közösségi szabályt mérlegelv© 
az alvásban a többiekre kőtelező szabályzat megsértését látta volna, akkor 
hazaküldte volna vagy kivezette volna a b:teg gyereket a folyósára, hadd 
aludjék ott. De a tanítónő csak az egyén szempontjából Ítélt.

Itt mutatkozik meg a pszichoanalitikus kiindulásit nevelői magatartás 
végzetes következménye: az, hogy a nevelő nem egy közösséghez, hanem 
egyénként annak egyes tagjaihoz viszonyul.

Hivatkozni kell még számos óvódánkra és napközi otthonunkra, 
amelyekben a pszichoanalitikus kiinduláséi nevelés cs a spontaneitás elve 
érvényesül. Ezek nz óvódák ég napközi otthonok szinte egészében eloetlk 
a szervezett foglalkoztatást, s a gyerekeket szabadjára engedik, azzal az 
elgondolással, hogy úgyis megtalálják a fejlődési igényeiknek, szükségle
teiknek és érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet. így azután ezek a 
nevelők lemondanak a szervezett foglalkoztatás hatalmas nevelő és fej
lesztő érijéről.

A spontaneitás elvének egy szélsőséges megnyilvánulását elrettentő 
példaként szeretném felhozni. A francia avant-gardista pedagógusok kiad- 
ványsorozötában jelent meg Arnélie Dubouquet pedagógiai tanulmánya. 
Arról szól, hogy a szerző, aki elégedetlen a nyilvános Iskolák fegyelmével 
és a spontaneitást eléggé nem tisztelő zárt kereteivel, saját gyerekeit nem 
Járatja iskolába, hanem ő maga rendez be iskolát három gyereke számára, 
a lakás egyik szobájában

Részletesen leírja, hogyan folyt a tanítás éveken át ebben a játék
juk Iában .látékiskola volt ugyanis abban az értelemben, hogy o gyerme
keit tanító anya minden délelőtt azt játszotta, hogy Ő tanítónő, gyerekei 
Ilyenkor tanítóné.ninek szólították ö a gyerekeknek osztályzatot adott, 
bizonyítványt állított ki. Mindezt játékosan vagy öt éven keresztül.

E példa azért érdekes, mert a spontaneitás elvéből kiindulva az iskola 
teljes felbontásának, az iskola megszüntetésének elvéig jut el. miközben 
a nevelést mesterkélt, játékos tevékenységgé alakítja át. elszakítva min
dentől, ami valóság, s elszakítva a szervezett társadalomtól

A z i n f a n t i l  f a t a l i z m u s

Nem választható el a spontaneitás elvétől a pszichologizmus pedagó
giájának egy másik olyan gondolata sem. amely a pszichoanalízisből ered,

.4 pszichoanalízis tételezi, hogy a fcllemképződés megalapozásának 
döntő időszaka, a 7-ik életévre lezárul: tételezi, hogy a hatodik életév körül 
az egyén fejlődésének irányulása eldőlt Az élet későbbi időszakaiban a 
bekövetkező változások, fordulatok, tulajdonképpeni oka a hetedik élet
évet megelőző fordulatokban, eseményekben rejlik, sőt az ember tulajdon
képpen egész életen át ezeknek az első éveknek eseményeit ismetti Ezt a 
gondolatot nevezte Molnár Erik találóan infantil-fatalizmusnak.

elképzelhető a pedagógiában haladásellenes, reakció« elmélet, 
akkor ez az. A társadalom hatásának teljes tagadása ez.



E helyütt, e felfogásnak csak pedagógiai következményeit szeretném 
kiemelni. Ha az infánül-fatalizmus elmélete igaz lenne, — hét éves kortól 
kezdve már lényegében nem lehetne nevelni, alakítani S minthogy a 
gondolkodás komoly fejlesztése, a tartalmi kiművelés, a társadalmi 
együttműködés és a jellemképzés leghatékonyabb a hetedik életévtől a 
serdülés befejezéséig folyhat, — a nevelésnek e döntő területei szinte ki
esnek a pszichoanalitikus kiinduláséi nevelésből. Legszembetűnőbb itt az, 
hogy a pszichoanalitikus kiindulása nevelői intézmények nem oktatnak, 
nem tanítanak, nem müveinek, nem gyarapítják az ismereteket, mert hi
szen az infcntil-fatalizmus elve alapján a hét éves korig minden eldől.

Igen érdekes a pszichoanalitikus kiindulásű nevelők magatartása 
nagyobb gyerekekkel vagy felnőtt neveltjeikkel szemben Fő kérdésük az, 
milyen sérülések érték neveltjüket hét éves kora előtt, milyen sérelmek 
érik azóta is, hogyan reagál ő azokra, ismerve a kisgyerekkori sérel
mekre adott reakciót Tehát tekintetüket nem a jövőre szegzik, hanem a 
múltra, nem azt nézik, hogy hová vezessék a gyerekeket, hanem egyedül 
azt, hogy honnan indult el. Kicsit úgy kezelnek mindenkit, mint beteget, 
s előbb-utóbb rá is irányítják neveltjeiket saját maguk ilymódon való 
szemlélésére.

A n e v e l t  m a g á b a n  h o r d j a  n e v e l é s é n e k  c é l j á t

Szorosan összefügg ezzel a pszichologista kiindulásű nevelők cél
kitűzése. Ezek a felfogások egyetlen pedagógiai célt tűznek ki: az egyéni 
boldogságot, amelynek kritériumát a belső harmóniában látják. Ez azt 
jelenti, hogy 0  nevelőnek arra kell törekednie, hogy minden egyén eljusson 
ahhoz a relatív lelki egyensúlyi állapothoz, amelyet gyermekkori sérülései 
és a társadalomban való élet egyáltalán lehetővé tesz. Ez a belső egyen
súly azután tulajdonképpen negatívumokból áll: abból, hogy nincsenek 
kóros tünetei és nem kerül konfliktusba környezetével. De ez a belső 
harmónia-lehetőség is egyénenként változó. Tehát mindén nevelt saját 
magában hordja nevelésének célját. A neveltekben kell meglátni és a 
neveltből kell kifejteni a rá vonatkozó nevelői célt. S hozzátartozik ehhez, 
hogy a célként kitűzött belső harmónia egyénileg és csak egyénileg 
realizálható. A köz ügyéért való cselekvés inkább zavarja ezt a harmóniát 
és így a pszichologista nevelés a köz emberét inkább lenézi, s mint elve
szített lelki egyensúlyáért kárpótlást keresőt kezeli.

így alakul ki a spontaneitás, s az mfantil-fatalizmus pszichologista 
elveiből kiindulva az elfajult polgári liberális nevelői légkör. Lényege: a 
társadalmi erők tagadása, a pedagógiai pesszimizmus, a nevelő passzi
vitása. a bej előfordulás, a céltalanság.

Most már rámutathatunk a pszichologista pedagógiák, s különösen 
a pszichoanalitikus kiindulási nevelői felfogás ideológiai hátterére.

A pszichoanalízis akkor kerül be a magyar nevelésbe, amikor a radi
kális polgárság jelentős szárnya kapitulált, feladta reformirányulását és 
megadta magát a reakciónak Ennek a kapitulációnak nevelői ideológiája 
a pszichoanalitikus kiindulásű pedagógia, amely pesszimizmusával belé- 
fordulásával, társadalomtól és közélettől elzárkózó passzivitásával a nyu
gati nolgárság ideológiáját képviseli.

Magyarországon volt egy réteg, amely különösképpen fogékony volt 
e befelé forduló és a harctól eltérítő ideológia iránt. A harmincas évek 
gazdasági válságaiban felmorzsolódó közép-polgárság gyermekei, akik o
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deklasszálódás útján a befelőfordulást, áz önszemlélődést választották, —  
ők voltak azok, akik a pszichoanalitikus kiindulású pedagógia és általá
ban a pszichoanalízis hívévé szegődtek.

A burzsoá ideológia szószólói lőttek ezzel: az önelemzés segítségével 
egyénileg és csak egyénileg fellelhető boldogság hirdetői, szemben a közö
sen vállalt harccal.

S bár a lélekelemzés híveinek befolyása számbelileg szűk körre ter
jed ki -  mégis élesen kell lelepleznünk haladásellenes jellegét, azért, 
mert ezek á nevelők a mindent tudásnak és o mindent megértésnek azzal 
a gőgjével, amely a társadalmi talajukat képző nagypolgárság sajátja, szí
vesen tüntetik fel magukat haladóknak és pedagógiai szemléletüket „a ha
ladó pedagógiának.“

Méret Ferenc
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THOMAS Me GRATH:

GENEZIS

Első napon vízbe ölték az árvákat,
A kékszemüeket, hármasával, diplomata-zsákokban.
A nyilt piacon négy font hús egy dolláron állt 
És minden piacot megnyitott az Elnök.
Hivatalosan. Az első napon.

Második nap kicsit lázadozni kezdtek a munkások. 
Valamennyit lelőtték a Vandenberg-mozgalomba szervezett 
Radikálisok diákjai. Kétmillióan vérbajban.
Halálos betegségben pusztultak el s az éhség is segített.
A második napon.

S elföldelték őket, a harmadik nap delén,
Két beszédet mondott a miniszter,
Hogy a holtak idegenek voltak ésatöbbi.
A babérkoszorús költő szorongva rohant és így tovább 
S mindezt hivatalosan látták, a harmadik napon.

A negyedik nap nem volt hivatalos.
A Nyugati Demokráciák öt tisztviselője meg néhány peerje 
Lepénzeltetett Egy barna bibliát, aranyhalas akváriumban 
Ajándékoztak a királynak.
Az aranyhalacska kimúlt a negyedik napon.

Ötödik nap támadva jöttek az Apokalipszis rémei.
De a támadókról kisült hogy biciklicsengőt 
És két margarin golflabdát hoztak kalitkában.
Lemondatták a Lord Mayort.
Az ötödik napon.

A hatodik napon a Kongresszus az adófizetők fejére 
Szegezett puskával így szólt: „Ne provokáljatok!“
Nem provokáltak. És az Atom-özvegyek Társasága 
Tagjává avatta a Szabadság c ̂ obráf,
De, sajnos, csak a hatodik napon. '

A hetedik napon a T im e  ama reményét hangoztatta,
Hogy a ferdeajkú árvákat nem fojtják vízbe —*
Legalábbis Nyugat-Európában. Ezután átvette az Elnök 
Az uzsora és a nyomor körül lezajlott 
Viták jegyzőkönyvét. A hetedik napon.



De az űj héten a Kongresszus ingadozni kezdett:
A lepénzelt államférfiak továbbra is helyükön maradnak*é? 
Megteremtették a Liberálisok Átalakításának Ünnepét,
De ekkor már a madarak lázadásról csiripeltek 
S érfekeltek furcsa, idegen nyelven,

És Spanyolhon hűvös fensíkján, a széles Yalu mentén, 
Franciaország tiszta mezőin, kis vityillókban,
Megmozdultak az átkozott szegények a lepénzelhetetlenek. 
És meztelen mellükkel védték a Fáraó kardja ellen 
Vágyaik bosszúálló szabad gyermekét.

Fordította Keszthelyi Zoltán



MAGYAR VALÓSÁG

Ä NÉPI KOLLÉGIUM NEVELÉS PROBLÉMÁI

„A szűkebb értelemben vett nevelés tervezése csak akkor lehet 
helyes, ha azt az egész folyamat mozzanatának — persze nagyon fontos 
mozzanatának — fogják fel.“ — Lukács György élesen utal „A marxista 
filozófia feladatai az új demokráciákban“ című előadásában arra, hogy 
az intézményekben folyó nevelés mindig szervesen illeszkedjen a társa* 
dalom állandóan és szükségszerűen ható alakító munkájába S talán se
hol sem aktuálisabb ezt a gondolatot idézni, mint éppen a NÉKOSZ 
nevelési problémáinak tárgyalásánál A kollégiumi mozgalom hibái ne
gative rámutatnak népi demokráciánk nevelőintézményei szervezésében 
és nevelése kialakításában ható, a társadalmi fejlődésünkből adódó há
rom alapvető elvre. Mik ezek? Mérei Ferenc megfogalmazásában: A ta
nulás terén: az egyenlő esély — nevelőintézményeink tevékenységében: 
a társadalom által meghatározott funkció —, a feladatok vállalása közben: 
a társadalom mindenkori konkrét igénye.

Az MDP politikai bizottságának a NÉKOSZ helyzetéről közzétett 
kritikája élesen megvilágította mozgalmunk alapvető hibáit Kijelölte 
mozgalmunk útját társadalmunk jelenlegi fejlődési szakaszában, a hi
bák feltárásával, a kijavítás módjának megmutatásává] bekapcsolta a 
szocializmus építésébe, megadta konkrét feladatait és ezzel egyidejűleg, 
ha nem is közvetlenül, a nevelési gyakorlatunkat is bírálat a á  vette.

S hogy e téren bőven voltak hibák, arra legkonkrétebb bizonyíték 
Tóth Sándor: Nevelő a népi kollégiumokban c. tanulmánya.* Tóth Sándor 
cé.ul tűzi ki, hogy áttekinti a helyes nevelés gyakorlatát, melléállítva 
időnként a helytelen gyakorlat ellenképét. E feladatát nem oldhatta meg 
helyesen, mert a kritikát csak formálisan alkalmazza, elvonatkoztatja a 
NÉKOSZ nevelési gyakorlatától Maga is elismeri, „hogy a NÉKOSZ peda
gógiai koncepciója következtében azonban közössége részleteiben és 
egészében is szeparált, önmagába zárt közösséggé vált, amely a magyar 
társadalom leghaladóbb erői fölé akart nőm.“ Mégis mindezen elvi meg
fontolások ellenére nem kapjuk meg a népi kollégiumi mozgalom kri
tika előtti nevelési gyakorlatának bírálatát. A gyakorlat, amit elemez. a 
kollégistákat elszigetelő, a társadalom problémáitól elszakító nevelési 
gyakorlat á talános érvényű és hite szerint még ma is érvényes „NÉKOSZ 
pedagógiaként“ való kezelése Mivel a kritikát nem alkalmazza következe
tesen az általa népi kollégiumi nevelésnek nevezett pedagógia utópista, 
polgári hagyományokat tartalmaz és nem veti fel mozgalmunk döntő 
nevelési kérdéseit.

Helytelen a tanulmány azon állítása, hogy a társadalom által feladott 
elvi kérdésekre a népi kollégiumi mozgalom a kritika előtt helyesen felelt

* Fórum 1949 február.
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Egyet emelünk ki ebben az összefüggésben, azt, hogy a népi értelmiség
problémáját éppen az elvi tisztázatlanság következtében elvileg is hely
telenül oldották meg. Nem véletlenül írja Mérei Ferenc: „Mozgalmunk 
legnagyobb hibája a munkátlanság volt.“ Nem látták világosan, hogy a 
szocializmus építése a jó szakemberek tömegét feltételezi és a jobb, 
termelékenyebb munkamódszerek kialakítását célozza a tanulás és tanítás 
vonalán. Ismeretes a paraszti tömegbázis, hogy a munkásosztály, az ipari 
proletárelem súlyának csökkentésével akarták népi demokráciánk értel
miséget nevelni. Ez nem véletlen. 1943-ban a Györffy-koJlégium vezető
sége felvételi feltételként azt jelölte meg, hogy a jelentkező vállalja-« 
„a paraszti sorsközösséget“, tekintet nélkül osztályhelyzetére. 1945— 46. 
évek konferenciáin a Győrffy-kollégisták azon vitáztak, hogy a paraszt
ság, vagy a munkásosztály értelmisége legyenek-e? S állást foglaltak a 
parasztság mellett. így érthető, hogy a népi kollégiumi mozgalom ké
sőbbi konferenciáin kiemelték azt: „Elsősorban feltétlenül a paraszt
származású diákot vegyék fel és ha ezekből nem lenne elég, akkor mun
kás, esetleg értelmiségi szülők gyermekei is felvehetők. . ( 1 9 4 6 .  nov. 
ig. értekezlet.) Nem látták azt, hogy a munkásosztály fiainak megfelelő 
száma és súlya nélkül nincs népi értelmiség.

Az elvi válaszok helytelenségére még világosabban rámutat, ha 
elemezzük a kollégiumi mozgalom fejlődéséről vallott felfogást. A moz
galom kibontakozását a társadalomtól függetlenül, a társadalmi erők 
hatásainak figyelembevétele nélkül, úgy képzelték el, mint egy sajátosan 
különálló, belső immanens fejlődési törvényszerűségekkel rendelkező, 
erőit önmagából nyerő alakzatot. Egyéni kezdeményezést láttak benne 
elsősorban. Nem véletlenül nevezték a márciusi ifjakat „az első népi kol
légista nemzedékinek, és eszményekért ritkán nyúltak a munkásosztály 
harci hagyományaihoz. Nem ok nélkül mondták arra, aki a mozgalom
ról kritikát gy"1- >rolt, hogy „nem érti a kollégiumi mozgalmat.“ Az ifjú
sági szervezetekhez fűződő viszony kapcsán azt a véleményt alakították 
ki a NÉKOSZ akkori vezetői: „A népi kollégium úgy válik közösségé, 
hogy elhatárolja magát minden más mozgalomtól.“ A mozgalom fejlő
dése is ezt tükrözi. Létrejött a Győrffy-kollégium, ebből kiterebéJyesedett 
a népi kollégiumi hálózat. „A saját fejlődési feltételei között alakuló ne
velés“ eredményeképpen a csúcson ott áll a Vasvári Pál Akadémia. Erről 
azt írják: „A Vasvári Pál Akadémia a népi kollégiumok szervezetéből 
nőtt ki, a népi kollégiumokban kifejlődő ellentéteket megnyugtatóan 
oldja meg.“ KeJl-e élesebb ábrázolása a társadalom fejlődését nem értő 
elvi tisztázatlanságnak, a kollégiumok társadalomból adott funkciója 
félreismerésének, mint a Vasvári Pál Akadémia létrehozásának indokolása: 
„Felidéződött egy olyan folyamat, amelyben az értelmiségi ifjúság, a 
diákság, a prog- sszív társadalmi feladatok megoldására terelődik és 
ilyen ambícióira nem talál választ a szakszerű stúdiumok mai főiskolai 
keretei között, ezért külön speciális művelődési és ncvelödési kereteket 
kell teremteni ezeknek a törekvéseknek. Politikai szakértelmiséget kell 
nevelni.“ Nem óhajtjuk elemezni ezúttal ezt az indokolást, de idézzük 
Kaíininnek a véleményét: „A marxizmus ismerete azt jelenti, hogy 
marxista módszerrel tudunk megközelíteni bármely kérdést, amely mun
kánkkal összefügg... És hogy be tudjunk állni a helyes marxista irányba, 
elsőrendű szakembernek kell lennünk azon a területen, ahol dolgozunk.“ 

Mindezeket azért ragadtuk ki, hogy világosan álljon az a tény, hogy 
a NŰKOSZ pártkritíka előtti elvi válaszai sem voltak helyesek, nem 
lehettek helyesek, mert a, nevelés „a saját fejlődési feltételei között" ala-
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kulAnak fogták fel, kihagyták a társadalomból adott funkció és a tár* 
sadalom konkrét követelésének alapvető marxista elvét pedagógiai ki
alakításában.

P o l g á r i  u t ó p i s t a  h a g y o m á n y o k  
a N É  K O S Z  n e v e l é s i g y a k o r l a t á b a n ,

Tóth Sándor tanulmányában azzal az igénnyel indul meg, hogy 
„a népi kollégiumi nevelés általános elvi kérdéseit“ megfogalmazza, s 
ezzel kapcsolatba«™ leszögezi, hogy „vizsgálódásai modellje döntő rész
ben a ßzegedi Kálmány Lajos középiskolás fiúkollégium.“ Már maga ez 
a tény olyan ellentmondást tartalmaz, amit a cikk nem old meg, bár 
állandóan a NÉKOSZ-ról közzétett pártkritikára hivatkozik, mégis peda~ 
gógiai elemzései területén a pártkritika elveinek alig találjuk nyomát. 
Hisz a NÉKOSZ kritikaelőtti nevelési gyakorlata, ahogy azt az őszi fő
iskolás nevelési konferencián leszögezték: „A kollégiumi mozgalom el
szigetelődésének szervezett rendszere v o l t Nem véletlen tehát, hogy a 
tanulmányban a kollégium nevelési céljának és funkciójának kijelölésében 
elszigetelt szemlélet tükröződik.

Mi a népi kollégiumi nevelés célja T. S. szerint? “Cél a felszabadítás 
ós öntudatositás“. Ez véleményünk szerint nem lehet a nevelés célja. 
Annál is inkább, mert a marxi felfogás szerint „az ember önmagét teremti 
meg munkájában és munkája által. Az új társadalmi ember önmagát 
teremti meg akkor, amikor az új társadalmat felépíti.“ (Lukács György) 
A felszabadítás és öntudatosítás ilyen értelemben a szocializmus építésébe 
való bekapcsolás eredménye, illetve szükségszerű következménye, de 
korántsem önmagában álló célja a nevelésnek. A tanulmány fő kérdése, 
mikép lehet a rossz tulajdonságot paralizá’ni, „visszájára fordítani“, „a 
fétisekét“ eltüntetni, vagyis miképpen lehet öntudatosítani és felszabadí
tani Ennek lényege T. S. szerint, a társadalom következtében elszenvedett 
lelki sérüléseket kell a nevelőnek kitapogatnia, értelmeznie és különböző 
módszerekkel eltávolítanza. („A fétisek mögött erők rejtőznek “) Nem 
véletlen, hogy a kollégisták tarka csoportjából felvillanó r.éhánv arcéi a 
tanulmányban kifejezetten extrém, gyógypedagógiai típus, nem az átlagos 
kollégista reális típusa. A felszabadítás, mint nevelői cél, a tanulmány 
alapján ezt jelenti.

Az öntudatosítás, mini cél, ilyenképpen kimondva formalista. Hiány
zik belőle: a társadalmi tartalom. Tételezi, hogy mindazok a tulajdonsá
gok a munkásokban és parasztokban megvannak, amelyek a szocialista 
társadalom építéséhez szükségesek. „A fétisek mögött erők rejtőznek“, 
csupán „visszájára kell fordítani, kibontakoztatni “ Ezeket eleve meglévő, 
.jelenvaló erőknek és tulajdonságoknak fogja fel. A társadalmi tartalom 
nélküli öntudatosítás eredménye a „NÉKOSZ öntudat“, amint ezt a párt
kritika előtti nevelési gyakorlatunkból tapasztaltuk.

Kalinin a Kommunista nevelés e. könyvében a harcos aktívilást jelöli 
meg, mint a nevelő nélkülözhetetlen és alapvető tulajdonságát. Azt írja, 
hogy a kommunista emberbe a legnemesebb tulajdonságokat kell beoltani. 
A kommunista nevelés egy sereg új viszonyt tudatosít: a szocialista tulaj
donhoz való viszony, a munkához való viszony, a szocialista hazához 
való viszony stb., amelyek eddig nem voltak jelen. Marx maga ia utal 
erre: „Tizenöt, húsz, huszonöt év polgárháborúin és népek közti harcain 
kell átmennetek, nemcsak azért, hogy a viszonyokat megváltoztassátok,
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hanem azért, hogy magatokat változtassátok meg." Hasonlóan nyilatkozik
Lenin: ,.A proletárdiktatúra talaján hosszadalmas harcban kell át
nevezni magukat a proletárokat U, okik saját kispolgári előítéleteiktől 
nem egyszerre szabadulnak meg, nem csoda, útján, nem szüzanya paran
csára, nem valami jelszó, határozat, dekrétum parancsára, hanem csak 
a kispolgári tömegbefolyás ellen folytatott hosszú és fáradságos tömeg- 
harc révén.“ E harc egészen új tulajdonságokat fejleszt ki, amik eddig 
nem voltak jelen, amelyek szükségesek a politikai és a társadalmi fel
adatok megoldására. Éppen ezért a szocialista nevelés mindig konkrét. 
Céljait a társadalomból vezeti le, sőt a munkások és parasztok adottságai
nak kibontakoztatása függ a társadalmi fejlődés szakaszaitól. Kalinin em
líti, ho,gy a nevelés céljai és funkciói változnak. Mázképpen nevelünk az 
első ötéves terv, máskép a nagy Honvédő Háború idején. A nevelés 
konkrét céljának felmérése csak a társadalommal való szoros kontaktus 
alapéin lehetséges. Nem véletlen tehát, hogy a NÉKOSZ egyik legnagyobb 
hibája a társadalom mozgásából való kikapcsolódás idején; a szakmai 
munka elhanyagolása volt. Nem látták, hogy a szocializmus építése első
sorban kiváló szakembereket követel.

c Még sokkal élesebben előbukkan a társadalomtól való elszigetelt 
szemlélet, ha szemügyre vesszük azt a kitételt, amely ezt a nevelői célt 
megvalósító utat fogalmazza meg. „A csoportot meg kell indítani az úton, 
hogy közösséggé alakuljon és egységes akaratot teremtsen saját felszaba
dítására “ Tóth Sándor tehát feltételezi, hogy a kollégium önmagában és 
önmaga ereje által képes az általa kitűzött nevelési célt megoldani, meg
valósítani. Mi más ez, mint a nevelő és nevelt viszonyának, de általában 
a nevelésnek a társadalomtól függeilen felfogása: a polgári, avantgardista 
iskola hagyománya. Rikítóan tükrözi ezt számunkra a NÉKOSZ párt- 
kritika előtti kollégium centrikus szemléletét. v

A véleményünk az, hogy egy kollégiumi közösség sohasem képes ön
magát felszr’ -Jitani függetlenül az iskolától, és a társadalom fejlődését 
irányító nagyobb közösségektől. Mit mond Makarenko a Pedagógiai tanul
mányok c. művében errői a kérdésről? „A közösség a szovjet társadalom 
része, szervesen összefügg az összes többi közösséggel. Ez a közösség e l
sősorban felelős a társadalom előtt, elsőrendű adósa az országnak, ameny- 
nyiben rajta keresztül válik csak mimden tagja a társadalom részévé.“ 
Másutt a következőket jegyzi meg: „A szovjet közösség a dolgozó em
beriség világegységének elvi alapján áll. Ez nem csupán emberek min
dennapi egyesülése, hanem az emberiség háborús arcvonalának egy sza
kasza a világ forradalom korszakában. A közösség valamennyi tulajdon
sága elveszti zengését, ha nem él álCo-dóam benne a töitinelmi küzdelem 
nagyszerű pátr za, amelyet átélünk. A közösség többi sajátságának c gon
dolatban kell egyesülnie és kiteljesülnie. Államdóan minden lépésnél ott 
kell lebegniük a közösség előtt harcunk mintaképeinek, állandóan maga 
elölt kell éreznie a Kommunista Pártotf mely utat mutat neki az igazi 
boldogság felé.“

E néhány Idézet egészen konkréten leszögezi azt, hogy a közösség 
csak úgy tud alakítani, nevelni, ha szervesen és mindennapi munkájában 
« társadalom konkrét céljai számára nevel. S a nevelés alapvető eszkö
zévé a társadalom megváltoztatásának alakító erőit teszi.

Az elszigetelés szemlélete nemcsak a nevelési célban, a közösség 
funkcióinak félreismerésében mutatkozik az említett tanulmányban 
hanem a kollégiumi nevelés meghatározásában. T. S. szerint ,,a valóság 
pedagógiája“ nagy általánosságban „a konkrét társadalmi najóeed ’"me-



ret«, felmérése, heflyes értelmezése0  Élénken emlékeztet ez a definíció
ez  elmúlt rendszer néhány polgári iskolájára, ahol a tanulók komoly 
ismereteket kaptak a természetről és a társadalomról, csupán egy hiány
zott, a társadalmat alakító tett. Holott éppen ez: a társadalom alakítása 
az, anu a szocialista nevelés lényege. Ezért nevezi Kalinin az ig-azi isko
lának a munkásokkal és parasztokkal való beszédet, a néppel való fog
lalkozást, összevetve g könyvekkel, a szemináriumokkal amelyek kétség
kívül fontos eszközök, de szükségképpen segédeszközök csupán. S nem 
véletlen, hogy Tóth Sándor tanulmánya a szociográfiát tartja a marxiz- 
mus-leninizmus tételeinek ellenőrző eszközének. A szociográfiát, amely 
a meglévő tények leírására, regisztrálására szorítkozott, amely a „múlt 
mélységeit“ nyitotta fel. A főfeladat véleményünk szerint a fejlődő ten
denciák felmérése és fejlesztése, a meglévő alakítása, ami pl. egy EPOSZ- 
szervezés kapcsán jelenlegi nevelésünkben történik. E munkának termé
szetszerűleg csak előfeltétele lehet a társadalmi valóság ismerete felmé
rése, helyes értelmezése.

Hogyan lehet nevelni? Hogyan lehet ezeket a társadalomtól elvonat
koztatott, T. S. tanulmányában megjelölt nevelői célokat megvalósítani? 
T. S. szerint a nevelő és nevelt viszonyát kell megfelelővé tenni, amely
nek feltételei az optimizmus, a színvonal, tekintély, erkölcs, agitáció, 
ízlés és semmi több. Ehhez már csak egy megfelelő módszer szükséges. 
(A módszer mindenhatóságának formalista elve.) S a tanulmány alapján 

a módszer kialakításának legdöntőbb szempontja: a gyermek társadalom
tól szenvedett lelki sérülésének, d-eformáltságának tudomásul vétele, a 
a nevelői munka kiindulópontjává tétele. Holott a nevelési módszernek 
véleményünk szerint három alapvető meghatározója van: A társadalom
ból adott nevelői célok, a nevelőintézmény társadalmi funkciója és a gyer
mek. Maga a kiindulás a módszer kialakításánál a tanulmányban erősen 
pszichologista. Az a felfogás tükröződik, hogy minden nevelt magában 
hordja a nevelés célját

A tanulmány módszerének lényege a komiról, amelyben a kollégium, 
mint önálló egység, kontroláló tényező szerepel, mellérendelt ranggal, 
önálló viszonylatokat és kapcsolatokat teremtve „a külvilággal“. Azt 
olvassuk a tanulmányban, hogy „megteremtődik kollégium és társadalmi 
szervezetek, városi kollégium és falu, kollégium és üzemek, kollég'um és 
intézmények, kollégium és tömegszervezetek kapcsolata, kölcsönhatása, 
kölcsönös ellenőrzése“. így a tanulmány gondolatmenetéből szükségszerű, 
hogy a helytelenül értelmezett kollégiumi funkció és a kollégium társa
dalomtól elszigetelt szemlélete tükröződik a tanulókör értelmezésében. 
„Az összekötő láncszem az iskolai tanulókör, ahol a kollégista diák kettős 
minősége feloldódik.“ A helytelen NÉKOSZ-öntudat, a kollégium szerepé
nek túlértékelése Tóth Sándor e mondatában tűnik ki legélesebben: 
„A kollégiumban együttélő, közösségben nevelődő ifjúság magatartása 
továbbra is döntő mértékben határozza meg az iskola arculatát és atmo
szféráját“. Véleményünk az, hogy a kollégisták az iskola atmoszféráját, 
mint MEFESZ-tagok valóban meghatározzák, ha a MEFESZ, illetve a 
Diákszövetség munkájában aktívan részt vesznek, mint népi demokrá
ciánk harcosai. Korántsem úgy, mint Tóth Sándor példájában történik, 
hogv az iskolába átviszik a kollégium szervezeti formáit akkor, amikor 
az ifjúsági szervezetek erősítése van napirenden.

Az elmondottakból világosan kitűnik, hogy a pártkritika alkalmazása 
szükségszerűen maga után vonja a NÉKOSZ eddigi nevelési gyakorlatá
nak alapos kritikáját, a polgári avantgárdista hagyományoktól való meg-
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tisztftásáf azzal az előfeltevéssel, hogy a NÉKOSZ-prdagógta nem egg
sajátszerii, különleges nevelés, hanem elveit a szocialista társadalom épl* 
lésének adott szakaszaiból vezeti le. Tóth Sándor tanulmánya kétségkívül 
a NÉKOSZ pártkrítika előtti nevelési gyakorlatának értékes dokumen
tációja lehet, de korántsem a NÉKOSZ műi pedagógiai problémáinak 
tükre.

A N É K O S Z  n e v e l é s i  e l v é t  a p á r t k r í t i k a  u t á n

Gyenes Antal 1948 október 2 -án a kővetkező szavakkal nyitotta mag
a főiskolás nevelési konferenciát: „A mi népi kollégiumi mozgalmunkat 
általában túlnyom ódat 1 etisztáz a tlun nevelési elvekkel kezdtük meg. 
Egyetlen kollégiumból kikísérletezett tapasztalati elvek szerint indult 
meg a népi kollégiumi mozgalom többé-kevésbé helyes vágányokon több- 
kevesebb hiányossággal“. Mozgalmunk új szakaszának elsődleges feladata 
volt a kritika értelmében áttörni a mozgalom elszigeteltségét és bekap
csolni a kollégistákat a maguk területén a szocializmus építésébe. S e fel
adat megvalósítása nevelésünk gyakorlatát is átformálta.

Mindenekelőtt adott volt a nevelői cél: a szocializmust építő ember 
formálása. Ez pedig a kommunista ember. Mit jelent ez? „A kommunista 
nevelésnek a mai felfogásunk szerint egészen kőnk; t értelme van. Adott 
feltételeink között a Párt és a Szovjet állam szolgálatába kell azt állítani. 
Alapvető és legfontosabb feladata a kommunista nevelésnek az, hogy az 
osztályharcunknak megadja a maximális segítséget.“ (Kalinin.)

Mindebből következőleg fel kellett mérni az osztályharcnak azokat 
a területeit és formáit, amelyekben kollégistáink részt vesznek. Így alapvető 
feladatként jelentkezett a Párthoz való viszony rendezése ami egyedül 
biztosította nevelésűnk helyes irányvonalait és gyakorlatát. Első döntő 
feladatként jelentkezett: a jó szakmai munka, mivel a szocializmus épí
tése kiváló szakembereket követel. Ezen belül a munka termelékenységé
nek fokozása több, jobb és lelkesebb tanulás, mivel a szocializmus a 
munka magasabb termelékenységén épül. Ebből következett a munka
fegyelem és a munkaerkölcs megszilárdítása.

Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyetemen éa középiskolában döntő 
harci terület még: a fejlődő ifjúsági szervezetek munkája, ezek erősítése, 
így bukkant fel az egyik felszólalásban az az Iránymutató alapelv, ami
nek alapján nevelési elveink szelekcióját ebben a vonatkozásban elvégez
tük. ..Minden jó, ami az MDP ifjálágpolitikáját elősegíti, növeli a Párt 
befolyását és gyorsítja az ifjúság demokratizálását, minden rossz, emi 
ezt hátráltat ja.“ Mindenekelőtt a szocialista szektor növelése az iskolában 
az ideológiai harc kiélesedését jelenti. így került előtérbe szakmai és 
politikai okokból a tanulóköri munka, ahol elsősorban folyt az ideoló
giai harc. Ennek a ténynek kollégiumra vonatkoztatása következtében 
az eddigi gyakorlattal ellentétben kiépítettük a tervszerű, rendszeres 
ideológiai oktatómunkát.

A kritika után nevelésünk kialakításának három súlypontja volt: 
a szakmai munka fokozása, ezen belül az iskola és kollégium harmó- 
nikus kapcsolatainak megteremtése, amelyben e kollégium az iskola mun
káját kiegészíti, elmélyíti, segíti. Az iskolában folyó osztályharc támoga
tása: ezen belül a diákmozgalmi munka erősítése, amelyben a tanulókör, 
mint elsőrangú harci terület jelentkezett. így vált nevelési gyakorlatunk 
központi problémájává: a munka termelékenységéért folytatott harc és a
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politikai oktatás mint a* iskolai cüákmozgaími munka egyik döntő fegy
vere.

Mi történt tehát az első nevelési konferencián? A kollégiumi mozga
lom a Párt NÉKOSZ-krrtikája következtében megtalálta funkcióját, meg
fogalmazta nevelési célját. Meglátta, hogyan tudja megadni az osztályharc- 
nak a maximális segítséget. Hogyan jelentkezett ez a kollégiumi nevelés 
módszereiben és szervezésében?

Megváltozott a kollégisták, iskolához való viszonya. A kollégium első
rendű feladatának tartotta a tanulmányi munka tervszerű ellenőrzését, 
az egyetemistáknál az előadások pontos látogatásának, mint a kollégista 
mivolt fontos kritériumának leszögezését. Felrajzolődott a sürgetően, 
elérendő cél, hogy a politikai káder egyúttal jó szakmai káder is legyen.

A szakmai munka fokozása érdekében új tartalmat kaptak az egyes 
szobaszövetkezetek. Az együttlakás biztosította annak feltételet, hogy 
havonta a szövetkezeti elnök vezetésével a csoport kontrolláló tényező 
legyen a munkakritikák kapcsán. Itt a szövetkezet tagjai egymás szakmai 
és politikai munkáját vették bírálat alá, az elnök rögzítette azt, amin 
változtatni kell és a következő hónapban a csoport színe előtt számon- 
kérte. Felszámoltuk tehát az elmúlt évek túlszervezett szövetkezetét és 
megteremtettük valóságos tartalmát azzal, hogy segítőjévé vá’t nevelődésí 
és szervezett kritikai alkalmaival a kollégisták iskolában végzett munká
jának.

A jó szakmai munka és a mozgalmi munka érdekében csökkenteni 
kellett a kollégiumi elfoglaltságokat és a meglévőt erősen koncentrálni. 
Továbbá szükségessé vált a kollégium fegyelmének biztosítására létre
hozni a nevelő célzatú Fegyelmi Bizottságot. A szakmai munka és poli
tikai munka összeegyeztetésének igénye megteremtette a kollégiumi 
kádermunkát Cél volt a kollégium tagjai képességeinek felmérése, moz
galmi munka tervszerű elosztása, a túlterhelt káderek tehermentesítése. 
A kádermunka légfőbb szervezeti biztosítéka volt a közösségi nevelés 
lényeges kiegészítőjének: az egyéni nevelés rendszeres voltának.

A mozgalmi munkába való bekapcsolódással egyidejűleg felvetődött 
egy sereg új probléma: az elszigetelődés új formáival keleti felvenni a 
harcot. Egyes helyeken a kollégisták megszállták a vezető funkciókat, 
csoportokban vonultak be a mozgalomba, bevitték a kollégium egy darab
ját Ebben a formában élt tovább a régi káros testületi szellem. Más 
helyen a mozgalmi funkcionáriusok kollégiumi arisztokrata réteget alakí
tottak ki, amely nem ökarta magát alávetni a kollégiumok fegyelmének*

Mindezeken túlmenően az: egyetemi MEFESZ-munkát, illetve a Diák
szövetségi munkát erősítettük azzal, hogy a kollégiumi kultúr- és sport- 
munkát áthelyeztük az ifjúsági szervezetekre.

A NÉKOSZ a Párt kritikájának eredményeképpen, az elmondottakból 
k  kitűnik, hogy alapvető változást eszközölt nevelési gyakorlatán, mód
szerein, oktatási munkáján, a kollégiumok szervezetén és belső életén. 
A kollégium társadalomból adott funkciójának helyes értelmezése kap
csán kikristályosodtak az elvek: a kollégium nem lezárt, a társadalom 
felé nyitott, kisebb részét nyújtja az emberek nevelésének, ezt is erősen 
koordinálva az iskola és az ifjúsági mozgalmak nevelőmunkájával, annak 
kedvező feltételeit megteremtve. A kollégium nem öncélú. A kollégiumot 
alkotó kollégisták aktív részesei a tömegek szervezeteinek. A kollégium 
a társadalom helyzetétől függő funkciókat vállal, amelyek nem örökké
valók, tendenciájukban szűkülő irányzatot mutatnak fel, amennyiben
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fokozatosan az iskolának, valamint az ifjúsági mozgalmaknak átadja as
oktatási munkát és a kollégiumi élet közösségi tapasztalataival hozzá
járul ezek munkája megerősítéséhez. Alapelv: a pedagógiai realizmus.

A  k o l l é g i u m i  n e v e l é s  s a j á t  s z e r ű  f e l a d a t a i

A kollégiumi nevelés funkciójának elismerése lehetővé tette a terv
szerű, valóban egységes kollégiumi nevelést. Nem véletlen, hogy a 
NÉKüSZ nevelési osztály a második félévi nevelési tervének meghatá
rozójaként: az iskolához való megváltozott viszonyt jelöli meg, ami meg
szabja a kollégium nevelői feladatait. Ez az elv határolja el, hogy mik 
a feladatai a kollégiumnak és mik nem feladatai. Az elmondottakban 
ismertettük azt, hogy hogyan és miként egészíti ki a kollégiumi nevelés 
az iskolai nevelést, de mindezen felül megmarad a kollégiumnak mindig 
a sajátszerü funkciója: az, ami a kollégiumi nevelés lényege.

Hosszú ideig problémát jelentett, hogy mi az oka annak, hogy az 
emberek gyorsan és döntően átalakulnak a kollégium atmoszférájában. 
Ennek a kulcsát a Lenintől oly energikusan hangsúlyozott „társadalmi 
megszokás“ értelmezésében és a kollégiumra alkalmazásában leljük. 
Lukács György, amikor a nevelésről szólva ezt idézi, a következőket írja: 
„Amit szűkebb értelemben nevelésnek mondanak, csak csekély része min
den ember valóságos nevelésének. . .  Döntő hatásuk van a mindennapi 
élet formáinak és tartalmainak a nevelésben jó és rossz irányban egy
aránt. Az a nevelés, amely nem összhangban, hanem ellentétben van ezek
kel az életformákkal, objektíve tehetetlen, de szubjektíve is könnyen kép- 
mutatásba csaphat át“. A kollégium azzal, hogy kiemeli a kollégistákat 
a család esetleges individualista légköréből és a szocialista erkölcsöt gya
korló, a szocializmus építésében résztvevő közösségbe helyezi, ezzel mint
egy megszervezi, tervszerüsíti, birtokba veszi a mindennapi élet formáit 
és tartalmait, amelyek az iskola tervszerű nevelésének hatásán kívül 
esnek és az iskola számára elérhetetlenek. Sőt a kollégiumi közösség 
segítségével, amelyik célirányos társadalmi mozgással, funkcióval, tradí
cióval rendelkezik, a minimumra szűkíti a tervszerűtlen, spontán, kedve
zőtlen nevelődési hatásokat. A kollégiumi közösség szelekciós tevékeny
ségével ezeket is kedvezővé formálhatja. Mindezek alátámasztására érde
kes elmondani, hogy a fejlődésnek indult kollégisták egy része a kará
csonyi szünet alatt bizonyos mértékig visszaesett az otthoni* esetleges ked
vezőtlen környezet hatására. Abban az időben, amikor még a kollégisták 
nem rendelkeznek ellenálló politik i öntudattal, a kollégiumi közösség 
az, amely átsegíti a tagokat a fejlődés esetleges holtpontjain. Mindez erő
sen utal arra, hogy az iskola és a kollégium harmonikus együttműködés« 
a fejlődési ütem jelentős meggyorsulását eredményezheti. A kollégium 
tehát feloldja az iskolai tervszerű nevelést és a mindennap formái és tar
talmai között az esetleg fennálló ellentmondásokat. Ennek különös hang
súlyt ad, hogy a népi demokráciánkban a fejlődő tendenciák mellett ott 
lapulnak és harcolnak a hanyatló erők. így válhatik a kollégium az egye
temen folyó osztály harc komoly támaszává azzal, hogy a szakmai mun
kának és az ifjúságpolitikai munkának kedvező feltételeket teremt.

Ezen túlmenően azzal, hogy a kollégiumbaji sok ember együtt él, 
adva vannak o közösségi nevelés feltételei. Makarenko írja: „A közösségi 
élet, mint tapasztalat, nem annyit jelent csupán, hogy más emberek 
szomszédságában élünk, hanem kitűnő gyakorlata a célirányos közösségi 
megmozdulásoknak, amelyek között elsőrendű helyet foglal él a rendezés.



a megvitatás, a többségnek egymáshoz való alárendelés, felelősségérzet
és egyetértés.“ A kollégium adta feltételek között a nevelésnek egészen 
új területei és hatásai válnak birtokunkká. A társadalom-lélektan kuta
tásai kiderítették, de a kollégiumi nevelési gyakorlat is ezt igazolja, hogy 
a közösségnek, az együttességnek fejlődést fokozó, gyorsító hatása van. 
Ezzel kapcsolatban kell megjegyezni azt, hogy a NÉKOSZ-nak abbán 
volt egyik komoly hivatása, hogy egészen új nevelési módszereket terem
tett hazai viszonylatban abban az intézményben, ahol eddig úgyszólván 
csak a klérus nevelt az uralkodó, elnyomó osztályok szolgálatára.

A kollégiumi közösség nem csupán az égj iittélés tapasztalata, hanem 
ennél sokkal több és itt kell néhány vonatkozásban vázolni, hogy melyek 
a kollégiumi közösség jellemző vonásai. Elsőnek említjük meg: a közös 
társadalmi cél felé való mozgást. A társadalom a maga kívánságaival és 
igényeivel állandóan jelen van, minden véleményben akár pozitíve, akár 
negative megjelenik és az emberek értékelésében döntő szerepet játszik. 
A kollégium tagjának lenni mingyárt első látásra annyit jelent, mint 
ahogy mondani szoktuk, állandóan érezni munkánkban a munkásoszlály 
és a dolgozó parasztság tekintetét. Ami gyakorlaiilag annyit jelent, ho y 
a szakmai munkában a munkásosztály igényei a mérvadók és a munka 
ütemében a munkásosztály termelőmunkájának üteme az, amelyhez vi
szonyítunk. A munkaverseny az üzemekben: a kollégiumban hasonló hul
lámokat ver. Felvételi szempont a kollégiumba az: vájjon az illető képes-e 
annyit fejlődni, hogy a munkásosztály értelmisége legyen. Ka a kollé
giumi közösség kedvező feltételek közé kerül (jobb épület stb.), akkor ez 
úgy merül fel, hogy a dolgozók adta jobb feltételek jezíb munkamódsze
rekkel végzett több munkára köteleznek.

Másrészt a társadalom fejlődésének és alakulásának megfelelően vál
tozik a kollégium arculata. Pl. a Mindszeniy-kérdés kapcsán a klerikális 
reakció-ellenes országos megmozdulás egészem a kérdés megoldásáig a 
kollégiumi közösség lényeges problémája volt. Nem csupán passzív mó
don, hanem kifelé mutató tendenciával a MEFESZ és a Diákszövetség 
tagjaiként konkrét részt vállaltak a főiskolák és középiskolák ingadozó 
elemeinek felvilágosításában a kollégisták. Mindez tünete és jele a -közös- 
ség mozgásának a társadalom által megszabott mindenkori cél irányában. 
Ez nem csupán a közösségre általánosan érvényes, hatnem minden egyes 
tag értékelésében döntő szempont: hogyan járul hozzá adott feladatok 
keretein belül a társadalom alakításához. Továbbá hogyan válik a kollé
gium közösségének haladást elősegítő tényezővé. Közösség jó tagjának 
lenni annyit jelent, hogy mennyire segítette elő nevelő tévé ken y s ág 6 vei 
kollégista társa munkáját bent a kollégiumban, de mldenekelőtt hogyan 
vett részt a kollégiumon kívül a tanulmányi és a mozgalmi munkában. 
„Az egyes tanuló minden cselekedete, mindem sikere vagy balsikere úgy 
értékelendő, mint a közösség balsikere, illetve a közös ügy elökbrevitele. 
Ennek a pedagógiai logikának szószerint át kell itatnia minden egyes 
iskolai napot, a közösségnek minden megmozdulását.“ (Makarenko) A 
közösen szervezett és a közös érdekként felismert munka jellemző vo
nása: egymás munkamódszerének javítása, kritikával kísérése és minden 
egyes fejlődéséért, minden egyes tag kü'ön-külön vállalt egyéni felelős
sége.

Ez konkretizálódik a kollégiumi közösség funkcióiban, amelyeket a 
társadalom érdekében vállalt munka sikeréért gyakorol. Elsőnek említjük; 
a szelekciót, amellyel a közösség kiveti magából azokat, akik mozgási
ban és fejlődésében gátolják. •— Egy főiskolás kollégium tagja passzív
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magatartást tanúsított, szakmai munkájával elmaradt, nem végzett moz* 
galmi munkát. Tudomására jutott a közösségnek, hogy barátja, akit több 
ízben elhozott a kollégiumba,, népünk nagy problémáiról tájékozatlan. 
Az illető tag nem végzett szakmai, mozgalmi és nevelő munkát. Közösség 
egyhangú véleménye az volt: nem közénk való.

A közösségi kontrol, amit úgy is mondhatnánk: a közösség szeme 
mindenkit figyelemmel kísér, figyelmeztet és jutalmaz, a nevelésnek 
egyik lényeges eszközévé válik. Az egy cél felé haladók állandóan számon- 
tartják, ki mcmnyire és hogyan járul hozzá, a közös ügy előhbrevüeléhez. 
így érthető meg, hogy a kollégiumba bekerülő tag első élményei közé tar
tozik, hogy megtudja és megérti, milyenné kell lennie. A másik oldala 
ennek, hogy a fejlődésben akadozók segítségére sietnek. Talán a közös
ségi kontrol magva az, hogy mindenkit számcntartanak, mindenkivel tö
rődnek és egy ember 6em közömbös. A koedukáció is a társadalmi célok 
érdekében alakul és formálódik. A kollégiumi közösségen belül főiskolás 
fokon a fiú- és lánytagok együttes munkában való részvétele: a munka
társi viszony kialakítását célozza.

A kollégiumi közösség fontos funkciója: új viszonyok tudatosítása. 
A kollégiumhoz való viszony alapvető szempontja, hogy mindenki magáé
nak érezze a kollégiumot és tudja azt, hogy a munkásosztály adja szá
mára és kötelessége annak feltételeit a legalaposabban kihasználni. A 
munkához való jó viszony úgy realizálódik, hogy javaslatok hangzanak 
el és tervek a munka termelékenységének javítására Egy kollégiumban 
legutóbb merült fel a kollokviumok előtti kampagne-szerü tanulás meg
szüntetése egyéni munkatervek készítése.

Mindennek érdekében a közösség egy egész sereg tradíciót képez, 
amelyek az egymás iránti felelősség és a szolidaritás legfőbb támaszai. 
Egy kollégium három hónapot a legszűkösebb körülmények között töltött, 
amíg új épülete elkészült A közösen átszenvedetl hónapok tradíciói az 
új, kedvez^» környezetben az összehasonlítás kapcsán állandóan fokozó, 
összekovácsoló tendenciákat vetettek fel. A tagság, amelyik eddig nem 
volt politikailag éber, a kívánatos mértékben, rövid idő alatt gyakorolta 
szelekciós funkcióját, s szolidárisán állást foglalt léte veszélyeztetői eile», 
akikkel szemben nemrég még közömbös volt.

Mindennek érdekében a közönség kibontja az egyes tagok egyéni 
tulajdonságait. Az önkritika-kritika állandó szempontja volt, hogy ki-ki 
saját képességei kifejlesztésével v%ye előre társai fejlődését. Párttagoknál 
hibának rótták fel, hogy nem beszélt eleget a Pártról, proletárgyerekeknek 
hibául rótták fel, ha nem beszélt osztályéImén37eiről. Nem véletlenül 
mondja Makarenkó: „Korunkhoz és forradalmunkhoz csupán egyetlen 
szervezési feladat lehet méltó: olyan módszer kialakítása, amely egységes 
és átfogó ugyan, de ugyanakkor lehetőséget ad az egyénitek arra, hogy 
kifejlessze sajátságait és megőrizze egyéniségét.“

N e v e l ő  a n é p i  k o l l é g i u m o k b a n

A nevelő helyzetének és helyének megértéséhez az autonómia szere
pének és értelmezésének elemzése vezet a kollégiumi mozgalom törté
netében,

„Az első népi kollégium — írja Kardos László — a Győrffy-koMégium 
a régi népellenes, kontraszelekciót alkalmazó, antidemokratikus kultúr
politika oppozícíójaként jön létre a harmincas évek végén. Ezekben az 
időkben alakul ki szükségszerűen és spontánul a kollégiumi önkonnány-
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ásd: a kollégium társadalmi ée anyagi megléte az egész tagságot foglal*
•kouSatja, diffcrc-ttci&ija a feladatokat.“ Mindezekből kiderül, begy a 
Győrífy autonómiája azzal a céllal működött, hogy a „sündisznóáliásnak** 
megfelelően a demokratikus közösségnek védelmét és függetlenséget biz* 
íosiison az ellenséges társadalmi atmoszférában. Fiml<ci6ja vJit az elszige
telés, a társadalom káros hatásainak távoltartása, a kollégium anyagi és 
társadalmi léiének biztosítása. Ennek feleitek meg szervezeti formái és ez 
akkor valóban haladó, társadalmi okokból történt.

A föl&zabadulás után ugyanezt az autonómiát, hasonló funkcióval, 
más társadalmi környez eiben mereven átültették a népi kollégiumi háló
zati új kollégiumaiba. „A demokráciában új helyzet állt elő — írja Kardos 
—, teljesen új tagság kerül a kollégiumokba, de nincs baj, a módszereket 
és intézményeket át lehet adni.“ Nem is gondol arra, hogy az új társadalmi 
környezet az autonómia új megfogalmazását sürgeti, új funkciókat ad 
neki, új nevelési módszereket kíván. Révai József 1946 szeptemberében a 
népi kollégiumokról írt cikkében védelmébe vette az MKP nevében a 
fiatal mozgalmat a reakció támadásainak záporában. A Párt anyagi esz
közök seregével sietett a mozgalom segítségére. Az első igazgatói érte
kezleten Rajk László belügyminiszter bejelentette: ,,azon lesz, hegy vár
megyénként legalább egy népi kollégium működhessen zavartalanul.“ 
Révai e cikkben leszögezte a kollégiumi mozgalom a társadalom szükség- 
létéiből adódó feladatait. Mik voltak ezek? Konkrét részvétel a vagyonos 
osztályok tanulási monopóliumának megszüntetésében, népi értelmiség 
nevelése a munkásokból ée parasztokból, s az ifjúsági demokratikus moz
galmakba diaspora-szerű kirajzás. Ezek munkájának hathatós segítése. 
Mindennek ellenére a NÉKOSZ akkori vezetői nem gondoltak e feladatok 
megvalósítására komolyan s ezzel összefüggésben a nevelési módszerek 
átformálására sem. így nyilatkoztak: „A főiskolás kollégiumok módszerei 
kialakitoítt módszerek, fiatal haladószellemű nevelők kellenek, akikben 
magvannak a feltételek, hogy a főiskolás kollégiumok mellett ki tudják 
alakítani a középiskolás kollégiumok nevelési módszereit.

A nevelő magatartásának és a pedagógiai alakítására tett hatásúnak 
k&zpontbahelyezése és kihangsúly ozása a társadalmi és funkclonáris elv 
elhanyagolása — ez tükrözi a NÉKOSZ pártkritika előtti nevelési gyakor
latának alapvonáséit. Mi a nevelő szerepét mindig a társadalomba állítva, 
annak haladó erőinek harcaiba kapcsolva szemléljük, nem individuálisan 
és elszigetelten. Ez a szemlélet hiányzik a megjelent tanulmány kérdés- 
feltevésben is. Amikor itt arról olvasunk, hogy a mozgalom állandó harci 
állapotban volt, ez lényegében azt jelenti, hogy nem a nevelési elvekért 
folyt a harc, hanem a társadalom követelő igényeinek elhárításáért a kol
légiumban folyó izolált nevelés fenntartása érdekében

A Párt kritikája azzal, hogy megszabja feladatainkat, a kollégiumok 
autonómiájának lényegét is érinti. Mit ír Makarenko erről a kérdésről? 
„A közösség céljainak elérése, a közösség közös munkája, kötelessége és 
becsülete nem válhat egyes emberek személyeinek játékszerévé. A közös
ség nem tömeg. A közösség szociális szervezet, következésképpen meg
vannak a vezetésre és a koordinációm szolgáló szervei, amelyek elsősor
ban képviselik a közösség és a társadalom érdekeit“ Makarenko irányelve 
konkretizálódik a népi kollégiumi közösség szervezetében. Ennek kell 
konkretizálódnia, mert mi is hasonló szempontok figyelembevételével 
formáljuk meg autonómiánkat. A régi autonómia a kis kollégiumi közös
ség létét védte. Most a kollégium léte nem prob''ina, nem e'>nsóge& 
társadalomban vagy pák, véd bennünket népi demokráciánk. Ellenben
228



problémáink népi demokráciánk valamennyi kérdése, amely bennünket 
érint és autonómiánknak is ezek a legdöntőbb kérdései: jó szakember, 
aki aktív mozgalmi harcos is. Tehat amint Györffy autonómiáját a tár
sadalomból adódóan saját léte foglalkoztatta, úgy bennünket a társada
lomból adódóan a soronlévő, a tanuló ifjúsággal, annak nevelésével kap
csolatos problémák foglalkoztatnak.

Mi tehát az autonómia a kollégiumi közösségben? A közösség szerve
zése és vezetése, irányítása a közösség tagjainak tevékeny részvételével 
a nagy közösség, a társadalom igényei, szempontjai, szükségletei szerint. 
A minőségi különb5ég# a régivel szemben az, hogy nem a társadalom 
ellenére, hanem a társadalomért. Problémáinak gerincét nem a lét vagy 
nem-lét alkotja, hanem a társadalomért végzett, a konkrét fejlődési sza
kasznak megfelelő munka.

Ez az éles elhatározás egészen világos lesz, ha szemügyre vesz- 
szük, az autonómiával szorosan összefüggő csoportszervezési forma tar
talmát. A szövetkezet a (iyőrffybcn gazdasági, kultúrális és politikai egy
ség volt, még a kollégium közösségében is szigetet jelentett, a maga zárt
ságával és látszat- és álfunkcióival a későbbi népi kollégiumi mozgalom
ban. A funkciók, amelyek a Győrffybcn pl. gazdasági megbízott stb. lénye
ges felödatot töltöttek be, a fejlődés folyamán megüresedtek és a fejlő
dés akadályozójává váltak a kollégiumi mozgalom második évében, mint 
az elszigetelés eszközei. A szövetkezet a kritika után. a szakmai munka 
kritikájának helye lett kifelé mutató irányzattal, az egyéni nevelés esz
köze a mozgalmi feladatok megoldásának segítésére a szövetkezeti mwn- 
kakritikákkal S a kollégium vezetőségének határozatainak végrehajtó, 
nem pedig irányító szerve.

A kritika előtti nevelési gyakorlata ez autonómia kapcsán a nevelőt 
a diákság uszályába utalta, mondva, hogy jó nevelő kollégista. Az auto
nómia a tagság érdekvédelmi szervévé vált a felnőtt pedagógussal szem
ben, aki öPiiem értheti meg, mert van egy lényeges hibája, hogy felnőtt. 
Az autonómia döntő problémája volt: hogy a tagság és a felnőtt nevelő 
viszonyát rendezze. Nem véletlenül választotta ezt a problémát Tóth Sán
dor tanulmánya tárgyául, s nem véletlenül vázol az autonómia kapcsán 
magatartástípusokat a kollégiumi nevelés döntő kérdéseként.

Véleményünk szerint az autonómia nem a tagság és a nevelő viszo
nyát rendezi, hanem a kollégiumi élet legfőbb kérdéseit: szakmai mun
kát, mozgalmi munkát, szocialista erkölcsöt valósítja meg a vezetéssel, 
szervezéssel és ellenőrzéssel. A pedagógus mindennek irányítója, aktív 
részese, de mindig a tagság bevonásával, vele együttesen alakítja ki a 
kollégiumi élet újtipusú, szocialista, önként vállalt munkafegyelmét és 
képviseli a vezetőseggel együtt Makarenko szavaival: „a közösség és a 
társadalom érdekeit“ szorosan a konkrét, adott társadalmi feladatokhoz 
kapcsolódva.

Illés Lajos
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DISPUTA
I

P R Ó F É T I K U S  E S Z T É T I K A  —  
S Z O C I A L I S T A  R E A L I Z M U S

I.
Az a fejlődés, amelyet a politikai életben a Népfront megalakulása 

jelez, kevésbé határozottan ugyan, de valójában irodalmunkban is végbe
ment. Ma már ezen a területen sem mereven ellenséges álláspontok 
feszülnek egymásnak, mint két-három évvel ezelőtt. Irodalmi életünk 
számos eddigi jelensége, legutóbb pedig a köztársasági elnök úr jelen
létében megtartott írói megbeszélés azt mutatja, hogy a célok azonossága 
lényegében itt is tisztázva van. A megélénkülő irodalmi vitákra vár a 
feladat, hogy részleteiben is konkretizálják a közösnek felismert célokat, 
kijelöljék a járható utakat, s felhívják a figyelmet a zsákutcákra, a lehet
séges eltévelyedésekre. Irodalmunk fejlődésének új szakaszában döntő 
szerepet kell kapniok a minél sokoldalúbb, minél több problémát felvető 
elvi vitáknak.

Ezen az általános szemponton kívül van azonban egy másik külön
leges oka is annak, hogy Sőtér István cikkét* vitaalkalomnak kell tekin
tenünk. Olyan időpontban jelent meg tanulmánya, amikor egyrészt a 
társadalmi-politikai, másrészt pedig a belső irodalmi fejlődés új felada
tok elé állította a kritikát. A bírálónak át kellett fogalmaznia közvetlen 
gyakorlati követeléseit; a nagy elvi vonalon belül rá kellett találnia 
azokra az új szempontokra, «napi jelszavakra», amelyek leginkább 
alkalmasak arra, hogy a változott helyzetben a gyakorlati kritikusi tevé
kenység középpontjába kerüljenek. Sőtér István két ilyen kritikai szem
pontra hívja fel a figyelmet. A bírálat szemére veti a «műhelykérdések- 
nek», a kifejezési-formai problémáknak és a profetikus szempontoknak 
a mellőzését, az elhanyagolását. Csakugyan a leglényegesebb kérdése
ket ragadta-e meg Sőtér? Valóban előrelendítik-e ezek a szempontok 
irodalmunk fejlődését, vagy ép ellenkezőleg, visszavetik, hátráltatják?

Sőtér helyesen ítélte meg a demokratikus irodalmi kritika eddigi 
törekvéseit. Az «izolált én» megsemmisítése, a «sziget» felszámolása állt 
a bírálói tevékenység középpontjában. Az ellenforradalmi múlt öröksé
gével, a különféle szürrealista, dekadens tendenciákkal szembeszögezték 
kritikusaink a realizmus általános követelését. A jelszó megválasztása 
helyes volt. Mutatja ezt, hogy irodalmunk a saját határozatlan, bizony
talankodó próbálkozásainak világos megfogalmazására ismert a kritika 
igényében és saját belső szükségleteitől is indítva rálépett a realizmus 
útjára.

Realizmus és realizmus között azonban különbség van. Realista 
• Martin du Gard és Thomas Mann művészete, de az a Gorkijé és a

* Sőt ér István: PróíéUkus esztétika, Forma, 1949. 2.
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Fagy éjévé Mái a realizmus konkrét tartalmi jelentése, ha a haladó
burzsoázia dekadens-szürrealista irodalmiságával ellentétben fogalmaz- 
zuk meg. 8 mas e8y olyan irodalomra vonatkoztatjuk, amelj lénye
gében már r^tért a valóságábrázolás útjára. Az első esetben a bíráló 
nem meg/ tűi a haladó polgári irodalom kritikai realizmusának a szá
monkérést-11- Csupán annyit kíván az írótól, hogy ne eszményítse azt, 
amit le kr l̂ lepleznie. Tiltakozik a rothadó burzsoá társadalom betegség
tüneteinek’ a céltalan életek csodahajhászásának, az énjük szorító bur
kában verődő emberek kétségbeesésének művészi idealizálása ellen. 
Elvárja a.z írótól, hogy az ember, az emberiség — konkrétabban fogal-
mazva __ a ciloyen nevében felemelje szavát az imperializmus korának
barbárságé lelket-bénító embertelensége ellen. Lényegében a polgárság 
nagy hakfdő múltjára hivatkozó követelések ezek, az irodalom nyelvén 
megfo"alrfiazva- Nem véletlen, hogy a realizmus ilyen értelmezése egybe
esett társadalmi-politikai fejlődésünknek azzal a szakaszával, amikor 
a követkéze*̂ s polgári demokratikus átalakulásért, a fasiszta maradvá
nyok gyö^eres kiirtásáért vívott harc állt a közvetlen napi cselekvés
előterébe!?" • ■*

Sőtér a valóságábrázolásnak ezt a viszonylagos, átmeneti szakaszát
megérkez^8̂ 11*’ célhozérésként könyveli el. Ez a mértékvesztés magya
rázza tanu*ra^Ry^nat  e*ví tévedéseit. Nem tartja többé központi problé
mának a realizmus kérdését. Szerinte irodalmunk már áttört a valóság
hoz s mos* ma3» újabb nehézségekkel kell megbirkóznia. Érzi ugyan, 
hogy a rea*lzmusnat  az a foka, amelyre pl. a Bűnbeesésben vagy a 
Hídszakac*úsban ő eljutott, még nem tette lehetővé a hiteles epikai ábrá
zolást: buktatókat, átjárókat rejt magában, út nyílik belőle a polgári 
dekadencia szürrealizmusa felé is. A problémát helyesen látja, de a meg
oldást ro?82 irányban keresi. Ahelyett, hogy konkrétan megvizsgálná 
irodalmi Realizmusunk mai helyzetét, elemezné az imperializmus és a 
proletárfc* Pálm ák korában lehetséges különféle realista ábrázolási mó
dokat fe^úmá a kritikai realizmus belső ellerrmondásait — az eszkö
zök elégtia*eriségún kesereg, formai kérésekkel kívánja leplezni az írói 
látásmód fogyatékosságait. Ahelyett, hogy előremenne, visszafelé topo- 
gatódzik, a lényegesről a lényegtelenre tereli a figyelmet.

Vcsz<dyes ez a kérdésfeltevés azért is, mert a valóság nem várta 
meg az irodalom lassú eszmélését, hatalmas lépéssel előrelendült: napi
rendre krrail a szocialista társadalom építésének a kérdése Sőtér nem 
mérte fel ennek a történelmi jelentőségű változásnak irodalmi következ
ményeit Kísérletet sem tesz arra, hogy kielemezze: milyen új feladatok 
elé állítjf* *a fordulat éve» az irodalmat és a kritikát. Köldöknézőn 
topog egy helyben. Ezért tévesen jelöli meg az irodalom továbbhaladásá
nak °a ^perspektíváit is; a «profétikus látás» központi voltának hang- 
súlyozásáva* hamis. félrevezető jelszót ad a kritika szájába.

Milyen meggondolások támasztják Sötérben a proféticizmus igényét? 
Szerinte irodalmunk már eljutott a valósághoz: az «izolált én* lerombolta 
a köréje von* áthághatatlan kődfalakat, s kívülről, kritizáló szemmel 
figyeli ré̂ *1 csodaváró énjét. Ezzel a lépéssel azonban még csak a múlt 
valóságát hódítottuk meg, a citoyent ástuk ki a polgári társadalom bűzlő 
romjai al l̂* de a jelen valósága még rejtve maradt előttünk. Sőtér ezt 
nem vesz? figyelembe, s csodálkozik azon. hogy az «emberré» vált «Izo
lált én» még fele van belső feszengéssel, bizonytalansággal, s vaksin 
pislog az ismeretlen mában. Sőtér eszmei teremtmény,^ a nagypolgári 
származás1 ú «magános én» embersége kiteljosítése érdekében elhatározza,
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hogy kapcsolatba lép a valósággal s megteremti az ember és a valóság
líj viszonyát Emberen természetszerűleg #jáímagát, a burzsoából 
ciíoyenné hámozott «izolált ént* érti. Ha máskép vélekedne, akkor a 
valóság egy részének, tevékeny formálójának, azzal elválaszthatatlanul 
összeforrottnak érezné magát; nem lenne fontos számára a valósághoz 
való kapcsolat feszegetése. De az «izolált én* még fejlődésének ebben az 
előremutató, pozitív szakaszában is szűkreszabott ruhának, szorító cipő
nek érzi egy kissé a jelen valóságát. A múltba nem akar visszatérni, 
hiszen »**nan menekült, előrelendül a jövőbe. S «profétikusan* meg
álmodja magát mint új embert. Félős azonban, bogy ez a lombikember 
feltűnően hasonlítani fog a régire, sok lesz benne a közös vonás a pol
gári intellektuelekkel, s az árnyékában megszülető «probléma-irodalom* 
ilyesfajta neuraszténiás úrilányokrak való szaloncsemegéken fog ké
rődzői: «kiléphetünk-e a valóságból»?

Szükséges volt ez a karikírozó elemzés ahhoz, hogy illusztráljuk 
a profetikus szempont korai hangsúlyozásának a veszélyeit. Amíg irodal
munk egyetlen olyan húsból és vérből való alakot sem teremtett, amely 
csakugyan híven testesítené meg már elért valóságunkat, addig elég 
tennivalója akad az írónak a jelenben is. Az elhamarkodott jövő felé 
fordulás sok bomlasztó jegyet menthet át a múltból. Óvatosnak kell 
lenni vele. A prof étizmus elhibázott kritikai jelszava esetleg uralkodóvá 
tenné irodalmunkban azt az egyébként is aggasztó gyakorisággal jelent
kező elvont, vérszegény humanizmust, amely fennen hangoztatja ugyan: 
ember, emberiség, haladás, nép, de a nagy szavak csillogó fátyla mögött 
zavaros homályosságokat, kispolgárján szentimentális általánosságokat 
takargat csupán. Másfajta, konkrét, harcos humanizmusra van ma szük
ség, olyan humanizmusra, amely ha azt mondja: ember, emberiség, a 
kiejtett szó mögött mondatlanul is ott érezzük az osztályharcot és a 
szocialista építést.

Nem a profétikus szempontoknak kell tehát a konkrét helyzetben 
a gyakorlati kritikai tevékenység középpontjába kerülnie, hanem megint 
csak a realizmus követelményének. De a realizmust most élésen és hatá
rozottan mint szocialista realizmust kell megfogalmazni, s a bírálatnak 
hangsúlyoznia kell a mai valóság, az épülő szocialista társadalom meg
ismerésének és művészi visszatükrözésének a fontosságát. Sőtérnek igaza 
van. amikor tiltakozik az ellen a sokban egyszerűsítő álláspont ellen, 
amely az írói képzelet valamiféle áttelepítésével, a témaválasztás meg
határozásával akarja kikényszeríteni az űj irodalmat. A mai valóság 
meghódításának kritikai követelménye nem jelenti a tematika megköté
sét. Az író bárhonnan merítheti tárgyát, de még ha régmúlt századokról 
beszél, akkor is érződjék mondanivalója, hogy ismeri a Jelent, hogy tud 
a szocialista társadalmat építő, hősies emberi erőfeszítésről. Ennek szá
monkérése a kritikus feladata. Ezt a látásmódot hiányolja pl. a bíráló 
Sőtér Hídszakadás c. kisregényében. Gorkij is egy velejéig rohadt deka
dens intellektuelt rajzolt meg Klim Számginban, de ellenpár nélkül is 
sikerült a lelkecsücskéig lelepleznie burzsoá bősét Sőtér viszont bizonyos 
mértékig meghatódott a saját Klim Számginjától, félig-meddig fogva 
maradt Lakó Zoltán problémáiban. Gorkij művében, ha közvetve is 
de jelen van a szocialista társadalom egész valósága, Sőtér viszont a 
Hídszakadás orvosának elmosódott, elvont humanizmusa felől szemléli 
főhőse sorsát.

A szocialista realizmus követelése nehéz feladatot ró a kritikusra 
Főként a tematikai szemfényvesztés dien kell felvértezve lennie. Ne
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tévessze meg a művek felülelének az aktualitása, ásson mélyebbre és a
látásmódot elemezze A mai problémákkal foglalkozó, s pozitív hősöket 
ábrázoló művek úgyis megszületnek, ha nem is kérjük őket lépten- 
nyomon számon, ha csak a szocialista realizmus ábrázolásmódjának 
általánosabb igényét állítjuk is az irodalom elé. S még valami következik 
abból, ha a mai valóság meghódításának követelményében jelöljük meg 
a gyakorlati kritikai tevékenység súlypontját.# A bíráló mondatoknak 
az eddiginél keményebbre kell kovácsolódniok, ha olyan művekről szól
nak, amelyek jószándékúak ugyan, de egy elvont, szentimentális huma
nizmuson még nem mentek túl. s ezért lépten-nyomon átjárók nyílnak 
belőlük a polgári dekadencia felé. Ez a nevelő szigor nem merevség, 
nem doktrinárség. A gyakorlati kritika sem lehet elvtelen. A bíráló rugal
massága abban áll, hogy felméri az irodalom konkrét erőviszonyait, 
számbaveszi az egyes művészi törekvések komolyságát, súlyát, mérlegeli 
a különféle tendenciákat képviselő tehetségek formáló erejét, figyelembe 
veszi a közönség tudatosságát s ezeknek a tényezőknek az alapján 
— az irodalom problémáit a társadalmi-politikai fejlődés egészével egy
ségben látva — kiválasztja azokat az elvi szempontokat, amelyeket az 
irodalmi fejlődés hosszabb vagy rövidebb szakaszára gyakorlati kritikai 
tevékenységének középpontjába állít, amelyeket a munkásságának alapul 
szolgáló esztétika szempontjai közül egy időre mintegy aláhúz. Ha ez 
az elvszerűség hiányzik a kritikusból, akkor vagy szélkakasmód szemé
lyes szempontok szerint bírálgat össze-vissza, vagy pedig gyanús, raga
csos elvi álláspontot takargat kritikai rugalmasságának tetszetős jel
szavával.

A szocialista realizmus követelésének előtérbe állítása, s ezen belül 
a realizmus éles kiemelése nem jelenti azt, hogy a kritikus lemond 
minden más szempont egyidejű érvényesítéséről, legyen az akár az 
eeszközök» vizsgálata, a formai megoldások taglalása, akár pedig a 
profétívnfus — konkrétabb é§ kevésbé félreérthető fogalmazásban: a 
forradalmi romanticizmus szempontja. Ez csak annyit jelent, hogy a 
marxi-lenini esztétika nagy elvi kívánalmai közül egy bizonyos törté
nelmi helyzetben az adott valóság megismerésének fontosságát hang
súlyozzuk elsősorban. Sőtér tanulmányának befejező mondataiban arra 
kéri az írókat, hogy vessék magukat a jövőbe. Cikkének ezt a szakaszát 
a kritikus talán így alakíthatná át: Hogy a jövőt igazán magunkévá 
tehessük, forduljunk a jelen felé. A jelen felé, mint a szocialista él
munkások, akik a mán keresztül akarják megvalósítani a holnapot.

Király István

0

4, HL



IL

A felszabadulás után immár több mint négy év telt el. Joggal merül 
fel tehát a kérdés, hogy a magyar irodalom miért nem tudott még ubbói 
a zsákutcából teljesen kijutni, amelybe az ellenforradalmi időkben kény
szerült. S a kérdés azért is fontos, mert a felszabadult magyar nép leg
jobbjai is türelmetlenül várják, más művészi irányok újjászületése mellett, 
irodalmi életünk újjászületését is. Azét az új irodaksanét, amely most már 
irodalmi alkotásokban is visszatükrözi azt a küzdelmet, törekvést, mely 
a fölszabadult ember számára az életigenlés új formáját is jelenti.

Sőtér István tanulmánya csak fölveti a kérdést. Pragmatikus gondol
kodása miatt azonban természetesen nem találja mag a kivezető utat. 
Sőt! . . .  Azok számára, akiknek ez a kérdés eddig is problematikus volt, 
a sok fellett, de meg nem oldott kérdéssel a megoldásra váró dolgokat 
még bonyolultabbá teszi. Pedig a dolog egyszerű! Csak hát a sze.lem- 
tudományi szemlélet új utakat kereső hívei, lelki beállítottságuknál fogva, 
éppen ezt az egyszerű megoldást kínáló lehetőséget nem tudják elfogadni. 
A szocialista realista irodalomnak, az emberábrázolás mellett, a hátiért, 
a társadalmi valóságot is vissza kell tükröznie. Persze, akik ezt tükör- 
cserepek összeállításával szeretnék elérni, azok, a kép teljessége helyett, 
csak a tükörcserepek jól-rosszul való összeállításáig juthatnak el. Ök 
többnyire a fölszabadulás tényét mellőzik elsősorban, mart ez szer in lük 
politikum, s mint ilyen, csak közvetve lehet irodalmi kérdés. Pedig a tény, 
mint valóság, kifejezést kíván.

Mi a marxista esztétika feladata ebben az esetb en ?... Semmiesetre 
sem az, cumit Sőtér vár tőle. A marxista esztétika csak a társadalmi 
valóság kifejezésének időszerű kérdéseiben lehet az írók segítség're. Elvi 
kérdéseken túlmenően azonban minden más kérdés tudatosítását, meg
határozását nem várhatjuk tőle. Hiába kívánja tehát Sőíér, hogy: „A világ 
árassza el az alkotót hasonlíthatatlan gazdagságával.“ Fölszabadult író 
e nélkül is tudja, hogy az új életet s a fölszabadult embert miként kell 
ábrázolnia, Jó példa erre Rideg Sándor novellája, a ,,Forum“ legutóbbi 
számában, ahol a régi társadalom béklyóinak a megszűnésével, bár ebben 
az esetben időlegesen, a dolgozók is felszabadulnak. Tükörkép-e itt az iro
d a lom ?... Igen! . .  mert visszatükrözi a társadalmi valóságot, adokvát 
módon és megfelelő eszközökkel.

Sőtér István tanulmányával kapcsolatban e sorok írójának tehát 
Lenin frappáns meghatározása jutott eszébe, amelyet a marxizmus eszmei 
túlérték-előiről mondott: „. . .minden igazságot, ha »túlságossá* teszik, ha 
túlozzák,' ha kiterjesztik tényleges alkalmazhatóságának határán túl, az 
abszurdumig lehet vinni, sőt az említett körülmények között az igazság 
elkerülhetetlenül abszurdummá változik.“ így lehet minden eszméből, 
még a szocialista eszméből is, rögeszme. Tudja ezt Sőtér is, mert azt 
írja, hogy: „Hisz lehetetlen a valósággal kapcsolatba kerülni, ha nem 
veszünk tudomást azokról a dolgokról és folyamatokról, melyekben a 
valóság testet ölt.“ Mégis egy más helyen tamáskodva írja: „önmagában, 
és embertől elszigetelten azonban, csapdának bizonyulhat akár maga a 
valóság is.“ Csak hát, az embert nem lehet elszigetelni a valóságtól, de 
a valóságot sem az embertől. Legfeljebb megkísérelheti ezt. persze ered
mény nélkül valaki aki fél attól, hogy csapda lesz számára a valóság. 
Természetesen az ilyenek aztán nem is tudják, hogy miként fejezzék ki 
a valóságot, milyen formában. f?v válik a kifejezés, az ábrázolás mikéntje 
elsődleges kérdéssé: formaproblémává.
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Más helyen pedig azt írja Sőtér: „Mivél azonban bizonyos jelek arr*
mutatnak, hogy az irodalom máris belenő az új valóság környezetébe — 
bizonnyal nem sok. idő múlva, egy új telítettség fokán: az „izolált Én“ 
emberré fejlődésének befejeztével újból várhatjuk azokat a reménykedő 
„profetikus“ hangokat, melyekből az eljövendő emberiség hangjára is
merhetünk.“ De aztán továbbmenve, egy későbbi helyen meg is határozza 
a belenövés mai állapotát, állását: „Az új magyar irodalom az .Izolált Én4 
korszakából, a felszabadulás után átlépett az „átmenetiség“ periódusába.

Sőtér szerint tehát megtörtént a társadalmi változás, de nem történt 
meg az „izolált Én“ teljes felszabadulása. Mi a valóság ezzel szemben? . . .  
A népi demokráciában a tőkés kizsákmányolás lényegében megszűnt. A 
liberális polgári eszmény, mely szabadságeszménynek paradoxon volt, 
mivei feltételezte az egyenlőtlenek — vagyonosok és vagyontalanok — 
egyenlőségét, már a múlté. A magyar nép felszabadult. Mert, míg a múlt
ban a gazdagodás lehetősége minden téren csak a birtokosok hatalmi sú
lyát növelte; addig, most a dolgozóknak is, tehetségük szerint, mód adó
dik, hogy bármilyen pályára menjenek. S ennek intézményes biztosítása 
ma elsősorban a köz javát szolgálja. Egyéni szempontból pedig mivel az 
egyéniség érvényesítésének viszonylagosan ez a legtökéletesebb formája, 
vitathatatlanul szabadság ez. Persze a Sőtér által feltételezett „izolált Én“ 
felszabadulása ez nem lehet, hiszen az csak útban van a felszabadulás 
felé.

Sőtér tanulmányából tellát az derül ki, hogy vannak még íróink, 
akik a szellemtudományos életszemlélet — kerülő úton, de be nem val
lott pragmatikus módszereivel — keresik az irodalmi kibontakozás útját. 
Azt az utat, amely az igazi tehetségek számára máris szabad. Hogy mégis, 
miért nem szabad teljesen, arra is éppen Sőtér mutat rá a kérdések fel
tevése közben.

Ez a kérdés valóban folt még irodalmi életünkben, de apró emberi 
hibák "»vetkezménye, & ezért könnyen kiküszöbölhető. Sőtérnek tehát eb
ben a tekintetben igaza van, mikor rámutat, hogy: „A marxista kritika 
éppen a marxizmus-leninizmus szemléletével azonosult írók müveivel 
szemben lépett fel legkünyörtelenebbül. Nagy Sándor, Aczél Tamás és 
Balázs Anna regényei figyelemre méltó müvek, új tehetségek biztató je
lentkezései.“ De mingyárt meg is jegyzi, hogy a Forum kritikai hangja 
mégis: „__a megtisztelő kritikai szigort alkalmazta velük szemben.“

Valójában tehát, a Fórum kivételével, ezek szerint, az említett írók 
nem kaptak tárgyilagos kritikát, ami számukra a jövőt illetőleg nem 
nyújt sok biztatót. Ha ez így van* ezt a hibái ki kell küszöbölni. Mert 
régen is nagy előnyt jelentett a polgári élet színes ábrázolási lehetősége 
a polgári íróknak. Most tehát a szocialista írók újra, az építő kritika 
hiánya miatt, nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe. Hiszen a fölszaba
dult ember örömét, küzdelmét és vágyait nekik kell kifejezni elsősorban. 
S az ő munkásságuk nyomán kell jelentkezni majd azoknak az új tehet
ségeknek is, akik „profétikus esztétika“ nélkül is ki tudják fejezni a 
társadalmi valóságot. Sőt nem félnek a szocialista realizmus alkalmazása 
mellett, a forradalmi romantikától sem.

Z, Pintér József
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JELSZAVAK ÉS TÉNYEK

A  K Í N A I  E S E M É N Y  É K R Ő L

Azt hiszem, a magyar olvasóik nem eleget éa emellett nem egyszer 
téves dolgokat olvasnak a kínai eseményekről. A l\,'agyar-Siuujtt Köz- 
gazdasági Szemlében jelent meg például Zemplényi Lajos megtévesztő 
cikke *A kínai események gazdasági hátteret■ címmel, A tárgy fontossága 
és a folyóirat tekintélye szükségessé teszi a cikk tévedéseinek kiigazítását.

A cikk a kínai események «gazdasági hátterét» kívánta megvilágí
tani, de mivel ezt nem lehet a hatalmas társadalmi forradalom egyéb ré
szeitől egyszerűen elszakítani, egyéb magyarázatokkal Is s?o!g'l. A «gaz
dasági húttér»-hez is lesz néhány «szavam, de elsősorban az egyéb meg
állapításokra kell kitérnem.

Zemplényi a felületes riporter fantáziájával magyarázza meg a Kuo- 
mintang-mozgahnat:

«A császári Kínában kifejlődött kínai burzsoáziának nem tetszett 
az, hogy kizárólag az idegen tőkések zsákmányolják ki Kínát . . .  így 
keletkezett a kínai nemzeti párt vezetője és irányítója, a kínai nagytőke.» 
Első vezére Szun-Jat-Szen volt, «a férje a három Szung nővér közül a leg
idősebbnek. A Szuug-család viszont a leggazdagabb kínai család,» A má
sodik Szung nővért — közli Zemplényi —- Csang-Kai-S:k vette el. 
*A nagypolgári Szungéknak nem tetszett a feudalizmus. . .  Ezért követ
kezett el a forradalom a császárság ellen.» «Ezek a személyi kapcsolatok 
magyarázzák meg a Kuomintang-mozgalmat.» Zemplényi még hozzáteszi, 
hogy a külföldi tőke távoltartása «nem sikerült tökéletesen, mivel a japán 
támadás ellen a Kuomintang kénytelen volt az angolszászok segítségéi, 
keresni. A japán támadásig azonban a külföldi tőke aránvdag nem sok 
helyen tudta megvetni a lábát Kínában . . .»

Ezek szerint a kínai nemzeti forradalom kizárólag vagy elsősorban 
a nagyburzsoázia mozgalma. A parasztság, mint a feudalizmus elleni for
radalmi erő, Zemplényi számára nem létezik, a létszámban nem lebecsü
lendő alsóbb burzsoáziát szintén nem látja, a munkásosztályról pedig, 
mely a hatalmas ország óriási forradalmi harcának élén halad, ezt a 
bölcs megállapítást teszi: «Komoly szervezett munkásmozgalom nem fej
lődhetett ki a Kuomintang által kormányzott területeken és így nem volt 
olyan tényező, amely figyelmeztette volna a kínai nagytőkét arra hogy 
célszerű, ha a kizsákmányolás terén némi engedményeket tesz.» Az itt 
idézettekből az is következik, hogy a Kuomintang nemzeti párt maradt 
a második világháború utánig, mert a japánok elleni szövetkezését a 
nyugati hatalmakkal nem ítélhetjük és nem is ítél jük el. Az akkor, helyes 
volt, Kína nemzeti érdekeinek megfelelt s a kommunista párt támogatta is.
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Először is meg kell kísérelni, hogy rendet csináljunk a zűrzavarban.
Tör;cU-Imi tény, hogy a polgári uenuutratikus iorraJulmi mo-g.aom 

Kínában elkezdődött, mielőtt a mai értelemben vett nagytőke ott kiala
kulhatott tolna. Ezt a forradalmi mozgalmat csak gyorsíthatta az a kö
rülmény, hogy a feudális császári rendszer képtelen volt megvédeni Kínát
az imperialista államok benyomulásával szemben. A meginduló n-mzeti 
forradalmi mozgalom élén a polgárság forradalmi, kispolgári szárnya 
állott és nem a nagypolgárság, mert az nem leszámolni, hanem kiegyezni 
akart és ki is egyezett az uralkodó földbirtokos osztállyal.

A kínai forradalmi mazga’om első nagy vezéralakja, a forradalmi 
Kína nemzeti büszkesége, aki nem kevésbé szolgált ró liatalmns népé
nek ts az egész haladó emberiségnek a tiszteletére, mint a mi P.’taíink, 
— Szun-Jat-Szen: Kanton környéki parasztszülők gyermeke, kinek sike
rült a hong-kongi orvosi egyetemet elvégezni, majd egyik kezdeményezője 
lett a nemzeti forradalmi mozgalomnak, ö  szervezte társaival 1895-ben 
az első felkelést Kantonban A kísérletet leverték. Szun-Jat-Szent halálra 
ítélték, de megszökött, majd földalatti forradalmi szervezetet létesített és 
újabb felkelések sorozatát szervezte. 1905-ben foglalta össze elv ‘it híres 
három jelszavában: Nacionalizmus, ami nála az imperialisták kiverésének 
a jelszava volt; nép' at alom, ami nála a polgári szabadságjogok teljessé
gét jelentette; népjólét, ami nála narodnik-jellegű utópikus elképzeléseket 
jelentett.

Szun-Jat-Szen nem volt proletár-forradalmár, de a nép forrada'mára 
volt és nem a nagytőkéé. Midőn u Szovjetunió megszülelett. Szun-Jat- 
Szen a szabadság harcosinak bizalmival tekintett felé, s Kína és a 
Szovjetunió szövetségének lelkes és következetes hirdetője lett. Midőn a 
kínai Kommunista Párt megalakult, Szun-Jat-Szen a Kommunista Párttal 
való szövetséget hirdette és üdvözölte a Kommunista Pártnak, mint önálló 
szervezetnek a Kuomintang keretein belül való harcos tevékenységét, 
s az első világháború után alakult kantoni kormányban való részvételét. 
A KromsiiiöF'g ugyanis, melyet Zcmnlényi mír születésiben is olyannak 
lát, minf amilyen ma: Szun-Jat-Szen idejében szólea, átfogó s természe
tesen osztály összetételében heterogén, de nemzeti forradalmi szervezet 
volt, — jelentékeny mértékben forradalmi demokrata vezetés alatt. Az 
antifeudáíis és egyben nemzeti forradalom fejlődése, melynek bázisa a 
20-as évek elején a délkínai demokratikus köztársaság volt, élén a kan
toni kormánnyal, egyre nagyobb néptömegeket mozgatott meg. A Kuo- 
mlntangón belül kiéleződött az ellentét a polgári szárny, valamint a szé
les néptömegek szövetségét valló proletár és a kispolgári szárny között. 
Amilyen mértékben a polgárság megrémül az aktivizálódó forradalmi 
néptöniegektől és a feudálisokkál való kiegyezés útját keresi, olyan mér
tékben közeledik Szun-Ja1-Szen a forradalomnak kialakuló és fejlődő 
proletár-paraszt szárnyához, annál szilárdabban vallja a kommunistákkal 
való szövetséget és a parasztság milliói megmozgatásának szükségességét. 
Szun-Jat-Szen 1925-ben meghalt. Politikai végrendeletének legfontosabb 
pontjai — a Szovjetúnióval és a Kommunista Párttal való szövetség 
továbbfejlesztése.

Lenin értékelése szerint Szun-Jat-Szen fenköit *forradalmi demo
krata, telve hősiességgel». Ezt a férfiút merészelte Zemplényi a maga 
szung fantáziájával Csang-Kui-Sekkel hozni egy nevezőre.

Csang-Kai Sek egy ideig Szun Jat-Szen egyik titkára volt. (Megjegy
zem, hogy 21 évv.l volt fiatalabb a nagy forrada'márnál, aki 1860-ban 
született.) Katonatiszti képesítését és képességeit felhasználták és a knn-
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lom kormány hadseregének vezérkari főnőké lett. Amikor a Kuomintang
polgári szárnyának népellenes törekvései erősödtek, s ez különösen meg
gyorsult Szuin-Jat-Szennek 1925-ben bekövetkezett halála után, Csang- 
Kai-Sek a polgári szárny egyik vezetője lett. 192G ban még Kantonban 
tettek már kísérletet a kommunisták kiszorítására a kormányból és a 
Kuomintangból, de a balszánny ekkor ezt még megakadályozta. Ebben 
az évben indult meg a kantom kormány északi hadjárata egész Kína 
demokratikus egységének megteremtéséért.

A polgári szárny elérte, hogy a hadsereg főparancsnokául Csang- 
Rai-Seket nevezték ki. A hadjárat győzelmét a Kuomintang jobboldala, 
mely az oda beáramló földbirtokos elemekkel megerősödött és amely köz
ben kapcsolatba lépett a külföldi imperialistákkal, arra használta fel, 
hogy szembeforduljon a baloldallal, elsősorban a kommunistákkal. Csang- 
Kai-Sek csapatainak Sanghájba való bevonulását 1927-ben a kommunis
ták ezreinek legyilkolása és egyben az imperialisták előtti behódolás 
követte. A Kuomintang a nagybirtokosokkal kiegyező és szövetkező bur
zsoázia egész szervezetévé vált nemcsak Dél-, hanem Közép- és Észak- 
Kínában is. Szun-Jat-Szen programját a földreformról, a demokratikus 
átalakulásról, a teljes nemzeti függetlenségről a Kuomintang azért árulta 
el, mert soraiban a nagybirtokosokkal szövetkező burzsoázia kerekedett 
felül és nem azért, mert nem volt egyéb, «mint a Szung-család és a vele 
társult többi kínai nagytőkések hatalmas üzleti vállalkozása», ahogy ezt 
Zemplényi fölénj'esen megállapítja.

A külföldi tőke befolyása Csang-Kai-Sekék felülkerekedése után 
tovább fokozódik, bár az előzőleg is sokkal jelentékenyebb volt, mint 
Zemplényi állítja.

Zemplényi «elfelejti» megvilágítani, hogy az a négy nagytőkés cso
port, melyek egyike Csang-Kai-Sekék csoportja, a külföldi nagytőke fő- 
ügynöksége az országban; ők nem egyszerűen partnerek, hanem szolgái 
a newyorki nagyuraknak. Amikor haszonnal tehetik, szívesen becsapják 
gazdáikat, de szolgák, akik Kína* nemzeti függetlenséget eladták és mint 
Amerika vazallusai akarnak amerikai segítséggel továbbra is a hatalmas 
nép fölött uralkodni.

Zemplényi Kuomintanggal kapcsolatos «tévedései» is enyhén szólva 
furcsák, azonban eltörpülnek amellett, amit a népi forradalomról írva 
vagy elhallgatva elkövet. Mert mit jelent az, hogy a Kuomintang által 
kormányzott terü’eteken «komoly szervezett munkásmozgalom nem 
volt?» Azt, hogy Zemplényi tagadja a munkásosztály és a Kommunista 
Párt szerepét a huszas évek Kuomintang-mozgalmában, az 1927-ben be
következett szakadás előtti időszakban. «Elfeledkezik» vagy nem tartja 
még említésre érdemesnek sem azt a tízéves harcot, amit a japán betörés 
előtt a munkásosztály szövetségben a parasztság óriási tömegeivel foly
tatott a nemzetárulóvá vált Kuomintang ellen a demokratikus forradalom 
célkitűzéséért? A japánok elleni harccal kapcsolatban nem veszi észre 
a népi forradalmi erők küzdelmét, bár lehetetlen, hogy erről még ma 
sem lenne tudomása.

Zemplényi megengedi magának azt a megengedhetetlent, bogy a 
dicsőséges kínai Kommunista Párt létéről és szerepéről egyetlen szó
val se emlékezzék meg, s a győztes kommunista csapatok csak úg\ 
megjelennek, maga sem tudja honnan. Talán azt gondolja — s nem 
kívánta megírni — hogy komoly munkásmozgalom, tehát komoly 
kommunista mozgalom is csak a japánok által megszállott terü
leten, a japán megszállás éveiben fejlődött ki? A valóság az, hogy
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a japán betörést megelőző 10 évea polgárháború során vonultak
Dél-Kl'nából Észak-Kínába azok a kommunista vezetés alatt álló 
seregek, amelyeket rögtön Csang-Kai-Sekék árulása után szerveztek 
meg. A felszabadított országrészek küzdelme: része és tontos bázisa 
volt annak a harcnak, amit a kínai munkásosztály pártjának veze
tésével egész Kínában íoljv^tott. A japán betörés után ez országrészek 
küzdelme: r?sze és fontos bázisa volt a japánok elleni fegyveres harcnak 
is annak a politikai küzdelemnek, mely a nemzeti védelmet szabotáló, 
»erejét a japánok veresége utánra tervezett polgárháborúra tartalékoló 
Kaomintang ellen folyt, egész Kuomintang-Kínában is. A japánok Mand
zsúriában valóban gyorsított iramban építettek ipari, közlekedési és katonai 
bázisokat a Szovjetunió ellen tervezett és Kína ellen folytatott háború
juk számára. Mandzsúria egész Kína legfontosabb ipari területévé váll 
3 ez a tény Zemplényi «gazdasági háttéri-szemléjéből maradéktalanul 
kiesett. Viszont a Kuomintang vereségeit valahogy meg kell magyarázni. 
És így a kommunista csapatok megjelennek valahonnan és — győznek. 
Valami minden bizonnyal «elősegíti* a győzelmet és Zemplényi meg
említi a segítő tényezőket. Az egyik — a Kuomintang kormányzat kor
rupciója, ami vitán felül létezik. Igaz, megvolt lő évvel ezelőtt is. amikor 
szintén polgárháború dúlt, de úgylátszik, még nem volt elég «liatékony*. 
Most érte el azt a fokot, hogy Zemplényi szerint «az amerikaiak által 
Csang-Kai-Seknek küldött hadianyag és egyéb felszerelés megérkezett 
ugyan Kínába, de csak kis részben jutott el a Kuomintang hadsereghez; 
nagyobb részét a kínai kormány tagjai eladták». C'gylátszik másfél év
tizeddel ezelőtt a kínai vörŐ3 hadseregnek (akkor úgy hívták a néphad
sereget) még nem volt elég pénze, vagy a Kuomintang kormánynak —- 
szerencséjére —- még nem volt elég külföldről kapott fegyvere, hogy 
létrejöjjön a fantasztikus «üzlet», a Kuomintang uralom megdöntésére.

Zemp’ ' yi fantáziájában sehogysem fér meg az a gondolat, ho^y 
a néphadsereg csapatai súlyos harcokban zsákmányolták a fegyvereket, 
amit nem pénzzel, hanem sokezsr és soktízezer kínai hazafinak a szabad
ságért kiontott vérével fizettek meg. S hogy nem «véletlenül» használja 
fel a Kuomintang-rendszer korrupcióját, — ami bizonyos hihetőség* 
látszatot kelt, mert tényleg létezik — a szabadságharcosok hősiességének 
elhomályosítására, ez kitűnik az általa felhozott «másik tény ez 3 »-höl. 
Ez a másik segítő tényező szerinte — az Észak-Kínában szokásos éhínség. 
«Az Észak-Kínában éhező millióknak csak alkalom kellett ahhoz, hogy 
csatlakozhassanak egy hadsereghez, amely a népé és amely dél felé tör 
előre. Dél felé, ahol — úgy hírlik — van ennivaló.» S ehhez még hozzá 
teszi: «megiepö-e az, hogy kardcsapás, puskalövés nélkül dezertálnak 
egész Kuomintang hadseregek?»

A kínai parasztság igen jól tudja, Észak-Kínában és Dél-Kínában 
egyaránt, hogy nyomorának oka a földesurak és uzsorások uralma. 
A kínai nemzeti forradalom egyben agrárforradalom. A néphadsereg által 
felszabadított területeken felosztják a földet, s a családtagokkal együtt 
ma már több, mint ICO millió paraszt kapott részesedést a kiosztott 
földekből s eltörölték a földesurakkal és uzsorásokkal szembeni nyo
masztó adósságaikat. A kínai forradalom mai szakaszának ez az egyik 
legnagyobb horderejű «gazdasági háttéré», győzelmének egyik döntő oka. 
S most ezek a parasztok, akik megszabadultak sa.j't elnyomóiktól, akik 
falvaikban a Kommunista Párt vezetésével megteremtik saját népi hatalmi 
szerveiket, most Zemplényi szerint; vágyódnak el délre, nem egész Kína



felszabadításáért, hanem.— az éhség hajtja őket el a felszabadított terü
letekről. Ehhez aligha kell kommentár.

A Kommunista Párt vezetésével létrejött és továbbfejlődik egy olyan 
azéles méretű nemzeti front, amire még nem volt példa Kína történetében. 
Ebben a nemzeti frontban dominál a munkásosztály vezetőszerepe mellett 
a munkásosztály és a parasztság szövetsége. Magában foglalja a városi 
kispolgárságot és csatlakoztak hozzá vagy keresik a csatlakozás útját 
egyéb, még bizonyos középburzsóá rétegek is. Ez a nemzeti front leszámol 
a nagybirtokos osztállyal és az úgynevezett «bürokratikus burzsoáziával», 
ami nem más, mint a Kuomintang államapparátussal egybefonódott kínai 
nagyburzsoázia.

A nagybirtokosok és a velük összefonódott nagyburzsoázia — a négy 
nagytőkés csoport — a népi erők elleni harcukban kerestek és természe
tesen találtak támogatást a kültöldi imperialistáknál, feloldozva az ország 
érdekeit és függetlenségét is. Uralmuk szétverése a nemzeti szabadság 
kivívásának egyik elengedhetetlen követelménye.

A nemzeti front kereszlülviszi, illetőig keresztülvitte a felszabadított 
területeken a japánok és a kínai nagytőkései* tulajdonában volt válla
latok államosítását. A felszabadított területek ipara fejlődik, ami a múlt 
évi jó aratással együtt lényegesen megjavította c területek gazdasági hely
zetét és elősegíti a harcot egész Kína felszabadításáért. Nem éhínség, 
hanem éppen jó aratás előzte meg a néphadsereg nagyarányú, történelmi 
jelentőségű offenzíváját: szabad parasztok aratása, akik megkapták az 
urak földjét és megszabadultak az uzsorától.

A Kommunista Párt építi a nemzeti frontot és kemény harcot folytat 
a Kuomintang által kormányzott területeken is, ahol számos partizán 
körzet is képződött. Több mint egy millióra becsülik azoknak a közép- cs 
dé'kínai parasztoknak a számát, akik aktívan részt vesznek a partizán- 
mozgalomban a Kuomintang front háíamögölt és mélyen fekvő terü
letein is.

1948 nyarán Mukden körzetében még közel félmilliós, a Tiencsin- 
Peking-Kalgan vasútvonal övezetében pedig 1 milliós Kuomintang had- 
seregcsopcrt volt.

Martinov elvtárs, a Bolsevik januári számában a kínai eseményekről 
szóló cikkében közli, hogy a Kuomintang taktikája ekkor az volt, hogy 
amíg a fenti hadseregei tartják pozícióikat, addig Dél-Kínában újabb 
hadosztályok tucatjait állítják fel és fegyverzik fel amerikai fegyverek
kel, amelyeket azután új hadjárat céljából Észak-Kínába és Mandzsúriába 
átdobhatnak. Azonban megindult 1948 őszén a néphadsereg újabb offen- 
zívája, melynek eredményei közismertek. A mukdeni hadsere ̂ csoport 
megsemmisült, a Tiencsin-Peking-Kalgani, valamint a Kajfun-Szucsoui 
hadseregcseportok elpusztultak és a néphadsereg Nanking előtt áll és 
létszáma tovább emelkedők. 1948 végére reguláris csapatainak már több, 
mint 3 millió harcosa volt, míg a Kuomintang hadseregek létszáma már 
nem érte el a 2% milliót. Kemény, elkeseredett harcokban került a nép
hadsereg kezébe az Amerikából szállított fegyvereknek igen nagy része, 
egyes amerikai lapok szerint több mint a fele. Egyre több felszerelést 
szállít a néphadseregnek a felszabadított területek ipara is. Ez a tény, 
amit nem lehet elhomályosítani a fegyverek megvásárlásának és a dél 
félé irányuló «élelemkeresésnek» meséivel.

Való igaz, hogy a Kuomintang hadseregek bomlanak és több nagy 
egység, egész hadseregcsoport is, nem «puskalövés nélkül», hanem alapos 
vereségek után átment a néphadsereg oldalára. Ez eredménye a Kommu
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nista Párt messzelátS, forradalmi, nemzeti front politikájának és katonai
győzelmeinek. De a Kommunista Párt mégsem becsüli le ellenfelét, amire 
Kínától távol s így nálunk is sokan hajlamosak minden újabb győze
lem hírére.

A néphadsereg győzelmeinek olyan beállítása, mintha azt szinte játszi 
könnyedséggel érnék el, ami Zemplényi cikkében különösen kirívó, 
a felszabadító harc óriási erőfeszítéseinek és hősiességének lebecsülését 
jelenti. Ugyan miért harcolna a Kuomintang katona? «A kormány üzleti 
nyereségéből részesedhetik a tábornok, de nem részesedik a katonai — 
mondja Zemplényi igen egyszerűen. Elfelejtette felvetni a kérdést, hogy 
ugyan miért harcoltak a magyar csapatok Horthyék alatt évekig és még 
Szálasiék alatt is hónapokig a rabságot hozó németekért a szabadságot 
hozó Szovjet Hadsereg ellen? Ezt is egészen elintézi az üzleti vállalkozás
ban való részesedéssel? Talán már más befolyásolási eszköz nincs a nép 
félrevezetésében, fizikai és szellemi elnyomásában gyakorlott uralkodó 
osztály kezében? A Kommunista Párt politikai harcának s óriási áldoza
tokkal járó felvilágosító munkájának, valamint a néphadsereg még több 
emberéletet követelő katonai győzelmeinek eredményeként a Kuomintang 
elnyomási eszközei megrendültek, bomlásban vannak, de még nem szűntek 
meg s ezért áll még a hatalmuk alatt a hatalmas Kínának ma még jó fele. 
Ennek tudatában kell értékelnünk a néphadsereg további harcainak 
további győzelmeit s a Kuomintang ne«n túlságosan messze levő elkerül
hetetlen teljes bukását.

Zemplényi felveti a Kuomintang részére nyújtott amerikai támogatás 
kérdését. Tapasztalt az amerikai politikában bizonyos ingadozást: nyíltan 
bevallani, vagy leplezni a további segítségnyújtást. Homályosan látja 
a kérdést, tehát a magyarázata is csak homályos lehet: a Kuomintang 
további támogatásának kockázatos vállalkozásához előbb «meg kelleti 
nyerni a közvéleményt és akkor Truman engedhetett volna a közvélemény 
ayomásának^. és megoldaná a «sajtó áthangolásával» a maga felelősségét 
az esetleges további veszteségéért.

A Kuomintang katonai erőire támaszkodva nem tudott időt nyerni 
ahhoz, hogy délen talpraállítsa az új támadáshoz szükséges újabb had
osztályokat. Hatra maradt még a politikai manőver lehetősége a béke, 
illetőleg fegyverszüneti javaslatokkal, ugyancsak idönyerés és a növekvő 
belső ellenállás letompítása céljából magában Kuomintang-Kínábaii. 
F politikai manőverek mögött is ott vannak az amerikaiak s így az ame
rikai sajtóhangok is. Csang-Kai-Seket félretölhalják egy időre, vagy végleg 
is, de a népi Kína ellen irányuló s egész Kína gyarmatosítását célzó 
imperialista politikájukat nem teszik félre. Tehát a Kuomintang katonai 
támogatását sem hagyják abba. De a segítséget lehet jobban leplezni és 
annak felhasználását esetleg még közvetlenebbül ellenőrizni, mint eddig. 
Azért is, hogy az amerikai és a világ közvéleményét újra félrevezessék. 
Azért is, hogy a Kuomintang békemanővereit megkönnyítsék. És nem 
utolsó sorban azért is, mert a népi Kína megtorló rendszabályokat helyez 
kilátásba.

Szabad Kínáiban államosították a japán vállalatokat, de nem államo
sították az amerikai, angol és más külföldi tulajdonban levő vállalatokat 
s ez a nemzeti front programjában mindeddig nem szerepel. Az újonnan 
felszabadított és ezután felszabadítandó területeken van számos amerikai 
és angol vállalat, míg a japán vállalatok főleg Mandzsúriában voltak 
koncentrálva. A Kommunista Párt nyilatkozata már kijelentette hogy 
a Kuomintang részére nyújtott katonai segítséget Kínával szembeni ellen
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séges ténykedésnek tekinti és a szükséges megtorlást kilátásba helyezte.
Nem kétséges, hogy az amerikai tulajdon kisajátítása is hozzátartozik 
a megtorló rendszabályokhoz. Az amerikai nagytökés9knek tehát van 
némi okuk gondolkodni, hogy nyíltan vagy csak leplezve folytassák 
a Kuomintang további támogatását. Vájjon melyik utón menthetik meg 
illetőleg veszíthetik el hamarabb nemcsak egész Kínát, mint gy urna tot, 
de a Kínában levő vállalataikat is? Angliának Kínával szembeni tartóz
kodóbb politikájában is szerepet játszik a háttérbe szorított partnernek 
az a számítása, hogy igv talán megmentheti, ami a részére még meg
maradt. Egy azonban nem kétséges számukra: a Kuomintang összeomlá
sával összeomlik az, amire imperialista számításaikat építhették, tehát 
támogatják és támogatni fogják a Kuomintangt — a teljes bukásig.

Befejezésül visszatérek a munkásosztály szerepére. Kína iparilag 
elmaradt ország, tehát a proletáriátus viszonylag kicsi. De ez a kicsi — 
Kínában több milliót jelent, amit lebecsülni nem szabad. És amit még 
kevésbé szabad lebecsülni: a kínai munkásosztály politikai egysége: 
melvet a Kommunista Párt maid három évtizedes harcában kovácsolt ki. 
Ez a feltétele és magyarázata annak, hogy a viszonylag kis munkásosztály 
maga mögé tudta és tudja sorakoztatni a parasztság száz meg száz milliós 
tömegeit, s a nemzet vezető osztálya lett az ország függetlenségéért és 
demokratikus átalakításáért folyó történelmi küzdelemben.

Azt hiszem, helyén való végül , megjegyezni, hogy sem a Magyar- 
Szovjet Közgazdasági Szemle, sem más sajtótermék, mely az olvasók 
szeretettre és megbecsülésére joggal számít, nem engedheti meg magának 
azt, hogy a tényeket nem ismerő vagy azt semmibevevő, egy nagy nép
forradalom lényegét meghamasító é& harcosait rágalmazó cikket közöljön. 
Ami pedig Zemplényit illeti, nem tudom, ki ő és mit tud azon kívül, 
amit cikke alapján meg lehetne állapítani. De ha zavarossága ellenére 
jószrnJékú, akkor talán megfogadja azt a szerény tanácsot, hogy ne 
írjon olyan kérdésről, amiről csak felületes fogalmai vannak s aminek 
megértése legalább olyan messze van tőle, mint akár Kína.

Nemes Dezső



A  M I C S U R I N — L I S Z E N K Ó -E R E D M É N Y E K
V I L Á G V I S S Z H A N G J A

Az imperialista ideológiai front legújabb jelenségei között kétség
kívül az a hisztérikus rikácsolás a legfeltűnőbb, amellyel a „legmoder
nebb“ érvekkel próbálják ellátni az egyetemes pesszimizmus tudományos 
alapjait. Ezzel egyidejű, s ezt magyarázó jelenség az a páni félelem éa 
féktelen gyűlölet, amelyet a Micsurin—Liszenkó-elmólet kelt a kapitaliz
mus tudós szolgáiban. Az an goi-ameri kai tudósok és a vezető értelmiségiek 
nagy része úgy viselkedik, mintha dolgozószobájuk kizsákmányolás véd te 
bensőségét és nyugalmát egy szörnyű új és nagyon is közvetlen veszély 
fenyegetné: a Micsurin—Liszenkó-elmélet és gyakorlat győzelme.

Alig akad ismertebb kapitalista tudós, író, gondolkodó, aki a maga 
szükölésével, vagy ótestamentumú átkozódásával ne járult volrua hozzá a 
Liszenkó elleni üvöltözés hangversenyéhez. Sir Henry Dale, az angol tu
dományos élet vezére lemondott a Szovjet Tudományos Akadémiában 
viselt tisztségéről — „illetéktelen kezek tudománytalan beavatkozása el
leni tiltakozásképpen“, s Waddingtontól Russelig és Darlingtonig min
denki kiállt Liszenkó ellen a „tiszta tudomány“ védelmében. A vitában 
a biológusok közül nemcsak Haldane, Abercrombie és Tessier vetlek 
részt Liszenkó oldalán, hanem még a kilencvenéves Bemard Shaw is 
kiállt, hogy egy kissé zavaros, de annál szenvedélyesebb hangú cikkben 
tegye nevetségessé a „Liszemkó-mumustól“ megriadt szellemi törpéket.

A Liszenkó elleni rágalomhadjárat és minden tudományos munka 
reménytelenségének hangoztatása persze nemcsak egyidejű, hanem szoro
san összefüggő jelenség.

1.
Az angol-amerikai „kultúrvilág“ egyik legnépszerűbb új könyve 

William Vogt amerikai agrárbiológus: „The Road to Survival“ (A fenn
maradás útja) című „müve“. Vogt úr, az USA agrártudományának dísze, 
háromszáz ingerült és kétségbeesett oldalon magyarázgatja, hogy az em
beriség fennmaradását, további létezését roppant veszély fenyegeti: az 
éhség. Vogt kissé elkésetten olvasta Malthus túlnépesedési elméletét és 
ennek szemszögéből szemlélte az amerikai mezőgazdaság alakulását. Mint 
szakképzett agrárbiológus úgy tudja, bogy az „amerikai civilizáció alapja; 
kilenc hüvelyk termő talaj“ és ebből hála az amerikai rablógazdálkodás
nak, erdökizsákmányolásnak, tervszerűségtől való irtózásnak: három 
hüvelyknyi humusz elporladt, elmállott, „elfújta ö szél“. A talajkiszára- 
dás és az erózió évente több megyényi területeket változtat terméketlen 
sivataggá Amerikában. Ez a helyzet Vcgt urat mód felett elborzasztja. 
Vogt úr látja, hogy az amerikai népesség szaporodása megállt, sőt a né- 
pességcsökkenés tünetei mutatkoznak. Ugyanakkor mindenféle alsóbb
rendű (mert nem amerikai) népek ijesztően szaporodnak, márpedig eze
ket a népeket — szerinte — az amerikaiaknak kell eltartaniuk. így Vogt 
ür azt indítványozza, hogy Amerika csak azokat a népeket támogassa a 
Marshall-kölcsön áldásaival, amelyek elfogadják a születésszabályozási 
Mar shall-tervet. Ez abból állna, hogy Amerika ezeknek az országoknak 
„szellemi fegyvereket“ adna a születésszabályozás (értsd: népességcsök
kentés) végrehajtására indított felvilágosító hadjárataihoz és ugyanakkor 
az amerikai fogamzást megelőző szereket készítő ipar milliószám szállí
taná az így felvilágosított lakosságnak a modem amerikai óvszereket.

243



Minderre óhatatlan szükség ran Vogt úr szerint mert „a? ember*
szörnyű egy fajta, tel hitetlenül kizsákmányolja a természet kincseit, mert 
„az ember“ mezőgazdasági csőd fejé közeleg, mert „az ember“ föld
golyója szegény, nem tudja eltartani a növekvő lakosságot.

Keli-e sok szót vesztegetni arra, hogy Vogt úrnak tökéletesen igaza 
»an, ha „az ember“ alatt, helyesen, amerikai monopoltőkést értünk''? 
Kcll-e a szocializmus felé haladó Magyarországon bizonygatni, hogy meg
felelő, tervszerű erdősítési politika nélkül a termőterületek csakugyan 
sivatagokká válhatnak? Kell-e kifejteni azt a marxi tételt, hogy minden 
termelési rendnek megvan a maga sajátos népesedési törvénye és, hogy 
bennünket, akik a szocializmust építjük, nem riaszt, hanem bizalommal, 
derűs eltökéltséggel tölt el az a tény, hogy a szocializmus felé vezető 
úton növekszik népességünk?

Vogt űr az imperializmus szellemi szemellenzői mögül a maga „tu
dományos“ területén csak katasztrófákat lát, mert a mezőgazdasági 
tudományok képtelenek „az ember“ eltartására.

A tálajmállá,siói rettegő Vogt űr „műve“ így máilaaztja az imperializ
mus szellemi elitjének agyveleit. De ha’ez nem volna elég, Bertrand 
Russel, ez imperialista világ vezető filozófusa időt szakít magának a 
nyombani atomháborút sürgető propagandától, s tovább porlasztja az 
egyveiőket új könyvével: „Human Knowledge: Its Scope and Limits“ 
London—New York 1949 (Az emberi tudás méretei é<s határai). Ez a 
könyv az untig ismert és ezerszer diszikreditáit logikai pozitivizmus idea- 
lieta, neomachista érveivel próbálja lerombolni a tudomány és a gondol
kodás megbízhatóságába vetett hitet. Russel szerint nem lehet többé 
kételkedni az emberi megismerés reménytelen gyatraságáibrun, a valóság 
megismerhetetlenségében, a tudományos módszerek megbízhatatlanságéban, 
így Russel, az egykori metamatikus-filozófus felcsap „az emberi értelem 
kozmikus csődje“ prófétájának és az egész emberi fajta pusztulásával 
kacérkodik:

..Ha a tengerekben található korlátlan mennyiségű hidrogént fel 
lehetne használni atomfegyverekben, akkor meglehetősen sok okunk 
volna a reményre, hogy a homo sapiens fajta oégez önmagával, a kevésbé 
elvadult állatok nagy előnyére.“

Vogt úr, Ruesel úr és társaik fenti épületes tevékenvségükön kívül 
alaposan kivették részüket a Liszenkó elleni rágalomhadjáratból. Szerin
tük a tudomány munkája reménytelen. Szerintük a valóságot nem lehet 
megismerni és alakítani. Szerintük az emberi gondolkodás nemcsak meg
bízhatatlan, hanem reménye sincs a hatékonyságra. Mégis ezt az impotens 
tudományt és gondolkodást féltik a Micsurin—Liszenkó-elmélet sáláini 
veszélyeitől, s a szovjet kormány „tudománytalan“ beavatkozásától. Nyil
vánvaló, hogy a Vogtok és a Ru&selek nem a tudományi féltik, hanem a 
tudománytól . félnek, a kommunista tudomány győzelmétől rettegnek. 
Bciirand Russel valójában azért kacérkodik a „homo spaiens fajta“ kol
lektív öngyilkosságának gondolatával, mert sejti, hogy a kommunista 
tudomány győzelme még gazdagabbá teszi a földgolyót a felszabaduló 
emberiség számára. f

Mi tehát ez a győzelem? Milyen jelszavak és milyen tények körül 
folyik a harc?

2.

A győzelmet L. D. Liszenkó akadémikus jelentette be tavaly • 
SZUKlb)P Központi Bizottsága által jóváhagyott híres beszédében, ame-
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!ye! annakidején a Társadalmi Szemle teljes terjedelmében leközölt« 
amelyről a Szabad Nép többször irt, s amelynek teljes anyagát u Szikra 
kiadta.

Mi volt Liszenkő közléseinek világjelentősége?
Az, hogy a darwini álom teljesült.
Az, hogy a tudomány és a termelés egy roppant területén sikerült 

megteremteni a kommunizmushoz vezető út tudomány-elméleti és gya
korlati alapját, a monopolkapitalizmusét messze túlhaladó termelési tech
nika és termelékenység megalkotásával.*

Az, hogy a kommunisták teremtő optimizmusáról az emberi élet 
egyik hatalmas területén derült ki újból, hogy a valóság sziklaszilárd 
alapjára épít.

Az, hogy a dialektikus materializmus újból diadalt hozó szellemi 
fegyvernek bizonyult alkalmazói kezében.

Darwin az emberiségnek arról a távoli, nagyszerű korszukárój álmo
dozott, amikor az ember a biológia törvényszerűségeinek pontos ismere
tében teremti meg a növények és állatok új alakjait. «Az új válfaj, ame
lyet az ember fog bevezetni, érdekesebb és fontosabb tárgya lesz a tanul
mányozásnak, mintha már lajstromba foglalt fajok végtelen számához 
egy újabbat csatolnánk* — irta Darwin.

Liszenkő közléséből mindenki megtudhatta, aki addig nem értesült 
róla, hogy az emberiség e «távoli nagyszerű korszakának» kortdrsai 
oagyunkl

Micsurin, majd nagy tanítványa, tanainak és gyakorlatának tovább
fejlesztője, Liszenkő több mint húsz éven át dolgozott e nagy területek 
megnyitásán. A szovjet biológiában még sokhelyütt uralkodott ekkor a 
morganizmus-weismanizmua a reakciós idealista biológia, amely a tények 
tömegével s" mben is makacsul ragaszkodott a „halhatatlan csiraplazma“ 
elmélethez, ahhoz, hogy a szerzett tulajdonságok nem orökölhetőek, tehát 
az ember nem alakíthatja a természetet. Ezek a szovjet biológusok a 
maguk területén nem fogadták el a marxi útmutatást, hogy a tudomány 
célja nem a világ leírása, hanem a világ megváltoztatása, tökéletesítése. 
Nyugati kartársaikhoz hasonlóan a laboratóriumok elszigeteltségében 
dolgoztak, miközben Micsurin, majd Liszenkő,  ̂ roppant szovjetország 
hatalmas területein folytatták kísérleteiket. A munka egyes tudományos 
kutntóállomások gazdaságain és « kolhózok százaiban folyt. Micsurin 
abból indult ki, hogy „mirden kolhózparaszt kísérletező és minden kísér
letező a természet átalakítója/'

Ebben a korszakban a szovjet agrártudomány számos expedíciót kül
dött az öt világrész minden tájára, minthogy „a szovjet növénytani kuta
tás célja a világ növényi lehetőségeit mozgósítani az emberiség szolgála
tában“. Ez a „mozgósítás“ és a Micsurin—Liszenkó-féle kiértetek 1940-re 
annyira igazolták ennek az irányzatnak sikereit, hogy 1940-ben a szovjet 
kormány leváltott« Vavilovot és Lisz-mkót állította a több mint 800 inté
zettel rendelkező. Lenin nevét viselő Mezőgazdasági Akadémia élére. Most 
már ez a hatalmas intézmény folytatta, vezette és szervezte a kísérleteket, 
amelyek a háború alatt szovjet Ázsia óriási területein zavartalanul foly-

• Sztálin a Párt XVIII. korgresszusán hangsúlyozta, hogy a javaknak a 
kcwrimunista társnda'om mtgva'úsílásához szükséges bőségét csak ügy érjük eh 
ha túlszárnyaljuk a legfejlettebb kapitalista országokat nemcsak a termelési 
technika területén, hanem a legfontosabb termékeknek egy lakosra eső meny- 
nyiségévcl la.



h altak . E z újabb nyolc évi vizsgálódás és kísérletezés eredményei alapján 
állt ki a SZUK(b)P Központi Bizottsága Liszenkó mellett. Nincs a világon 
testület, amely tudományos kérdésben komolyabb módon, nagyobb bizo- 
nyíték-anyag alapján döntött volna, mint a SZUK(bjP.

Mi ez a tudományos kérdés?
A Micsurin-Liszenkó elmélet a szerzett tulajdonságok örökölhetőségén 

alapszik. Ezt az orthodox, reakciós biológia tagadja. Noha ma minden 
józan ember tudja, hogy egysejtüekből nem fejlődhetett volna ki az egész 
állat- és növényvilág, ha a szerzett tulajdonságok nem volnának örököl- 
hetőek, a nyugati biológusok mégis tudománytalannak tartották és tartják 
a Micsurin—Liszenkó-elméletet, pedig, mint láttuk, azt a maga speci
fikus területén több, mint húsz év eredményei, tényei igazolták.

A származásiamnak azok a művelői, akikkel szolidaritásban Sir Henry 
Dale kivonult a Szovjet Tudományos Akadémiából, végkép tagadják a 
környezet hatását a szaporodási szervekre és így az örökölhető tulajdon
ságokra. Ezzel szükségképpen nemcsak isteni teremtést tételeznek fel, 
nemcsak a társadalom fejlődésének és fejlesztésének lehetőségét tagad
ják, hanem egyben alapot nyújtanak a fasiszta fajelméletnek is! Weisman 
német biológus szerint az ivarsejtek anyaga, a csiraplazma, változatlan 
egységek csoportjából áll, melyek a sejten belül harcban állnak egymással. 
Az ivarsejteken belüli küzdelem okát Weisrnan tudományosan nem bizo
nyítható elvekben látta. „Örök“ harccá ködösítette az egyed és közösség 
viszonyát, s döntő fontosságúnak nyilvánította ,,az egyed tisztaságának 
megőrzését.“ A weismanizmus a fasiszta fajelmélet és népesedéspolitika 
egyik legfőbb „tudományos“ pillére volt. Weisman híres mondása — 
„Mindennól fontosabb a halhatatlan csiraanyag megőrzése“ — „tudomá
nyosan“ megokolta és „védhetővé“ tette azt a hitleri politikát, amely a 
gázkamrákhoz és a „meg-nem-őrzött csiraanyagú“ népek legyilkolásához 
vezetett.

A fasiszta származástan „tudományosan“ bizonygatja azt a „bioló
giai törvényt“, hogy a változbatatlan emberekből álló és változhatatlan 
természeti környezetben élő emberi társadalmakat nem lehet alakítani, 
fejleszteni.*

A SZUK(b)P ez ellen a reakciós, fasiszta biológia ellen foglalt állást 
— Liszenkó és a haladás védelmében. Bernard Shaw ezzel a lépéssel 
kapcsolatban hangsúlyozza: arról van szó, vaj jóm igazuk van-e a tudósok
nak, amikor minden jogi korlátozástól függetleníteni akarják tudományos 
működésüket, vagy azoknak, akik szeriint az állam kötelessége, hogy a 
közjó érdekében éppen úgy ellenőrizze a tudósok ténykedéseit, mintahogy 
minden más ténykedést ellenőriz? Shaw az utóbbi mellett foglal állást:

„Régi kérdésemre, hogy ,Szabad-e anyámat vízzel teli üstben forralni, 
annak megállapítására, hogy egy érett korú asszony milyen hőfok mellett 
hal meg?1 — a rendőrség igen határozott nemmel felel. Liszenkó kérdésére: 
Tűrhet-e az állam egy olyan tant, amely minden állampolgárt az elkerül
hetetlen természeti kiválasztás felelőtlen szervévé tesz? A válasz szintén 
Nem.“ (Labour Monthly 1949 január 1, 20 old.)

A SZUK(b)P kiállását Liszenkó mellett az imperializmus tudós szol
* Lásd például Heribert—Nilson: „A fejlődés gondolata és e modern 

biológia“ Egyetemi Nyomda, 1945 (1) 17. old.: „Az embert éppen úgy konstans
variációs szférának kell tekintenünk, mint minden más biológiai fajtái. 
Ezt a pontot kell szem előtt tartania annak is, áld az ember társada’mi 
életére... vonatkozó gyakorta i rend zereket akar teremtem... A jövő égető 
társadalmi problémája inkább a stabilitás, mint a fejlődés körül fog forogni
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gál ahhoz hasonlították, amikor a római katolikus inkvizíció kényszerftette
Galileot, hogy tagadja meg azt a meggyőződését, hogy a föld forog. Per
sze ez badarság. Az inkvizíció nem a haladás, hanem a reakciós tudat
lanság oldalán avatkozott be. A szovjet beavatkozás jP̂ dig a haladó tudo
mányt segítette.

a.
A Micsurm-Liszenkó elmélet új növény- és állat-válfajok százait 

alkotta meg. A micsurini agrobiológia kiküszöbölte a biológiából a vélet
lent és valódi, a természetei átalakító tudománnyá formálta az élettant. 
A nyugat tudósai és közgazdái jól látják a mezőgazdaság forradalmi fej
lődésének sokféle következményét. Tudják, hogy a történtek a kapitalizmus 
egy újabb csődjét bizonyítják. A kapitalizmus imperialista korszakában 
hogyan is fejlődhetett volna a mezőgazdasági tudomány, amikor a fizető
képes kereslet hiánya miatt egyre gyakrabban kellett búzát tengerbe 
önteni, gyapotföldeket bevetetlenül hagyni, sertéseket elföidelni, kávéval 
mozdonyt fűteni és így tovább? Miért költött volna a monopolkapitalista 
állam milliókat agrobiológiai kutatásra, amikor a kérdés nálunk gyakran 
az volt, hogyan lehet „a természet könyöradományait“ visszautasítani, nem 
pedig az, hogy mikép lehet még több táplálékot, még több ipari nyers
anyagot a természetből kicsikarni?

Micsurin elsősorban „kertész“ volt. Növénytani kutatásokból indult 
ki. Miért tud a növénytan korszakalkotóvá válni? Itt az „intellektuel“ 
olvasónak el kell viselnie egy kis „szürke“ és „unalmas“ mezőgazdasági 
tájékoztatást.

Legfontosabb anyagaink a növények. Minden fontos élelmiszerünk 
növényi eredetű, akár közvetlenül, akár az állatok közvetítésével. A leg
több fontos ’pari nyersanyagunk és műanyagunk szintén növényi eredetű. 
Minden é l ’.miszerléncolat és a legtöbb nyersanyag- és műanyag-láncolat 
végül is elvezet a zöld növényekhez, amelyek feldolgozzák, elraktározzák 
a napfény energiáját és a levegő széndioxydjából, s a talaj és a vizek 
„sóiból“ készült anyagokat. Az emberiség haladásának egyik legfontosabb 
lépése volt. amikor a földmívelésre való áttérés lehetővé tette az emberi 
népesség roppant gyarapodását azáltal, hogy a táplálkozási láncolatban 
az ember közelebb került a zöld növényekhez, vagyis a napfény energiá
jához. Az állatok körülbelül négyszer anny't fogyasztanak, „költenek el“ a 
napfény energiájából, mint a növények. Emiatt „olcsóbb“ a gabona és 
a burgonya, m;nt a hús, emiatt olcsóbb a gyapot, mint a gyapjú. A juh 
élete, mozgása közben a belefektetett napenergia kb. nyolcvan százalékát 
költi el, míg a gyapotnövény csak kb húsz százalékot. A Micsurin— 
Liszenkó-féle gyakorlat egyrészt megnöveli a föld növény termését, más
részt úgy alakítja az állatokat, hogy azok kevesebbet „költsenek el“ a 
napfénv energiájából, s több húst. tejet adjanak az embernek.

A Micsurin—Llszenkó gyakorlat tehát teljesíti a maga területén a 
sztálini követelményt, túlszárnyalja a kapitalista országokat termelési 
technikájában és a legfontosabb termékeknek egy lakosra eső mennyisé
gével is (Az új szovjet tehénfajta közel hatvan százalékkal túlhaladta a 
svájci tehenek fejadási világrekordját, hasonló a helyzet számos gabona
fajta tekintetében. Észak Szibéria roppant területein terem most gyümölcs 
és gabona, olyan gyümölcs és gabona, amelyet a micsurinisták tettek 
fagyállóvá, koránérővé stb. A szintetikus nyersanyagok között „csak“ a 
cukrot, alkoholt, mügumit és benzint említjük meg, amelynek alapanyaga
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a növény. A szovjet műgumi, a „Sovprene“ jelenleg még drágább, mint a
természetes gumi, egyszerűen azért, mer! a gumiültetvények kulijai éh- 
bérért dolgoznak. Viszont a „Sovprene“ sok tekintetben jobb minőségű, 
mint a természetes-* és ha egyes növényfajtákból sikerül többet, gyorsab
ban termelni — . £  kísérletek sikert ígérnek — akkor a „Sovprene“ még 
olcsóbb is lesz.)

De a Liszenkó bejelentés tényeinek és következményeinek felsorolá
sát korántsem fejeztük be. A Szovjetunió nagy erdősítéssel párosult me
zőgazdasági terve többek között azért is fogja a szovjet föld roppant 
sivatagjait termőterületekké, „kánaánokká“ változtatni, mert a szovjet 
agrobiológia az erdősítés új tudományos alapjait teremtette meg.

A szovjet tudomány így veszi el a természettől azt, amire az ember
nek a szocializmus építéséhez szüksége van, így teremti meg a kommuniz
mushoz vezető út tudományos előfeltételeit.

4.

Az eflmúlt három év alatt több mint száz angol, amerikai, francle, 
holland és spanyol „tudományos munka“ jelent meg az emberiséget fe
nyegető túlnépesedési veszélyről. A kapitalizmus e tudós szolgái tudják, 
hogy körülbelül hat-nyolcszázmillióval több ember fog élni a világon 
1970-ben, mint élt 1940-ben, ugyanakkor a nyugati népesség száma csök
ken (USA, Anglia, Ausztrália stb.) Közben látják a kapitalista mezőgazda
ság csődjét. Vogttal indítványozták, hogy az emberiségnek intézményesen 
hozzá kell fognia a népesség csökkentéshez. A háborúk, éhínségek és 
járványok nem elegendők, a földgolyó szegény, az ember szapora, ha el 
akarjuk kerülni az éhenpusztulást, csökkentsük a föld lakosságát.

íme, a két jelszó: „A földgolyó szegény, az emberiség éhenpusztul.“ 
fis a másik: „A földgolyó olyan gazdag, amilyenné az ember tervszerű 
munkája és tudománya teszi.“ Az első jelszó mögött felsorakoznak a 
monopolkapitalizmus tényei. A második mögött a leninista-sztálinista 
tábor hatalmas eredményei.

A föld lakossága csakugyan rohamosan növekszik. A Szovjetúniónak 
1970-re előreláthatólag 270 millió lakosa lesz. De a szovjet agrobiológia 
el tudja tartani ez! a növekvő népességet. Az új lakosságot a sivatagok
ból teremtett kánaánok új városainak és falvainak ezrei fogják várni.

Persze: a népességnövekedés kérdését csak tervgazdálkodás tudja 
megoldani. A kapitalista ideológia retteg és gyűlöl, amikor tervgazdálko
dásról van szó. Ezek a „humanisták“ inkább megfosztanák az élettől a 
lehetséges embernemzedókek millióit, mintsem hogy felszabaduljanak a 
kapitalizmus öngyilkos ideológiájának igája alól.

De a szovjet agrobiológia ahhoz is hozzájárul, hogy a növekvő 
lakosság jobb minőségű emberekből álljon. A szovjet tudósok, éppen 
úgy. mint dr Boyd Orr és nyugati kartársai, rég megállapították, hogy 
egy lakosság életrevalóságát, átlagos szellemi képességeit óriási mértékben 
az egészséges táplálkozás határozza meg. Az egészséges táprend nagv 
mértékben lehetővé teszi az emberiségnek — más tényezők mellett —, 
hogy az átörökölt képességek a legteljesebb mértékben kifejlődjenek. Orr 
szerint a legfontosabb kérdés, hogy mennyi tejet tudunk adni a lakos
ságnak.

Mindez ás még sokkal több rejlik a „Liszenkó-iiggyel“ kapcsolatos 
hisztérikus nyugati üvöltözés mögött. Dehogyis van csak arról szó, hogy
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a szerzet! fuTajcíonsSgoTc átorőkolhet^k-e Vagy sem. X OsrenTíŐ közlés
űjabb nagv csapást mért a Nyugat pesszimizmusába, irracionalizmusára, 
„humanizmusára“. És a fegyver megint a dialektikus materializmus volt.

A rémkép, ami a kapitalizmus tudós és széplelkü szolgái előtt lebeg, 
nem is lehetne ijesztőbb Kína felszabaduló ötszázmilliója is megkapja a 
Szovjetunióban kidolgozott fegyvereket és eszközöket: a béke a teremtő 
munka csatájának diadalmas fegyvereit és eszközeit Ezekkel az eszkö
zökkel és fegyverekkel harcolnak a többi felszabadult és felszabaduló 
népek Ez a rémkép teszi hallatlanul sürgőssé az irracionolista-pesszfmista 
front erőinek támadását a tudomány és művészet minden területén Ez 
győzi meg az imperialisták tudós és széplelkű szolgáit arról, hogv koz
mikus rémképüktől csak egy harmadik háború mentheti meg őket

Ez a magyarázata annak, hogy a legképtelenebb rabulisztikával egy
kor még józanabb és tisztességes „tudósok" letagadják a »énvek millióit, 
s kénytelenek a fasiszta származásiam „elmélethez“ fordulni a halhatat
lan csiraplazma és a kifürkészhetetlen mutációk formájában.

Az ő rémképük a mi közelgő diadalunk lelkesítő víziója Ennek a 
víziónak valóra váltásán kell minden tudósnak dolgoznia, ezt a víziót kell 
minden művésznek terjeszteni és tudatosítani.

Pálóczy -Horváth György



SINCLAIR LEWIS ÉS AZ AMERIKAI ÉLET

E u ró p a i o lv a só  m a érth ető  gy a n ú v a l vés* a  k ezéb e  m in d en  az E g y e
sü lt  Á llam ok b ól szá rm a zó  sze llem i term ék et. Az a m erik a i irod a lom n ak , 
m ű v észetn ek  a két v ilágh áb orú  k özötti rea k c ió s e ln y o m á so k  korában $ 
k ü lö n ö sen  a n á cizm u s év e i a la tt á ld em o k ra tik u s «Id eológiájával»  leh etett  
m ég  ném i varázsa , a n n á l is  in k áb b , m ert a n áci im p er ia lizm u ssa l k ié le 
n d ő  v ersen y b en  id eo ló g ia i sík o n  n éh á n y  p on ton  a h iv a ta lo s  am erik a i 
p o litik á n a k  lega láb b is lá tsza tra  szü k ség k ép p en  eg y ezn ie  k e lle tt a  h a la d ó  
eszm ék k e l. íg y  a két v ilágháború  k özötti a m er ik a i frón em zed ék  so k  kép
v is e lő je  üd ítő  ú jd o n sá g  vo lt k ü lö n ö sen  azok b an  az orszá g o k b a n , a h o l a  
rea k c ió  a leg lep leze tlen eb b ü l k erü lt ura lom ra. U pton  S ín cla ir-rő l n em  is 
s*ó]va o ly a n  írók  m int H em in g w a y , S h erw ood  A nderson , S in c la ir  L ew is, 
ső t m ég  T h eo d o re  D reiser  is  fr iss  "levegőt, ü d ü lést h o zta k  az a k k ori M a
g y a ro rszá g  b ecsü le teseb b  o lv a só in a k .

G yök eresen  m eg v á lto zo tt a zo n b a n  a h e ly ze t, a m ik o r  az im p er ia liz 
musok fegyveres megütközésére kerü lt ism ét a sor a második világhábo
rú b an . Az E g y esü lt Államok politikai teoretikusai jól vigyáztak arra, 
h o g y  valamilyen ideológiai fogással idejében elhatárolják magukat a  
fasizmus ellen akkor velük szövetségben volt haladó erőktől. Walter 
Lippmann, az amerikai reakció nagy politikai teoretikusa már a háború 
folyamán ügyesen összekötötte az emberi szabadság ügyéért folytatott 
küzdelem jelszavát az amerikai imperializmus érdekeivel. Tézise ez volt: 
h a  az Egyesült Államok ragaszkodik nemzeti nagyságához, vállalnia keli 
e na^vság politikai «kötelezettségeit» is, vagyis, a nyugati félteke védel
mét. Ez azt jelenti, hogy ezt a háborút nem követheti az első világháború 
utáni csömör pszichózis, hanem az amerikai katonának továbbra is fegy- 
verben kell maradnia a «nyugati félteke védelmére*, vagyis a háborúban 
ennek az ideológiának értelmében nem a náci sovinizmus állt szemben 
az emberiség ügyével hanem a «nyugati félteke védelmére hivatott» ame
rikai so\ inizmus a fasiszta sovinizmussal Ez az ideológia művészi meg
valósulásában szörnyű elszegényedést jelent. Folytonosan csépelt témái: 
az amerikai honalapítók, hőstettei, az amerikai «demokrácia» védelmére 
kiagyalt rémtörténetek, az «amerikai évszázad» hangoztatása, vagy, és ez 
a leggyakoribb a burzsoá értelemben talpraesett hősnek az «egészséges» 
szabad versenyben: értsd kizsákmányolásban elért sikere', a vagyoni kar
rier Ebbe a kategóriába tartozik a szegény gépírónő és a séf szerelmi 
bonyodalmának émelyítő filmsablonja is. E hazug ostoba szellem lassan 
teljesen elidegeníti és kiábrándítja az amerikai irodalom és művészét 
európai közönségét.

Pedig ennek az amerikai irodalmi sovinizmusnak megvannak a kép
zett elméleti képviselői is.

Közvetlenül a háború után a Tengerentúli Kiadószolgálat — Overseas 
Edition Inc. — kiadásában jutott el hozzánk Alfred Kazin irodalomtör
téneti tanulmánya. A tanulmány 1890 és 1940 közüt tárgyalja az ame
rikai próza történetét. A színes angolsággal megírt munkát a hivatalos 
Amerika tengerentúli terjesztésre tartotta érdemesnek, s valóban, mi is 
kordokumentumot láfbetunk benne: Kazin szerint ugyanis a tárgyalt 
ötven esztendő amerikai p ró zá já n a k  fő  k érd ése  az «amerikaivá levés»,
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vagyis egy , a minden más é lm én y tő l fü ggetlen , minden más hatástól 
ment, tiszta amerikanizmus felfedezése. Kazin fő tézise az, hogy 1890, 
vagyis a viktoriánus hatások alól való felszabadulás első kísérleteitől és 
az amerikai «realizmus» eleő megjelenésétől fogva az alapvető kérdés 
egy sajátosan amerikai atmoszféra és irodalmi szellem megteremtése —• 
ami, Kazin szerint, az új nemzedéknek, az 19-10-es krízis bekövetkeztével, 
sikerült. Igaz, ebben elpusztult az első világháborút követő hagyomány 
— Arcnibald Mac Leish a huszas évek pacifista regényét, Howard Mum- 
ford Jones a modern irodalom hitetlenségét, Brooks pedig erkölcsi fele
lőtlenségét támadta meg —, de az irodalmi szellem e beszűkülése Kazin 
szerint szükséges volt a nácizmus legyőzésére kész harcos szellem meg
teremtéséhez. Kazin szerint tehát a második világháború ideológiai síkon 
sajátos elszegényedéshez vezetett: kutyaharapást szőrével — a féktelen náci 
sovinizmust amerikai sovinizmussal kellett gyógyítani. Vagyis ahelyett, 
hogy a huszas és a harmincas évek dekadens irodalma a veszély éveiben 
egy általános, öntudatos humanizmussá terebélyesedett volna ki. ma egy 
szükebb. újnacionalista irodalmi ideológiával állunk szembem amely a* 
amerikai irodalomtörténeti problematikát az ,.amerikaivá levés“ fő kér
désében állítja fel. E hazug szellemtörténeti észtornából csupán annyi 
igaz, hogy a második világháború teljes állásfoglalást követelt. Megindult 
tehát az éles polarizáció folyamata s az imperializmus roppant belső 
nyomása gondoskodott arról, hogy a polarizáció túlnyomórészt reakciós 
előjelű legyen: sovinizmus, butítás, hazudtfzas és minden probléma el- 
kenése ma az uralkodó irány. Persze minden feszülő ellentétet elkenni, 
minden őszinte hangot elhallgattatni mégsem lehet. Itt-ott felszakad a 
gát s akkor kibukkan ennek a hivatalos amerikai ideológiának minden 
belső zavara, ellentmondásossága és embertelen volta. Ha ritkán is. de 
itt-ott mégis megszólal egy igazibb, emberibb hang, amely leleplezi az 
amerikai » .«perializmus belső rothadtságát, embertelenségét és az ame
rikai élet sivárságát, ilyen hanggal találkozunk S Lewis több munkájá
ban, amelyek közül kettő, az Elmer Gantry és a Kingsblood Royal ma
gyar fordításban a felszabadulás óta került a magyar könyvpiacra. Külö
nös, hogy az Elmer Gantry, amelynek kiadására csaknem két esztendővel 
ezelőtt került sor, nagyobb visszhangra nem talált, s egyelőre a Kings
blood fíoyal-t sem kíséri különösebb figyelem. Éppen ezért érdemes lesz 
néhány szót szólnunk S. Lewis-ról, az amerikai élethez való viszonyáról 
9 e  két, időben ugyan távol eső, de magyar fordításban a felszabadnia« 
óta megjelent regényéről.

Kazin említett irodalomtörténete az első világháború utáni amerikai 
űjrealizmus kezdetét két regény, Sherwood Anderson Winsburg, Ohio 
(1919) és Sinclair Lewis Main Street (1920) c. müveinek megjelenésétől 
számítja S mindkét munka valóban új szellem ébredését jelzi: tárgyukat 
nem az Európában is oly jól ismert amerikai felszínről, hanem mélyen 
a valóságból, az amerikai hétköznapokból, a falu, illetve kisváros é l t é 
ből veszik. Ez az amerikai kisvárosi kispolgári élet, ahogyan í.ewis-nél 
megismerjük, végtelenül ostoba, kicsinyes, aljas és kegyetlen. Felszínes 
jólét és siker mögött pusztítanak mindazok a bűnök, amelyek a kapita
lizmus expanzív korában, a honfoglalás idejében még mint polgári erény 
hagvományozódtak nemzedékről nemzedékre. Sinclair Lewis maró sza
tírával támad erre a. kisvárosi hitványságra. A Main Street, a Rabbit 
(1922), az Elmer Gantry (1927) és a Dodsivorth mind ebből a témakörből



valók. S mondhatjuk a huszas években ez Lewis legnagyobb írói él
ménye. Ebben az élményben döntő az a felismerés, hogy az ember első
sorban nem alkatilag lesz azzá, ami, hanem a körülmények folytán: éle
tének tekintélyes része, ha tetszik, ha nem, társadalmilag determinált. 
Demokrácia és szabadság jelszavai mögött a társadalmi előítélet ezer 
vastörvénye nyomorítja meg a teljességre törekvő ember fejlődését: Sher
wood Anderson hőseit ebből a börtönből a felelőtlen vándoréletbe viszi 
s Dark Laughter-jenek (Néger kacaj) hőse, a szabadságra vágyó művész, 
végül a felszabadulást a négerek diadalmas el nem fojtott nevetésében 
találja meg; Lewis azonban nem lát megoldást, csak a diagnózist álla
pítja meg, regényeinek «hősei» átlagamerikai kisvárosi nyárspolgárok. 
Az Elmer Ganlry-ben egy baptista, majd methodista prédikátor történetét 
mondja el. Az amerikai kisváros «vallási» élete szorosan egvbefonódik 
az egész társadalmat kormányzó elvek rendszerével —. a szószén, támasztó 
pillére a fennálló társadalmi rendnek: a «jó keresztény» fogalma azonos 
a pontos adófizetőével, a lelkes prohibicionístáéval, o. prostitúció, a ki
csapongás elleni küzdelem áíszemérmes bajnokáéval és az Isten áldását 
élvező sikeres üzletemberével. Ez a felszín, amely mögött, ahogy Lewis 
bemutatja, a legsötétebb bűnök mocsara van. Az egész kispolgári világ 
voltaképpen kettős életet él: egyet a «világ» számára, álszenteskedve, 
előítéletekkel telten, képmutatóan, egy másikat a színfalak mögötti sötét
ben, lopva, tolvaj módjára. Szabad ember ebben a világban nincs, a láza
dók megsemmisülnek, vagy megtörnek. Az elnyomott munkásosztály 
független annyiban, hogy a rothadt, nyomorult polgári világ belső zava
raival szemben érdektelen. A «hős», Elmer Gantry osztályának tipikus 
képviselője, akinek élettörténete a típus, az amerikai kispolgár természet
rajza Elmer Gantry alkatilag szerencsés fickó: erős, szép hangja van, 
remek sportember, igaz, nem túlságosan intelligens, de jó irányítás mel
lett sok jót is tehetne. Fiatal diákkorában lázadással kezdi: a baptista 
egyház Terwillinger-kollégiumában sűrű vérének ellenszenves az ájtatos 
kollégiumi fegyelem s még nem tanult eleget ahhoz, hogy bűneit kép- 
mutatással leplezze Jim Lefferts barátjával — aki szabadgondolkodó — 
szorgalmasan járnak a kocsmába és a szomszéd városka lányaihoz. Elmer 
Gantry azonban gyenge télek — hiúsága, anyjának könyörgése, elöljárói
nak hízelgése leveszik a lábáról: az «igaz útra» tér s egy nagyszerűen 
elmondott megtérési jelenet után elhatározza, hogy baptista prédikátor 
lesz. Életének ebben a szakaszában, még sokszor meggyőz bennünket 
arról, hogy hisz is abban, amit csinál. Ez azonban nem sokáig tart. Már 
mint szeminaristának legfőbb gondja az egyházi karrier s a képmutatás 
lassan második énjévé lesz. Szenvedélyeinek — nőknek, italnak —- titok
ban hódol s a bajból képmutatással menekül. Nagyszerű szervező — egy
házközségeinek ügyeit a modern nagyüzem szervezési elveinek alapján 
rendezi be. legfőbb eszköze a hirdetés. Időnként a személyes erőszaktól 
sem r?ad vissza, a kétkedőket, a hitetleneket a helyszínen intézi el egy- 
egv jólirányzott ökölcsapással. Ugyanakkor módja van arra. hogy egy
házközsége világi elöljárói mindig a legtehetősebbekből, a társadalmi 
előkelőségekből kerüljenek ki. Így — egyetlen kellemetlen közjátéktól el
tekintve •— Elmer Gantry prédikátori pályája gyorsan ível felfelé, a 
huszas évek eleién már egv nagy egyházközség élén áll. az igazi keresz
ténység. az erkölcsösség rettenthetetlen bajnoka, a Művészet. Irodalom 
és Sajtó Megtisztításáért Küzdő Nemzeti Szövetség leendő titkára. A nők 
Iránti titkos szenvedélye időnként bajba keveri, utoljára titkárnői egyike
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Indít zsaro lási h a d já ra to t e llen e , de  E lm er G antry fed d h ete tlen  erk ö lcs i-  
sége m inden  cse lb en  nap n ál fén y eseb b en  beb izon yosod ik . * 0 h  U ram  —  
így h angzik  E lm er G antry u to lsó  im ája  a reg én y b en  — , m űved  csa k  
m ost kezd m eg v a ló su ln i! Az E g y esü lt Á llam ok  n ép ét erk ö lc sö s  n em zetté  
tesszük m ajd!»

Igaz em b er ebben  a v a llá s i n ag y ü zem b en  n in cs . E g y ik ü k , dr B ru n o  
Z ecblin  szem in á riu m i p ro fesszo r  k ésőn  d öb b en  rá az igazságra , m ár n em  
tud új é le tet k ezd en i. F ran k  S b allard , E lm er  G antry eg y k o r i szem in a r is ta  
társa fe lism er i, ső t h ird etn i k ezd i az iga zsá g o t, ő t a zo n b a n  E lm er  G antry  
h allg a tta tja  e l fe lb ére lt gen g sztere iv e l.

M eggyőző, bátor, é le s  és á tfo g ó  az E lm er  G antry-ben  m eg a d o tt tá r 
sad a lm i kép , h ibája  az, h ogy  eg y b en  k ilá tá sta la n  is, m ert L ew is  eg y etlen  
lép ést sem  tesz v a la m ily en  m eg o ld á si leh e tő ség  fe lé , ő  m aga  m in d v ég ig  
o sztá ly a  keretein  belü l m arad . E zért Amerikai írók c. sa b lo n o s k on zer
vatív  ta n u lm á n y k ö te téb en  R em én yi J ó zse f a h a rm in ca s év ek  iro d a lm i 
k ö zv é lem én y ét fe jez i ki ak k or, a m ik o r  L ew is-rő l a k ö v etk ező k et m o n d ja :  
S in cla ir  L ew is p é ld á ja  annak az a m erik a i írón ak , a k i ism eri o sz tá ly a  
hibáit, erényeit egyaránt, de k ép ze le tén ek  k orlá ta ib án  k ü lö n b ö z ik  tő lü k .

S in cla ir  L ew is-n a k  k étség te len ü l ez a leg n a g y o b b  h ib ája . S zerb  A ntal 
is  ro k o n le lk e t lá to tt ben n e, a m ik o r  úgy je llem ez te , h ogy  «m in d en  tá rsa 
d a lo m b írá ló  irányzata  e lien ére  m ég is  n agyon  szereti az a m erik a i é le te t, 
o tth o n o sa n  érzi m agát b en n e és k e llem es k ö zérzetét á tad ja  az o lv a só 
nak  is.» P ersze  «am erikai élet»  a la tt —  é s  ez t Szerb  A nta lnak  is tu d n ia  
k elle tt —  S in cla ir  L ew is o sz tá ly á n a k , az a m erik a i k ö zép -b u rzso á n a k  a* 
é le té t kell érten ü n k . A m it teh át L ew is csin á it, fé lm u n k a  v o lt a n n y ib a n , 
h o g y  s o l r  .em  sik erü lt a m a g a  o sz tá ly b ék ly ó itó l m eg sza b a d u ln ia : ve le , 
vagy  n élk ü le , m in d en  m ent tovább  a m aga útján . Ez a m agatartás rá
n y o m ta  b élyegét L ew is-n ak  a n á cizm u s évei a la tt v ise lt do lga ira  is. M eg
írta u gyan  az It Can’t Happen Here c. regén yt, a m e ly  a n á c izm u s a m er i
kai karikatúrája , i l le tv e : ö n k én y te len  b eb izo n y ítá sa , h o g y  az a m erik a i 
társad a lm i v iszo n y o k  eg y á lta lá n  n em  zárják  ki eg y  am erik a i fa s izm u s  
k ia la k u lá sá n a k  leh ető ség ét, u g y a n a k k o r  a z o n b m  sem m it nem  tett e le h e 
tőség  e llen , ső t a  h áb orú va l k a p cso la tb a n  rea k c ió s p o litik a i m agatartása  
vo lt.

A nnál m egn yu gtatób b , h o g y  L ew is a háb orú  u tán  k o m o ly , és m in d en  
edd ig i te lje s ítm én y é t tú lszá rn y a ló  lépést tesz  leg ú ja b b  reg én y éb en , a  
Kingsblood Royal-ban, a m ely  vég ered m én y b en  sz in tén  az a m erik a i k ö zép 
p olgárról szól. de  m íg  a régebbi m ü vek , a Main Street, az Elmer Gantry, 
a Babbit. a Dodsworth csu p á n  h e ly zetk ép et adnak , ad d ig  a Kíngtblood 
Royal lega láb b  sejteti a k ib o n ta k o zá st. A regén y  h ő se  eg y  b eérk ezett, 
ügyes fiata l am erik ai ü zletem b er N eil K ingsb lood , ak i m ár m in d en t m eg
szerzett, am ire  egy k özép vagyon ú  álla  gam er Lkai po lgárn ak  szü k ség e  van , 
sőt m ár arra is gon d ol, h o g y  a ty ján ak  régi vágyát te ljesíti é s  fe lk u ta tja  
a csa lád  angol n em esi szárm azását. Itt kezdőd ik  a baj, m ert a k eresz t
lev e lek b ő l k iderü l, hogy  N eil ősei közt akad egy  néger is  s így  ereiben  
egvh arm in ek etted rész  néger vér csörög . Az am erik a i társad alm i v iszo n y o k  
közt ez a fe lfed ezés  végzetes N eil m ost a saját bőrén  tanu lja  m eg azt, 
am it addig csak  az e ln y o m ó k  szem ü v eg én  keresztü l lá tott: m it je len t « 
fa j i m egk ü lön b öztetés , m it je le n t  A m erika  sz ín es  m illió i szám ára a rájuk



k én y szer íte tt fa j i a la cso n y a b b ren d ű ség . N eil e lő tt k ét ú t m u ta tk o zik : a
titkot továbbra is titokban tartani, vagy nyilvánosságra hozni és levonni 
minden konzekvenciát. Neil sokkal becsületesebb annál, semhogy az első 
megoldásról egyáltalán szó eshetnék. Hozzáfog tehát annak a világnak 
a megismeréséhez, amelybe cseppent. Felkeresi a város négernegyedét, 
hamarosan barátokra tesz szert és a titok nyilvános kipattanása most 
már csak idő kérdése. Közben megindul Neil-ben az ideológiai tisztulás 
folyamata is, sorra omlanak benne össze a negyvenegynéhany esztendős 
koráig felgyűlt amerikai előítéletek a színesek kevesebbrendüségéről és 
a fehérek felsőbbrendűségéről. Neil hamarosan nyilt harcot kezd a színes 
emancipációért. Polgári karrierje természetesen derékban törik kétté s 
a reakció már csak a megsemmisítésére alkalmas eszközön gondolkodik. 
Ennek szükséges mozzanata, hogy Neil a négernegyedbe költözzék át, 
amire azonban az amerikai álszemérem nem nyújt „törvényes“ módot. 
Ezért hát a reakció előbb a zsarolás eszközéhez folyamodik, majd a 
szomszédokat lázítja fel, hogy Neilt az ő «tisztességes» környékük el
hagyására kényszerítsék, Neil azonban ragaszkodik a törvény írott 
betűjéhez és nem tágít: bevárja, amíg a szomszédokból összeverődött 
és egy pap vezette csőcselék a házára támad. Felesége egy ideig inga
dozik, a döntő pillanatban azonban kitart Neil mellett, ő is fegyver
rel a kézben védi a férje és gyermeke emberi jogait. Az utolsó 
jelenet, a ház ostroma és Kingsbloodék helytállása a regény legjobb része, 
a itt Sinclair Lewis-ben új, nála eddig szokatlan hang szólal meg: a meg 
oldás felé csak a harc, a teljes helytállás vezet.

✓
Bármennyire progresszív is amerikai vonatkozásban a Kingsblood 

Royal, megvannak a hibái is. A legfőbb hiba az, hogy Lewis nem látja 
világosan a kérdés összes osztályvonatkozásait. Amerikai kritikusok sze
rint a Kingsblood Royal-ban Lewis így állítja fel a kérdést: teljeS rabszol
gaság, vagy teljes emancipáció. Nem vitás, hogy Lewis az utóbbi mellett 
van: a helyzet, amely elé Neil a regény végén állítódik, azt is kétségte
lenné teszi, hogy az egyetlen út a harc. Az azonban a regényből nem 
tűnik ki, hogy az egész színes-kérdés sajátosan burzsoá ellentmondás, osz
tályellentmondás. amely tovább bonyolódik a színesek körében is meg
lévő osztályelleníétekkel. Neil fehér felesége teljesen az ura oldalára áll, 
de az ő tudatában is a kérdés úgy vetődik fel, hogy a színesek ügyében 
vannak «jó» és «rossz* fehérek. Persze tőle többet nem is várhatunk, 
maga Lewis azonban tovább vihette volna a kérdést

Roppant meggyőző a regényben a teljesen időszerű környezet: köz
vetlenül a második világháború után, valóban a mai Amerikában va
gyunk, s ennek hitelét, igazi légkörét a regényben szereplő sok kitünően 
megrajzolt amerikai típus adja meg Persze Lewis itt is a maga osztálya 
embereit ismeri a legjobban, a kisvárosi középpolgárt s a munkásosztály
ból még néger vonatkozásban is alig látunk valamit

E hibák ellenére a Kingsblood Royal a néger kérdésről, az amerikai 
burzsoáziának ebben a kérdésben tanúsított hallatlan aljas, képmutató és 
embertelen magatartásáról kimerítő és meggyőző képet fest, s ami a leg
figyelemreméltóbb, ezúttal Lewis-t elhagyja régi hidegsége, cinizmusa, 
azonosul bőseivel — nemcsak a szívéhez természetesen közelálló burzsoá 
alkatú Kingsblood-dal, hanem az egész elnyomott négerséggel, s rájön 
arra. hogy nincs más út, mint teljes, harcos állásfoglalás.
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Igen n a g y  érdeme L ew ls-n a k , h o g y  « kérdést felvetette, s  amerikai 
vonatkozásban bizonyára hasznos, hogy éppen burzsoá oldalról exponálta. 
Számunkra természetesen sokkal hasznosabb volna, ha ugyanezt a kér* 
dést az amerikai munkásosztály legfőbb kérdéseiben megvizsgálva ismer
hetnék meg De még így is — szemben azzal a sok szeméttel, amit ame
rikai kultúra , címén a felszabadulás óta hozzánk behoztak — Sinclair 
Lewis e két regénye, de legfőképpen a Kingsblood Royal tanulságos olvas
mány.

L u t t e r  T i b o r



SZEMLE

EGY FORRADALOM ELÉR A NÉPHEZ

— . . .  és a kiállítás címe legyen «Elsikkasztott forradalom* vagy 
«Az elsikkasztott művészeti forradalom» — javasolta valamelyikünk.

Néhány héttel a felszabadulás után ültünk együtt, festők, kritikusok, 
művészettörténészek kis csoportja, s arról határoztunk, hogy össze kell 
gyűjteni egy kiállításra azoknak a művészeknek alkotásait, akik a for
radalmi magyar művészet igazi fejlődési vonalát képviselik, azt a vona
lat, amely búvópatak módján vonult végig az utolsó évtizedeken, míg 
fölötte a negyedszázados ellenforradalom brutális védelmében egy hazug 
sereg tombolt — «műcsarnokiaktól* — «római iskoláig» —, hol hiva
talos művészetté, hol csak jól táplált élősködőkké szentesítve. Az igaziak 
útját pedig é îhalál, őrültek háza, legjobb, ha tüdőszamatórium jelezt* — 
mindegyik a szó halálosan szoros értelmében.

Ügy terveztük, hogy Uitz Béla képei kezdik meg a sort azon a ki
állításon, azután Nemes Lampérth József, Nagy-Balogh János, Tihanyi 
Lajos, Kernstok Károly, Pór Bertalan, Derkovics Gyula, Dési-Huber 
István, Gulácsy, Csontváry, a régi Berény, Kmetty és mások következ
nének — bezáróan Czóbel Béláig.

A négy év előtti terv akkor egy körlevélig jutott el, négy év alatt 
tisztázatlanul s bizony néha elég zavarosan kavarogtak művészetünk nagy 
problémái, gyakorlatilag még akkor is, amikor a szocialista realizmus 
feladatai elméletileg már ragyogóan tisztázva állottak a magyar művészek 
előtt is. Míg most egyszerre több jelből is úgy látszik, hogy vé«re a kér
dések gyökeréhez értünk, s megkezdődik a művészet és a népi demo
krácia viszonyának rendszeres és egészséges kialakítása.

E jelek egyike az a kiállítás, amelyet a Dési-Huber Kör rendezett. 
v.1919-es Forradalom-Képzőművészet» címmel. Azt a kort mutatja be ez 
a kiállítás, amely indulása volt a később elsikkasztott művészeti forra
dalomnak. Azt az indulást mutatja be, amelyből gazdag és igaz művészeti 
korszak fejlődhetett volna. Egy évtizeden át élt, készült ez a művészi 
forradalom, amely azután a teljesülés rövid időszakában meg tudta oldani 
a legnehezebb, legnagyobb feladatot is, érintkezést teremtett a művészet
től addig is teljesen elzárt dolgozó nép legszélesebb tömegeivel. Ezt a 
különlegesen nagy művészet-forradalmi eredményt az 1919-es, első ma
gyar proletárforradalom plakátjai jelzik, amelyek egy termet töltenek be 
ezen a kis kiállításon. A művészet kirohant az utcára a forradalmi nép
hez. Szinte teljesen előzmények nélkül robbant ki a magyar plakát
művészetnek ez a ragyogó, rövid korszaka, amelvre azelőtt nem találunk 
példát és amelyet azóta nem értek utói, sem nálunk, sem másutt.
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Ezek a művészek tJitz, Pór, Berétny és mások — utcára készí
tett páratlan illetü kompozícióikkal, egészén kivételes művészi nívót 
képviselő plakátjaikkal, ámenek a forradalom jelszavait lobogtatták 
— „Fegyverbe“, „Világ proletárjai egyesüljetek“, „Vörös katonák e.őre“, 
„Feleségeitekért előre4* — tökéletes kifejezői lettek koruknak, megörö
kítő! a forradalom igazi szellemének. ezt ma látjuk csak igazán é* 
biztosan.

Akik a tömegnek és a leghaladóbb művészetnek erre a páratlan talál
kozására emlékeznek, ma sem szabadulhatnak lenyűgöző hatása alól, 
amely teljesen felfrissül és újjáéled ezen a kiállításon. A forradalomban 
harcoló nép és a forradalmár művészek indulatai és érzelmei teljesen 
azonosak voltak.

A forradalom leverésével együtt ennek a művészeti forradalomnak 
folytatását sikkasztották el azután a nép elöl.

Nem csoda, ha ez a nagyszerűen indult művészi forradalom, így, 
talaját vesztve nagyrészt az „izmusok“ formalizmusába bizonytalanodott. 
Olyan formalizmusba, amelyben a fejlődés végül is az egyre erőszakol- 
tabban újat hozni akaró változások kerge rohanása lett, úgyhogy végül 
már arra a művészre, aki két egymásutáni kiállításán ugyanabban a stí
lusban festett képeit mutatta be, kimondták az ítéletet, hogy „megállt“. 
Ezt a céljátvesztett rohanást a tömeg akkor sem tudta volna követni, ha 
a Fizikai találkozás a művészek és a közönség széles rétegei között állan
dóan meglett volna, ha a dolgozók nagy tömegei ott tolonghattak volna 
a kiállítótermekben.

Az igazi jó művészet csak az lehet, amit egyformán tud élvezni 
a művészileg „képzetlen“ közönség is és az is, amely művészileg túldiffe- 
reneiáltan művelt. Nem lehet jó művészet az, amelyet osa^ az érhet meg 
és élvezhet, aki ismeri, mondjuk a kubizmus és szürrealizmus elméletét 
és irodalmát, y gy mondjuk csak az, aki jól ismeri Picasso pályáját. 
A jó művészetben kell lennie valaminek, ami közös nevezőre tudja hozni 
a tűikül túráit és a csak ösztönös nézőt. Valami olyan, ami a népművé
szetben is megvan.

Az 1919-es nagy „Utcai találkozó“ után messze eltávolodott egymás
tól művészet és tömeg. Nem véletlen, hogy az 1919-es magyar művészeti 
forradalom vezére, Uitz Béla, aki emigrációba ment és kikerült Mosz
kvába, a Szovjetúnió legkiválóbb művészei közé emelkedett. Most készülő 
hatalmas alkotása, a Szovjetek Háza részére tervezett 70X14 méteres 
freskója, amely a Szovjetúnió népeinek dicsőséges harcát és győzelmét 
szimbolizálja Sztálin diadalmas alakja körül, ugyanolyan nagy találkozás 
a művészet es a Szovjetúnió népei között, mint az 1919-es magyarországi 
találkozás volt.

Csak a Szovjetunióban törődtek azzal, hogy művészet és nép talál
kozzanak. Csajt ott határozták el, amikor látták, hogv a változott izmu- 
»ok lázas rohanását természetesen nem követheti a nép, mert ez az irány 
a művészetet is zsákutcába viszi, hogy vissza kell térni a dolgozó töme
gek legszélesebb rétegéhez. De azt is tudták, hogy a dolgozó nép művészi! 
igényét nem a naturalista giccs elégíti ki. Ha a művészet csak a témán 
keresztül keresné a kapcsolatot a közönséggel, ezzel megakadályozná az 
igazi művészi kapcsolat létrejöttét, mert a téma vonalán bekövetkező 
rövidzárlat lehetetlenné teszi, hogy a művész alkotó, érzelmi feszültsége 
liasonlót keltsen a nézőben is. Ezért kezdtek egyszerre harcot az-üres for
malizmus, annak legszélsőbb tünete: a témátlaji absztrakció és az üres 
naturalizmus ellep.
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Az ellen az üres és csak a téma szentimentalizmusával ható natu« 
ralista giccs ellen, amely a magyar nagyközönség egyetlen művészi táp*
1 áléke volt ezekben az évtizedekben. Ezt a2 igényt fejlesztették és szol
gálták a műkereskedők, ezeknek áruja volt az egyetlen, amely a dolgozó 
tömegek lakásáig eljutott, nem is beszélve a faluról, a dolgozó parasztok 
szobáiról, ahová az olaj nyomatokon kívül legfeljebb a „szolgálati időm 
emlékét“ őrző képek kerültek. * *

Mindezekre és e rögtönözve felsoroltakon kívül még sok más hasonló 
dologra kell gondolnunk akkor, amikor kezünkbe kerül egy mappa, 
amely tizenhat tökéletesen reprodukált lapon Derkovics Gyula és Désit 
Huber István válogatottan szép nyolc-nyolc rajzát gyűjti egybe, a két 
legtragikusabb sorsú művész alkotásaiban az elsikkasztott magyar művé
szeti forradalom legszebb eredményeit. A mappa címe „Derkovics Gyula 
és Dési-Huber István tizenhat grafikája“, a Vallás és Közoktatásügyi 
Minisztérium Művészeti Főosztályának szerkesztésében adta ki most az 
Athenaeum.

Az Ötletért, az irányításért és a kiadás támogatásáért a Művészeti 
Főosztályt illeti nagy elismerés. Ez a mappa a második jele annak, hogy 
elértünk a kérdések gyökeréhez, tudatosan megkezdődött a művészet és 
a népi demokrácia viszonyának rendezése.

A tizenhat rajz elé Derkovics Gyuláról Pogány ö . Gábor. Dési-Huber 
Istvánról pedig Dési-Huber Istvánná írt ismertető bevezetést. Mit bizonyít 
ez a tizenhat reprodukció, amelynek valamennyi darabja az eredeti rajz 
teljes illúzióját adja és minden értékét közvetíti. Azt, hogy az elsikkasz
tott forradalom szocialista művészei nem alkudtak meg a legszörnyűbb 
sorssal sem. Lázadtak, izgattak, lázítottak, harcoltak, vádoltak, küzdöt
tek és művészetükkel hirdették az egyedüli igazságot. A népért voltak és 
a népé voltak, világnézetet képviseltek, világnézetet adtak, munkások 
sorsát mutatták és munkások jobb sorsát akarták, művészeti és társa
dalmi forradalom tragikusan hős harcosai voltak.

És ez az album most elviszi a dolgozó nép legszélesebb tömegedhez 
ezt a két művészt. Azokhoz a tömegekhez, amelyek ma már zsúfolásig 
megtöltik a kiállítótermeket, múzeumokat, már nálunk is épúgy, mint 
a Szovjetúnióban, de akiknek lakásába eddig nem juthattak el ennek a 
művészetnek alkotásai.

Most eljuthatnak.
Mert a2 albumnak külön nagy szenzációja, hogy ára mindössze 12  

forint. Egy-egy műlap, amely, ismétlem, tökéletes reprodukciója az ere
deti rajznak, annak minden értékét to’mácsolja, egy-egy ilyen grafika 
75 fillérbe kerül. És berámázva legszebb dísze lehet minden lakásnak, 
a legigényesebb műgyűjtők lakásának is.

Leleplezés és útmutatás ez az ár. Nagyszerű példa, nagyszerű kezde
ményezés Szinte érthetetlen, hogy az eddigi kiadványok árai után hogyan 
lehet ilyen technikailag tökéletes reprodukciót ilyen olcsón adni. S ezt az 
árat nem is a nagy példányszám magyarázza, hanem egyszerűen az, hogy 
nem keresett rajta kapitalista kiadó.

A művészeti forradalom, az új magyar művészet legszebb, legtisztább 
eredményei tehát megérkeztek a tömegekhez, elérkeztek a munkácsiaké- 
sokba is. Egy forradalom, amelyet évtizedeken át elsikkasztottak, végre 
elért a néphez.

. Mihály fi Ernő
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A SZOVJET IRODALOM EGY ÉVE

A szovjet irodalom fejlődését az elmúlt évben az epikus költészet 
terén megállapítható komoly teljesítmények jellemezték. Ezek más szem
pontból is figyelemreméltók: rég_n elismert mesterek müvei mellett olyan 
fiatal íróktól is jelentek meg érdemes alkotások, akik iroda.mi tevékeny

ségüket még csak most kezdték meg.
A szovjet irodalmat most mozgató két legfontosabb téma, a Nagy 

Honvédő Háború és a háború utáni felépítés, kiemelkedő kifejezésre 
jutott a tavalyi év legjobb müveiben.

Első díjat kapott Mihail Bubenov „A fehér nyírfa“, Peter Pavlenkó 
„Boldogság“ és Ilja Ehrenburg „Vihar“ című regénye. Ez e három terje
delemben, stílusban és a cselekmény méreteiben nagyon különböző mű 
nagyszerű képét adja a szovjet nép küzdelmeinek és győzelmeinek.

Mihail Bubenov regénye, „A fehér nyírfa“, a Honvédő Háború kez
detén játszik. Kiemelkedő tulajdonsága az alakok mélyreható jellemzése, 
a háború e súlyos szakaszának valósághű ábrázolása és az író hűvös 
megjelenítő ereje, mely mögött érezhetően tudja, hova fognak végül is 
eljutni hősei, akiknek a legnehezebb megpróbáltatásokat kell kiáltaniuk. 
A fiatal írónak (kevéssel ezelőtt még a Szovjet Hadsereg tisztje volt), 
aki elsőízben lépett a nyilvánosság elé nagyszabású művészi regénnyel, 
sikerült az egyszerű szovjet emberek találó és reális rajza: Andrej Lopu- 
ehov fiatal kolhózparaszté, aki később a Szovjet Hadsereg soraiban har
col, pompás harctéri bajtársaié, Marika nevű feleségéé és a többi falu
belieké, akik bátran felveszik a harcot a fasiszta megszállókkal. A 
regénynek egyelőre csak első része jelent meg, de alakjai máris széles 
olvasórétegek p eretetét nyerték el.

Hja Ehrenburg regénye, a «Vihar», a Honvédő Háború egész időszakát 
felöleli. Cselekménye nemcsak a Szovjetunióban játszódik le, hanem Fran
ciaországban, Németországban és más országokban is. Ehrenburg hősei 
közül, ha a regény első fejezeteit olvassuk, sokat nem lehet ugyan hős
nek nevezni, de ezek az emberek a háború folyamán harcosokká és 
hősökké válnak, bátorságuk megedződik a megpróbáltatások füzében. És 
értékes sajátsága Ehrenburgnak, hogy az embereket nem statikusan mu
tatja be, hanem sorsuk változásában, jellemük fejlődésében Sok teret 
szentel a regény a franciaországi eseményeknek. Ehrenburg egyetlen 
pillanatra sem felejti el, mennyire befolyásolta a francia ellenállási moz
galom sorsát és a francia kommunisták tevékenységét a Szovjet Had
sereg és a szovjet nép bátor, eredményes küzdelme. Akárhol bontották 
ki az ellenállás lobogóját a fasizmus ellen, mindenütt a szovjet emberek 
nagyszerű harcának fénye sugározta be. A regény eszmei végkövetkez
tetése nemcsak a múltba mutat, hanem a jövőbe is A szovjet nép és a 
szovjet állam ereje, ámelv a fasizmus elleni könyörtelen harcban minden 
irányban kiáltotta a próbát, ma megállást parancsoló korlátja a fasiz- 
írni:. minden felélesztés! kísérletének, minden imperialista támadó terv
nek, akármilyen formában jelentkezik is. Ezt a következtetést vonalja le 
Ehrenburg olvasójával új és kiváló regényében.

Peter Pavlenkó „Boldogság“ című regényének ugyancsak jövőbe 
mutató tanulsága van. Ez a mű a háború utáni élet problémáit, a fel
építő munkához való átmenetet tárgyalja mélyrehatóan. Voropajev ezre-
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des, a regény hőse, aki sokkal a háború vége előtt sebesülés és betegség 
következtében visszatér a polgári életbe, már akkor úgy dolgozik, mint 
a Szovjet Hadseregből visszatért sokmillió ember. De nemcsak Voropajev 
ezredesről vaq szó ebben a regényben, aki —• saját személyes sorsának 
minden keserűsége ellenére — azok soraiban találja meg az igazi bol
dogságot, akik tevékeny részt vesznek a háború utáni nagyszerű felépí
tésben. A regénynek igen sok hőse van ée mindegyikük a maga módján 
találja meg helyét az életben; a könyv igazi tárgya az, hogy a szovjet 
emberek több úton menetelnek a boldogság felé.

A másodfokú díjjal kitüntetett prózai művek közül kiemelendő ebben 
az összefüggésben Vera Panova regénye, a „Kruzsilieha“ és Fjodor Pan- 
íjorov regénye, „Harc a békéért“. Mindkét mű a győzelem kivívásáért 
folytatott küzdelemről szól, amelyben nem az a lényeg, hogy a hősök 
hol állanak, az arcvonalon-e, vagy a hátországban. Vera Panova, akinek 
előbbi regénye, az «Utitárs», ugyancsak megkapta a Sztáiin-díjat, új 
müvében egy nagy szovjet gyár életét ábrázolja, amelynek dolgozóit 
egy szálig ugyanaz a munkakedv ösztökéli munkára.

Panfjorov regényének színhelye részben a front, részben a hátország, 
az Ural egy nagy hadiüzeme; a regény lényeges tartalma a front és a 
hátország harcosai közötti szoros együttműködés a győzelem érdekében.

A szovjet ember részvétele a Honvédő Háborúban alkalmasint még 
sokáig kedvelt témája lesz a szovjet íróknak. Nemcsak mert sok író 
élete egybeforrott a Szovjet Hadsereggel és mert az íróknak értékes meg
figyeléseik vannak a háborús évekből, hanem azért is, mert a szovjet 
emberek hősies magatartása a fasizmus elleni küzdelem éveiben annak 
a szocialista nevelésnek volt gyümölcse, amelyben a szovjet ember a 
háború előtt, szabad szocialista életének békés felépítése közben része
sült. A háború megpróbáltatása a szovjet embereket megacélozták és a 
háborúban tanúsított hősiességük hatalmas ösztönzőjévé lett a békeidők 
kiváló munkateljesítményeinek.

Ebben az összefüggésben kiemelendő Alexander Goncsár „Zászló
vivők“ című regényének és Emanulj Kazakovics „Csillag“ című novellá
jának nagy nevelő hatása. Ezek a művek vissza visznek bennünket a 
háború napjaiba. Mindkét szerző résztvett a Honvédő Háborúban és a 
háborús évek benyomásait és élményeit dolgozza fel sok tehetséggel. 
Goncsár regényében különösen vonzó a Szovjet Hadsereg egy Choma 
Chajeckij nevű egyszerű katonájának alakja, aki rész tv esz Magyarország 
felszabadításában. A mű fényesen mutatja a Szovjet Hadsereg nagy tör
ténelmi küldetését, hogy felszabadítsa Európa népeit a fasiszta járom 
alól. A szerző mega mint egyszerű katona vett részi a regénye tárgyául 
szolgáló hadjáratban.

Kazakovics novellájának hősei ugyancsak kivívták az olvasók rokon- 
szervét. A mély költészettől átitatott, de z^rd háborús légkörben leját- 
aiódó növeltében a tragikus befejezés ellenére — hősei, egy felderítő 
csapat harcosai, hősi halált halnak — nyoma sincs a pesszimizmusnak; 
az elesett hősök nemcsak hálás emlékezetéivé vésődnek az olvasónak, 
hanem arra is megtanítják, hogy vérük nem hiába ömlött, hogy ez ország 
nem felejtkezik meg hőstetteikről, hogy nevük halhatatlanul él tovább.

Ezekben a művekben nemcsak a szovjet emberek dicsőséges közel
múltja tükröződik. A hadieseményekről szóló könyvek hősei nemcsak a 
front körülményei között hatnak példaadóan, hanem békeidőben is. mert 
bátorságuk nemcsak a  hivatásos katona magatartásának normája, hanem
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elsősorban a nagyszerű hazáját mindenekfőlött szerető szovjet ember 
aktív erkölcsiségének kifejezése.

Valentyin Kosztilev regény trilógiája «Ivan Groinij», az orosz
állam történetéről szól. Nagy lélegzetű művészi eposz, amely remek képet 
ad Bettendes Iván koráról.

Figyelemreméltó jelenség a szovjet nemzetiségek irodalmában, mely
nek sikerei a Szovjetunió valamennyi köztársaságának rohamosan emel
kedő nemzeti kultúráját tükrözi, Berdi Kerbabajev turkmén író regénye, 
„A döntő lépés**. Ennek a regénynek cselekménye Turkmén iában ját
szódik le az októberi forradalom és a polgárháború korában.
* Belső átéltségtől feszülő, tanulságos elbeszélés az adigék népének 

életéről és sorsáról a szovjet hatalom első éveitől a kollektivizálás nagy 
fordulópontjáig Tomgor Kerasev adigé író regénye: A boldogság útja“.

Egész sor könyv kapta meg a Sztálin-díj harmadik osztályát. Viktor 
Avdejev tehetségesen megirt novellája, n „Nyájak az országúton“, egy 
állami állattenyésztőtelep ragyogóan megszervezett evakuálását mutatja be 
a háború legnehezebb napjaiban. Ivan Koazlov dokumentumokban gazdag 
munkája, „Feljegyzések a krimi illegalitás napjaiból“, a Krim földalatti 
szovjet szervezeteinek a német megszállás alatt végzett heroikus tevé
kenységét mutatja be. A könyv szerzője egyik vezetője volt ennek m 
szervezetnek.

Joszif Liksztanov szverdlovszki író sikerült novellája, az „Apró 
emberek“, amelyben egy tanonciskola tanulóinak életéről van szó, új 
témájával válik ki.

Vera Ketlinszkája „Ostrom“ című regénye egyike a szovjet irodalom 
egyelőre még nem nagyszámú müveinek, amelyek Leningrád hősi védel
méről szólnak. A regény hatásos képeket idéz az olvasó szeme elé: epizó
dokat az ostromolt város életéből az éhség és blokád napjaiban, harci 
cselekményeket a leningrádi fronton, partizán hőstetteket.

Sajátos iror'-umi műfajú könyvek Nyikoláj Mihajlov „Utazás a Szov- 
jetúnió térképén“ és Borisz Galin „Egy helységben“ és „A Donyecmcden- 
cében“ című könyvei. Mihajlov tehetséges munkája a szocialista ország 
gazdagságával ismerteti meg az olvasót, új építményeivel és mindazzal, 
ami szovjet földön a szovjet hatalom harminc esztendejében létrejött.

Borisz Galin publicisztikai vázlatait dokumentum-novelláknak 
lehetne nevezni Az ilyen műfajú müvek Sztálin-díj jal való kitüntetése 
a szovjet karcolatnak azt az. alapvető jellegét jutalmazza, hogy az élet- 
jelenségeket nem a „turista“ szemszögéből ábrázolja, hanem feltárja a 
szovjet élet sajátosságának mélyebb, általcánosabb értelmét.

A költők közül a Honvédő Háború két fiatal poéta-résztvevője kapta 
meg az elsőosztá^ú Sztálin-díjal: az 1948 márciusában korán megholt 
Alexej Nedogonov „Lobogó a falusi szovjeten“ című költeményéért és 
Nyikoláj Gribácsov „A bolsevik kolhóz" című alkotásáén Mindkét költői 
mű tárgya ugyanaz, mindkettőben a kolhózparasztok háború utáni élete 
tükröződik, a kommunista elvek diadala a szovjet falu életében. Na
gyon örvendetes, hogy két fiatal költő nyúlt az epika magas irodaimi 
formájához. Epikus költemények, amelyek a munkáról, az emberek 
közötti új kapcsolatokról énekelnek ez a jelenség csábító utaltat .nyit 
a szovjet irodalom előtt.

Az elsöocztályú Sztálin-dfjjal tüntették ki Vladimír Szoszjura 
„Hogy zúgjanak a kertek“ címen összeállított háború utáni versgyűjte
ményét is Szoszjura. akinek ötvenedik születésnapját nemrégiben ünne
pelte az irodalmi nyilvánosság, Szovjet-Ukrajna egyik legtehetségesebb
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költője. Hosszú pálya áll mögötte és a kitüntetett verskötet határkő költői
fejlődésének útján s egyszersmind a legutóbbi évek ukrán költészetnek 
egyik legjelentősebb eseménye.

A szovjet költészet kiváló jelenségeiként megemlítendők még Jan 
Szudrabkain lett népköltő és Maxim Tank bjelorussz költő verskötetei. 
Az előbbinek címe „Testvéri családban“, az utóbbié „Ha tudnátok“. Jan 
Szudrabkain az idősebb nemzedék költője (1894-ben született) és háborús 
verseiben nemcsak a költés nagy mesterének mutatkozik, hanem lángoló 
hazafinak is, aki a Szovjet Hadseregben küzdő honfitársait a gyűlölt 
ellenség elleni harcra buzdította. Maxim Tank, a nyugatbjelorussziai 
illegális kommunista mozgalom egykori résztvevője az utolsó években 
írott verseit gyűjtötte össze kötetében. Ezek a versek mind Szovjet- 
Bjelorusszia háború utáni életét tükröztetik.

Jelentős és komoly témája van Mirzó Turzun-Szade tadzsik költő 
«Indiai költemények» című kötetének, amely a költő egy indiai utazásá

nak gyümölcse. Megkapó rajzát találjuk benne öz elnyomott gyarmati 
népek életének és haragos vádat, melyet a szovjet költő az angol impe
rialisták ellen emel.

A Sztálin-díjjal kitüntetett négy drámai mű közül csak A. Jakobson 
észt író darabja, az „ütközet arcvonal nélkül“ foglalkozik a múltból vett 
témával. Legfőbb értéke azonban talán abban keresendő, hogy a többi 
három színpadi műnél semmivel sem kevésbbé időszerű. Ebben a darab
ban Észtország „független“ burzsoáziáját látjuk századunk huszas évei
ben. A darab tárgya az észt munkásosztály elkeseredett harca saját bur
zsoáziája ellen, amely alapjában csak a kapitalista világ igazi urainak 
bábjaiból áll. A valósághoz híven mutatja be nemcsak Észtország múlt
ját és az országra várakozó sötét jövőt, ha az észt nép nem gondos
kodott volna arról, hogy hazája a szocializmus útjára lépjen. A darab 
azért is olyan időszerű, mert amiről beszámol és ami Észtország számára 
már tegnapelőtt, az amerikai imperializmus jármába hajtott európai 
államoknak a mai napot» jelenti.

A három többi kitüntetett darab szenvedélyes újítók harcát mutatja 
be a haladott eszmék szolgálatában olyan maradi egyének ellen, akik 
belekapaszkodnak a múltba. Borisz Romasov drámája, „A nagy erő“, a 
szovjet értelmiséget, a tudósok világát viszi színpadra. A szerző rolton- 
szenvvel rajzolja meg egy tehetséges szovjet tudós, a Szovjet Hadsereg
ből hazatéri felesége —  egy sebésznő — és a közös ügyért velük együtt 
harcoló barátaik alakját és szatírájának egész élét azok ellen irányítja, 
akik gátlóan állnak a szovjet tudomány haladásának útjában és csúsz- 
nak-másznak a nyugati tudomány előtt.

Nyikoláj Virta színművének címe „Mindennapi kenyerünk“ és a 
régi és új, a maradi és haladó közötti küzdelmet mutatja be egy mai 
szovjet falu életében.

Anatolij Szafronovot — az „Egy városban“ című darab szerzőjét — 
mint költőt már jól ismerik a szovjet olvasók Ezúttal először mutat
kozik be mint színműíró. Darabjában nagyjából ugyanazt a témát dol
gozza fel, mint a két legutóbb említett darab szerzője, de a színhely itt 
a város. A drámai összeütközés magva a városépítészet merész megújító! 
és a minden újítás ellen berzenkedő konzervativizmus közötti küzdelem.

Elsőízben jutalmazták Szjálin-díjakkal a kritika és művészet-tudo
mány művelőit is. Ez annak bizonyítéka, hogy ezen a téren is vannak 
kiemelkedő újdonságok, amelyek mély és jelentős problémákat vetnek 
fel Elsőosztályú díjat kapott ebben a műfajban Borisz Aszafjev profesz-
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gz or zenetudós Gl ink áról, a nagy orosz zeneszerzőről szóló könyvéért
Másodosztályú díjjal jutalmazták a „Gribojedov és a dekabristák1" cimfi 
tehetségesen megírt irodalomtörténeti monográfia szerzőjét, Milica Nyecs- 
kinát, aki ebben a munkájában behatóan vizsgálja milyen kapcsolatok 
állottak fenn a nagy orosz vígjátékíró, a halhatatlan „Ész bajjal jár*' szer
zője és az 1825 decemberében Péterváron kirobbant forradalmi mozga
lom résztvevői között. Ugyancsak második díjat kapott Borisz Mejlach 
mélyenszánló kutatásaiért, melyeknek tudományos eredményeit „Lenin 
és a századforduló orosz irodalmának problémái“ című művében szűrte le.

A Sztálin-díjak odaítélésének napja mindig ünnepe az irodalomnak. 
Ez az ünnep az idén különösen figyelemreméltó, meri a magas kitünte
téseket az eddiginél sokkal szélesebb körben mozgó művek kapták meg. 
Bizonyítéka ez annak, hogy a szovjet irodalom izmosodik, hogy — mi
után a háború megpróbáltatásait kiállotta — új erőre kapott, új horizon
tokat nyitott, hogy egyre több. tehetséggel gyarapszik, hogy új írók 
nőnek fel és új megjegyzésreméltó nevek kerülnek felszínre. Az iroda
lom egyre tevékenyebb részt vesz az életben, az ország felépítésében és 
átalakításában.

A szovjet írók ebben a nagy kitüntetésben nemcsak az elért sikerek 
nyilvános elismerését látják, hanem ösztönzést is valamennyi iró további, 
még mélyebb és sokoldalúbb tevékenységére, hogy müveikkel használ
janak népüknek és szolgáljanak a kommunizmus népüket lelkesítő 
eszméjének.

K. Szimonop.



KRITIKA

Paul Boutcllier:
LA RÉVOLUTION FRANCHISE DE 1848 VUE PAR LES HONGROIS 

Les Presses Universitaires, Párizs 1949

Ma már világosan láthatjuk, hogy a centenáris év történelmi kiadvá
nyai között számos értéktelen, az ellenforradalmi kor reakciós szemléle
tét továbbcsempésző munka is napvilágot látott Ebbe a csoportba illik 
Paul Boutellier-nek, a pesti egyetem francia lektorának ez év elején meg
jelent műve az 1848 as francia forradalom magyar visszhangjáról Érdeme 
szerint felesleges lenne sok szót vesztegetni erre a tanulmányra. Az a tény 
azonban, hogy francia embernek franciául megírt művéről van szó. tehát 
széles külföldi körök számára hozzáférhető — politikai jelentőséget ad 
ennek az önmagában szürke könyvnek.

Hírlapokból, naplókból, levelekből összeválogatott, a februári fórra, 
dalom magyar visszhangját dokumentáló anvag alkotja Boutelliei köny
vének egyik részét. Magához a válogatás „szempontjához“ és „módjához“ 
is lesz egy-két hozzáfűzni való. De kezdjük a fontosabb feldolgozással. 
Boutelüer ugyanis nem elégszik meg puszta okmányközléssel, hanem a 
történelmi háttér aláfestésével magyarázza Ehhez azonban jól kellene 
ismernie a magyar történelmet. A feldolgozási részinél rögtön kiviláglik, 
hogy Boutellier nem mélyedt bele eléggé ennek a korszaknak problé
májába. Teljesen elkerülte a figyelmét az a tény, hogy . a múlt század 
elején Magyarország gyarmati, - függő viszonyban vám Ausztriától, hogy 
a gyarmati függőség a magyar polgári fejlődés legfőbb akadálya és a for
radalom előtti kor alapvető problémája éppen ennek a gyarmati helyzet
nek a felszámolása. Minden további tétele tehát szükségképpen hibás 
vagy hiányos, hiszem pl. Széchenyi és Kossuth szerepét és harcát sem 
értheti meg az, aki nem tárja fel a magyarországi eredeti tőkefelhalmozó
dás súlyos ellentmondásait. Ebből következnek továbbá az olyan meg
állapítások is, hogy a magyar jobbagy minden feudális terhe ellenére is 
szabadabb volt és jobb körülmények között élt, mint a? osztrák örökös 
tartományoké Ugyancsak ezzel magyarázható az a bővebben nem indo
kolt és a történelmi valóságnak nem megfelelő állítása, hogy a forra
dalom előtt az ipar és kereskedelem teljesen elmaradt, a polgárság olyan 
gyönge 'és fejletlen volt, hogy a politikai élet alakításában jóformán se- 
milyen szerepet sem játszott. Ha pedig itt a polgárságnak semilyen 
szerepe nem volt, akkor Boutellier indokoltnak érzi. bogy március 15-él 
egyszerű „souIévement“-nak mutassa be. amelynek minden jelentőségét 
„Petőfi egy hazafias versének“ elszavalása, a 12. pont kihirdetése és 
Táncsics kiszabadítása adja meg. A forradalmi tömegmozgalom szerepé-
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nek és hatásának elhagatellizálása BoutellierV és közönségét Is arról
győzi meg, hogy a nagy reformokat a változást a nagylelkű nemesség 
érdeméül kell betudnunk, amely március 15-én „Pris d’un belle élan“ 
magától megoldotta a problémákat.

Ez a beállítás, a magyar 48 polgári vonásainak teljes elhanyagolása 
Boute!lier-t is azoknak csatasorába állítja, akik 48 nemesi' jellegének 
egyoldalú kihangsúlyozásával annyiszor akarták bizonyítani, hogy a tör
ténelmi fejlődés ma Magyarországon tulajdonképpen a polgári forradal
mat teszi aktuálissá és szükségszerűvé.

Ez a reakciós szemlélet, amint arra már céloztam, egyáltalán nem 
Boutellier egyéni! találmánya. Annál kevésbé, mivel Boutellier-t a torrás- 
anyag megismerésében és válogatásában magyar munkatársai informál
ták és irányították. A fentebb vázolt történelmi állásfoglalás nem is any- 
nyira Boutellier-re, mint a magyar polgári történetírásra jellemző Kon
krétan a Keleteurópai Tudományos Intézet néhány történészére, akik igg 
informálták, így irányították a francia szerzőt a magyar történelem döntő 
problémáinak félreismerésében Éppen azért, mert francia embernek 
francia nyelven megjelent művéről van szó, szükséges, hogy a magyar 
munkatársak és informátorok súlyos politikai és tudományos felelősségét, 
helyesebben: felelőtlenségét megállapítsuk.

Hiba lenne azonban, ha eltúloznék Boutellier „jószándékú tudatlan, 
ságát“ Ezirányú esetleges kétségeink azonnal eloszlanak, mihelyt a 
francia forradalom okainak fejtegetéséhez érünk. Boutellier előadásában 
ugyanis Lajos Fülöp bukásának legfőbb oka az volt, hogy uralma bűn
ben fogant: az 1830-as júliusi forradalomban Lajos Fülöpöt a történelmi 
igazságszolgáltatás bünlető keze érte utói, mert urát és legitim királyát, 
X Károlyt annak idején elárulta. A februári forradalom kitörésének to
vábbi okaiul Lajos Fülöp korruptságát. konzervativizmusát, gyavu kül
politikáját, és a választójog megreformálása körül zajló politikai ellen
téteket so .ólja fel. Boutellier azonban ezt az „okadatolást“ nem maga 
mondja el, hanem ügyesen, a korabeli magyar politikusoktól és íróktól 
válogatott idézetek formájában. Ugyanígy a korabeli magyar közvéle
mény szájába adja a francia forradalom jellegének megítélését is. 
Eszerint a februári forradalom legjellemzőbb vonása az, hogy békés, 
csak az eszmék erejével akart hatni, nem a fegyverekével. Persze a kor
társ magyarok nem láthatták világosan a februári forradalom alapvetően 
proletár-osztály harcos jellegét És ha észre is vették a társadalmi kérdést, 
természetes, hogy értetlenül állottak a proletár-osztályharc emez első 
nagyobbszabású megnyilatkozásával szemben. Éppen a társadalmi kér
dést tekintették a forradalom Achiiles-sarkanak. Mert — szerintük — a 
munka megszervezését, a munkásosztály jogait hirdető „bolond teóriák“ 
csak válságot idézhettek elő akkor, amikor maga a munka és a kötele, 
zettségok csaknem teljesen megszűntek. (45. o.)

Boutellier mindezeket a véleményeket „tudományos“ hűséggel, „ob
jektivitással“ másolgatja, egyaránt közli a konzervatívok, mérsékeltek és 
radikálisok véleményét, csak éppen a sajátját nem De vájjon történész-e 
az, aki száz év előtti forrásokat minden kritika nélkül közread/ És váj
jon valóban elhallgatja-e a saját véleményét az, aki csupán másokét 
idézi? Egyáltalán nem. Az ilyenfajta személytelen objektivitás mindig 
tudománytalan, sőt. gyanús

Csak egy kissé tüzetesebben kell megvizsgálni a közölt forrásokat 
és máris kiderül, hogy milyen szempontok szerint is történt a kiválogatás.



Boutellier például hosszú részletek«! közöl egy Párizsban élt magyar
szemtanúnak, Dobsa Lajosnak naplójából. Nem mekőzí a polgárok hő
siességéről szóló epizódokat, valamint a2 t a jelenetet sem, amikor La
martine szétoszlatja és megszégyeníti a ,.ki nem elégíthető követelésekkel1“ 
előálló, „háládatlan“ munkásokat. De csodálatos módon cserbenhagyja 
Boutellier-t másoló hűsége, mihelyt néhány oldallal alább a következő 
sorokhoz ér:

„.Francia földön ni<ncs rabszolga' ezzel a moitóval ellátott 7 tagból 
álló bizottmányt nevezett ki az ideiglenes kormány, kiknek kötelessé
gük . . .  lehető legrövidebbNidő alatt, az összes francia gyarmatok minden 
rabszolgáinak szabadon bocsáttatásokat eszközölniük ki.“ (Dobsa Lajos: 
Az 1948. évi francia forradalom. 1948, új kiadás 64. o.)

Íme Boutellier történészi „objektivitásainak“ halárak
A történelemhamisítás azonban nemcsak ályen „apróságokban“ 

nyilvánul meg. Boutellier célja végső soron annak bizonyítása, hogy 
milyen mélységes kapcsolatok fűzik a magyarokat a franciákhoz milyen 
döntő jelentőségű volt eddig a magyar történelemben a francia példakép, 
például milyen óriási szerepe volt a magyar forradalomban a francia 
februárinak.

Senki sem akarja tagadni a francia hatások jelentőségét. Nem vitás, 
hogy a februári forradalom adta meg a döntő lökést a régóta érő belső 
forradalmasodás kirobbanásához. De a történeti igazsághoz az Is hozzá
tartozik, hogy a 48-as francia események nemcsak kedvezően, hanem 
kedvezőtlenül, akadályozólag is hatottak a magvar forradalom menetére. 
Aki a februári forradalom lelkes, mámoros visszhangjánál kezdte, az nem 
állhat meg júniusban. Annak becsületesen meg kell azt is írnia, hogy 
ä francia ellenforradalom júniusi győzelme után a győztes burzsoázia 
ellenségesen fordult szembe a magyar szabadságharccal. „A francia ka
mara holttetem, nem lehet benne rem ényleni... Frankhon alighanem 
reaktiemak nem indult“ —- pár hónap múltán már Így ír Párizsból, szám
talan elutasítás után Teleki László Ez a magyar visszhang, a francia 
eseményeknek ez a hatása éppenúgy hozzátartozik 48 történetéhez, mint 
a február-márciusi napok ismertetése.

Boutellier gyűjteményéből azonban ez a franciákra kedvezőtlen rész
let kimaradt, éppenúgy és éppolyan okok miatt, amiért Dobsa Lajos 
fentebb idézett sorai a francia gyarmatok rabszolgáinak felszabadításáról 
is elsikkadtak.

Láthatjuk tehát, hogy Boutellier könyve nemcsak a magyar és a 
francia forradalom tartalmát és menetét hamisítja meg. hanem a francia- 
magyaT kapcsolatok valóságos értékét is elferdíti. Művével sem a cen- 
tenáris kiadványok színvonalának emeléséhez, sem a két nép közti 
kapcsolatok helyes, történeti feltárásához, és ev.zel jövőbeni elmélyülésé
hez nem járult hozzá. Tudománytalan és értéktelen művének csupán 
politikai, mégpedig nem kívánatos politikai jelentősége van.

De azért nemcsak őt, hanem munkatársait informátorait és azokat, 
akik megjelenését elősegítették, felelősség terheli.

Honák Péten



Füst Milán:

VÉLETLEN TALÁLKOZÁSOK

Dante 1948. Budapest.

Füst Milán novelláit kellene mél
tatni: előbb azonban néhány szót 
esztétikájáról. E vaskos mű (Látomás 
és indulat a művészetben, esztétikai 
előadások. Egyetemi Nyomda) — 
mint írója maga is hangsúlyozza elő
szavában — nem módszeres esztétika, 
hanem egy alkotó művész meditációja 
művészi tevékenységének belső törvé
nyeiről. Megállapításai nem merítik ki 
a művészi teremtés, a művészi hatás 
összes tényezőit és feltételeit. Könyve 
egy sajátságos teremtő temperamen
tum önvallomása arról, hogy mit 
akart és miért — egy igényes és becs
vágyó művész elmélkedései arról a 
kénytelenségről, mely olyan műveket 
alkottatott vele, amilyeneket alkotott, 
— egy bizarr, de mindig érdekes szel
lem megfigyelései, ki saját prakszisát 
magyarázza s módszerét paradigma
ként állítja elénk.

Miből indul ki a művész? — 
kéTdi FMfcSt Milán. S így felel a 
kérdésre: «Kétségtelennek tűnik, hogy 
látnia és figyelnie kell a világot, va
lamint a saját indulatait, minthogy 
valószínűleg e két dolog az alkotás 
legfőbb ingere benne: a látomás és az 
indulat. A művész számára a viliág te
hát látomás. De még a látomásnál is 
fontosabb az indulat. Mert indulataink 
még a látomásnál is jobban halnak 
másokra, a mások indulataira, tehát 
a látomást is sokkal inkább érzik meg 
az emberek akkor, ha azt az indulat 
ereje viszi s emeli elébük.»

A fend pár sorban Füst Milán ma- 
radéktalan precizitással emelte a fo
galom világosságába, ha nem is min
den művészi alkotásnak, de minden
esetre a saját művészetének végső 
princípiumait. Az alkotásra mindig in
dulat készteti, melyet ki is fejez, nem 
közvetlenül, hanem látomások segít
ségével, mégpedig azért, mert az indu

lat nem egyszerű, nevén nevezhető,
hanem ellentmondásos, tehát nem fe
jezhető ki egyértelműleg. A művész 
kényszerül kiélni, végigvinni képek és 
helyzetek felidézésével, kipróbálni, ki
meríteni, a klimnkszáig hajszolni az 
indulatát, hogy kiteij ssí lse, kontároz- 
7a azt. Az indulatnak meg kell mér
kőznie a tárgyi világgal, hogy ténnyé 
legyen. A magatartás szenvedélyesen 
lírai, de csak látomás segítségévei 
realizálható. A költő valami hiányt 
érez magában, valami nyugtalanságot, 
valami haragot, söté.ségel, heves epe
kedést. Hegyi vadászokra gondol, fagy
ra és hegyi temetőre, kese yűket lát 
tar fák koronáin, lovak csengettyűit 
hallja, távoli öszvérnyerítést, hóz va- 
tart, füstöt és fényt Ez Kanada S 
egy másik Látomás sor a Mississippi Az 
indulat \apaszla-latai, vagy oivasmánv- 
emlékek torlatagán keresztül határoz
za, ismeri meg magát, k emelve és 
valőrbe " helyezve azokat íj képieket 
amelyek természetével komformisak . . .

Hogy e módszerrel milyen gycnjörü 
versek születhetnek, azt a Szellemek 
utcája után nem kell bizonyítani De 
Füst Milán ugyanígy «realizálja* no
velláit, regényeit, sőt drámáit is. 
Azok is látomásokká kiteljesített indu
latok s itt felmerül a kérdés: elégsé
ges-e a szenvedélyes spontaneitás 
ahhoz, hogy az így alkotott novella 
vagy regény megfeleljen a műfaj ob
jektív követelményeinek?

Vizsgáljuk meg ebből a szempontból 
a Véletlen találkozom egyes darabjait,

I.

Az író felidézi magában gyerekkorál. 
Objektív függőségét és szubjektív öa- 
hataJmúságát e függelmen belül, a kis
gyerek zavaros viszonyát környezeté
hez, szeretet-keresését és lázadozását, 
a nagyokhoz való viszonyát, szégyen
kezéseit és büszkeségeit, amikor —» 
például — kitalálja, hogyan lehet át
repülni a pocsolyán, ha a kapuval 
együtt ellöki fölötte magát <Két bal
lada egy édesanyáról). S továbbmenti- 
leg: a kamaszkor édes szomorúságait,
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ax első esetlen szerelmi közeledéseket 
A kötet sok novellájának gyermek e 
hőse $ majdnem minden nove'la egy* 
egy szerelem története. Ezek közül a 
jegmüvészibb a Ballada Fennykáról. 
Egy suta és esetlen fllo2opterröl van 
benne szó, aki egy Fannyka nevű po- 
fc-zniva!6an szemtelen és hetyke kis* 
lány körül láballankodik. Fannyka 
ivem szereti őt s ezt a kishitű diák is 
tudja. Ott is hagyná Fannykát, lm az 
nem rántaná vissza mindig újra meg 
újra bűvkörébe Már nagyon el van 
ke-seredvo Fannykára s diákos fejiel 
elhatározza, hogy megbosszulja magát. 
Van neki egy jóképű barátja, bizonyos 
König Ríchárd, aki nagy csirkefogó. 
Rábeszéli hát, hogy bosszulja meg őt 
é? bolondítsa magába Fannykát Ri 
ehárd nagyot nevet az indítványon és 
belemegy a játékba. Node hő síink nem 
számolt azzal, ami következik: Richárd 
és Fannyka egymásba habarodnak, 
mégpedig Jgen veszedelmesen Fanny
ka, állapítja meg a diák, úgy néz 
Richárdm, mint aki ©1 van ájulva, 
még csipog is, ezenfelül pedig olyan 
szentecske lett, m.n ha repülni akarna, 
mert most szelíd és finom, égi tiszta
ságú és csupa jóság, sőt Uram bocsáss 
még csupa butaság is, merthisz aast is 
mutatta persze, mintha kettőt se tudna 
számolni az aranyoa «No lám, az er
kölcstelen szerződések» — állapítja 
meg a fiatalember és hazamegy. Ct- 
közben azon gondolkozik, hogy mit 
tegyen. Habi íródjanak csak össze és 
vegye csak el feleségül, már azt se 
bánom. £n kimegyek Amerikába — 
határozza el magát, de csak a szó 
kedvéért, minthogy eddig ez soha 
még eszébe sem jutott. Aztán denatu
rált szeszt iszik, rengeteget, hogy meg- 
mérgezze magát, de megmentik, szó
val még nevetségessé is válik önmaga 
előtt s most, 1912 ben — fej ződik be 
a történet — Montpellierben tanul, még
hozzá nagyon szorgalmasan, Fannyká- 
ról és Ríchárdról pedig semmi híre. 
Csak annyi, hogy ezek akkor csak
ugyan elbújtak valahol 

Ennyi a keserű kis történet és tö
kéletes a maga nemében, mert ellenáll

hatatlanul felidézi a megalázottság 
kínjait, az éretlen, csacsi fogadkozáso
kat, a kiszolgáltatottságot a gyűlölet
ben, a kamasz érzelmek fenekedéseit. 
Kitűnő a történet kispolgári atmoszfé
rája is. de főleg Fannyka, a fékezhe- 
tellent játszó, démonkodó s a végsők
től mégis visszarettenő. ösztöneiben 
mélységesen kispolgári csitrilány.

A gyermek világa zárt világ, bizo
nyos értelemben az a serdülök világa 
is. A világgal való összeütközéseik 
még csak érzelmiek vagy verbálisak, 
környezetükön belül maradók. Mikor 
az író visszamerül gyermekkorába a 
kései megértés bánatos iróniájával, ha 
felidézi egykori képzeleteit és képze
lődéseit. mikor mindezt szemléletesen 
elénk állítja, hozzáadva a századeleji 
kispolgári környezet oly hiteles rajzát, 
mint azt Füst Milán a Fannykában te
szi, művészileg jelentősét alkot. Csak
hogy Füst Milán oly tör!énetekben is 
domináns szerepet jútiét a minden ér
telmi kontrolitól mentesített indula
toknak, ahol ez a történet valószínű
ségének a rovására megy. Vegyük az 
Emléklapok Holdacskáról című törté
netet. Egy fővárosi ügyvéd, Torbágy 
és Bécs között, megismerkedik így an
gol hölggyel a vonaton, kibe nyomban 
beleszeret, A hölgy, aki édes, mmt 
egy habíortácska, megengedi magának 
azt a. fényűzést, hogy pár szerelmes 
nappal és éjszakával ajándékozza meg 
az ügyvédet, aki tetszik neki, mielőtt 
hozzámenne Fred hoz, akit ugyan nem 
szeret, de akihez kénytelen hozzám en
ni. Miért kénytelen? — faggatja az 
ügyvéd. A miss ezt nem mondja meg 
neki. Ehhez az ügyvédnek semmi kö
ze. Az be is látja ezt s műkor Holdaes- 
ka (mert magában így nevezi a ked
vest} bejelenti, hogy most Párizsba 
utazik Fredhez, az ügyvéd elhatároz
za, hogy ő meg visszautazik Pestre. 
Kisten már túl sok időt vesztegetett 
erre a kalandra. Semmit sem végzett 
el Becsben, csak a hölggyel éldelgeií 
s ez harmincöt-négy venezer pengönyi 
kárt okozott noki. Az a terve, hogy 
köszönés nélkül megy el Holdaoká-
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(M — érzelmiekbe« nem szereti a 
szavakat, legfeljebb ennyit ír egy pa
pírlapra: Isten áldjon meg mindörök
re köszönöm, hogy olyan felejihclet 
len voltál. Semmi ked.e sincs é'őszó- 
val búcsút vonni Holdacskától, mert 
abból semmi sem jön ki, mint undok 
magyarázkodások, zűrzavar, tárgyalá
sok olyan ügyökben, amelyekben sem
mi tárgyalásnak helye nincs. Szótlanul 
megyék el és szomorúan, határozza 
el véglegesen. Valóban or volna a 
legértelmesobb. Azonban mégsem ezt 
teszi, hanem felül a lánnyal a párizsi 
vonatra. Este az élkez.őkoesiban cey 
fiatal párt pillantanak meg. Nász- 
utasok, akik Becsben velük együtt 
szálltak fel a vonalra Vaskos, otrom
ba németek ülnek a nászutasok aszta
lához, okik, mikor a fiatalasszony 
visszavonul, itatni kezdik a férjet. Az 
ügyvéd elhagyja Hol Jócskával az ét- 
kozőkocsit, s amíg Holdacska levetkő
zik a hálófülkében, a folyosón vára
kozik. Aztán eltéveszti az ajtót s a né
met nászutaspár fülkéjébe téved be. 
<Ach Julius» — suttogja az asszonyka 
a sötétben, magához húzva a főiébe 
hajló ügyvédet. Az meghagyja hitében 
és helyettesíti a távollévőt. É bccacciói 
fordulat után visszamegy Holdacská- 
hoz és elképedve elmeséli neki, hogy 
zni történt vele. Holdacska pedig ahe
lyett, hogy felháborodna vagy fólté- 
kenykrdne, haragudna rá, vagy undo
rodna tőle, mulat a történeten. Ami 
annyira lehangolja az ügyvédet, hogy 
leszáll a vonatról és egy másik vonat
tal hazautazik.

Akármilyen eredeti és mulatságos 
mármost e történet, mégis irritáló be
nyomást hagy maga után. S ez nem 
azért van, mert a történet frivol, nem 
is azért, mert valószínűtlen — a no
vella a kivételes, a különös esetek mű
faja — hanem a tartalom s az elő
adás diszparálaága következtében. Az 
esetet ugyanis a novella hőse meséli 
cl, a köz- és váltóügyvéd, a pesti 
ügyvédi kamara elnöke, a törvényelő
készítő bizottság tagja, aki egyetemi 
magántanár is s aki mindezeken felül

több mint egy évet töltött Oxfordban
az egyetemen, tehát az ango életfor
mákat is tökéletesen Ismeri Olyan 
ember egyszóval, aki nyitott szemmel 
jár a világban s akinek már helyze
téből és foglalkozásából következőleg? 
is óvatosnak, bizalmatlannak, gyana- 
kodónak kellene iennie. E komoly fér
fi mármost, attól a perctől kezdve, 
hogy Holdacskávsű megismerkedik, 
úgy viselkedik, mint egy szerelmes ka
masz. Ahelyett, hogy információkat 
kérne Londonból Holdacskáról, ki ex 
a lány, miért kóborol Közép-Európit- 
ban, k. az a Fred, lelkendezik és bü- 
kdezik Halálosan szerelmes Ho'dacv 
kába, de nem úgy, mint egy meglett 
férfi, hanem, mint egy kölyök Tra
gikus pózokkal és tirádákkal, felelőt
lenül és komolytalanul

II.

A jó novella, írtuk a minap a Csíb 
tagban, feltartóztatha atlonisi halad ön
magát kifejtő értelme felé. Minden for
dulata e feltisztulá.si folyamat egy- 
egy fázisa. Ha e meghatározás helyt
álló, csak elismeréssel adózhatunk 
Füst Milán művészi ösztönének, aki 
még akkor Is eleget tesz a forma kö
vetelményeinek. (vagyis értelmet ad 
látomássá jelenített indulatainak! ami
kor a szándéka nem ez. Mert mi tör
ténik novellájában tulajdonképpen? A 
novella hőse egv rendkívül érzékeny 
és nyugtalan férfi, ki feláldozta becs
vágyának, polgári karrier hiúságának 
ösztöneit. Ahelyett, hogy költő maradt 
volna vagy kalandor, amire született, 
ügyvéd lett, elárulván természetét ó* 
rendeltetését, Életformája a gyanakvás, 
a blzamatlankodás, a racionalitás Ax 
angol lánnyal való találkozása leol
vas.-, t ja róla a felvett páncélzatot. At
tól a pillanaító. kezdve, hogy Hol- 
dacskáyal összeakadt, a kö-ültekimtő, 
a gyanakvó ügyvéd kivetkőzik magá
ból s az lesz, aki: persze nyugtalanul 
rossz lekiismeretlel s eltökélten ideigle
nesen. Tudja, hogy elvesztette a fejét, 
hogy amit csinál, felelőtlen éti bolond 
dolog, de igyekszik elhitetni magé vsuk



hogy csak így érdemes élni, bolondul 
és felelőtlenül. Ezért nem nyomozza ki 
Holdacska viszonyait, ezért nem sür
gönyőz Londonba, de közben szorong, 
mert a másik énjéhez is ragaszkodik 
— ahhoz a sorsát fölényesen alakító 
és kormányozó észlényhez, akinek a 
kedvéért lemondott gyermekkora in- 
diánábrándjairól s tudja, hogy vesze
delmes lejtőre került. A veszedelemre 
a hálófü.ke kaland figyelmezteti. Akkor 
ráeszmél, mi mindenre képes az em
ber, ha spontaneitásának átengedi ma
gát s megrettenve sajátmagától, a fe- 
Mőtlenség világából visszamenekül a 
konvenciókkal • körülbástyázott társa
dalmi létébe. Ez az, amit a novella 
mond. A racionális cselekvésnek fity- 
tvethányó ügyvéd megijed sajátmagá
tól és visszamenekül a felelőtlenség
ből a felelősségbe. Szerzőnk azonban 
nem akarja, hogy az észszerűség győz
zön az észszerűtlenség felett, ő nem 
győzelemnek, hanem vereségnek, meg
hátrálásnak, szökésnek tekinti az ügy
véd viselkedését, sőt még azt is rossz 
néven veszi tőle, hogy egyá.ia.án gon
dolkozik azon, mi történt vele. A no
vella végén a következőket mondatja 
hősének: «Maga mindig tiszta helyze
teket akar, barátom, hibátlan, végle
ges rendet, de én tanácsolnék valamit 
és kérem, fogadja el egy öreg ember
től ezt a tanítást: NÉHA JOBB A 
KÖD.» Ez a kijelentés az író legmé
lyebb meggyőződését fejezi ki #  Azt 
mondja vele: ne firtassuk az összefüg
géseket, nyugodjunk bele, hogy nem 
tudhatunk mindent, legyünk szeré
nyek, mert a világ nemcsak egészben 
megismerheletlen, de minden részleté
ben az, legjobb tehát úgy venni a dol
gokat, ahogyan adódnak és nem tömi 
a fejünket a miérteken. A valóság 
azzal igazolja magát, hogy van és 
ennyi az egész, mondja Füst Milán 
esztétikájában, valóság alatt az egysze
rit, a különöset, a sehol másutt, elő 
nem fordulót értve. És ezt az egysze
rit, ezt a különöset* kívánja megjelení
teni elbeszéléseiben. Még csak meg 
sem kísérli tehát tisztázni a viszony

latokat, visszavezetni sorsokat és em
bereket feltételeikre, ő csak ábrázolni 
akarja azt, ami előtte áll, valóságosan, 
vagy látomásszerűen, mégpedig úgy, 
hogy vonást vonásra halnjoz, mintha 
e vonások halmozásával ki lehetne 
meríteni akármit is. — Holott ez ábrá* 
zolási módszer következtében a köz
vetlenül világos jelenség vagy viszony
lat egyre homályosabb lesz, mindjob
ban torzul, egészen a karikatúráig, 
így lesz egyik novellájának öreg ke
gye oies urából denevér Az öregúr ad
dig példálódzók a de-ne vérről magával 
kapcsolatban, míg szóról-szóra veszi a 
képes beszédet. E paradigma, azt jel
képezi, magyarázza látogatójának, 
hogy az emberekben fogalmilag és 
távlatból mutatkozik ugyan törvény- 
szerűség, de konkrétabb közelségből 

e törvényekkel semmire sem megyünk, 
úgy, hogy az emberi lény a konkrét 
szemlélet számára megism' rheietlen- 
Tehát vonja .e a konzekvenciát, ahogy 
a denevérnek joga van élni a maga 
módja szerint, úgy nekem is talán. 
Tehát tisztelt úridáma vagy uram, 
folytatja a tudós férfi igen fölényesen 
— én tisztelem önt, talán gyönyör
ködöm is önben a nap alatt, csak ép 
hogy nem nekem való a személye. 
És ezt jelzi a denevér. (Denevérek).

Hogy e szemlélet ma, amikor a 
valóságot nem értelmezni, de alakítani 
kívánjuk, mennyire időszerűtlen, mon
dani sem kell. Csakhogy, amint meg
mutattuk, Füst Milán írói ösztöne 
egészségesebb, mint a kifejezhetőröil 
és ki nem fejezhetőrőí, a szépről és 
érdekesről vallott nézetei. Oly író han
goztatja e történetekben a valóság ér
telmetlenségét s az abszurd primátu
sát az értelem felett, aki e tételektől 
függetlenül pompás megfigyelő, so
kat tapasztalt és rengeteget tud a* 
életről, akinek realitásérzéke tehát 
mindenütt átüt azokon a komofyan 
nem vehető kendőzésekeh, melyekkel 
eltakarni igyekszik azt.

>• Németh Andor



Pavlenko:

BOLDOGSÁG 

üj Magyar Kiadó 1949

Mire válla.kozott Pavlecfto. Bol
dogság című regényében? A kérdési 
újabb kérdésfelvetéssel közelíthetjük 
meg: miként oldódik fel az egyén és 
közösség ellentétpárja, a szocializmus 
tiszti.ótüzében és miként válik az 
amber! haladás és testvériesülés egye
temes érvényű hajtóerejévé? Ennek a 
folyamatnak emberi ábrázolására vál
lalkozott Favlcnko Mondhatnék, a 
regény a cselekvény végkifejlése 
szempontjából befej ze t tények elé 
állítja az olvasót Na, igen, hiszen 
kezdettől sejtjük, hogy a regény hőse. 
Voropajev, ez a fél.ábú és reményét 
veszteit ember végül is öntudatra éb
red és újra megtalálja helvét és hi
vatását a szocialista társadalomban. 
De hogyan jut el újra idáig? Csupán 
e2 a kérdés érdekeibe: bennünket, az 
aztán már telj sen meilekes és az 
írói önkény szabad választásának te
kinthetjük hogy a regény végén Vo- 
rcpajev szerelmit, Gorevát is elnyeri, 
akit eltaszíto.i magé tó! megrokkanása 
idején, meTt úgy érezte, nincs hozzá 
többé joga. Goreva végső szín.allása 
csupán az a plusz amelyet az író 
nagylelkűségében efféle közvetlen 
happy e-nd-nek szánt, még kissé fölö
sen is

Ezzel röviden fel is vázoltuk, hogy 
mirői szól a regény és mit sikerült az 
írónak megoldania Voropajev össze 
ütközésein keresztül o'yan közelségbe 
hozza az ccnber boldogság vágyát te
remtő nyugtalanságát. melyet csakis 
a közösségben való teljes feloldódás 
hozhat felszínre hogy hiány alanul át- 
érezzük: igen, idáig kell eljutnunk. 
Sztálin legendás, kaíowaköpenyes 
alakjá lói egészen a jaltai kolhoz- 
parasztokig csupa húsból, vérből való 
természetes észjárású ..mberrel talál
kozunk a regényben. A maguk mód

ján, egyéni képességeik és akaratok 
szerint cselekszenek és mégis valami
lyen termékeny és békés ki .gyenlítö- 
dés irányítja minden lépésüket, egy
mással szemben és egymásért.

Pavlenko mesteri emberábrázoló. 
Először a felszínes jellemvonásait ra
gadja meg alakjainak, aztán egyre 
aprólékosabb gonddal szinte szöve
teikre bontja őket. hogy adott esetben 
váratlanul önállóan létező ás egymás
sal szorosan összefüggő teremtmé- 
nyekké forrjanak össze Innen hely
zeteinek, hangulatainak, fordulatainak, 
de még a jellemekhez simuló tájfes
téseinek is elbűvölően szert len vál
tozatossága és esetlegessége Mindent 
„kihoz“ az alakjaiból, minden ő 
értük történik; úgy tűnik fei, mintha 
a jaltai konferenciát is csak azért 
hívfáik tgybe a nagyhatalmak hogy 
a kertészkedő, borászaiban vetélkedő 
helyi Micsurinak elbámészkodjanak az 
idegen tengerésznépség temérdek fura- 
ságán. Pavlenko tudatosan sokat be
szélteti alakjait hogy szellemi arcu
latuk mennél határozót abban, éleseb
ben domborodjék ki. Van egy pár
beszédes jelenete a konferenciára ér
kezett Sztálin és Voropáj.v között a 
környék viszonyairól, kádereiről As 
ember érzi. hogy tör térve hm leckét 
kap, időközben azonban együtt szur
kol a jelenlevőkkel, hogy Sztálin elv
társ in gtalálja-e a pipáját, vagy má
sodszor is cjgarettára kénytelen gyúj
tani Pavlenko regényének, Voropáje- 
ven és Goreván kívül, húsz-huszonöt 
mellékalakja van, aránylag eléggé szűk 
a mozgási felületük de olyan fel
szabadult életkedvvel, olyan derű* 
nyüzsgéssel dolgoznak, veszekednek, 
értekeznek, dalolnak és szer. tne-k, 
hogy általuk az egész nagy Szovjet- 
únió népéletét ízlelgethetjük.

Pavlenko Sztálin-díjas regényét Er
ii ód i József tordította gazdagon áradó 
élbeszélŐnyelven, árnyalatosán.

F. Rácz Kálmán 
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Sz. 1. Yovitov:

ISAAC NEWTON
Tudomány és Haladás 8 .
Szikra, Budapest 1948.

A tudomány története maga is tudo
mány — ál ítja Vavilov, és Newkm- 
életrajzával egyben példát is mutat, 
hogyan lehet a tudomány történetét 
valóban tudománnyá tenni, botrány- 
krónikák és anekdótagyiijtemények 
helyett a történetíró kritikai eszközei
vel és a szakember széleskörű és mély 
tudásával Newton alakián keresztül a 
kor társadalmi életének hű kereszt- 
metszetét adja és a természettudomá
nyok fejlődésének egy igen,, jelentős' 
fejezetét mutatja be keletkezésében, 
fejlődésében, a kor társadalmi és szel
lemi áramlataival való összefüggései
ben. Munkája túlnő egy életrajz kere
tein, kiterjed Newton teljes tudomá
nyos munkájának ismertetésére, élet
művének ismertetésén túl felfedezései
nek kiértékelésére a tudomány mai 
állása alapján, végül pedig Newton 
eszméinek hatását és az általa meg
indított fejlődés menetét is vázolja — 
egyszóval valóban tudományos mód
szerrel dolgozza fel a természettudo
mányok történetének azt a fejezetét, 
amelynek legkiemelkedőbb, felfedezé
seinek eredetiségét és gondolatainak 
hatását illetőleg egyaránt legnagyobb 
alakja* kétségkívül Isaac Newton volt.

Vavilov munkája messze kimagaslik 
a felületes, tudománytalan, epizódok
ban elvesző, kritikátlanul anekdótázó 
és pikáns történetekben gyönyörködő 
tudóséletrajzok közül, amelyekkel oly 
nagy számban találkozunk a nyugati 
irodalomban, de gyökeresen különbö
zik a tudóséletrajzok másik jólisrnert 
típusától is, amely a tények száraz 
felsorolására, a jelentéktelen életrajzi 
részletek boncolgatására szorítkozik 
és nem ad többet összefüggéstelen 
adathalmaznál. Mi azt, ami Vavilovot 
ezek fölé az életrajzírók fölé emeli? 
Nemcsak nagy tudása, amely a fizikán 
és matematikán kívül a kor történeté

nek alapos ismeretére !s 'kiterjed,
különbözteti meg Vavilovot a divatos 
tudóséletrajzciktól, nemcsak lelkiisme
retes történetírói módszere, hanem 
elsősorban a marxista-leninista szemlé
let, a dialektikus materializmus követ
kezetes alkalmazása az, ami Vavilov 
módszerének erejét, munkájának érté
két megadja. A dialektikus materializ
mus az az elvi alap, amelyre támaszkod
va Vavilov biztos kézzel oldja meg 
a Newton tudományos munkásságával 
kapcsolatos nehéz és sokat vitatott 
kérdéseket, és amely lehetővé teszi, 
hogy Newton alakját és életművét 
tisztán kihámozza az anekdóták, téve
dések és tudatos ferdítések reárakódott 
tömegéből.

A magyar olvasót a könyv olvasása
kor először meglepi, hogy Vavilov, bár 
munkájában sokhelyütt kitér utalások 
formájában a kor politikai és gazdasági 
helyzetére és világosan reámutat a 
kor szellemi áramlatainak és társa
dalmi harcainak összefüggésére, azon
ban sehol nem adja a 17. század 
Angliájának, a Newton élete alatt le
játszódó angol polgári forradalomnak 
összefüggő leírását Reá kell mutat
nunk, hogy ez csak számunkra látszik 
hiánynak azért, mert magyar nyelven 
eddig nem jelent meg ezzel a korral 
foglalkozó marxista munka,* azonban 
a szovjet irodalom gazdag ilyen tárgyú 
művekben, amelyekre Vavilov joggal 
támaszkodhatott és a szovjet olvasónál 
sokkal alaposabb marxista történeti 
tudást tételezhetett fel, mint amilyen
nel a magyar olvasóközönség ezideig 
rendelkezett és ezért munkájában az 
angol polgári forradalom részletes 
ismertetését joggal meilőzheite. Fel
tételezhetett legalább annyi történeti 
tudást, amennyit például gz 1940 ben 
a Goszpolitizdat kiadásában megjelent 
Politikai lexikon, «A 17. század angol 
polgári forradalma * címszó alatt közöl.

Newton születési éve (1643) a forra
dalom első sikereinek idejére esik,

* E  sorok írása közben iel-ní meg C hristopher 
H ill, «Az angol forradalom* című m unkája a Szikra kiadásában. (Tudom ány és Haladás Í Z )
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Egyetemi évei, amelyeket a camüridge-i 
Trinity College-ben töltött (1661—69), 
az ellenforradalmi restauráció első 
éveibe esnek. II. Jakal> uralkodása 
alatt, aki reakciós uralmának megerő
sítése céljából megpróbálta a katoli
cizmust az uralkodó egyház jogaiba 
helyezni. Newton az ellenzéki whig- 
párt oldalán áll és tagja annak a kül
döttségnek, amelyet a cambridge-i 
egyetem küldött a királyhoz, hogy 
tiltakozzanak egy Alban Francis nevű, 
a tudománnyal sem ilyen kapcsolatban 
nem álló benedekrendi szerzetes magis- 
teri kinevezése ellen. Egyes források 
szerint Newton határozott fellépésén 
niúlott, hogy az egyetem elutasította 
a király törvénytelen követelését. 
Orániai Vilmos hatalomra kerülése 
után Newton, mint az egyetem kép
viselője a parlament tagja Ifesz, ahol 
mint a whig-párt elvhti, de hallgatag 
tagja vett részit ('az Aisóház csak 
egyetlen egy alkalommal hallotta New7- 
ton hangiát, amikor is azzal a kérés
sel fordult az őrhöz, hogy zárja be a 
terem szellőztető ablakát» (189. o.)- 
-Amikor 1694 ben Newton régi barátja, 
Charles Montagu kincstári kancellár 
lesz, N «tont a pénzverő intézetbe 
nevezteti ki, amelynek később, 1699- 
ben Newton főigazgatója lesz (Master 
of Mint), Ettől kezdve Newton a 
királyi udvarhoz is bejáratos lesz, 
1705-ben Anna királynő nemesi rangra 
emeli és «a walesi hercegnők szalón- 
filozófusává lesz» (196. o.l. Nemsokkal 
később végetér Newton politikai pálya
futása, «Veszélyben az egyház» fel
kiáltással Newtont, a whig párt jelölt
jét a választásokon kibuktatják Azon
ban ezzel m m merül ki Newton poli
tikai tevékenysége: vallásfilozófiai ira
tai is politikai tevékenységének részét 
alkotják, mert ahogy Vavilov írja. 
«abban az időben Angliában a poli
tikai és vallási áramlatok elválaszt- 
batatlan kapcsolatban állottak egymás
sal. Newton protestantizmusa és áriá- 
nizmusa egyik formája volt a Stuartok 
katolicizmusa és a tory párt ellen folyó 
harcnak» (236. o). Mindezek a tények

megcáfolják azt a széles körben elfer*
jedt hamis képet, amely szerint New
ton a világtól elvonultan élő szórako
zott szoba tudós mintaképe. Amikor 
Newton a pénzverde vezetését átvette, 
ezzel igen nehéz és felelősségteljes 
hiratait vállalt magára. «Anglia a 17. 
század végén el volt árasztva nem 
teljes súlyú és hamis ércpénzzel: ennek 
oka bizonyos fokig a pénzverés kezdet
leges technikájában rejlett. Végül 
a Towerban új pénzverőgépet állítottak 
fék Ez a gép a régiektől eltérő, sza
bályos alakú, ércpénzeket vert, melyek
nek peremén felirat húzódott végig 
s így körüireszelésük lehetetlenné vált.. * 
Ez a reform a pénzverde munkájának 
nagyméretű meggyorsítását követelte. 
Ebben az időben nyerte el Newton az 
intézet őrének tisztségét... a Tower- 
ben tíz olvasztókemencét építettek, 
amelyek a régi érmék átolvasztására 
szolgáltak.., A régi pénzügyi rendről 
az újra való áttérés gyötrelmes volt 
az angolok számára. . .  a nehéz hóna- 
pokat egyedül Newton szervezőképes
sége rövidítette mpg.» (214—216. o.) 
«Newton ily széles alapon, ily ragyogó 
módon s ily felelősségteljés munka 
során megnyilvánuló adminisztrációs 
képessége meglepőnek tűnik fel annál 
a «filozófusnál», aki állandóan el volt 
mélyülve gondolataiban s az alvásról 
meg az ebédről is megfeledkezett» — 
jegyzi meg Vavilov metsző gúnnyal 
azok felé a Newton-életrajzírók felé, 
ak/rk Newtont mint a «szórakozott filo
zófust» igyekeznek beállítani. Ennek 
a hamis és határozottan célzatos legen
dának a leleplezése és megcáfolása 
különös jelentőséggel bír ma, amikor 
a rothadó kapitalizmps, az imperializ
mus és a fejlődő szocializmus között 
kiéleződő ellentét bátor állásfoglalást 
és helytállást követel meg a tudósok
tól is —■ hazánkban sjés a Szovjetúniö 
által vezetett béketábor országaiban a 
szocializmus építése mellett, az impe
rialista háborús uszítók országaiban 
az elnyomás ellen, a béke és a szabad
ság mellett

Vavilov munkájában tíz fejezetben 
foglalkozik Newton tudományos mun



kásságával Ezek közül hat fejezet
Newton optikai kutatásait 2 fejezet 
Newton «Pnndpia mathematica philo- 
aophae naturális» (A természetfilo
zófia matematikai elveit című alapvető 
nagy munkáját egy fejezet Newton 
kémiai kutatásait és az alkimistákhoz 
va d> viszonyát, egy fejezel pedig New
ton matemalekai vizsgálatait ismerteti. 
Habár Newton alapvető felfedezéseket 
tett más területeken is. Vavilov rá
mutat, hogy Newton elsősorban fizikus 
volt «A csillagászat területei giganti
kus laboratóriumot, a matematikai 
módszerek zseniális eszközt jelentettek 
számára. Newton nem engedte át 
magát a tisztán csillagászati és tisztán 
matematikai vonatkozású kutatások
nak, megmaradt elsősorban fizikus
nak. (253 — 254 o.) Newton optikád
vizsgálataival azért foglalkozik Vavi
lov különleges részletességgel, mert 
Newton optikai e-edményeit napjaink
ban nem értékelik általában jelentő 
ségüknek megfelelően A fizikusok 
széles köreiben elterjedt nézet, hogy 
Newtont a korpuszkuláris elmélet fenn
tartásnélküli hívének tekintik az 
optika területén és azt szokták han
goztatni. hogy Newton optikai felfogá
sát Huyghens és Hooke hullámelmélete 
megcáfolta Eltekintve attól, hogy a 
modern fizika részben «rehabilitálta» 
az évszázadokon át hamisnak bélyeg
zett korpuszkuláris e'méletet a modern 
fizika a quanfummechanikában a kor
puszkuláris felfogást és a hullám elkép
zelést egyesítő szintézisben találta meg 
az évszázados ellentétből kivezető î tat. 
Vavilov rámutat arra is. hogy Newton 
is valamilyen kompromisszumot kere
sett a két ellentét között, de ugvan- 
akkor megjegyzi hogy «magától érte
tődik hogv ez a szintézis» Ü i„ ame
lyet a modem fizika nvuit — R. A —1 
«natívon távol esik a newtoni kompra 
inisszunjtól Szigorúan véve a fény új 
elméletében som hullámokról, sem 
pedis testeeskékről nem beszélhetünk: 
a fKilósán »okkal bonyolultabb t nem 
alkalmazkodik mechanikus hason!-tok
hoz vagy formulákhoz* Kiemelés 
tőlem — R. A.) Máj az a tény, hogy
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Newton» a róla elnevezett fénygyürfllt
jelenségének felfedezésével a Huygen# 
—Hooke-féle hullámelmélet egyik leg
szebb bizonyítékát fedezte fel, önmagá
ban is gondolkozóba ejt és valószínűt
lenné teszi azt a feltevést, hogy New
ton a korpuszkuláris elmélet feltétlen 
híve volt. De mindennél meggyőzőbben 
bizonyítja, hogy Newton ezen a téren 
egyáltalán nem foglalt ed merev állás
pontot (és csak tanítványai estek 
e téren tflzásokbah Newton Hónké
hoz intézett levele, amelyből vett idé
zetekkel világítja meg félreérthetetlenül 
Vavilov Newton felfogását ebben a 
kérdésben

Részletesen ismerteti Vavilov a New* 
ton »Optikájának» függelékében sze
replő kérdéseket, amelyekbő5 meg
ismerhetjük Newton nézeteit a fizik# 
akkoriban legtöbbet vitatott nvilt kér
déseit illetőleg Különleges érdeklő
désre tarthat számot a 31 ik kérdéshez 
főzött megjegyzése, amely Vavilov 
szerint is Newton fizikai módszerének 
lényegét tartalmazza Newton a hipo
tézisekkel önkényes feltevésekkel dol
gozó fizikával élesen szembefordul és 
a hipotézisekkel a «princípiumokat*, 
elveket állífia szembe — erre vonatko
zik híres kijelentése: «Hypotheses non 
fingó» (nem élek feltevésekkel) »E'vek» 
alatt Newton a tapasztalati tények el
vont formában való általánosítását 
érti. Ez a fe'fogás megvilágítja hogy 
mit értett Newton mechanikai «axió
máin» Ezeket nem önkényes feltevé
seknek tekintette, ame'yekből Euklidea 
geometriai rendszeréhez hasonlóan tisz
tán logikai úton vezeti le a mechanika 
törvényeit, hanem axiómáit általánosí
tott tapasztalati megá’lapflá soknak 
tekintette, bár maga is tisztában volt 
azzal hogv az axiómák felállításánál 
nem mentesül tefiesen az önkényes
ségtől Azonban ezt az önkényességet 
Newton szemében tnenh az. hogy 
«elveit» a tapasztalatok fényesen iga
zolták Csak a 20 században bukkan
tak olyan jelenségekre, amelyek meg
magyarázása a newfopt mechanika 
alapján nem eheíséges így született 
meg a relativitás-elmélet, amely viszont



nem ellentéte, hanem általánosítása
Newton mechanikájának, ugyanis a 
relativisztikus mechanika határesetként 
magába foglalja Newton mechaniká
ját is.

Newton fizikai felfedezései között 
kétségkívül a legismertebb és egyben 
a legjelentősebb a gravitáció törvényé
nek felfedezése. Vavilov eredeti doku
mentumok alapján igen meggyőzően 
határolja el, hogy a gravitáció törvé
nyének felfedezésében mennjí Newton 
érdeme, és mennyi az, ami az ő korá
ban már a tudomány közkincsét 
nlkofTa. Kimutatja, hogy az a feltevés, 
hogy a tömegvonzás a távolság négy
zetével fordítottan arányos, annyira 
közismert volt Newton idejében, hogy 
a szó szoros értelmében «kávéházi 
téma* volt. Newton halhatatlan érdeme 
abban rejlik, hogy a gravitáció ezen 
törvényéből sikerült neki Keplernek 
a bolygók mozgására vonatkozó 3 
törvényét levezetni, és mivei utóbbiakat 
a gyakorlat teljes mértékben igazolta, 
ezzel a távolság négyzetével fordítottan 
arányos tömegvonzás «hipotézisét» 
igazolni. Ez jelentős matematikai telje
sítmény volt, amelyre Newtonon kívül 
kortársai k"_ül más nem volt képes. 
«Amikor egv&zer egy londoni tárház
ban Hooke-val meg Halley-vel össze
találkozott. Wren (híres építész, a lon
doni Szent Pál katedrális építője— R. A.) 
még egy kisebb tiszteletdíjat is felaján
lott annak, aki bebizonyítja, hogy a 
távolság négyzetével fordított arány
ban csökkenő erő hatására elliptikus 
mozgás keletkezik. Ügylátszik, mind a 
hárman szilárdan meg voltak győződve 
arról, hogy ez nem lehet máskép. 
Nehézséget csak a matematika képe
zett A feladat megoldására, a tétel be
bizonyítására senki sem volt képes. 
Nem maradt más hátra, mint — a 
mindentudó Newtonhoz fordulni.» 
(138- o 1 Valóban ennek a feladatnak 
a megoldása akkoriban — az infini- 
tezimális számítás ismerete nélkül — 
szinte megoldhatatlan volt és nem 
véletlen, hogy Newton, az infinitezi* 
mális számítás megalapozója volt az 
egyetlen, aki a feladat megoldásáig el

jutott Éppen ezért hajlik a* ember
arra, hogy — amennyiben ilyen össze
hasonlításnak egyáltalán értőimé van 
— Newton matematikai felfedezéseit, 
mégpedig éppen a differenciál- és 
integrálszámítást tartsa Newton leg
nagyobb alkotásának. Ez nem áN 
ellentétben Vavilov azon helyes meg
állapításával, hogy Newton számára 
a matematika mindenekelőtt a. fizika 
segédtudományát jelentette, ahogy ezt 
Vavilov maga is kifejti: «Az a tény, 
hogy a matematika gyakorlati kisegítő 
szerepet játszott N-wton kutatásai 
során, természetesen nem von \e sem
mit az ezen a téren tett nagy felfede* 
zéseinek jelentőségéből. A fizika által 
felvetett új kérdések új matematikát 
és új módszereket követeltek Az infi- 
nitezimális számítás teljességgel H1- 
engcdhetetlen volt az új mechanika 
feladatainak megoldásához. A fizika és 
matematika mindig segítette egymást 
és fejlődésük gyakran el sem különít
hető. Közben olykor a fizika előzte 
meg a matematikát, amennyiben új 
feladatokat állított eléje, más alkalom
mal viszont a matematika hozott létre 
nagy és összefüggő elméleteket és feje
zeteket, amelyekkel «előnybe» jutott 
Ezeket a fizika bizonyos esetekben 
csak sokkal megalkotásuk után haszno
sította. »Napjainkban a munka diffe
renciálódott A fizikusok problémákat 
vetnek fel, a matematikusok pedig azok 
megoldási módszereit szolgáltat: ált.
Newton egyiket is, másikat is egyidejű
leg csinálta.» (200. oá Valóban az a 
tény, hogy Newton számára matema
tikai felfedezései csak segédeszközt 
jelentettek 'fizikai vizsgálatainál, csak 
azok előtt von le valamit matematikai 
eredményeinek értékéből, akik az idea
lista filozófia torzító tükrében nézik 
a matematikát és a matematika érté
kelésénél f<̂  szempontjuk, hogy meny
nyire távolesik a matematika a «pisz
kos valóságtól*. Vavilov szemében és 
mindenki szemében, aki a d:a’ektikus 
materializmus fényében vizsgálja meg 
ezt a kérdést, a matematika értékéből 
semmit nem von le gyakorlati alkal
mazhatósága, sőt a matematika alkat-
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raa2hat6 säga éppen értékének legfőbb
bizonyítéka a matematika elvontsága 
éppen arra szolgál, hogy minél lágabb 
körben lehessen alkalmazni.

Vavilov annak bizonyítására, hogy 
Newton számára a matematika csak 
segédeszközt jelentett a fizikához, meg
említi mini érvet, hogy Newton az 
infiniteziraális számításra vonatkozó 
vizsgálatait csak akkor tette közzé, ami
kor a prioritás körüli vitái Leibnitz- 
eel őt erre kénvszerlMték. (199 o.) 
Ezt az érvet nem érezzük teljesen meg
győzőnek, hiszen mint Vavilov később 
megjegyzi- «Ez a kérdés míg ma is 
nagy pszichológiai rejtély.* Ennek a 
rejtélynek a megoldásához Vavilov ott 
kerül legközelebb, araikor arra mutat 
rá: Newton attól félt hogy új mód
szerét kor társai nem fogják megérteni 
— ugyanúgy, mint ahogy (iauss azért 
nem közölte a nem eoküdesi geomet
riára vonatkozó vizsgálatait. Vavilov 
azt írja: «A .Principia' új matematikai 
nyelven való megírása azt jelentette 
vo’na. hogy érthetetlenné váiik vala
mennyi kortársa számára s elkerülhe
tetlenül újabb tisztán matematikai ter
mészetű ellenvetéseket vált ki.» (208. o.) 
Azt a kérdést, hogy Newton maga ma* 

'  tematikai munkásságát kevesebbre ér 
téke’te volna-e mini fizikai felfedezé
seit. nem érezzük döntőnek, hiszen 
mint Vavilov fent idézett szavai ks 
megmutatják. Newton korában nem 
volt é'es határvonal a két tudomány 
között és Nevetőn maga nem érezte, 
hogy munkája két részre oszlik: ma
tematikai és fiz’kai részre, hanem a 
kettőt teljesen egynek tekintetto.

Rendkfvü' érdekesek azok az ada
tok. amelyeket Newton és Leibnitz 
prioritás* vitájára vonatkozólag Vavi
lov kőzW és amelyekből kndláöHk. 
hogy mindkét nagv tudós mentes voU 
az elfogultságtól és többízben igen lojá- 
Hsan nyilatkozott a másik érd meiről 
Newton pgv I.eibnitzhez intézett leve
lében art ipa: «számomra a barátok 
becsesebbek mint a matematikai fel
fedezések*. A vitát csak a két nagy 
mester tanftvánvai mérgesítették el. 
nemzeti büszkeségből.
276

Igen érdekes az a fejezet, amely
Newton kémiai vizsgálataira vonatko
zik. Első pillanatra az a benyomás 
aiakul ki New-ton jegyzeteiből — álla
pítja meg Vallót —, bogy Newtont 
ugyanúgy, mim a középkor alkimistáit, 
elsősorban az aranycsmáíás problémája 
izgatta, a bölcsek kövét kereste, bár 
levelezéséből világosan kiderül, hogy 
őt nem a gyors meggazdagodás vágya 
vezette. Nincsen abban semmi csodála
tos, hogy a kor legnagyobb gondol
kodói is a korszellem hatása alá kerül
nek és így nem csodálkozhatunk New
tonnak az alkímia iránti vonzódásán 
Azonban Vavilov helyesen állapítja 
meg, hogyr Newton tudományos gon
dolkodásmódja azért ezekben a vizs
gálataiban is megnyilvánult.

Newton teo’ógiai írásainak tárgyalá
sánál Vavilov élesen szembeszáll' azok
kal az életrajzírókkal akik felületesen 
Ítélik meg Newton ilyenirányú tevé
kenységét. mint például L. More. aki 
Newtonról azt írja: «Ha napjainkban 
élne. szabad óráiban az ókori krono
lógiák és bibliai jövendölések helyett 
delektívregények olvasásával vagy 
keresztrejtvények megfejtésével szóra
kozhatna.» Ahogy Vavilov találóan 
megjegyzi: «Az ilyen szavak azonban 
mindössze szellemeskedésnek s a hely
telen történelmi távlat eredményének 
tekinthetők.» (240 o.> Rámutat arra. 
hogy Newton teológiai írásai egyrészt 
politikai tevékenységének részét képe
zik. másrészt összefüggésben álotlak 
fizikai vizsgálataival is és egy egységes 
világkép kialakítására irányuló törek
vésének részét alkották «A filozófusok 
és tudósok hosszú sora tette magáévá 
és fejlesztette tovább a 18 és 19 szá
zadban Newton vallásos elgondolásait 
s ezert történeti szempontból lehetetlen 
figyelmen kívül hagyni Newton óriási 
befolyását ebben a vonatkozásban. 
A kezdetleges gépies materializmusnak 
a deizmussal való egyesítése a 19 szá 
zad nagyon sok természelkuta'ója 
számára szabvánnyá vált Az ilyen 
világszemlélet őse fha nőm is ennyire 
durva és kezdetleges formában' két
ségtelenül Newton volt, leküzdése pedig
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a dialektikus materializmus nagy
diadala. Nevezetesen a dialektikus ma'.e- 
riatizmus küszöböllé ki a .természet 
változatlanságának' tévhitét s a new
toni elképzelés ezzel Összefüggő .első 
lökés ét.> (244. o.l

Bármilyen nagy tekintélynek is ör
vendett Newton élete második felében 
és még inkább halála után. amikoris 
istenséghez hasonlították, az «emberi 
nem díszének» nevezték el. Newton 
maga tudatában volt annak, hogy egy 
ember bármilyen nagyot is alkot, csak 
igen kevéssel járulhat hozzá a termé
szet megismeréséhez, ahogyan Engels 
Írja: «A gondolat szuverenitása felet
tébb nem szuverén módon gondolkodó 
emberek sorozatában, az igazságra fel
tétjein igényt tartó megismerés pedig 
viszonylagos tévedések sorozatában 
valósul meg. Sem az egyik, sem a másik 
nem valósítható meg teljesen másként, 
mint az emberiség végtelen élettartama 
útján.» (Anii-Dühring, Moszkva 1947, 
Tdegennyelvű Irodalmi Kiadó. 12ß o.l 
Ugyanezt fejezik ki Newton röviddel 
halála előtt mondott szavai: «Nom 
tudom minek látszom a világ szemében, 
de magam úgy lálcm, hogy csők olyan 
voltam mint a gyermek, aki a tenger
parton jAt- *. Azzal szórakoztam, hogy 
egyszer másszor simább kavicsot vagy 
&*ebb kagylót találtam m'nt rendesen, 
míg az igazság nagy óceánja mind
végig felfedezetlenül terült el szemelni 
cWtt).

Méa néhány széf kell szólnunk a 
könyv keletkezéséről A könyv a Szov- 
jetünió Tudományos Akadémiájánaik

Newton születése 300 éves évforduló
jának megünneplésére alakított bizott
sága f.tkérésére íródott, a sztálingrádi 
ütközet, a szovjet nép hősies harcának 
napjaiban, egy a fronttól távollevő kis 
faluban.

Annak ellenére, hogy a német fasiz
mus elleni harc főterhőt a bős szovjet
nép viselte, annak ellenére, hogy 
a szovjet népnek minden erejét ösaz- 
pontosftani kettőit ebben az időben 
a világ leigázására tőrő hitlerista rabló
banda hadigépezetének szétzúzására, 
annak ellenére, hogy egy nép sem 
szenvedett többet ebben a háborúban, 
mint a szovjet nép, mégis a Newton- 
jubileumot sehol »em. még Newton 4 
szülőhazájában sem ünnepelték meg 
olyan széles alapokon és annak jelentő
ségéhez méltóan, mint éppen a Szov
jetunióban. A jubileumi napok folya
mán Vavilov értékes munkáján kívül 
& más könyv és nagyszámú cikk jelent - 
meg, amely Newton munkásságával 
foglalkozót t, az egyetemek és tudomá
nyos intézmények számtalan ünnepi 
ülcst tartottak. Ezzel a Szovjetúnió 
kultúrájának mélységéről és felsőbb
rendűségéről tett tanúbizonyságot, ar
ról, hogy a szocialista társadalom, 
a szocialista kultúra megbecsüli és 
magábaolvasztja mindazt az időálló 
értéket, amit az emberiség hosszú év
ezredeken át felhalmozott és amelyen 
az emberi kultúrának, a tudománynak 
a szocializmusba való soha nem látott 
mértékű továbbfejlődése alapszik.

Rényl Alfréd



G o rk ij:

KISPOLGÁROK

Soha drámaíró kora életét, jellemeit 
kiiapinl hatóbban, felismerhelőbben, a 
művészi realitás szempontjából való
színűbben nem elevenítette meg, mint 
éppen Maxim Gorkij. A Kispolgárok 
nemcsak dráenailag az élet síkján is 
érezhetővé teszi azt a feszültséget, 
mely a nagy orosz társadalmi átalaku
lás, a forradalom előszelét jelenti. 
Egyetlen család kebelén belül érezteti 
az összeütközésre kész társadalmi erőik 
harcát. A vakságában, zsugoriságában, 
tndatlanságában megrögzött, önnön 
pillanatnyi gyengeségen elérzékenyülő, 
de megingathatatlannak hitt előjogait 
a brutalitásig menő erőszakkal védő 
kispolgár, az apa mellett feltűnnek a 
polgári penészből kitörni képtelen, a 
pesszimizmus öngyilkosságába menekülő 
Tanja és Pjotr, a megújulás igazságá
ért küzdő derűlátás képviselői, Nil és 
Polja és a két megfáradt vándor Fer- 
csihin és Tyetyerev. az igazság »illú
ziójának* eltévedt kergetői. — A drá
mai feszültség — az első pillanattól 
az utolsóig — ügy lebeg a színpad és 
a nézőtér felett, hogy a mű. a színé
szek és a közönség egyetlen drámai 
atmoszférában kell hogy egyesüljenek. 
A függöny felgördülésének percétől 
fogva tudjuk, hogy tragikus erők üt
köznek össze itt egymással é-s, hogy 
a tragédia, bármilyen, egyszerűnek tet
szik is. elkerülhetetlen. Lehetetlenség 
lenne hát az alakok mélyebb aaiaü- 
*isébe kezdeni anélkül, hogy a törté
nelmi valósággal való szerves kapcso
latunkról megfeledkeznénk Igaz, Gor
kij kispolgárai orosz kispolgárok és 
mégis, azok az erők, melyek a tragi
kus összeütközéshez vezetnek, nem 
orosz, általános társada'mi és történel
mi valóságból fakadnak A Kispolgárok 
az orosz couleur locale nélkül is kis
polgárok maradnának, akik éppen a ka
pitalizmus esiieskórában hordják ma
gukban. pesszimizmusukban annyira 
bizonyossá váló bukásuk csiráit 1935- 
ben Pitoeff így jellemezte a Kispolgá

rokat: «Gorkij három generáció har
cát sűrítette egyetlen család panorá
májába. Beszemenov, az apa, a még 
felfelé törő kispolgári kapitalizmus 
képviselője, Pjotr és Tanja a nyugtalan 
kispolgári kapitalizmusé, Ni! és Polja 
a kispolgári kapitalizmus bukásának 
első nagyobb stációját jelentik. A ma
darász és a kántor, akár a klasszikus 
dráma kórusa, mintegy kinyilatkoztató? 
azoknak a változásoknak, melyek a 
három generáció harca közben bekö
vetkeznek» A Madách .Színház dicsére
tére válik, hogy a Gorkij teremtette 
drámai valóság atmoszféráját majdnem 
teljes egészében megteremtette. A füg
göny felgö*rd ülésekor félhomályba bur
kolt színpadot látunk, melyben minden 
fény a mosolygó PoijáTa és minden 
árnyék a borúlátásba men eskü lő Tanjá- 
ra esik, mint eg) kihangsúlyozva azt a 
szerepet, melyei be kell tölteniük. Tan
ja fáradt, akár bátyja, a gyenge és gyá
va Pjotr (Rozsos István), aki maszk
jában, mozdulataiban állandó fojtott- 
hangú előadásában maradéktalanul 
személyesíti meg azt a polgári lázadót, 
akiveQ — ahogy a kántor megjósolja 
— a szenvedély is csak pillanatokra 
képes megtagadtatni történelmi szere
pét, mely a hősiesség nélküli bukásé. 
Rozsos—Pjofrt tu'ajdonképpen csak 
gyengesége választja el apjától, a for
radalommal még nyíltan szembehelyez
kedő kispolgártó), akiben, ha hisztériá
sán, több brutalitássá!, mint «méllyel, 
még él az uralom vágy energiája, Gor
kijnál biztosan él! Abcnyi Géza sa<uo$ 
nem tudja ezt a valóságot elóg mélyen 
érzékeltetni. Abonyi energiájával a 
polgári színjátszás naturalizmusa éled 
újjá és a Kispolgárok apájából azt a 
páter famiíias-típust formálja, mely a 
naturalista polgári színjátszás fényko
rában annyiszor megkönnyezi ette az 
álművelt közönséget Ruttkay Ottó— 
Nil és L-oránd Hanna—Pol ja túlságosan 
halványak hozzá, hogy a konfliktus
ból győztesen kikerülő, harmadik, for*
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tadalm! generáció vaM&ágl&tszatát kelt-
lAk. Kömény István madarásza és Pé
csi Sándor kántora, különösen ha ez 
utóbbi lemondott volna róla, hogy a 
legtragikusabb jeleneteknél megnevet- 
tesse a közönséget és Dayka Margit 
Tanjájo (érdem szerint öt kellett volna 
először említenem) nem engedik meg,

hogy a realista dráma tenzlója el
hagyja a színpadot és az a végjelenet, 
m lyben Tanja, magára maradva, 
szinte ráesik a zongorára — minlha 
egy egész letűnő társadalom — kako
fóniájának utolsó disszonáns akkord
ját ütötte volna le. Mái hé Lidia

ÜJ FILMEK

*Egy igaz ember»

A magyar filmipar államosítása 
oemcsak filmgyártásunk színvonalát 
emelte igen jelentősen, de döntő for
dulatot hozott a mozik műsorpoliti
kájában is. Azelőtt a silány, destruk
tív és reakciós filmek mögött háttérbe 
szorullak a művészi értékűek. Ma a 
kapitalista filmipar jellegzetes termé
kei csak elvétve jelennek meg, s a 
műsor gerincét a haladó emberiség ké
pét tükröző alkotások adják. A szín
vonal emelkedése lemérhetetlen, a 
legfontosabb azonban mégis az, hogy 
az új műsorpolitika pótolni képes a 
magyar film .yártás hiányait és a né
zők szeme" elé azt a világot, azt az 
embert tárja, amelynek kialakítása 
mindennapi munkánk. Lassanként 
magunk is kezdjük észrevenni a kö
rülöttünk «történő változást, de meny
nyivel jobban és világosabban irányít
ják tekintetünket a Szovjeiúnió és a 
népi demokráciák filmművészei. Kü
lönösen két film jelent sokat ebből a 
szempontból és hatásuk erejét rendkí
vül fokozza az hogy egyidősen vetí
tik a keltőt, s a két egymásmélletti 
kép félreérthetetlenné teszi a valósá
got Félreérthetetlenné teszi az ellen
tét erejével. «Egy igaz ember* és 
‘Utolsó állomás* az a két nagyszerű 
és méltán nagysikerű alkotás Csak cí
mében «egy* igaz emberről szól a 
szovjet filmművészet új remekműve, 
valójában a szovjeteimberk egyik 
típusát állítja elénk, az emberi értékek 
olyan hatalmas megnyilvánulását, 
amelynek létezéséről legfeljebb legen-

/ ' ■

daszerű képzeteink voltak. Akaraterő,
önfegyelem, bátorság, lelkesedés, szen
vedély, jóság, szeretet és bölcsesség 
rendkívüli megnyilvánulásainak lehe
tünk tanúi a filmben, és mindezek 
nem távolílják cl emberközelségéből 
a bőst, nem robbantják szét a lufiját, 
nem szorítják egy tulajdonság egyol
dalú megtestesítőjévé, hanem végig 
egységes embert, igazi embert al
kotnak.

Nem kétséges, hogy a jellem fejlő
désében való bemutatása az a művészi 
eszköz, amely lehetővé teszi az egység 
megőrzését. Az arányok hatalmas ki
bontakozását azonban maga a lénia 
biztosítja. Kevés jobb példát lehetne 
találni a téma formameghatározó ere
jére 'és jelentőségére, mint ennek a 
szovjet pilótának a története. Az élet
küzdelemnek az a sűrített volta, ame: 
lyet a háborús harc jelent, ez szabja 
meg az emberi értékek kialakulásának 
útját és határozza meg annak növe
kedési lehetőségeit.

Nem szabja meg azonban annak 
minőségét is. Erre figyelmeztet félre
érthetetlenül az

«Utolsó állomás»
sók figurája. Bár az Áusdhwitz-táboc 
náci gyilkosainak méreteit is a háború 
determinálja, annak, élesedése bontja ki 
teljes mértékben az elaljasulásnak és 
fen:vaddá, sőt annál is veszedelme
sebbé válásnak lehetőségeit, amelyeket 
ugyancsak nem sejthettünk sohasem, 
azt, hogy mikké válnak, azt béke ide
jén való életük mozgási iránya halá* 
rozta meg. Az, hogy nácik voltak, hogy
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a* életet csak kizsákmányoláson ala- 
pólónak tudták elképzelni. A mások 
tönkretevésén és pusztulásán való élős 
ködésnek csak újabb. fejlettebb és 
féireérthetetlenebb formáját teremtet
ték meg a nácik a haláltáborokban. A 
film hitelét és alapjait nagyon jellem 
zően és félreérthetetlenül ép ennek az 
Igazságnak a követkeáetes kiemelése 
adja meg. A tábor szenvedő és ellen
álló foglyainak hitelét az ellenfél al
jasságának és gvalázatos voltának mé
retei teremtik meg és biztosítják az

egész filmen keresztül. Ugyanekkor
fé'reérthetítlenü! rámutat a magábaros- 
kadt, céltalan és kiutat nem látó 
szenvedés teljesen meddő voltára is.
, A nagy háború két oldala, ugyanan
nak a hatalmas összecsapásnak két 
ellenfele közti különbség talán még 
soha nem állította szembe ilyen vilá
gosan a kapitalizmus és szocializmus 
világát A régit a maga teljes rothadt
ságában. és az újat számunkra eddig 
elképzelhetetlen lehetőségeiben.

Debreczeni Ferenc
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A  M A G Y A R  É R T E L M I S É G H E Z

A világ értelmisége, s  közte a magyar értelmiség, próbatétel 
előtt áll. Az áprilisvégi párizsi bckekongressziis valamennyiünk 
számára egyénenként is felveti a béke és a  háború kérdését, l'ájé- 
kozódásra és lelkiismeret\izsgálatra hív, válaszra kötelez.

Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a magyar értelmiség egy a 
békevágyban s o háború elutasításában. De egyelértúnk-e az útban 
is, amely e célhoz vezet és tudatában vagyunk-e annak, hogy vala
mennyien, egyénenként, cselekvésünkkel vagy hallgatásunkkal, így 
Nagy úgy részt veszünk a döntésben s ezért egyénileg is felelősek 
vagyunk? Nem elég az. ha vágyódunk a békére, tennünk is kell 
érte. A háborút emberek csinálják, tehát emberek meg is akadá
lyozhatják. A történelmi helyzet ma oly billenő, hogy létünk minden 
mozdulata, cselekedete, szava — bármilyen látszatra közömbös tár
gyat érint is — végső következményeiben arról dönt, hogy élni 
akarunk-e vagy elpusztulni. Minek a nevében élni, minek a nevében 
elpusztulni? Ezt kell megvizsgálnunk és a gondos vizsgálat után 
félreérthetetlenül állási foglalunk, mert csuk az ilyen, az egész, 
lényünkre, érzéseinkre és gondolatainkra kötelező állásfoglalás 
ávhat meg attól, hogy egyetlen hibás mozdulat a túlsó oldalra, az 
ellenség oldalára sodorjon.

A  s z o c ia l i z m u s  a b é k é t  é p í t i ,  a l ö k é s  g a z d á lk o d á s  h á b o r ú b a  
v i s z .  Mi az értelmiségnek — nevéből következő — feladata: hogy 
megvizsgálja azt a hatalmas és bonyolult valóságot, amely e mögött 
a tétel mögtfN lappang, s a vizsgálat eredményeiből levonja a maga 
számára a következtetéseket. A béke érdekében erre a vizsgálatra 
hívjuk fel a magyar értelmiséget. Vizsgálatra s a belőle kötelező 
állásfoglalásra.

Kinek az érdekei! szolgálja országunk politikája? A többségéét 
egy elenyésző kisebbség kárára. Szükségszerű-e ez a fejlődés, lm 
célnak az egész nemzet, az egész emberiség üdvét tűzzük magunk 
elé? Erkölcsös-e? Oly kérdések ezek, melyekre — a feladat meg
valósíthatóságát feltételezve — a józan, ép emberi ész csak egyféle- 
kép felelhet: szenvedélyes igennel. Áldozatokkal jár ez a fejlődés? 
De a meglévő állapot fenntartása, ha ugyan egyáltalán lehetséges 
volna, nem járna-e ugyancsak áldozatokkal? A hárommillió föld
tele n paraszt, a töke szeszélyeinek kiszolgáltatott munkásság 
további áldozataival? Van-e egyetlen épeszű ember ebben az ország
ban, aki azt merné állítani, hogy a magyar uralkodó osztályok — 
amelyek az értelmiséget is a maguk szolgálatára kénvszerílették — 
saját júszántukból csak egy tollvonásnyit is engedlek volna elő
jogaikból? A háború költségeit, mint az előzőét is, megint csak az 
eszméletlenségig kizsarolt nép viselte volna.

Megvaló.síthaló-e az a fejlődés, amelynek érdekében ma gazdál
kodunk? A magyar értelmiségnek módjában van a saját szemével 
meggyőződni mind az elért eredményekről, mind az esetleges



hibákról. Nézzen, körül és állítson mérleget! Ne bízza magát sem az 
egyik, sem a m!Wik lél érvelésére, hanem csak a saját szemével 
szerzett tapasztalatokkal vessen számot! A tények olyan egyértelmű, 
érces szóval beszélnek, hogy a saját elfogultságától mindkét fülére 
süket ember is kénytelen meghallani. Gondoljunk csak arra, hogyan 
festett négy évvel az első világháború után a vesztes, de el nem 
pusztított ország, s hogy fest ma, négy évvel a második után, amely 
fél vagyonúnkat agyonégette. Készítsünk mérleget: vessük össze az 
eredményeket és az áldozatokat, s vonjunk egyenleget. S a tények
ből, amelyek gondolkodásunkat szegélyezik, bontsuk ki a fejlődés 
irányát.

E fejlődés védelmében békére van szükségünk. Békére, csak
úgy, mint a Szovjetiiniónak és a szocializmust építő többi ország
nak. Békére, csakúgy, mint a világ összes többi népének, az ameri
kainak épiigv, mint a franciának, amelyeknek létét s érdekeit mi 
nem veszélyeztetjük. A magyar értelmiség önmagát, nemzetét s a 
világot szolgálja, ha egyénenként s egyetemlegesen, mindig s min
denütt, minden erejével s tehetségével hitet tesz a béke mellett.

Fórum szerkesztősége és munkatársai



J U L I E N  B E N D  A :

A Z  E M S I  T Á V I  R A T H  A M I  S í  T Á S T  
N E M  L E H E T  M E G I S M É T E L N I

Mivel egy kereszteslovag fejemhez vágta az amerikai külügyminisz
ter nyilatkozatát, mely szerint ,,az Atlanti Paktum abbeli rendíthetetlen 
eltökéltségünket bizonyítja, hogy ellenállunk minden agressziónak", meg
kérdeztem tőle, vájjon miféle agresszióra való tekintettel suhogtatják 
rendíthetetlen" kardjukat, fegyverkeznek fel tetőtől talpig és szitkozód

nak homéroszi hősök módjára. Ha azt kell agressziónak nevezni — s 
ebben mindenki egyetért —, amikor valamely' állam erőszakosan lép fel 
egy másikkal szemben, például amikor 1939. márciusában Hitler meg
támadta Csehszlovákiát és hat hónappal később Lengyelországot — úgy 
Oroszország nem foglalkozik efféle gondolatokkal. „Hiszen ön  is tisztá
ban van vele — teltem hozzá —, hogy amikor Truman bibliamagyarázója 
kijelenti: «Elejét akar juk venni egy új Pearl 1 turbóimnak! >, akkor
nagyon is jól tudja, hogy Moszkva álmában sem gondol ilyesmire; ami
kor pedig kollégája «az ideológia erőszakos terjesztésének hiábavalósá
gáról igyekszik meggyőzni Oroszországot, akkor épen olyan jól tudja, 
mint jómagam, hogy Oroszország nem erőszakkal akarja győzelemre jut
tatni ideológiáját, hanem — s ez. Önökre nézve még rosszabb — meggyő
zéssel. Egyébként épen Önök jelentik ki elsőnek — megszégyenítés képen 
—, hogy Oroszország lél a háborútól és nincs rá felkészülve.'4

Ö: Oroszország egyre több nemzettel fogadtatja el a maga rendsze
rét, és ezért számunkra percről percre növekvő veszélyt jelent.

ÉN: Ennek semmi köze sincs az agresszió cselekményéhez, sem 
pedig annak h Jító okaihoz, melyek rendszerint abban állanak, hogy vala
mely állam egy másik kárára akar anyagilag gyarapodni. 1937. novem
berében Hitler bejelentette minisztereinek, hogy ,,a Harmadik Birodalom 
gazdasági perspektívái feltétlenül új területek meghódítását követelik 
meg."1 Nem látom be, miben hasonlít üroszországhak Csehszlovákiával 
vagy Lengyelországgal szemben tanúsított magatartása ezekhez a tervek
hez, melyeket egy éhes fenevad szőtt szomszédainak feldarabolására. Ha 
agresszióval akarja vádolni Moszkvát, úgy ezt a szót egészen máskép 
kell meghatároznia.

Ö; Az oroszok rákényszerítik rendszerüket a szomszédos államokra. 
Mi a népek szabadságát védelmezzük.

ÉN: Ez a kijelentés már egészen másként hangzik. Kissé meglepő) 
ugyan azoknak a szájából, akik nem sokat törődtek a szabadsággal az 
Anschluss, az abesszín háború, a l'ranco-rezsím uralomra jutása idején. 
Továbbá tudni kellene, vájjon ezek a népek kényszerből vagy pedig szaba
don fogadják-e el a szovjet rendszert. A magam részéről úgy hiszed), 
hogy a csehszlovákok egészen másként fogadják, mint a Hitlerét 1939-ben.

Ő: Mi az erkölcsi és intellektuális értékeket akarjuk megvédeni a 
marxista ideológiától, mi a civilizációt védelmezzük.

ÉN: Engedje meg, hogy mosolyogjak; önök alig törődtek ezzel annak 
idején, amikor Möller von den Brücke kijelentette, hogy a Harmadik

5 Az amerikai hatóságok állal közzétett beszámoló a nürnbergi perről. Lásd 
Tribune des Nations, 1948. márc. 2.
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Birodalom forradalma „az értelem ellen" harcol,2 amikor dr. Haupt tíz
ezer tanító éljenzésétől kísérve hangoztatta, hogy Németország vég-kép e l
határozta: szakít a nyugati civilizációval'1,3 amikor Himler egyik tisztje 
azt mondotta, hogy ha a kultúra szót hallja, azonnal a revolveréhez kell 
kapnia. Beszéljünk, kertelés nélkül, Önök háborút akarnak Oroszország 
ellen, mégpedig minél hamarabb. Ami az Önök szempontjából nézve töké
letesen érthető is, hiszen az Önök féleleme a kommunizmustól napról napra 
növekszik. Csakhogy Önök tragikus ellentmondásba keverednek; egyrészt 
vállalniok kell a támadó szerepét, mert ellenfelük — jól jegyezzék meg — 
sohasem lesz hajlandó erre; azt hiszem, az emsi távirat hamisítást ma már 
nem lehet megismételni, vagyis nem lehet elhitetni, hogy Önöket meg- 
iámadták, ha ez nem igaz; másrészt pedig ha megüzenik a háborút, akkor 
mindenki, a világ összes kommunistái — talán még egyes polgárok is — 
Önök ellen fordulnak, hiszen Önök lesznek a nyílt támadók. No és mi 
történik akkor? Csak nem dughatják börtönbe az emberek millióit?

Ő: Vagyis mindezzel azt akarja mondani, hogy a kommunista propa
gandával szemben, amely az Ön tulajdon bevallása szerint az egész vilá
got nyugtalanítja és óráról órára terjed, mi nem tehetünk semmit.

En: A fentebb említett okok miatt Önök nem élhetnek az egyetlen 
igazán találó eszközzel, vagyis nem indíthatnak háborúi az átkozott 
ország ellen. Marad még egy fegyverük, melyet máris alkalmaznak, s 
a jövőben még inkább használni fognak: összes országaikban törvényen 
kívül helyezik a kommunistákat, megvonják tőlük a sztrájk jogát, hol
nap a gyülekezés jogát, holnapután a szavazati jogot s úgy üldözik ökel, 
mint a vadállatokat. Igen ám, de akkor Önöket tulajdon hálójuk: a demo
krácia törvénye fogja meg. Ezzel kapcsolatban pedig csak bámulni tudom 
Charles Mawrűas-t, aki végső fokon mindnyájuknak tanítómestere. .,Ó — 
üzente Önöknek Maurras — szabadságot, egyenlőséget akartaink adni a 
népnek. .Jól van hát! majd meglátjátok!“ S valóban, Önök meg fogják 
látni, hacsak nem fojtják meg tulajdon kezükkel kétszázéves müvüket — 
de talán nem mindenki képes ekkora cinizmusra Önök közül. Megjegy
zem még, hogy a fennálló társadalom küzdelmei a feltörekvő új rend 
ellen sohasem bizonyultak valami eredményeseknek a történelem folya
mán; gondoljon például a római társadalom keresztényüldözésére.

Ö: Vagyis Ön szerint akármit is tegyünk, a jövő a kommunizmusé?
EN: Sajnálom Önt, de így van.
Ö: Nem értem, hogyan fogadhatja öin ilyen nyugodtan ezt a per

spektívát. Mintha ennek az eszmének diadala nem döntené romba mind
azt, ami kedves Ön előtt: a tiszta kedvtelés kultúráját, melyet ön szün
telenül magasztal, az érdektelen spekulációt, melynek Ön szerelmese, a 
társadalmi dolgoktól való függetlenséget, amely Ön szerint minden nagy 
szellemi ember ismertetöjele. Hiszen Ön naponta támadja a kommunis
táknak valamelyik dogmáját. A

ÉN: Valóban, noha teljes mértékben helyeslem törekvéseiket. Csak
hogy mi ketten egy lényeges pontban különbözünk egymástól: én ugyanis 
úgy vélem, hogy az emberiség nem köteles az én kívánalmaimhoz 
igazodni.

9 Lásd Edmond Vermeit: Les Doctrinaires du Troisiéme Reich (A Harmadik 
Birodalom ideológusai)  ̂ új kiadás.

Lr Temps, 1933. aug.
Fordította: Réz Ádúm
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P I E R R E  S E G H E R S :

VERS A BÉKÉÉRT
Ti mindannyian, kik hallgattok engem, kik családotokra 

s a háziúrra s a nehéz megélhetésre gondoltatok idáig,
Ti mindannyian, kik rég elvesztett, harcokban hullt 

szeretteitekre emlékeztetek
Es li, akik emberi szívetekkel oly szóra áhítoztatok,

amelyet nem is ejtenek ki többé, hallgassatok reám: 
Ezentúl — ha nem akartok gyanúsak lenni, ha nem akartok 

börtönbe vettetni, ha háborítatlan kívántok élni, ha . . . ,  de 
ezt a szót inár ki sem szabad ejteni — ó, hallgassatok reám: 

Azt kell kiáltani: éljen a háború!
És gyerünk a bombáikkal cs ágyúkkal és repülőgépekkel, 

a vöröslő éhínséggel és a rendőrséggel,
Rajta, ide mindezzel, Franciaország gyönyörű ország, 

földje hadműveletekről híres,
Rajta, te szegény katona, éljen a háború, gyerünk hősi lialáll 

halni az Indokínai Bankért,
A nem a mi zsebünkben csörgő piaszterckért, a fejünk lelett 

függő aranyrudakért,
A feketék ellen, a  sárgák ellen, a fehérek ellen, gyerünk,

öldössük csak egymást, hiszen ebben lelik kedvüket uraink.
Mivel uraink unatkoznak és rettegésük platinacső torkaikban, 
Mivel venni és adni kell s azért is, hogy 

a nyereség ugyanannyi maradjon.
És ha a világ a testvériség ágán ringadpznék,
Akkor tán végül is arra fanyalodnának, hogy javaikat úgy 

cserélgessék mint kézszorítást, vpgy mosolyt,
S akkor milyen haszon is lenne benne, az arany szétfolyna 

ujjaik között,
Éljen a háború, zúzzuk szét a legjobb fejeket,
Mindazokat, amelyekben bombanélküli ég borul valamennyi 

jövendő katona fölé,
— Olyan tőr. amely ajtót is átszakít, mellkason is könnyen 

áthatol! —
S erős, tömör aranyszívet rakunk a katonaköpenyeink abc 
így szólt, 1949-ben a XIX. kerületi városházán,
Annak a napnak alkonyán, amelyen már üldözték is őket 
Egy költő azokról, kiket szeret 
S kimondván ezt a szót is végre:

ß  É K E

(1949. február ‘25.cn,
pénteken, Thotrez beszédének elolvasása után)

Fordította G e re b ly é z  L á sz ló
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A  B É K E F R O N T  T Á M A D
«Forgolódnak a tőkés birodalmak, 
csattog világot szaggató foguk.
Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát fainak 
s mint fészket ütik le a kis falut.>

József Altiin

A történelem kereke gyorsabban forog. A mai nemzetközi helyzetben, 
melynek általános .jellegét a háború vagy béke alternatívája adja meg, a 
ködfüggönyök eloszlottak és nyíltan állnak egymással szemben a frontok

Háborút vagy Békét — ez most a kérdés és ki kételkedhet a népek 
válaszában?

De a háborús veszély a népek békevágya ellenére is nagy realitás, 
amely előtt már nem mer szemet lnínyni senki és amelyet nem tagadnak 
a „harmadik utas“ politikusok sem. És mivel a háborús veszélyt nem 
tagadhatják, szerepük, hogy annak eredetét meghamisítsák, hogy azokat, 
akik a Truman-elvet meghirdették, a Mars hall-tervet kigondolták, a nyu
gati tömböt, az Atlanti Egyezményt létrehozták •—- békeőrző arkangyalok
nak tüntessék fel.

A két világháború közötti időben a Népszövetség lett volna a Béke 
megőrzésére hivatva. A Népszövetségből, amikor az világhatalmi törek
véseit már túlságosan gátolta, kilépett a fasiszta Japán, a hitleri Német
ország. De csatlakozott hozzá a szocialista Szovjetúnió, hogy erősítse a 
Népszövetségben a béke híveinek táborát. A Szovjetúnió képviselője 
mutatott rá a Népszövetségben a háborús veszélyre és annak eredetére; 
a Szovjetúnió képviselője küzdött a fegyverkezés csökkentéséért, hirdette 
a kollektív biztonság és a béke oszthatatlanságának elvét. A Szovjetúnió 
harcolt azék't, hogy a Népszövetség betöltse szerepét, hogy megakadályozza 
az új világháborút —. de hiába.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének megteremtésénél le kellett vonni 
a népszövetségi tapasztalatokat: abból kellett kiindulni, hogy a döntő 
nagyhatalmak együttműködése nélkül a béke biztosítása lehetetlen. A Szov
jetúnió tő törekvése az volt, hogy ezt az együttműködést megőrizze. Ter
mészetes, hogy ezt az együttműködést támadták nyíltan is, burkoltan is 
azok, akik a Békét nem akarták. Ők bonlötták meg a négy nagyhatalom 
szövetségét, ők ásták alá az Egyesült Nemzetek Szervezetét.

Akik a háborúra készülnek, nem tűrhetik a béke biztosítékait. Nekik 
útjukban van a népek világegysége, szükségük van az ellentétek, az ellen
ségeskedés kiélezésére, a világ két részre szakítására. Ezek a népeket 
megosztó, a világot két részre bontó erők a hitleri örökség folytatói. 
„A hitleristák — mondotta Sztálin 1941 november 6-án — a háború egész 
folyamán kétségbeesett kísérleteket tettek, hogy az Egyesült Nemzeteket 
elválasszák egymástól és szembeállítsák egymással, hogy gyanakvást és 
ellenségeskedést keltsenek közöttük. . .  az ő számukra nincs nagyobb 
veszedelem, mint az Egyesült Nemzetek egysége.“

Az amerikai imperializmus világhatalmi törekvéseit, háborús elő
készületeit természetesen be kell öltöztetni. A háború ideológiai előkészí
tése nem kisebb feladat számára, mint annak stratégiai és technikai elő
készítése. A Marshall-lerv e szerint az amerikai „nagylelkűség és humaniz
mus“ megnyilatkozása, az Eszakallanti Szövetség a „szabadságszerető 
nemzetek önvédelmi szervezete“. A Queille-kormány „preventív* fegyver
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kezes szükségességét hangoztatja a várható támadóval“ szemben. Franco 
madridi rádiója arról panaszkodik, hogy a Szovjetunió „sehogysem 
nyughat, sehogysem akar békében élni a többi népekkel“. Az imperialis
ták kezében a sajtó, a iilm, szó, kép és írás u népek félrevezetéséneik esz
köze lett.

Az amerikai imperialisták igazi szándékait és módszereit azok árul
ják el, akik mint James Burnham „A világhatalomért“ című munkájúban 
nyersen és őszintén beszélnek:

„Világbirodalom alatt olyan államot értek, melynek fizikai kiterjedése 
nem fogja át szükségképen a világot, de amelynek politikai hatalma uralja 
az egész világot; ezt a hatalmat részben kényszerrel kell ráerőszakolni a 
népekre (valószínűleg háborúval, de biztosan háborús fenyegetéssel) . .

„Magától értetődik, hogy a világbirodalom megteremtését nem úgy 
kell végrehajtani, hogy kikürtöljük, hogy ez a célunk. Elfogadhatóbb jel
szavakat kell használnunk, például a „Világszövetség,“, „Világ-köztársa
ság“, a „Világ Egyesült Államai“, „Vilúgkormány“, vagy akár az „Egye
sült Nemzetek“ jelszavát..

De különben, ki is hiszi el, hogy az Eszakatlanti Szerződés védelmi 
szövetség? Hogy a Szovjetúnió támadásra készül? Igaz, hogy Dean Acheson 
külügyminiszter kijelentette, hogy „kívülről támogatott forradalmi tevé
kenységet fegyveres támadásnak lehet tekinteni“. E szerint azok a függet
lenségi mozgalmak, melyeket egyes országok népei a Marshall-lerv által 
való leigázás ellen folytatnák, ürügyül szolgálhatnak fegyveres beavat
kozásra; hiszeu az imperialisták mindig „kívülről támogatott“ mozgalmak
nak szokták minősíteni a nagy sztrájkokat, és minden a kommunista 
pártok által vezetett megmozdulást.

11a Amerika valóban a Béke fenntartására törekedne, nem akadályozta 
volna meg azoknak a javaslatoknak a megvalósulását, melyeket a Szovjet
únió a fegyvert -és korlátozására, az atomfegyver eltiltására ismételten 
tett. Ha Amerika a Béke fenntartásúra törekedne, nem akadályozná a 
német kérdés megoldását, a Németországgal és Japánnal való békeszerző
dés megkötéséi, slb.

Az Északatlanti Szerződéssel kapcsolatos imperialista propaganda szov- 
jetellenes és népi demokrácia-ellenes és nem csodálkozhatunk azon. hogy 
ennek a propagandának leghangosabb szócsöve a jobboldali szociáldemo
krácia. Spaak belga miniszterelnök kijelentette, hogy „N\ugateurópa nem 
tudja komolyan megszervezni védelmét az Egyesült Államok segítsége 
nélkül. Az esetleges támadót csak az állíthatja meg, ha tisztában van vele, 
hogy az egész világgal találja szemben magát“. A .-norvég szociáldemo
kraták lapja a szovjet külpolitikával indokolja az Atlanti Szerződés szük
ségességét. A német jobboldali szociáldemokraták vezetője, Schumacher 
sürgeti a nyugatnémet-kormány megalakítását, hogy Nyugat-Németország 
a szovjetellenes Atlanti Szerződésbe bekapcsolódhasson.

A szovjet külügyminisztérium január 29-i nyilatkozatában megálla
pította, hogy az USA ugyanúgy, mint Anglia visszatért külpolitikájának 
régi, szovjetellenes irányzatához, melyet a második világháború előtti 
években követett és amely Európa civilizációját majdnem végpuszlulásba 
sodorta. .4 háborús veszély eredete nem a Szovjetúnió fjn/ughatatlansága“, 
hanem az USA világhatalmi törekvése, Az Atlanti Szerződés nem védelmi 
szövetség, hanem a Szoüjetimig és a népi demokráciák ellen irányuló 
támadó politika fegyvere. Az .Eszakatlanti Szerződés geográfiája is azt 
mulatja, hogy célja a Szovjetunió bekerítése.

Március 31-én a Szovjetúnió kormánya emlékiratot intézett az Észak
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atlanti Egyezmény ügyében ez amerikai, angol, francia, belga, holland 
luxemburgi és kanadai kormányhoz. A memorandum < áfolhatatlanul 
állapítja meg az Egyezményről, hogy az nem védelmi, de támadó jellegű 
és 'hogy a támadás a Szovjetunió és a népi demokráciák ellen készül, tehát 
azok ellen, akiknek létérdeke a béke.

Az .emlékirat aláhúzza, hogy az Egyezmény elleniéiben áll úgy az 
UNO alapokmányával, mint az 1942-es szovjet-angol és az 1944-es szovjet- 
francia barátsági szerződésekkel, a potsdami és jaltai egyezményekkel. 
A Szovjetuniónak szavaznak bizalmatlanságot a szerződésszegők, a szövet* 
ség-törők! Az Egyesült Nemzetek gyengeségére hivatkoznak azok, akik 
széttörték az UNO tartópillérét, a négy nagyhatalom együttműködését! 
'A szovjet memorandum rámutat, hogy az Eszakatlatni Egyezmény nem 
regionális szerződés, hiszen két világrészre terjed és fiem regionális pro
blémák megoldására szolgál. Micsoda „regionális“ kapcsolat van Kanada 
és Olaszország, Norvégia és Portugália közölt? A kapcsolat nyilván abban 
áll, hogy az amerikai imperializmus mindezeket az országokat felfűzte 
arra a rabláncra, mellyel a Szovjetuniót és a népi demokráciákat igyek
szik bekeríteni.

*

Egy új világháború veszélye most tömöríti azokat az erőket, melyek 
készek az imperialista támadók ellen fordulni és « békét harccal is mcy- 
védeni. A béke táborában a Szovjetunió, a népi demokráciák és a nemzet
közi proletariátus a fő erők. Két imperialista háború érlelte meg a prole
tariátusnak ezt a nemzedékét, két imperialista háború tapasztalatai, Lenin 
és Sztálin tanításai.

Az első imperialista háborúban a proletariátus minden országban 
szemben állt saját kormányával, a kapitalista-imperialista kormányokkal. 
Azok, akik akkor a «haza védelmére» szólították fel a munkásosztályt,árulói 
voltak a népek igazi érdekének. Lenin 1914 november 1-én ezt írta: 
,.Á haza kérdését nem lehet úgy tárgyalni, hogy ennek a háborúnak 
konkrét történelmi jellegét figyelmen kívül hagyjuk. Ez a háború imperia
lista háború és a burzsoázia becsapja a tömegeket és az imperialista 
rablást a nemzeti háború régi ideológiájával leplezi. A proletariátus 
leálcázza ezt a csalást és fennen hirdeti a maga jelszavát: Változtassátok 
ál az imperialista háborút polgárháborúvá! Lenin azt tanítóba az első 
világháborúban, hogy a szocialistáknak folytalniok kell az osztályhareol 
és hogy az osztályharc folytatása a háború körülményei között, a háború
nak polgárháborúvá való átváltoztatására irányul. Ez az egyetlen szocialista 
munka az imperialisták fegyveres összeütközésének korszakában.“ Lenin 
jelszavát követte a Bolseviki Párt, amely 1917-ben polgárháborúvá változ 
tatta át az imperialista háborút és megdöntötte a kapitalizmus hatalmát 
Oroszországban.

A második világháború feltételei között új jelszót kellelt követni. 
Amikor a második világháború kitört, a világ egyhatodán már állt a .szo
cialista Szovjetunió. Sztálin jelszava, a Nagy Honvédelmi Háború jelszava, 
az egész szovjet népei egyesílette a külső ellenséggel szemben. De más voll 
a jelszó a Szovjelúnió határain túl is. Minden igaz szocialista a Szovjet
unió mellett harcolt a német és japán imperializmus ellen. A proletariátus 
világszerte a szocialista Szovjetúnió szövetségesének tekintette magát, tehát 
támogatta a német és japán fasizmus ellenj antifasiszta harcol. A háború
nak polgárháborúvá való átváltoztatása csak a fasiszta front országaiban 
lehetett érvényes jelszó.
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Az 'Atlanti Egyezmény létrejöttével, a 1 iá borús veszély nyilvánvalóvá 
válásával a Háború és Béke kérdése a nemzetközi politikának, a népek 
életének újra központi kérdésévé vált. A legszélesebb egységfront alakul 
ki a Béke védelmére. A haladó értelmiség nemzetközi összekötő bizottsága, 
amely a vvroclavi kongresszuson alakult és a Demokratikus Nők Világ* 
szövetsége hatalmas békekonferenciát szerveznek áprilisban Párizsban, 
E konferenciának előkészítése nemzetközi mozgósítás a háború ellen.

A konferenciához csatlakozó szervezetek 550 millió embert képviselő
nek: a béke hívei akcióba lépnek, támadnak, defenzívába szorítják az 
imperialisták ideológiai frontját. Ez a sok millió férfi és no tudatában vau 
annak, hogy a párizsi békekonferenciához való csatlakozásuk egy harchoz 
való csatlakozásukat jelenti. Tudatában vannak annak is, hogy a béke 
tábora azért oly erős, mert a Szovjetunió, a szabad Kína, a népi demo
kráciák halalmára, a munkásosztály következetes autiimperialista szelle
mére támaszkodhat.

Ezt az imperialista táborban is líjdják és ezért igyekeznek a munkás
osztály vezetőit, a kommunista pártok vezetőit bemocskolni: a Szovjet
unióhoz való ragaszkodást és a szocialista szolidaritást hazaárulásnak fel
tüntetni. Thorez, Togliatti és a többi kommunista párt vezetőinek nyilat
kozatai az igazi hazaszeretet és a nemzeti érdek igazi felismerésének 
kifejezése. Thorez és Togliatti szenvedélyes tanúsága az álhazafiság harcias 
leleplezése. Bátran odakiáltják az imperialisták szemébe: a háború csak 
tőletek jöhet, mi tehát csak ellenétek lehetünk!

Az Északatlanti Egyezmény szervezői elindították a propagandái. 
Bevin kijelentette: ,,Az Atlanti Paktum megvan, most hozzá kell idomítani 
a közvéleményt!" Robert Schmnan szerint. A feladat most abban áll, hogy 
a néppel lenyelessék a háborús paktumot. De ez nem egyszerű dolog. 
Az imperialistáknak politikailag fejlett népekkel van dolguk. A kommu
nista pártok vezetőinek szava félelmetes ideológiai fegyver a háború ellen. 
A „Monde" is megírta az imperialisták kínai vereségével kapcsolatban, 
hogy „az orosz, -k pszichológiai fegyverével tizemben az amerikai hadi
anyag elégtelennek bizonyult".

Az oroszok „pszichológiai fegyvere" nem más, mint o szabadság, a 
demokrácia, a béke ideológiája; azok az eszmék, melyek, ha kell, kardot 
adnak a népek kezébe és maguk is karddá és szuronnyá válnak. Azok az 
eszmék, melyek „materiális erővé válnak, ha a tömegeket áthatják"“

Az imperialisták defenzívába szorultak, mert a Béke eszméje már 
áthatja a tömegeket és eltölti őket új, harcos pacifizmussal. Mert a Béke 
eszméje karddá és szuronnyá válik, melynek hegye a háborús gyújtogatok 
szívének van szegezve.

A párizsi békekongresszus szervezői rámutatnák arra, hogy a béke- 
front milliói minden társadalmi rétegből toborzottnak és a legkülönbözőbb 
világnézetekhez tartoznak. Kétségtelen, nincsenek egy véleményen sem a 
háború okait, sem a béke problémájának későbbi megoldását illetőleg, de 
egyetértenek abban, hogy a háborús veszély itt van és hogy ezzel a veszély- 
ivei szemben mindüknek össze kell fogniok. „Mi bízunk Európa népeiben 
— írja Hja Ehrenburg —, érteni fognak ahhoz, hogy a Békét megvédjék 
> s a világhatalomra törő imperialistákat visszaver jék. A háborús gyújtó- 
gat ók hiába adnak parancsot, nem lesz elég katonájuk, aki a parancsot 
teljesítse, mert a .népek nem akarnak imperialista érdekekért harcolni." 
A párizsi konferencia ezt fogja bizonyítani és ezt a harcos pacifizmust 
fogja „materiális erővé" szervezni.

Róna Irén
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GÖRÖGORSZÁG

Elhalt értékek hirdetője, léiké,
Nagy Göröghon, esetten is dicsői 
A szolgasággal megvert gyermekekre 
Lesz-é vájjon aki Ügyelni jő?
Felzeng-e majd a büszke, szent idő?
A Thermopyién, hűvös kripta-csendben.
Sok ernyedt fiad várja rég: Minő 
Fenséges hangú, sebesröptü szellem 
Repül sírodra, hogy f elénekel jen.

Meg merted-ó jósolni, ó Szabadság,
Midőn ott ültél Phyle homlokán 
Thrasybülu|szal, hogy zord óra csap rád 
És zord idő rombol majd Atlícán?
Nem harminc zsarnok tombol e hazán,
Ezer rabló bilincse gyötri, vágja,
S a tehetetlen ifjúság csupán 
Szitokra gyúl s törökre száll az álka,
De fegyvert fogni nem mer s élni gyáva.

Bús Göröghon, a termeted hibátlan,
IIn változtál is: Mondd, ki szítja még 
A parazsat a szemek csarnokában,
Hol a szabadság szom ja fénye ég?,
A merengések perce és a szép 
Temérdek álom s vágy hiába hívja 
Idegen ország fegyveres kegyét,
Ha nem áll talpra földed minden if ja,
Hogy szolgasága könyvét szétszakítsa.

Ttidjatok-é, ti szolgák, mint leheltek 
Szabadok? Vívjon, sújtson jobbotok.
Az idegen liö2ná a győzedelmet?
Tinektek kell büszkén harcolnotok.
Letörheti a kevély zsarnokot 
A segítség; de akkor már nem világol 
Felétek m ár szabad-szép napotok,
És nem változna semmi a világon,
Csupán az úr, a régi járom.

Fordította Keszthelyi Zoltán



A  M A R X I S T A  K R I T I K A  F E L A D A T A I

Az itt következő megjegyzések nem vetik fel a kritika legáltaláno
sabb művészetfilozófiái kérdéseit; ezeket más alkalommal részletesen 
tárgyaltam a Realizmus problémái című könyvemben. Itt kizárólag a 
kritika aktuális, gyakorlati kérdéseiről lesz szó. Ámde ez a kérdés- 
feltevés — marxisták számára — nem zárja ki, sőt egyenesen megköveteli 
e feladatok gondos elméleti meghatározását. _

1.

Kiindulási pontunk nem lehet más, mint Marx kettős kérdésfeltevése 
az Adalékok a közgazdaságtan bírálatához című művének bevezetéséből. 
Marx itt mindenekelőtt felveti a műalkotások társadalmi genezisének 
kérdését. Ez minden marxista kritika alapja. Ha nem tudjuk, hogy vala
mely mű mely osztály talaján nőtt, mely osztály ideológiáját fejezi ki, 
semmit sem tudunk róla. Azonban már ennél a legáltalánosabb kérdés
feltevésnél felmerülnek a dialektikus módszer alkalmazásának összes 
nehézségei, a dialektika mechanikus eltorzításának összes veszélyei. Ezek 
külön-ktilön és együtt minduntalan megnyilvánulnak a mi kritikai irodal
munkban is.

Az első veszély abban áll, hogy az osztályalapot izolálják a társada
lom egészétől. Nem egv magát marxistának tekintő kritikus van, aki az 
osztályanalízist úgy képzeli el, hogy felszeleteli a társadalmat osztályokra, 
az osztályokat rétegekre, s mindegyiket valami metafizikáikig önállónak 
tekinti. Burzsoáziának, proletariátusnak stb. így teljesen önálló és függet
len lét jut, oly kevéssé függnek össze, mint teszem egy felszeletelt sonka 
egyes darabjai. Ezzel szemben a társadalmi valóság igazi képe azt mu
latja, hogy mir, én osztály szakadatlan kölcsönhatásiján áll valamennyi
vel. Valamely osztály gazdasági lényegét, ideológiájának tartalmát és 
formáját csak akkor ismerhetjük meg, ha a társadalom egészét ebben az 
eleven kölcsönhatásban tanulmányozzuk. Eh' ehhez még hozzá kell ten
nünk, hogy ez az egész, ez a totalitás maga sem állandó valami, hanem 
szakadatlan mozgásban, átalakulásban van. Ez a mozgás pedig meg
változtatja a mennyiséget, a minőséget, az arányokat, a szerkezetet. Nem 
elég tehát valamely társadalmi jelenségnek — bármilyen jól — a helyét 
meghatározni, e meghatározás igen könnyen hamissá válik, ha nem tud
juk megállapítani a mozgás irányát, ha nem tudjuk, honnan jön és hová 
megy.

Az irodalom számára itt még egy döntő jelentőségű probléma merül 
fel: az egyén viszonya az osztályhoz. A történelmi materializmus ezt a  
viszonyt sohasem fogja fel mechanikusan és fatalisztikusán. Különösen 
nem, hogyha a kapitalizmusról van »szó, amelynek sajátossága Marx 
szerint: „A különbség személyes egyén és osztályegyén között, az egyén 
életfeltételeinek véletlen v o lta ...“ Ennek megfelelően az igazi nagy 
realista művészek, legelsősorban Gorkij, nem annyira azt ábrázolják, 
hogy például milyen egy burzsoá vagy egy kispolgár, hanem inkább azt, 
hogyan válik valaki fejlődése során burzsoává vagy kispolgárrá.

Végül a társadalmi alap és a művészi teljesítmény dialektikájának 
egyik legfontosabb problémája az, amit Engels „a realizmus győzelmé
nek“ nevezett, az a — különösen kiváló realista polgári íróknál — gyak-



ran megfigyelhető jelenség, hogy alkotásaik más világszemléletet fejeznek 
ki, mint közvetlen, szubjektív elképzeléseik. Ezt a kérdést több alkalom
mal részletesen tárgyaltam, s így itt nem térek ki rá részletesen. A mi 
marxista kritikánk szempontjából csak azt kell hangsúlyozni, hogy Engels 
eme megállapításából sem szabad sémát csinálni. Vannak kritikusaink, 
akik azt hiszik, elég ha valamely írónak reakciós világnézete van — * 
akkor már a „realizmus győzelme“ segítségével megállapítható róla, hogy 
kiváló realista.

Ez a probléma átvezet a marxi második kérdésfeltevéshez: a művészi 
értékeléshez. Itt is legelsőrangú feladat az igazi dialektikát megérteni. 
Marx, amikor a homerosi eposzok művészi maradandóságát, állandó 
érvényű esztétikai értékét elemzi, tartalmi kérdésből indul ki. Megállapítja, 
hogy a görögség az emberi nem „normális gyerekkora“ volt, s ez a tarta
lom teszi a homerosi eposzokat és a görög tragédiát számunkra ma is 
elevenen ható művészetté. Mi következik ebből a megállapításból, ha 
általánosítjuk? A társadalom egészének, a maga konkrét mozgásában való 
művészileg adekvát ábrázolása. Vagyis történelmi ábrázolása (még ha a 
jelenről van is szó) olyan ábrázolás, hogy az irodalmi mű jelenében 
láthatóvá válik az a múlt, amely szükségszerűen idevezetett s egyszer
smind, amennyire az az adott korban megérzékíthető, a jövő mint 
perspektíva.

Ennek a nagyjelentőségű megállapításnak kétféle antidialektikus 
eltorzítása lehetséges, s mind a kettő gyakran jelentkezik a mi kritikánk
ban is. Az egyik a tartalom s vele a történelmiség elhanyagolása Ez főleg 
az akademizmus, az epigonság kritikájának sajátossága. Azonban sohasem 
szabad elfelejteni, hogy a ma még mindig eleven „formaforradalmi' 
hagyományok lényegükben szintén feje tetejére állított, berúgott, kávéházi 
aka dem izmust jelenl enek.

A másik veszély a tartalmi mozzanat kizárólagos uralma. Ez a kizáró
lagosság megmerevedést, mechanikusságot, élettelenné válást hoz magá
val. A tartalom mint elsődleges mozzanat azt jelenti, hogy konkrété meg
határozza a konkrét formát. Ha ezt a döntő funkciót elhanyagoljuk, 
elhagyjuk a művészet területét. Ez általános veszély minden nagy társa
dalmi fordulat idején. Magától értetődő, hogy minden az uralomért, a 
hegemóniáért küzdő osztály művészete az új osztálvtartalinat hangsúlyozza 
elsősorban. Az igazi művészi fejlődés azonban épen ebből áll, hogy ebből 
az új osztálytartalomból sajátos, eredeti, a réginél magasabbrendű mű
vészi forma bontakozik ki.

Most már megállapíthatjuk .a művészi forma számunkra döntő sajá
tosságát: az mindig valamely meghatározott (konkrét, történelmi-társa
dalmi) tartalom formája. Ez a helyzet torzul el a polgári esztétikában és 
kritikában a szingularitás túlzott hangsúlyozásában; a fáktól nem látják 
az erdőt. A forma hozzásimulása az egyszeri, meghatározott tartalomhoz, 
sőt pontosabban: a forma mindenkori újjászületése ,a nagy költők társa
dalmilag meghatározott új tartalmával, új tartalmából, eltakarja a 
hanyatló polgárság kritikusai előtt a forma állandó,’ maradandó jellegét. 
Vagyis, igaz: nem létezik „a“ dráma, amelynek elvont törvényeiből „le 
lehetne vezetni“, vájjon a szofokleszi vagy a s'hakespeare-i, a racine-i 
vagy a esehovi dráma az igazi dráma. Ugyanakkor azonban mégis létezik 
drámai forma, mely a különbségek ellenére, a különbségek fenntartásával 
közös, mely a különböző és a jövőben még más különbségeket teremtő 
módon megújul minden nagy alkotásban. Lessing ezt gyönyörűen kifejti 
Szofoklesz és Shakespeare elemzésével kapcsolatban,
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Ezen a területen két hamis véglet szokott kialakulni. ’Az első a 
kritikai impresszionizmus: csak a pillanatnyi létezik, csak a közvetlen 
benyomás lényeges. Az esztétikáhak általános törvényei egyáltalában nin
csenek. Minden lehetséges — ha jól van megcsinálva. Ez a paradoxon 
szofizma. Mert „mindent1' nem lehet jól megcsinálni. A hazugságból nem 
lehet igazságot, a hitványságból hősiességet slb. teremteni. A nyugati 
propaganda kudarca a Mindszenti-ügyben, az amerikaiak kudarca a 
Kravcsenko-perben világosan mutatja ennek a helyzetnek egyik oldalát. 
Másrészt az Engels-féle „realizmus győzelme“ épen azt bizonyítja, 
hogyan jut érvényre művészileg becsületes realistáknál szubjektív elő
ítéleteik ellenére a társadalom valóságos tartalma és szerkezete. Persze 
ebben a túlzott megfogalmazásban az impresszionizmus már átcsap a 
hazugságba. De ez az átcsapás is létezik. Nálunk például a háború
előtti kritikai impresszionizmus átnőtt az ellenforradalmi korszak nihi
lizmusába, ahonnan a fasizmushoz csak egy lépés kellett. Ez nagyon 
tanulságosan megmutatja, hogyan csapnak át — látszólag — tisztán 
módszertani állásfoglalások emberi és művészi magatartásba.

Ha most már csak magát a kritikát nézzük: az irodalom felbomlik 
egyes, létrejöttükben és hatásukban, irracionális alkotásokra. A kritikából 
a benyomás lirizáló leírása vagy pszichologisztikus elemzése válik. Es 
ezzel nemcsak a társadalmi kapcsolatok tűnnek el, hanem még az irodal
miak is.

A másik végletről már beszéltünk; ez az állandó mozzanat lúlfeszí- 
tése, az akademiznuis. S itt is ismételnünk kell. hogv minden formaliz
mus, bármilyen „forradalmi“ köntösben lép is fel, lényegében művészetet 
torzító akademiznuis. Elvileg semmi különbség sincs a között, hogy 
valaki a klasszicisztikus hármas egységet követeli meg minden drámától, 
vagy pedig azt kívánja minden lírikustól, hogy mellőzze az összes írás
jeleket. Mind a kettőnél a műfajok konkrét eszméje helyébe elvont szabá
lyok lépnek. A kritikusból rossz iskolamester lesz, aki régi művekből 
levont szabályok segítségével akarja az újat megbírálni s így értetlenül 
elhalad a mellett, ami •— egyszerre — új és értékes benne: az állandó 
forma megújulása. (Ez a veszély a legvilágosabban megnyilvánult nálunk 
József Attila teljes félreismerésében Babitstól Németh Lászlón keresztül a 
„forradalmi“ kritikáig.)

így az egyes mű mértékéül szolgáló általános formafogalom, forma- 
kritérium túlfeszítése épen úgy megszüntet minden mértéket, mint annak 
impresszionista-nihilista tagadása. Minden igazi műalkotás új, .azonban 
egy igazi műalkotás sem radikálisan új, egyik sincs kapcsolat nélkül a 
múlttal. A marxista kritikus helyes kérdésfeltevése tehát csak ez lehel: 
vájjon csakugyan az ú j tartalom adekvát formája-e az új forma? Es ezen 
a —- már a puszta esztétikán túlmutató — kérdésen továbbmenvo: vájjon 
az az új tartalom, mely a mű alapját kiteszi, központi vagy periferikus 
kérdése-e az idők változásának? Továbbá: hogyan fejezi azt ki az új 
forma? üelenvúlt-e az író azokba a kérdésekbe, amelyek a társadalom 
fordulatában perdöntők, vagy pedig csak a felületen mozog? Ezeknek a 
kérdéseknek helyes feltevése és megválaszolása nélkül lehetetten valamely 
új művet esztétikailag is helyesen értékelni.

De egyúttal lehetetlen a/, irodalmi múlt nagy jelenségéihez helyesen 
állást foglalni. Itt is veszélyes, a ikultúrforradalmat kompromittáló mere
ven egyoldalú végletekkel találkozunk. Egyrészt egyes, az újtól irtózó 
kritikusok minden áron konzerválni igyekeznek a múlt hagyományait; 
nálunk a legtöbbször a Nyugat-korszak hagyományairól van szó. Az ilyen
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kritikusok szembeállítják a mult formai tökéletességét (gyakran pusztán
fornaalisztikus. virtuozitását) a jelen — szükségszerű — formai proble
matikájával, formakeresésével; azt állítják, hogy e hagyományok letéte
ményeseinek ma nincs mit ianulniok. S ezzel megszüntetve a kapcsolatot 
jelen és a — gyakran felette problematikus — mult között, tagadva, hogy 
e műit kiritikai revíziója a jelen feladatai szempontjából elkerülhetetle- 
leniil szükséges, hozzájárulnak a régi terhes örökség, irodalom és nép 
egymástól' ídegenságének megörökítéséhez.

Másrészt azonban vannak olyanok is, akik nihilista módon tagadják 
a nagy múltat, akik Shakespeare-t, Moliére-t, a reneszánsz festészetét 
szintén „elavultnak“ tekintik, akik társadalmi álradikalitással a régi ki- 
zsákinányolóknak ajándékozzák a műit egész nagy művészetét (holott az 
a valóságban ha gyakran nem is tudatosan, oppozíció volt az akkori 
uralkodó osztályok ellen, a keletkező újnak művészi hirdetése), akik ál- 
radikálisan „gyökeresen új“ művészetet követelnek, minden kapcsolat 
nélkül a régivel — elhanyagolva Marx és Lenin tanítását, akik az újat 
mindig az emberiség története új szakaszának fogják fel, elhanyagolva 
Sztálin nagyjelentőségű meghatározását, aki az új és régi harcában látta 
a dialektikus fejlődés alaptörvényéi.

Történelmi kapcsolat csak a jelen helyes ismerete alapján teremt
hető meg, a múltat csak a jelen érteti meg és teszi elevenné. Marx szerint 
az ember anatómiája kulcsa a majom anatómiájának; a kapitalista gaz
daság elemzése teremti meg annak lehetőségét, hogy régebbi társadalmi 
alakzatok gazdaságát megértsük. Ez az elv azonban a marxizmusban soha
sem jelenti a muít mechanikus „modernizálását“. Ellenkezőleg: ezzel 
világosodik meg a mult valódi társadalmi, eszmei és művészi tartalma és 
szerkezete: a jelen küzdelmei világítják meg, honnan hová ment a mult 
igazi történelmi fit ja, miért és mi ellen harcoltak a mult nagyjai, sokszor 
a nélkül, hogy’ maguk is tisztán tudták volna. És itt világosodik meg az 
is, mennyiben látta tökéletlenül a haladó, sőt a forradalmi polgárság is a 
maga útját, mert forradalmait illúziókkal, ha heroikus illúziókkal is, 
volt társadalmilag kénytelen, végigcsinálni; hogyan hamisította meg a 
maga rothadt jelenének mintájára a hanyatló, a válságba, majd csődbe 
került kapitalista kultúra az emberiség, egész múltját, benne a művé
szetét is.

Mindez lehetővé teszi a kritika alapvető problematikáját megértetni. 
Egyrészt nincs kritika az esztétika törvényeinek helyes felismerése és 
alkalmazása nélkül. Másrészt' azonban esztétikai törvény és alkalmazása 
sajátos szerkezetet mutat. Nem egyszerűen törvény és alkalmazás, mint 
például az úgynevezett alkalmazott tudományokban. Még csak nem is 
elmélet és kísérleti kipróbálás viszonya, amikor az elmélet megállapította 
törvény, szabály vagy beválik vagy módosul vagy megcáfolódik. Az eszté
tikában törvény és alkalmazás viszonya olyan, hogy a törvény elvileg 
szükségképen egyszrre igazolódik és módosul, mert a műalkotás új volta, 
az esztétikai törvény eredeti, elméletileg előre nem látható újjászületése 
integráns részé a sikerült műalkotásnak.

Ezt a helyzetet részben legalább — Kant is felismerte, de szub
jektív idealizmusa következtében arra a helytelen következtetésre jutott, 
hogy ezért nincs és nem is lehet objektív (fogalmilag megokolható, fogal
makra visszavezethető) esztétikai ítélet. E hamis következtetés feloldását 
csak a dialektikai, a történelmi konkretizálás adhatja. A műalkotások 
igazi történetét az szab ja meg, hogy a változó történelmi valóság minden
kor adekvál visszatükrözésél adják. Ismét hangsúlyozni kell, hogy miu-
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den esetben az új társasaim 1-történelmí tartalom határozza meg a mű
alkotás tartalmát is, tormáját is, tartalom é*s torma konkrét dialektikus 
összefüggését. Ha Így tekintjük a dolgokat, igenis megvan — Kanttal 
szemben — a lehetősége a műalkotások objektív kritikai megítélésének 
az esztétikai törvények ismerete alapján.

Az esztétikái törvények ilyen marxista alkalmazása persze azzal a 
nagy nehézséggel jár együtt, bogy a kritikusnak tisztában kell lennie a 
valóságos társadalmi helyzettel, jól kell kimernie a jelent és helyesen kell 
állást foglalnia hozzá; tisztában kell lennie a fonna általános mivoltával 
és mint marxistának tudnia kell, hogy a formák szintén a társadalmi 
valóság elvont, általános visszaülkrözései, tisztában kell lennie a történe
lem problematikájával, a mull és a jelen döntő fejlődési tendenciáival, 
főképen irodalomtörténet és kritika mechanikus „szakszerű'' elválásá
nak leküzdésével. Természetesen nem arról van szó, hogy minden kritikus 
szaktudós, önálló kutató legyen ezeken az óriási területeken, „csak“ olyan 
efnber, akinek ezeken a területeken komoly ismeretei vannak, aki azo
kat önállóan feldolgozza a napi élet, a társadalom fejlődése, a párt iroda
lompolitikája értelmében.

Csakis ilyen alapon ítélhető meg valamely műben felmerülő forma
probléma igazán új volta, az, hogy hol és mennyiben jogosult régi ten
denciák folytatása és továbbfejlesztése, mennyiben nő ki az egyes mű
alkotásokban az új tartalomból maga az új forma. A marxista kritika 
feladata a tudatosítás. Egyszerre foglal állást a valódi új mellett és épen 
ezért utasítja el a pusztán formai újításokat, u puszta divatot, azt, ami 
már születésekor elavulónak jött létre.

2 .

Eddig csak egész általánosan, elvontan beszéltünk a marxista kritika 
feladatairól. Ezeknek közelebbi konkrét meghatározását a mai helyzet 
adja meg. Ennek helyzetnek Kivonásait mindenki ismeri; mindenki 
nagyjából látja az 1045-ös felszabadulás óta bekövetkezett fejlődésünk 
fővonalait, uz első évek osxlálylmrcait, u fordulat évét, elindulásunkat a 
szocializmus felépítésének útján és az azzal összefüggő kiélésedéit osztály- 
harcot a hűbéri maradványokkal átszőtt magyar kapitalizmus ellen. Ezt 
a fejlődést természetszerűleg nem lehel kizárólag magyar méretekben 
megérteni és tárgyalni. Szocializmus és kapitalizmus, gyarmati függés és 
nemzeti önállóság, háború és béke kérdései messze túlmutatnak ezeken. 
Irodalmunk tartalmait, e tartalmak szerkezetét és formáit, a fejlődés 
tempójút ezek a magyar és nemzetközi összefüggések határozzák meg.

Ezért kell legelső-sorban a Szovjetunió szerepéről beszélni. A sorrend 
nem véletlen, nem tetszőleges, hanem a dolgok lényegéből adódik. Min
denkinek állandóan szem előtt kell tartania, hogy nemcsak feíszabaditlá- 
sunk lett volna lehetetlen u Szovjetunió aktív közreműködése nélkül, ha
nem népi demokráciánk létrejöttéi, fejlődési irányát, belső sajátosságait 
messzemenően a Sznvjetiknó léte és nemzetközi súlya határozta meg. Ez 
azonban nemcsak politikai kérdés, hanem szükség-képen döntő befolyás
sal van egész kulturális fejlődésünkre: a Szovjet-kultúra útmulató ma és 
útmutató marad is egész, kulturális fejlődésünk számára. Világos, hogy 
ennek a helyzetnek irodalmunk és kritikánk fejlődése részére is döntő 
következményei vannak; azok sem indulhatnak el a szocialista fejlődés 
útjára a Szovjetunió kultúrájúnak tanulmányozása és tapasztalatainak 
gondos fel használása nélkül.
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< A .második döntő új motívum 4x7 , hogy a szomszédos népek szintén 
a népi demokrácia, a szqcializmuS útján haladnak. Ez azt jelenti, hogy 
kultúrájukban szintén hasonló problémák merülnek fel, mint a miénkben, 
tizeknek tanulmányozása tehát szintén nélkülözhetetlen előfeltétele irodal
munk és kritikánk egészséges fejlődésének.

Ezt & két szempontot, főleg az elsőt, nagyon aláhúzoUan kell ki
emelni, mert irodalmi közvéleményünk még távolról sem hajtotta végre 
a felszabadulás óta életkérdéssé vált, régen szükségszerű fordulatot, 
íróink és kritikusaink egy része még mindig nyugatról vár ösztönzést és 
iránymutatást. Ez a magatartás, mely már évtizedek előtt világtörténelmi- 
leg túlhaladott volt, ma kataszrofális következményekkel járhat irodalmi 
kultúránk részére.

Mert sohasem szabad elfelejteni, hogy a szabadság és a béke elleni 
harc mai központja az Egyesült Államok imperializmusa; ez vette át a 
világreakció vezetését a hohenzolLeruii és később hitleri Németországtól. 
Az angol, a francia stb. imperialisták pedig csatlósául szegődtek az ame
rikai háborús uszításnak. Az imperialista államok eme folyton növekvő 
politikai barbarizálódása mélyen kihat egész kultúrájukra. A nyugati 
imperializmus a dekadencia, a harbarizálódás szellemi központja.

Azonban igen nagy hiba volna a nyugati államok népeit azonosítani 
az uralkodó rétegek barbár reakciójával. Mindenki előtt ismeretesek azok 
a hatalmas tömegmozgalmak, amelyek Pekingtől Párizsig alapjukban ren
dítik meg az. imperialisták béke- és szabadság-ellenes merényleteit. Vilá
gos, hogy ennek is igen messze kiható következményei vannak a kultú
rára, a művészetre, és az irodalomra. Minden imperialista államban ..két 
nemzet“ harcol egymással és a ,,két nemzet“ mindegyikének megvan a 
maga kultúrája, irodalma. A magyar irodalom és kritika új tájékozódása 
tehát nem Kelet és Nyugat közötti választást jelentenek, hanem a hala
dás támogatását, bárhol jelentkezik is, az imperialista reakció, barbárság 
és dekadencia ellen.

A mai helyzet helyes felismerése nálunk is felveti a szocialista rea
lizmus kérdését. Közvetlenül a felszabadulás után, 1945. őszén irodal
munkban is napirendre került az igazi realizmus ellentéte az imperialista 
dekadencia különböző antirealista irányaival. Az e körül kitört viták 
elméletben -— elvontan és nagyjából -— eldőltek, azonban távolról sem 
jutottak egyértelmű eredményekhez a gyakorlatban, mégpedig nemcsak az 
írók, hanem a kritikusok gyakorlatában sem. Mind a két helver, a realiz
mus — elvi, elvont — elismerése még telítve vau az. imperialista múlt 
rossz, dekadens hagyományaival.

Itt is elsősorban a kritikáról beszélünk, de mondanivalónk messze
menően magára az irodalomra is vonatkozik. Mert rendkívül problema
tikus, sőt szinte azt lehetne mondani semmitmondó, a realizmus általános 
elismerése akár akkor, ha azt kritikában és irodalomban lealacsonyítják 
valamely durva és mechanikus naturalizmus színvonalára; akár akkor, ha 
— eklektikusán —  át akarják menteni a dekadencia hagyományait az. ú j 
realizmusba; akár akkor, ha kizárólag tematika szerint ítélik meg a mü
veket, kevés vagy semmi tekintettel azok sajátos művészi formájára, még 
akkor sem, ha abban komoly realista tendenciák vannak, ha az alapját 
képező tartalom társadalmilag haladó' természetű; akár akkor, ha —- szin
tén eklektikusán — kettős könyvvitel jön létre: a társadalmi elemzés pél
dául rámutat az ideológiai alap gyengeségeire, sőt retrograd voltára, az 
esztétikai azonban (ettől függetlenül) elismeréssel adózik a forma ..mes
teri“ voltának.
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Tehát ahogy azl Lenin 1919-ben megállapítolhi. a társadalmi fejlő* 
dés sokkalta gyorsabb, mint az ideológiai, tudatunk nem volt képes 
követni a lét fejlődésének tempóját: még be se fejeztük á realizmus 
körüli vitát, s már az élet maga veti fel a szocialista realizmus kérdését.

Nem baj. E két vita szorosan összefügg, mert a társadalmi lét fejlő
dése teremi köztük szerves összefüggést. Es épen ennek az összefüggés
nek fényében láthatjuk, milyen nagy hiba lenne a szocialista realizmust 
mint ..radikálisan újat" mereven, kizáróan szem beállít am minden régi 
realizmussal. A szocialista realizmus új volta dialektikus szükségszerű
séggel nő ki a társadalom fejlődésélxil. Ez természetesen nem szünteti 
meg új voltát, nem szünteti meg azt a lényt, hogy a szocialista realizmus 
létrejötte ugrást jelent a fejlődésben. Ámde a dialektika klasszikusai épen 
arra tanítanak minket, hogy az ugrás, a forradalom is része a fejlődés
nek, jelenti a mennyiségnek minőségbe való átcsapásál, ami azonban nem 
azonos az összes régi elvek maradék nélküli megsemmisítésével. Söl: ha 
lemondunk arról, hogy a szocialista realizmust mint a világirodalom nagy 
realista irányzatainak legújabb, legmagasabbrendű fejlődési fokát fogjuk 
fel, abban a veszedelemben forgunk, hogy visszaesünk a polgári deka
denciába. (Gondoljunk a proletkult, a weimari proletárirodalom szomorú 
tapasztalataira.)

Ez az összefüggés szükségszerű, mert a „semmiből“ nem keletkez
hetik magasrendű irodalmi forma, hiszen az a látszólag közvetlenül adóit 
társadalmi tartalom, amelyből az ilyen irányzatok mereven kiindulnak, 
az objektív valóságban telítve van régi fejlődések elhaló átalakuló, sőt 
épen most megújuló tartalmaival. (Lenin a nagy utópisták tanításai egy 
részének fehijulásáról épen a szocializmus körülményei között.) A kul
túra mindig az emberiség társadalmi történetében szerzed tapasztalatok 
összegezése, s ezért mindig valahová kell kapcsolódnia. Ha az irodalom 
nem a klasszikus realizmus — kritikailag feldolgozott, átalakult —- 
hagyományaihoz, !s i nem a legjobb irodalmi hagyományokhoz kapcsoló
dik, múlhatatlanul\ ^uralkodik íajta a polgári dekadencia befolyása.

E megjegyzések keretében lehetetlen a szocialista realizmus problé
máit — még a legdurvább vázlatossággal sem — behatóan elemezni. 
Csak néhány nézőpontra hívjuk fel a figyelmet, melyek épen a kritika 
szempontjából a legfontosabbak. Mindenekelőtt: a szociális la realizmus a 
realista fejlődés legmagasabb formája. Nem kétséges, hogy az egymást 
felváltó társadalmi formációk (őskommimizmus, rabszolgaság, hűbériség, 
kapitalizmus, szocializmus) nemcsak időrendben következnek egymás 
után, hanem az emberiség fejlődésének magasabb fokait is jelentik. Mivel 
ez így van a társadalom gazdasági szerkezetében, így kell lennie a kul
túrában, az irodalomban is. Különösen áll ez a szocializmusba való át
menetre. Marx ezt rendkívül pregnánsan fogalmazta meg, amikor azt 
mondta, hogy itt véget ér az emberiség előtörténete és megkezdődik 
annak igazi története.

Azonban — mint minden dialektikus összefüggésben, amire különö
sen Lenin figyelmeztetett nagy nyomatékkai, minden merev, túlzó, excesz- 
szív alkalmazás meghamisítja magát az igazságot. i

Tehát a szocialista kultúra magasabbrendűsége minden megelőző 
kultúrával szemben nem jelenti, hogy ennek a kultúrának minden egyes 
produktuma — pusztán azért, mert magasabbrendű kultúra talaján jötl 
létre — minőségileg magasabbrendű kell hogy legyen a régebbi kultúrák 
minden egyes produktumánál. Az ilyen állítás nem marxizmus, hanem 
vulgáris polgári evolucionizmus. Ez utóbbit Marx élesen kigúnyolja a
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XVIII. századbeli franciák képzelődéseiről írván: ,,Mivel mi a mechaniká
ban stb. messzebb .jutóttünk, mint az ókor, miért ne csináljanak eposzt 
is?. Es az Uentlade*ot tesszük az Ilias helyébe.“ A valóságos összefüggések 
felismerése bonyolult dialektikám világít rá, mely nehéz feladatok elé 
állítja a kritikát, nagy felelősséget hárít rá.

Továbbá épen a nálunk keletkező szocialista realizmus kibontako
zása érdekében vigyázni kell, hogy a pusztán tematikai kérdésfeltevést ne 
tévesszük össze a társadalmi tartalom problémáinak művészi megvála
szolásával, de még a konkrét művészi kérdésfeltevéssel sem. Ha egyes 
fiatal íróink azt hiszik, hogy a puszta témaválasztás (még ha annak poli
tikai tartalma aktuális és helyes is) pótolhatja uz élet nagy aktuális kér
déseinek művészileg helyes feltevését és megválaszolását, a kritika fel
adata ezt a félreértést minden egyes konkrét esetben eloszlatni.

Ugyanakkor azonban nem szabad, hogy a művészi kivitel tekinteté
ben akár legprimitívebb megoldás is eltakarja annak jelentőségét, ha az 
író az új magasabhrendü társadalmi valóságnak valamely konkrét kér
désére bukkan. Hangsúlyozzuk, hogy a Valóság valamely konkrét kérdé
séről beszélünk, nem a politikai publicisztika végső következtetéseinek 
egyszerű ismétléséről. Az újnak művészileg esetleg primitív első jelent
kezései magukban foglalhatják az új magasahbrendű művészet elemeit, 
csíráit. A kritika kötelessége ezekre felfigyelni,

Végül a magasabhrendü művészet létrejöttének egyik fontos alapja 
magasahbrendű, a szocialista, a marxista-leninista világnézet valóságos 
elsajátítása és —• mély belső feldolgozás útján — a művészi alkotásban 
való órvényésítése. Itt is a valóság a fontos, nem a puszta deklaráció. 
Hiszen arról van szó, hogy a marxista-leninista világnézet lermékeuyí- 
1 övé váljék az írók konkrét, művészi alkotásuk kiindulását képező él el - 
szemléletben; itt pedig a puszta absztrakt tudomásulvétel igen keveset 
jelent. A marxi filozófia természetesen minőségileg magasahbrendű, mint 
a Montaigne-é, « Gásséndié vagy a Spinozáé volt. De ha valamely mai író 
egypár brosúra felületes olvasása után megtanulta felületesen kezelni u 
marxizmus terminológiáját, az még távolról sem jelenti, hogy müvének 
eszmei tartalma Shakespeare, Moliére vagy Goethe fölé emelkedett volna. 
A marXiZmus-leninizmus csakugyan a Himalája a világnézetek között. De 
a rajta ugráló nyulacska azért nem nagyobb állat, mint a síkság elefántja.

A már más helyen hangsúlyozott egyenlőtlen fejlődés marxi elve 
segít ezt a kérdést konkrété megoldani. Marx rámutat arra, hogy bizo
nyos műfajok (eposz) keletkezése összefügg a társadalom kezdetleges 
fejlettségi fokával. Másrészt a marxizmus — ugyanebből az elvből ki
indulva -— tisztázza, hogy más műfajok (.regény) létrejötte és kibont .ho
zása magasabb társadalmi szerkezetet tételez fel. A szocialista realizmus 
elméletének ilvmódon az a konkrét kérdés áll homlokterében, hogyan 
módosítja Vagy változtatja meg a szocializmusban létrejövő új társadalmi 
szerkezei, új társadalmi tartalom a régi formákat, mennyiben fejleszt ki 
új műfajokat, mennyiben módosít vagy* új it fel régieket s hogyan fejleszti 
ezáltal az irodalmat minden eddiginél magasabb fokra.

Ezt az átalakulást azonban csak akkor érthetjük meg, ha tudatában 
vagyunk annak, hogy az maga is dialektikus, ellentmondásokban mozgó 
fejlődés. Az új társadalom nem jön létre egyszerre, egy csapásra: hosszú 
harc eredménye a régivel, a régi maradványaival, természetesen még a 
hatalom megragadása után is, sőt ezután élesedik ki talán a legjobban az 
osztály hűre a halálraítélt régi és fejlődő, folyton erősödő ék tudatosodó 
új között. Mindez nemcsak a társadalom gazdasági szerkezetére vonatko-
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zik, Itanem a kultúrára is. Utaltunk már Lenin megállapítására, hogy az 
ilyen hirtelen fordulatokban gazdag fejlődések alkalmával a tudat el 
szokott maradni az objektív folyamat tempójától. Persze vannak kivéte
lek is, nevezetesen a munkásosztály élcsapata, a kommunista párt. Az 
írók és a kritikusok előtt itt komoly választás van: vájjon ők is — mint 
írók és kritikusok —• az élcsapathoz tartoznak, akik a maguk munkájá
ban követik, sőt előlegezik az eljövendöt, vagy pedig az ü tudatuk is el
marad az objektív fejlődés mögött.

Ez a jelenség is, mint minden más, igazolja Sztálin megállapítását, 
hogy a régi és az új harca alapvető problémája a dialektikának. Sztálin 
azonban nemcsak ezt az általános törvényt fogalmazta meg, hanem annak 
konkrét alkalmazását is épen a mi átmeneti időnkre, amikor a Szovjet- 
únió kommunista pártja XVII. kotngresszusán egyik főfeladatul tűzte ki 
,.a kapitalizmus csökevényeinek kiküszöbölését a gazdaságból és az embe
rek öntudatából'. Sztálin ezt a feladatot tizenhétéves proletárdiktatúra 
után tűzi ki. És a kapitalizmus csökevényei, a polgári dekadens világ- 
szemlélet és művészet elleni harc ma sem szűnt még meg a Szovjetunió
ban: irodalom, művészet, ideológia legkülönbözőbb területein ma is talál
kozunk vele, a kapitalista gazdaság teljes felszámolása, harminc évesnél 
régebbi proletárdiktatúra után. (Zsdanov.)

Mit mondjunk akkor mi, akiknél még gazdaságilag sincs teljesen 
felszámolva a kapitalizmus (száz munkásnál kevesebbet foglalkoztató 
üzemek, kulák. stb.), akik csak rövid ideje léptünk határozottan a szocia
lizmus megvalósításának útjára? Vannak persze köztünk olyanok, akik az 
ilyen megállapításra azzal felelnek, hogy a mi fejlődésünk tempója gyor
sabb, mint a Szovjetunióé volt. Ebben lehet — hála a Szovjetunió segít
ségének — némi igazság, de ez nem hatalmaz fel minket arra, hogy fej
lődési fokokat gondolatilag átugorjunk, ami az igazi újnak felismerése 
szempontjából épen olyan veszélyes, mint a valóságos ú j szakaszba lépés 
fel nem ismerése. \ 'em szabad, hogy ideológiai téren megismételjük a 
dicsőséges magyar proletárdiktatúra egyik legvégzetesebb hibáját, a föld
osztás fejlődési fokának átugrását.

Nyilvánvaló, hogy polgári társadalmi lét és öntudat elleni harc 
nálunk még sokkal erősebben központi kérdése közéletünknek, mint a 
Szovjetunióban, s mivel a társadalmi létben ilvcn döntő helyet foglal el, 
kell, hogy irodalmunkban, irodalmi kritikánkban is a központi kérdések 
egyike legyen.

A szocialista realizmus kérdését irodalmunkban tehát ma ez az át
menet határozza meg. Minél mélyebb felismeréssel, a világnézet, a mű
vészi megformálás minél nagyobb magaslatán, miinél finomabb érzékkel 
az itt megnyilvánuló új iránt ragadja meg az író napjaink problémáit 
(beleértve a ma előtörténetét is), annál inkább -valósítja meg műve a 
szocialista realizmust. A kritikus feladata itt — pozitíve és negative, éber 
fogékonysággal és ellenőrzéssel — tartalom és forma hitelessége felett 
őrködni,

3.

Azonban mindezzel még mindig csak elvontan tettük fel a kérdési, 
nem jelöltük ki elég határozottan az irodalom különleges feladatát a 
szocialista kultúrforradalomban. Mi ez a különleges feladat? Kétségkívül 
az, ami az irodalmi ábrázolásnak mindig különleges feladata volt: az 
ember. Régi és új, keletkező és elmúló harcának yisszatükrözése csak

299



akkor válik igazári és hitelesen irodalommá, ha .az új és a régi ember 
ellentéteként, ha emberek belső ellentmondásaiban nyilvánul meg.

Az új ember épolv kevéssé áll metafizikai merevséggel szemben a régi
vel, mint az új szocialista társadalom az elhaló kapitalizmussal, A gya
korlati élet tapasztalata és az irodalomtörténet tanulságai egyaránt mutat
ják, hogy az új ember létrejötte mindig, lehetne mondani, hajszálcsöves, 
kapilláris folyamat. Gyakran — külszínre -— csekély jelentőségűnek látszó 
leiki eltolódások minőségbe való átcsapása hozza a legvilágosabban fel
színre az új ember új lelki vonásait. És egyáltalában nem szükségszerű, 
hogy ez az új mindig extensive nagyjelentőségű életeseményekben nyil 
vánuljon meg. Gondoljunk az új ember jelentkezésére régebbi társadalmi 
válságokban, Wertherre, Julien Soréira, Gorkij típusaira; sőt Balzac 
a Chartreuse de Panne bírálatában ezt a külsőlegesen nem nagyméretíi- 
séget egyenesen előnynek tekinti, amiből természetesen ismét nem szabad 
mindenre alkalmazható szabályt csinálni. Bizonyos csak az, hogy az iro
dalomban a hangsúly a típusváltozáson, gyakran csak az új típus felé 
történt meginduláson van.

Az új és a régi harca ilvmódon nem egyszer belső harc is az egyes 
emberekben. Senki sem lesz egyszerre, egy csapásra a maga egészében új 
ember. Az új felé mutató tulajdonságok, tendenciák, az egyes emberen 
belül bonyolult harcban nyilvánulnak meg a régivel, a régi maradványai
val. Az átmeneti időben igen gyakori az a helyzet, amelyről Sztálin beszélt 
a régi és új harcának általános dialektikája alkalmával, hogy az új még 
jóval gyengébb a réginél és mégis, mivel új, az új élet felé mutató, a fon
tosabb, a hangsúlyozandóbb mozzanat.

Ehhez hozzájárul a régi, elhaló dialektikájának az az igen fontos 
mozzanata, melyet íróink és kritikusaink nem ismernek még fel a maga 
teljes jelentőségében, az t. i., hogy a ma nálunk létező régi nem azonos 
már a felszabadulás, a szocializmus előtti régivel. A valóság meghamisítása 
volna, ha. a mai kapitalistát, kulákot stb. ugyanúgy ábrázolnánk, mint 
amilyen volt a harmincas években. Aki ellenben a régi elhalásának ezt a 
mai specifikumát irodalmi eszközökkel meg tudja ragadni, igen fontos 
adalékot nyújt országunk a szocializmusba történő átfejlödésének. A 
régi írók nagysága egyebek közt épen abban is megnyilvánult,, hogy ezt 
az aktuális különlegességét osztálytípusok fejlődésének irodalmilag ábrá
zolni tudták. Gondoljunk Shakespeare hübéruraira, Gorkij kapitalistáira 
és polgári intellektueljeire, gondoljunk arra, hogyan mutatta meg Bal
zac, hogy a Napóleon bukása után hazatérő legitimista arisztokrácia kép
zeletében felújította a forradalom előtti időt, a valóságban azonban füg
gelékévé vált a közben felfejlődött és a restaurációban szakadatlanul 
erősödő kapitalizmusnak. Gorkij nem egyszer mutatott rá, hogy a szocia
lista realizmusnak fontos feladata az ellenséget, a régit a maga igaz mi
voltában irodalmilag bemutatni.

Mindebből az következik, hogy' az irodalmi társadalomábrázolős, 
emberábrázolás feltételezi a társadalom egészének áttekintését a maga 
mozgásában, a maga mozgási irányával. Biz azonban távolról sem jelenti 
azt, mintha minden regényben, vagy minden drámában az egész társadal
mat a maga extenzív, enciklopédikus teljességében kellene bemutatni, 
olymódon, hogy minden egyes osztály, minden egyes társadalmi tendencia 
a szereplők között fel legyen osztva. Igazi jelentékeny írók nem szorul
nak a társadalom mozgó egészének ábrázolásában ilyen mechanikus, 
sematikus módszerekre; ezek a naturalizmus és a vele összevegyült for
malizmus sajátosságai. Amikor Gorkij remekművében, Az Anya-ban az
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orosz munkások és tőkések nszlályharcál ábrázolja, egyetlenegy tőké* 
alakot sem szerepeltet és mégis, sőt épen ezért, tökéletesen fejezi ki az 
akkori osztályharc döntő társadalmi és emberi vonásait. Az irodalom fel
adata konkrét, valóságos emberek életszerű összefüggését hozni, ebben 
tükröződik aztán az általános társadalmi mozgás iránya.

Sok félreértés van irodalmunkban és kritikánkban a realista ábrázo
lás pártossága körül is. Ez a pártosság lényegében azt jelenti, hogy az 
író állást foglal a kultúra mellett és a barbárság ellen, az élet mellett és 
a betegség, a halál ellen, a keletkező mellett és az elhaló ellen. Felvető
dött irodalmunkban az a kérdés, vájjon lehet-e az osztályellenséget, a 
kulákot, a kapitalistát igazán életteljesen ábrázolni, nem vétünk-e ezáltal 
a szükséges pártosság ellen, nem szükségszerű-e, hogy irodalmunkban a 
legyőzendő, a legyőzött ellenség puszta szalniabáb legyen. Itt is áldilem- 
mával állunk szembein. Csak egy pillantást kell vetni a tegnap és a ma 
nagy realista műveire, Ivogy ezt belássuk. Vájjon Tartufl'e, 111. Richard, 
.legor Bulicsov szalmabábok? És vájjon nem foglaltak-e Moliére. Shake
speare és Gorkij állást ellenük mint az elhaló képviselői ellen? Vájjon 
nem voltak-e ezek a nagy írók a leghatározottabb értelemben pártosak?,

Az alakábrázolás objektív hitelessége és a költő pártossága tehát 
egyáltalában nem egymást kizáró ellentétek, még a régi realizmusbaji 
sem, nemhogy a szocialista realizmusban. Csak a hanyatló polgárság 
irodalma és irodalomszemlélete teremt itt áldilemmákat, beszél arról, 
hogy mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani. Az imperia
lista fejlődés folyamán a polgári irodalom legyengült, társadalmi pátoszát 
elvesztett ellenzékiségéből teljes nihilizmus lett. A szocialista realizmus 
a pártosság kérdésében is folytalja és magasabb fokra fejleszti a régi 
nagy realizmus hagyományait, de mivel az átmeneti kor társadalmi ellen
tétei még kiélezettebbek, a tudatosság még magasabb fokán mozognak, 
mint régebbi korokh n, amit az osztályharc fejlődése még az ellenségre 
is rádiktál, megvan á lehetősége annak, hogy még élesebb, tudatosabb 
pártosság egyesüljön az alakábrázolás még nagyobb, társadalmilag tuda
tosított elevenségével és hitelességével.

A szocialista realizmus nem a tematika kérdése. Természetesen bizo- 
nyos, hogy tematikájában is azok az osztályok fognak vezető szerepet 
játszani, amelyek a társadalmat valóban újjáalakítják. Bizonyos, hogy az 
új ember leginkább az eddig elnyomott és kizsákmányolt dolgozók, a 
munkások, a szegény parasztok soraiból fog kiemelkedni. De még az új 
ember ábrázolásánál sem kötheti magát le az irodalom előre tematikai
lag kizárólag ezekre az osztályokra; elég, ha az új embert illetőleg Lenin 
alakjára utalunk. Másrészt nem szabad elfelejteni, hogy az átalakulás 
ábrázolásához a régi, az elhaló irodalmi megörökítése is szükséges. Ha 
pusztán a tematika döntene ebben a kérdésben, úgy a Zola Germinal-yji 
szocialista realizmus volna, Gorkij Artamonov családja pedig nem. 
A valóság épen az ellenkezőjét mutatja.

Itt is példaképünk lehet a szovjet irodalom, mely a tehetséges írók 
gazdag egyéni élményei alapján tematikában is óriási változatosságot 
mutat. Néni szükséges Gorkij életművére utalni, elég, ha ezt a gazdagsá
got Alexej Tolsztoj, Solochov, Fagyé jev, Makarenko stb. műveiben tanul
mányozzuk.

De ha nem a tematika az elválasztás elve, akkor mi?
Vizsgáljuk mindenekelőtt a szocialista realizmus elválását .a kiasz- 

szikus polgári realizmustól. Mind a kettő az embert, a fejlődést és az el- 
hanvatló embert keresi, az új é6 a régi tipikus ábrázolását, beleágyazva
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az egész társadalom mozgásába, átalakulásába. De a polgári realizmus
nak nincs (legalább a XIX. században nincs már; világos, egyértelmű, a 
társadalmi valóságon alapuló perspektívája. Épen a legnagyobbak — 
Goethe, Balzac, Stendhal, Tolsztoj — kénytelenek fiktív, utópista, per
spektívákkal dolgozni, bogy a haladásnak, a:- újnak azt a sejtését, ami 
bennük él, és ami realizmusukat naggyá teszi, költőileg megérzékítsék; 
kénytelenek erre már csak azért is, hogy éles és jogos kritikájuk a kapi
talista társadalommal szemben ne csapjon ál a nihilizmusba. Ez a kérdés 
pedig több mint tartalmi, több mint elvontan világnézeti kérdés. Mert 
perspektíva nélkül nincs költői világmegiormálás, nincs igazi, szerves és 
egységes művészi forma. Az imperialista korszak általános, sokszor 
tudatos formafelbomlasztása művészi következménye a nihilizmusnak, a 
cinizmusnak, a perspektívátlanságinak.

A szocialista realizmusnak azonban van konkrét, már többé nem 
utópikus, hanem a társadalom valóságos mozgásának helyes felismerésén 
alakuló perspektívája. Ez teszi lehetővé a szocialista realizmusnak azt a 
gyökeresen új vonását, hogy hőseit, új embereit .pozitív oldalukról tudja 
megeleveníteni. A pozitív hős ábrázolása a szocialista realizmusban egé
szen más lehetőségeket nyer, mint akár a legnagyobb polgári realiz
musban.

Ennek a pozitív oldalról való ábrázolásnak egyik mozzanata a tuda
tosság pozitív szerepe az emberek belső és külső életében. Mivel a régi 
polgári forradalmak, a régi polgári haladás, mint Engels mondja „hamis 
tudattal“, szükségszerű illúziókkal játszódik le, ennélfogva a valóság 
helyes és tudatos felismerése a dezillúzió jellegét ölti magára épen a pol
gári realizmus legnagyobb mestereinél. Ezzel szemben a tudatossáválás 
tszerepe a szocializmusban egyén és osztály számára egyaránt az élet igazi 
útjának felismerése, út a boldogulás, a magasabbrafejlődés, az igazi 
egyéniség kifejlesztése felé.

A tudatossáválás ilyen szerepe a szocialista társadalomban és ezért 
a szocialista realizmusban azért lehetséges, mert egyén és osztály, egyén 
és társadalom egymáshoz való viszonya gyökeresen megváltozott. A kapi
talizmus fejlődése az egyén egyéni tudati életét mindig jobban és jobban 
leválasztja a közéletről. A szocializmus embere szervesen benne él, benne 
dolgozik a közéletben, az államot, a társadalmat a maga produktumának 
tekinti és joggal tekinti annak.

Ennek a gyökeresen új helyzetnek gazdasági alapja az, hogy a szocia
lista társadalom a dolgozó emberek társadalma, az a társadalom, amely 
gyökeresen felszámol minden parazitizmussal, minden munkanélküli élet 
lehetőséggel, mely nemcsak először, amióta a civilizáció fennáll, a dol
gozó embert állítja a társadalom középpontjába, teszi a társadalom veze
tőjévé, hanem abba az irányba is fejlődik, bogy a munka ne legyen többé 
az emberekre ráerőszakolt kényszer, hanem az élet igazi tartalma, a leg
jobb egyéni lehetőségek kiteljesedése.

Az ezen az alapon létrejövő tudatosodás, a poziiív oldalról való alak
ábrázolás ad ja meg a szocialista realizmusnak az eddigi irodalmi fejlődés 
számára elérhetetlen lehetőségeit. Persze mináluak még csak lehetőségről 
van szó. Hogy az irodalom ezt a lehetőséget valóra váltsa, szükséges a 
pozitív újnak valóságos megjelenése a társadalmi életben. Ámde az igazi 
irodalom sohasem várja be, amíg a társadalmi fejlődés befejezett ered
ményeket nyújt számára. Utalunk arra, amiről már szó volt, hogy az új 
létrejötte a valóságban és annak igazi realisztikus ábrázolása kapilláris 
folyamat, belső ellentmondások dialektikájának költői tükröződése. Az



igazi író avangardkt« volta nem groteszk külsőségek, formaliaztikus újítá
sok kiagyalásában nyilvánul meg, hanem abban, hogy már csírájában fel* 
ssmenni és ábrázolni tudja az újat az emberben, tudja láttatni a fejlődé» 
menetét és irányát.

A pozitív irányban jelentkező új irodalmi megjelentetése tehát ábrá
zolt emberek formájában történik, ábrázolt emberi szenvedélyekben, 
érzésekben, gondolatokban stb., amelyeknek belső, mozgó arányai meg
felelnek a társadalmi valóság folytonos mozgásban lévő arányainak. 
Vagyis az igazi író a valóságot valóságnak, a tendenciát tendenciának, a 
perspektívát perspektívának ábrázolja és nem csinál a perspektívából 
anyagi valóságot.

Itt merül fel a kincstári optimizmus mint komoly veszély. Itz gyak
ran a legjobb és legtisztább szándékkal, a ezubjektíve legtneggyözödöt- 
tebl) párlhűségből jön létre. De el szokta felejteni, hogy a párthatároza
tok, amelyeket példákkal illusztrál, épen azért követelnek valamit, mert 
még nincs, vagy még nincs tökéletesen megvalósítva, csak tendencia vagy 
perspektíva és még nem valóság. A kincstári optimizmus «a valóságnak 
épen ezeket a fontos arányait torzítja cl, « ezen eltorzításon mit sem vál
toztat az, hogy a legtöbbször azzal az igénnyel lép lel, hogy feltúrja az 
élet tényeit, sőt uem egyszer valóságos tényeket állít bele ebbe a ki
agyalt, eltorzított aránytalanságba.

Ha itt tiltakozunk az ellen, mintha valamely téma puszta riporUzerű, 
natviralisztikus leírása a helyes összefüggésre való beállítás» nélkül pótol
hatná a valóság adekvát költői tükrözését, úgy ugyanakkor arra is kell 
utalnunk, hogy épen a mienkhez hasonló átmeneti időkben nem szabad 
alábecsülni a puszta tényfeltárás jelentőségét sem. Vannak esetek, amikor 
ebből rendkívüli jelentőségű írások jönnek létre, mint pékiául Fucsik 
börtönnaplójúban, vagy Aragonnak a kommunista emberről írott vázla
taiban, A kritikának nem szabad az új ember jelentkezése ilyen fontos 
dokumentumai előtt esztéta módon viszolvogm, hanem fel kell ismerni 
azokat új emberi vonásokat, amelyek ezekben a dokumentumokban 
megnyilvánulnak. Fucsik hörtölimapiójúbau az élet maga áll előttünk, az 
új ember megszületésének objektív folyamata. Ezzel szemben forma- 
követeléseket támasztani kicsinyes eszlélaság; ez az írás épaiy kevéssé 
mérhető esztétikai kritériumokkal, mint maga az élet. Persze a kritikus
nak tudnia kell, hogy itt egy jelentékeny ember élete tört a szociálist« 
új ember típusa felé, hogy a naplószerü írás ,,csak" ennek az elsődleges 
életanyagnak lerögzítése, érzékelhetővé tevése. Fucsik itt életén és háláló* 
keresztül végzett — nem irodalmi célzattal —- piomírnmnkát a szocialista 
ember irodalmi tiikröztetése, a szocialista realizmus számára. Aragon, aki 
az ellenállás hőseinek ilyen .jellemző élettényeit rögzíti Je, tudatában van 
annak, hogy —- az irodalom mint művészet szempontjából — előkészítő, 
életanyagot feltáró munkát végez, s most készül arra, hogy ebből .az élet- 
anyagból műalkotást, regényt formáljon. Az új életanyag ilyen érzékeny 
és valószeréi felismerését, egyesítve az újat hitelesen kifejező művészi 
megformálás követelésével, kell irodalmunknak és kritikánknak helyesen 
megértenie.

A pozitív oldalról való einberábrázolás új tónust ad a társadnlom- 
kriiikának, a kritikai, a negatív oldalról való ábrázolásnak is. Balzac 
kapital ódái mint a társadalom urai léptek fel s mint ilyeneket kritizálta 
őket Balzac dühödt iróniával. FlauberÜö! kezdve kétségbjesé«, rezignált 
beletörődés a kapitalizmus „kész“ megszilárdult formáiba diktálja a 
kritikai, a negatív ábrázolás hangját. Az imperialista korban ez mindjob-
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benn ál csap a nihilista cinizmusba, mindjobban.'elveszti harcos társadalom- 
kritikai, sőt társadalmi jelleget és az öntelt nihilizmusból az imperialista 
kapitalizmus kerülő úton létrejövő ideológiai védelme lesz.

A szocialista realizmusban az elmúló mint joggal elmúló, mint lelke
sen igeneit elmúlás szerepel. És itt a negatív kritikának óriási skálája 
van; elég ha azt nézzük, hogyan megy ez Gorkijnál Jegor Bulicsov 
tragédiájától egészen Klim Szamgin belső ürességének, lényegtelenségének 
leleplezéséig. A szocialista realizmus ilyen negatív, kritikai alakábrázolása 
mindenütt lehetséges, ahol az író szocialista szemmel nézi valamely a 
kapitalista társadalomból származó típus lefelé, a pusztulásba vezető 
útját; ilyen Aragoin regénye .1: omnibusz utasai. Ez ismét felelet a 
,,szalma báb“‘-problémára.

Nem lehet tehát eléggé kihangsúlyozni a szocialista realizmus egye
temességét: az ember egész külső és belső élete gyökeresen megváltozik 
a társadalmi valóság átalakulásával, s a szocialista realizmus költészete 
ezt az egész folyamatot tükrözi vissza. Ezért jeleni veszélyt, ha egyes 
kritikusok rövidlátó politikai túlbuzgóságból egyes problémákat teljesen 
ki akarnak kapcsolni. Mim,den emberi érzés, tett stb., amelyben az új 
ember keletkezésének vagy a régi elhalásának sajátos és lényeges vonásai 
tükröződnek, irodalmilag érdekes és ábrázolásra méltó.

Ez természetesen tnem zárja ki azt a tényt, hogy a társadalmi átala
kulásnak vannak centrális és periferikus problémái. Ez a különbség min
dig számba veendő, de sohasem mechanikusan, sematikusan. Mert vala
mely átmenet számára nemcsak az igazán lényeges, ami a ’ munkás- és 
paraszt tömegeket közvetlenül foglalkoztatja. Amikor Lenin 1909-ben 
,,Empriokriticizmusát megírta, kétségtelen, hogy a Putilov-művek átlag- 
munkását nem foglalkoztatták a machizmus problémái. De kétségtelen az 
is, hogy Lenin itt objektíve egy egész korszak ideológiai fejlődésének 
központi kérdését ragadta ki és oldotta meg. Ez a meggondolás vonatko
zik az irodalomra és a kritikára is.

Itt is a polgári ideológia csökevénveinek fennmaradása következtében 
hamis dilemma szokott felmerülni az írók és a kritikusok egy részében 
Egyrészt a közvetlen politikára akarják leszűkíteni az egész irodalmat, az 
egész költészetet. Másrészt helyet követelnek a szocialista realizmus 
irodalmában a modern dekadencia ,.kozmikus“ álproblémáinak. A kritika 
feladata itt is a konkretizálás, annak kimutatása, hogy a dekadencia 
maradványaiban bennerekedt vagy azokkal küzködő költők tudatából 
kikapcsolódtak a társadalmi közvetítő mozzanatok, s ezért fognak fel 
bizonyos élet jelenségeket, érzéseket stb. „kozmikusaknak"; hogy erne ki
kapcsolás révén elvont eltorzulások jönnek létre a költő tudatában s ezért 
költészetében is. Tehát nem arról van szó, hogy a szocialista realizmus 
költője nem foglalkozhntik a halál, a szerelem kérdésével, az embernek 
a természethez való viszonyával stb. Igenis foglal koz hátik, sőt foglalkoz
zék is, de küzdje le magában a dekadencia izoláló és torzító maradvá
nyait. Mert nemcsak minden egyes ember konkrét ember s cg3r konkrét 
társadalom, egy konkrét osztály embere, hanem minden ember halála 
hogy csak ezt az egy példát ragadjuk ki — konkrét és nem választható le 
az. illető ember életét meghatározó társadalmi mozzanatokról. Tolsztoj 
remekműve lljics loan halála világosan mutatja ezeket az összefüggéseket. 
Magam is néhány évvel ezelőtt József Attiláról szólván, kiemeltem, hogy 
e inagy költőnek még tájképei is lazítanak. A kritikus tehát ne hadakoz
zék elvontan és sematikusan bizonyos motívumok és témák ellen, hanem
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minden adott esetben mirtasson rá konkréten az illető urű konkrét eltor
zulásaira.

Végül «szoros összefüggésbe a az eddig tárgyalt problémákkal, még 
egyszer rá kell mutatnunk a tudatosság kérdésére. Már vázoltuk ennek a 
problémának fejlődését a polgári irodalomban. Tudjuk, hogy a mai pol
gári irodalom túlnyomó részének alapvető tendenciája a tudatellenesség, 
a tudatelhomáhosítás, a tudat diffamálása e> a tudattalan ..mélységei
nek'' dicsőítése. Egy másik dolgozatomban kifejtettem, hogy az a tenden
cia az imperializmus körülményei között objektíve nem vezet másra, 
mini az emberekben a rabszolgatudatol kifejleszteni vagy megőrizni.

A szocialista realizmus ebben a kérdésben gyökeres változást, igazi 
fordulatot jelent az irodalomban. Ez az ellentétesség azonban nemcsak a 
mai imperialista dekadenciával szemben áll fenn. hanem a klasszikus 
realista irodalommal szemben is. E fordulat alapja a társadalmi lét összes 
tartalmainak és tormáinak lényegbevágó átalakulása. Az osztálytársada
lom léte fölött a véletlenekből összeálló vak szükségszerűség uralkodott. 
Az emberiség hu — legalább részben - alávetette is magának a tenné 
szét erőit, lnr megszűnt is velük szemben az a teljes kiszolgáltatottság, 
amely a primitív társadalmak létét jellemezte, e telszabadulas társadalmi 
eszközei úrrá lettek az ember felett és ..második természetként“ ugyan
ilyen vak szükségszerűséggel állanak vele szemben. Ezzel szemben a szo
cialista társadalom az ember uralmát hozza magával a társadalom, a 
gazdaság eddig spontánul működő erőivel szemben.

Mi természetesen ennek a hatalmas átalakulásinak csak az. elején 
állunk. A kapitalizmus gazdasági maradványainak léte annyit jelent, 
hogy a spontánul működő erők még léteznek és azokat bele kell' törni a 
tervgazdaság előírta mozgási irányba. Továbbá: az államosítás puszta 
ténye még mein biztosítja a tudatos tervszerűség teljes és zavartalan érvé
nyesülését; harcolni kell érle az egész vonalon a központi tervhivataltól 
egészen az egyes gyalu padnál álló munkásig, az egyes a maga kis földjét 
művelő parasztig. A mi átmeneti szakaszunknak a társadalmi tudatoso
dás, a társadalmi és természeti erők beleillesztése a tervbe a legjelleg
zetesebb vonása. Irodalmunk feladata tehát az objektív valóság ilyen terv
szerű rendszerbe összeadásáért vívott küzdelem ábrázolása.

Az objektív társadalmi valóság ilyen gyökeres átalakulása gyökere
sen megváltoztatja magát az embert is. Az egyes ember életében a tuda
tosodás, a tudatosság mint az ember új voltának, újjáalakulásának egyik 

'rendkívül fontos lelki motorja szerepel. A modern dialektika egyik leg
főbb vívmánya, hogy az. ember mint a saját maga, a saját munkája 
produktumát fogja fel. A késznek teremteti ember elméletét ilyen módon 
a dialektika megcáfolja és felszámolja. Ámde ez a szocializmust megelőző 
időben, ha eltekintünk egy számban rendkívül csekély élcsapat öntuda
tától, az emberek mindennapi élete számára puszta elmélet maradt. A 
szocializmus teszi meg az ember mivoltának ezt a szerkezetét a minden
napi élet, a mindennapi gyakorlat mindennapos jelenségévé. A szocializ
musért tudatosan dolgozó ember, a tudatosan a közösségért harcoló ember 
elkerülhetetlenül egyéni életében is eljut oda, hogy közvetlenül megélje 
a dialektika emez egyik legfontosabb az emberre vonatkozó megállapí
tását

A társadalmi valóság ilyen objektív és szubjektív átalakulása teremti 
meg a szocialista realizmus egyik legélesebb ellenlétét az egész polgári 
irodalommal, tehát nemcsak az imperialista dekadenciával, hatnem a klasz- 
szikus irodalommal is. Az ember tudatossá válása, mint láttuk, a munka
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új társadalmi jelentőségéből, az ember új társadalmi létéből, a közélethez 
való új viszonyából nő ki. Ennek irodalmi tükröződése főképpen abban nyil
vánul meg, hogy az ember ludatossáváláaa mint az élet poézise, mint az 
ember önmagát teremtése, önmagára találása, egyéniségének kibontako
zása és lényegülése jelentkezik. Tehát nem dezillúzió többé, mint a pol
gári irodalomban, Iranern a valóság megragadása,, valóságos uralom á lét 
felelt, az igazi élet útja, a külső és belső életproblémák valóságos meg
oldása, az ember valóságos felfelé fejlődése mind az egyén, mind a 
közösség részére.

Ezt az új helyzetet épen a polgári körülmények között jelentékeny 
művésszé fejlődött írók értik meg a legnehezebben. És ez nem véletlen, 
Hiszen az irodalomnak — hpgy egy kis túlzással kiélezetten és világosan 
ábrázoljuk a problémát -— nincsen „technikája“, mely a társadalmi tarta
lomtól független lenne. Most már az olyan íróknak, akik egy hosszú 
életen keresztül, komoly és nehéz munkával olyan stílust alakítottak ki. 
amelynek világnézeti alapja a tudatosság polgári felfogása volt, rendkívül 
nehéz átállítani magukat. Mert természetesen nem elég az új világnézetet 
egyszerűen elméletileg elfogadni, az új tematikát ábrázolni akarni. Nem 
lehet eléggé hangsúlyozni, hogy itt ember és társadalom egész szerkezeté
nek megváltozásáról van szó, új helyzetről, amely az ábrázolás gyökere
sen új eszközeit követeli meg, nem formalisztikus fogásokat. Az ilyen 
íróknak tehát egész írásmódjukat át kell alakítaniuk, ha ugyanazzal az 
adekválsággal akarják az új valóságot ábrázolni, ahogy- a régit ábrázolták.

A hanyatló polgári irodalom leglényegesebb vonása az ember irracio
nálist« felfogása, az ösztönélet elsődlegessége a tudatossággal szemben, 
mégpedig nemcsak mint olyan vak erő, mely hatásában elsődleges, ha
nem mint az életnek ama mozzanata, amely egyedül költői. Hogy ez 
hogyan függ össze az értelmiségnek, tehát az. íróknak az imperialista 
kapitalizmusban szükségképen létrejött izolált helyzetével, arról más 
összefüggésekben többször beszéltem már részletesen. Az ilyen írók világ
nézeti átalakulása tehát csak akkor válhatik iróilag termékennyé, ha 
nem szorítkozik elvont világnézeti átalakulásra, hanem az illető író egész 
egyéni, társadalmi és erkölcsi magatartását változtatja meg és ezen az 
emberi gyakorlaton keresztül vezet az esztétikai szemlélet, az írói kifeje
zésmód átalakításához.

Ez nagy feladat és nagy küzdelmet igényel. Küzdelmet elsősorban az 
imperialista dekandencia egész világfelfogása és a vele összefüggő egyéni 
és társadalmi magatartás ellen. És nem szabad elfelejteni, hogy ebben a 
küzdelemben valami igazán újnak kell létrejönnie, vagyis ebben a kér
désben nem elég esztétikailag a dekadencia íróitól a régi nagy idők íróira 
visszanyúlni. Azoknak realisztikus módszerei és eredményei rendkívül 
hasznos örökséget jelentenek a szocialista realizmus számára is, de ez az 
örökség csak akkor igazán felkutatható és kritikailag hasznosítható, Ua 
az író világnézetileg, emberileg és esztétikailag eljutott az új állásponthoz, 
vagy legalább is közeledik feléje. Hogy ez a nehéz út eredményesen meg
lehető, azt a szovjet irodalom számos a régi polgári irodalomból jött író
jának pályátulása bizonyítja.

A kritikára itt nagy és felelősségteljes feladat húrul. Nem elég egy
szerűen kritizálni egyes kiváló íróinkban a polgári kultúra ilyen fel nem 
számolt maradványait. Ennek is meg kell történnie, de olyan módom 
hogy a bírálat az írónak-a fent vázolt irányban történt fejlődését elő
mozdítsa, ne hátráltassa. Az elvi kérlelhetetlenségnek az ilyen bírálatok
ban tehát elválaszthatatlanul össze kell fonódnia minden előre tett lépés
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finom érzékenységgel történő felismerésével és elismerésével. N’agv hiba 
volna kommunista gőggel lenézni, megvető kézmozdulattal mint túlha
ladottat félretolni ezeket a problémákat, az ezekkel a problémákkal ví
vódó írókat. Amit Lenin a szocializmus építéséről mondott, hogy az 
keresztülvihetetlen pusztán a kommunisták erőivel, hogy a kommunisták 
vezető szerepe épen minden felhasználható, minden értékes energia moz
gósításában és irányításában nyilvánul meg. teljes mértékben vonatkozik 
az irodalomra is, s megvalósításában fontos szerep hárul a marxista 
kritikára.

A kezdődő proletárirodalom, mint azt különösen a weimári korszaké 
bizonyítja, nagyon alábecsülte az líj helyzet teremtette nehézségeket. 11 
korszak írói és kritikusai azt hitték, hogy elegendő egyszerűen, és mecha
nikusan megfordítani az összes előjeleket. Azt mondani: nincs ösztön, 
nincs magánélet: az új ember kizárólag pártéletet él; gondolat- és érzék- 
világa semmi más, mint a párthatározatok, a vezércikkek szószerinti 
ismétlése. A weimári kor proletárirodalma megmutatta, hogy e, a le
egyszerűsítés irodalma zsákutcába vezet. *

Egészen másról van szó. A tudatosodás, mint emberi, belső, lelki 
hatóerő szerepel az irodalomban, mint egyéni mozgatója annak, hogy az 
ember immár tudatos életet kezd élni a társadalom, a forradalom szolgá
latában. Ez a tudatosodás kcilkréten összefügg az ember élelmegnyilvánu- 
lásainak összeségével, szerkezetével, szerkezetének változásával. S az iro
dalom főfeladata épen ezt a küzdelmet fejlődésében, az új emberi tulaj
donságok kibontakozásában, az ember belső életét, lelki szerkezetét ál
alakító mivoltában ábrázolni.

Csak ha az irodalom ezt ragadja meg, lehető — művészileg hitelesen 
— láthatóvá, megérzékelhetővé, átélhetővé az ember elsődlegesen társa
dalmi élete, munkájának átalakító szerepe egész éielbcrendczéséhen; most 
már nem mint „sors4', ahogy azt a polgári irodalom ábrázolta, hatnem 
mint a társadalom életének objektív tudatosodása, mint egyéni és kollek
tív élet dialektikus viszonya, mint harc, amelyet a felfejlődő ember 
vállal és tudatosan igenei. Világos, hogy mindez a maga sokoldalú és sok
rétű fejlődésében nem egyéb, mint a keletkező és az elhaló harcának 
konkretizálása.

Látszólag nem annyira a kritikus feladatairól beszéltünk, mint az 
irodaloméiról. Ámde ez épen a kritika központi feladata a magyar szflcii- 
lista realizmus idején: felismerni -ezeket a feladatokat és konkrét művek 
konkrét elemzésével tudatosítani őket az írókban i.s, az olvasókban is.

4.

Az új helyzet diktálta társadalmi, eszmei és művészi feladatok hatá
rozzák meg azt a típust, amely felé a mai magyar .marxista kritikusnak 
közelednie kell.

Mindenekelőtt ki kell emelni, hogy a kritikus épen úgy, mint az író, 
maga is még régi ember. Lenin határozottan kimondta, hogy a forradal
mat azokkal az emberekkel kell megcsinálni, akik vannak, akiket a 
kapitalizmus elrontott. Ebben a megállapításban »lines semmi fatalizmus, 
hanem ellenkezőleg, az átalakulási, az átalakítási harc megüzenése. A 
tudományos szocializmus abban is különbözik az utópisztikustól, hogy 
tudja: nem űj emberek teremtik meg az új társadalmat, hanem az embe
rek az új társadalmat építvén alakulnak át új emberekké. Gondoljunk
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ismét Sztálin követelésére: kiirtani a kapitalista csökevéiiyeket az ernbe- 
rek öntudatából. Világos, hogy nálunk négy évvel a felszabadulás után 
ezeknek a csökevényeknek szerepe még sakkal nagyobb, mint a sokkalta 
fejlettebb Szovjetunióban. Az ellenük vívott harc, az új harca a régivel 
tehát még inkább központi kérdés.

Kapitalista csökevényekkel teli a kritikusok iragy részének esztétikai 
szemlélete. Ennek teljes átalakulásában fennáll természetesen az a nehéz
ség, hogy a marxista esztétika elvei a marxizmus klasszikusainál teljesen 
ki vannak ugyan munkálva, de mestereink szerepe az osztályharc teljes 
elméletének kidolgozásában és gyakorlati megvalósításában nem engedte 
meg nekik, hogy ezeket az esztétikai nézeteiket kifejezett rendszerbe fog
lalják. Az ilyen esztétika lerögzítése a mai marxisták feladata. Ebben a 
helyzetben minden marxista kritikus kötelessége, gondosan tanulmányozni 
mestereink útmutatásait és azokat önállósággal alkalmazni. A mechanikus 
felfogásból számos veszély származik, amelyekről e megjegyzések elején 
részletesen beszéltem. '

Persze ez a nehézség nem szűnnék meg akkor sem, ha már meg 
volna írva a marxista esztétika „tankönyve". Itt ismét vissza kell utalni 
a bevezető megjegyzésekre. A marxista kritikus helyzete a marxi esztéti
kához olyan, mint ,a politikusé az általános marxista-leninista elmélet
hez. A NÉP bevezetése idején Lenin nagyon világosan beszélt erről a 
helyzetről, figyelmeztetvén a pártmunkásokat, hogy az új helyzet gazda
sági szerkezetét semmiféle tankönyvben sem találhatják meg.

A kapitalista csökevények felszámolásában az első feladat a Horthy- 
korszakból származó, az akkor és azóta beszivárgott a nyugati dekaden
ciából eredt esztétikai előítéletek elintézése. De épen itt szükséges, hogy 
kritikusaink a nyugati dekadenciával szemben elméletileg és művészileg 
magasabbrendü álláspontra helyezkedjenek. Ha a nyugat dekadencia 
hagyományaival csak valami új .proletkult, valami feléledt weimari prole
tárirodalom álláspontja áll szemben, biztos, hogy valami formában kon
zerválódik a dekadens művészetszemlélet. Mert hiszen a vele szemben 
álló szűk és merev álláspont abba a kényelmes és előnyös helyzetbe jut
tatja azt, mintha ö védelmezné az igazi művészet elveit a „kívülről jövő", 
művészetellenes követelésekkel szemben. Holott a valóságban a helyzet 
ennek épen a visszája. Epen a marxista kritika képviseli a művészet mű
vészi ''megújulásának elveit, a dekadencia hagyományai pedig el hala tjük 
az igazi művészetet. A marxi kritikának nem szabad megengedni, hogy 
ez a visszás helyzet létrejöjjön.

Bizonyos, hogy a mi mai fejlődési fokunk mellett az imperialista 
maradványok sokkalta nagyobb veszedelmet jelentenek a proletkult 
törekvéseknél. Ám minden ideológiai harcnak megvan a maga sajátos 
dialektikája, amelyet Sztálin fejezett ki a legvilágosabban, mondván: az a 
legnagyobb veszedelem, ami ellen nem harcolunk. Ez a veszedelem a mi 
esetünkben fokozódik azáltal, hogy az irodalmi életben nem választja el 
kínai fal saját hibáinkat a polgári dekadenciától. Itt is nagyon tanulsá
gos a weimari proletárirodalom sorsa, ahol is a proletkult álláspont követ
keztében az irodalomszemléletbe mélyen behatolt a polgári dekadens 
„neue Sachlichkeit" írásmódja, nem egyszer élvezhetetlen keverékké 
vegyítve a durva naturalizmust valamely raffinált polgári formalizmussal.

A kapitalista csökevények esztétikai felszámolásának egyik első alap» 
feltétele a kritikusok számára: a marxista világnézet komoly és mély el
sajátítása. Nemcsak arról van szó, hogy semmiféle mű nem bírálható 
meg légüres térben, csak az adott gazdasági politikai és kulturális fejlő
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dés konkrét összefüggéseiben, hanem arról is, hogy a. marxista-leninista 
világnézet véget vet a tudomány és művészet terén a kapitalista munka
megosztásnak, a szakmák elkülönülésének. A marxista esztétika nem 
„autonóm“ tudományszak, ahogy azt a polgári esztétika helytelenül kép
zelte magáról. Az esztétikai visszatükrözés sajátos jellege, a marxista 
esztétika emez. ismeretelméleti alapja nem érthető nicg a visszatükrözés 
általános dialektikus materialista elmélete nélkül. A társadalmi genezis 
esztétikailag is elképzelhetetlen gazdasági alap és felépítmény általános 
elmélete nélkül stb. Az' esztétika sajátos vonásainak megértése, helyes 
alkalmazása csak ilyen alapokon jöhet létre.

Ehhez még számos más polgári csökevény járul. Nevezetesen uz a 
hit, mintha az esztétikai érzékenység pótolhatná, sőt feleslegessé tehetné 
a marixsta kritikus, számára a széles és mély tudás! a filozófia, a gazda
ságtan, a tőrénél és az irodalomtörténet területén. Idetartozik az a haj
lam is, mely a műalkotások elemzéséből és magyarázatánál kicsinyes, 
pusztán személyi motívumokat tol az előtérbe. Persze ehhez mindjárt 
hozzá kell tennünk, hogy az igazi marxista szemében gyakran látszólag kis 
jelentőségű biografikus tények, a helyes összefüggésbe beállítva, fontos 
megvilágító erővel rendelkezhetnek stb.

A marxista kritikus nagy politikai felelőssége abban áll, hogy ö egyik 
végrehajtója a párt kultúrpolitikájának, aktív részese a szocializmus fel
építésében döntő jelentőségű kultúrforradalomnak. De uz eddig mondot
takból önként következik, hogy a kritikus e politikának önálló végrehaj
tója is: neki kell tudnia, hogy egyrészt a művészet sajátos jellege követ
keztében, másrészt az egyes író, az egyes mű sajátos jellege mialt ez a 
politika minden egyes esetben hogyan hajtandó végre.

Nem kevésbbé fontos a polgári csökevények felszámolása a marxista 
kritikusok egyéni magatartása, az irodalmi etika területén.

A polgári örökséget itt talán felesleges részletesen ismertetni. Mind
nyájan tudjuk, hogy kevés kivételtől eltekintve, milyen tudatiam milyen 
elfogult stb. volt a polgári kritika. Az újságok, a folyóiratok túlnyomó 
többsége függő viszonyban volt a kapitalistáktól; ezek kiadói stb. érdekei 
határozták meg messzemenően, a legtöbb esetben bőgj’ miről, mennyit és 
hogyan írt a kritikus.

A szocialista termelésre megtörtént átmenet e korrupció gazdasági 
alapjainak nagy részét felszámolta. De még ha meg is történik ezen a 
téren a kapitalizmus teljes gazdasági megsemmisülése, ezzel még nem 
tűnnek el automatikusan, maguktól azok az erkölcsi eltorzulások, melyeket 
ez a rendszer hosszú évtizedek állaindó gyakorlatával a kritikusok ön
tudatában, magatartásában, erölc&iségében kifejlesztett.

Ezek között a körülmények között a kritikus megszokta, hogy meg
győződés nélkül, meggyőződése ellen, dirigálható meggyőződéssel írjon. 
A kapitalista fejlődés kezdetén Balzac ezt az erkölcsi züllést gyönyörűen 
leírja Lucien de Rubempré újságíróvá fejlődésében, amikor az ugyan
azon regényről három ellenkező tartalmú kritikát ír. Most már hogyan 
lehet ilyen erkölcsi beállítottság, ilyen erkölcs csökevényeinek megmara
dása melleit a marxista kritikus feladatait teljesíteni?

Különösen azért, mert ez a korrupció szükségképen mélyen behatolt 
az illetők egyéni kritikusi magatartásába is. Nemcsak a lapnak, a kiadó
nak stb. volt ilyen «irodalompolitikája», hanem az egyes kritikusnak is. 
Azokon a határokon belül, amelyeket kenyéradó gazdái előírtak, a 
kritikus saját egyéni érvényesülését, barátjaiét, klikkjéért is szolgálta, ami
vel szükségképen együttjárt a másik klikk stb. eleve kedvezőtlen bírálata.



A kritikák tekintélyes része ilyen módon előleg volt teljesítendő ellenszot- 
gálatokcrt, vagy pedig „számlakiegyenlítés“ valóságos, ösetleg csak vélt 
sérelmekért, valóságos vagy veit ellenfelekkel, versenytársakkal, barátok 
versenytársaival szemben. Nem csoda, ha a beavatott kar társak részben 
előre tudták, hogy ki kiről mit fog írni, részben csak azt kérdezték a 
bírálat olvasásakor: miért, mi célból íródott?

Szó sincs róla, ni hit ha ez nálunk ma is még általános jelenség volna; 
az igazi kapitalista korrupció fel van számolva. De a kérdésről mégis 
beszélni kell, mert mint kapitalista csökevény létezik ma is. Ha azt akar
juk, hogy a marxista kritikának egészen más tekintélye legyen, mint a 
polgárinak volt — és nem kétséges, hogy ezt akarjuk —, múlhatatlanul 
szükséges e esökevények gyökeres kiirtása.

Az erkölcsi integritás, az egyéni érdekek, sérelmek stb, teljes ki
küszöbölése a kritikából nem kevésbbé szükséges, mint annak elméleti és 
esztétikai megalapozottsága.

A kapitalista esökevények sorába tartozik a kritika felelőtlensége is. 
Ez a kérdés egyszerre érinti a kritikai tevékenység elméleti, esztétikai, 
erkölcsi és társadalmi oldalát.

Hogy az itt szükségessé váló fordulatot helyesen értékeljük, látnunk 
kell: a marxista kritikus a szocialista építés, a szocialista kultúrforrada- 
lom harcos katonája az irodalom terén. Tehát lelelösségge! tartozik a 
dolgozó népnek és annak vezetőjének, az MDP-nek az irodalom fejlődési 
űtjáért, helyes irányvonaláért, a netáni eltérésekért és elmaradásokért, az 
írók és a nép közötti belső kapcsolat megszilárdulásáért vagy fellazulá
sáért, az írók fejlődéséért, közeledésükért a szocialista realizmus eszmei 
lényegéhez vagy eltávolodásukért tőle.

Ebből elsősorban a kritikus benső viszonya következik az irodalmi 
élet valamennyi kollektívjéhez, legyenek azok akár állandó szervezetek, 
akár alkalomszerű egyesülések (ankétok, gyári vagy falusi gyűlések stb.). 
Ez vonatkozik mind az olyan kollektivekre, amelyek úgyszólván hivatás
szerűen foglalkoznak az irodalom kérdéseivel (írószövetség, irodalomtör
téneti társaság stb.), mindazokra a munkás- és parasztszervezetekre, 
amelyek általános ikultúrmunkájukkái kapcsolatban állítódnak irodalmi 
kérdések elé.

A marxista kritikus feladata vezető és irányító. Mit jelent ez? Min
denekelőtt finom érzékenységgel kell megfigyelnie azokat a problémákat, 
irányzatokat, sőt hangulatokat, amelyek egyrészt az íróvilágban merül
nek fel, író és élet új viszonyának következtében, másrészt azokat, ame
lyek a kultúrforradalom, az élet anyagi és ideológiai megváltozása a 
dolgozó népben létrehoz. Ez az érzékenység, megértés, kifinomult fel
vevőképesség azonban nem szabad hogy a marxista kritikust ilyen áram
latok vagy hangulatok szószólójává tegye, vagy akárcsak engedékennyé 
velük szemben, ha azok nem jogosultak. A bolsevik párt nagy erejét 
onnan is merítette, hogy mindig finom fogékonysága volt az iránt, ami a 
tömegekben történik, ugyanakkor azonban — s nem egyszer igazi tömeg- 
hangulatokkal szemben is — mindig a tömegek nagy, állandó érdekeit 
képviselte. Mégpedig úgy, hogy Leninnel szólva, igyekezett megragadni azt 
a -következő láncszemet, amelyen kérésziül lehetővé válik az egész lánc 
szilárd kézbentartása.

Ebből a marxista kritikusra háromféle felelősség hárul. Először gon
dosan figyelni mindarra, ami az irodalom körül írók és olvasók lelkében 
lejátszódik. Másodszor a kollektivitással való szoros együttműködés, a 
' ele való összeíorrottság azt a kötelességet is rója rá, hogy ha kell, szem



behelyezkedjék vele, Hogy ki nem érett, tévúton járó lömeghangulalokka 1 
szemben szilárdan képviselje a marxizmus-leninizmus álláspontját. 'Tehát 
egyrészt ne váljon az új hatalmas lci^4 .̂t elölt nem egyszer megtorpanó 
írók ingadozásainak szócsövévé, ne nagyítsa lel azok — bár objektív 
körülmények létrehozta, de végül mégis szubjektív — kétségeit az iroda
lom objektív problémáivá. Másrészt ne engedjen olyan munkás- (vagy 
paraszt-) hangulatoknak, amelyek — szintén objektív okoktól diktáltam 
de végső fokon mégis csak szubjektív elmaradottságuk miatt — 
a puszta politikai tartalmat, a tematikát mechanikusan azonosít
ják az új irodalommal. (Kullúrvezctö-értekezletek tapasztalatai.) Harmad
szor tiszaiján kell lennie azzal, hogy mit helyezzen szembe az ilyen tömeg- 
hangulatokkal és hogyan tegye azt. A kritikus ielelösségéluz az is hozzá
tartozik, hogy milyen taktikus. Ennek a kérdésnek része az is, hogy u 
kritikus felelős bírálatának akusztikájáért. Tudnia kell, hogy például egy 
Szabad A’ép-cikknek egészen más visszhangja van, mint egynek a Faruni- 
ban, vagy a Csillag-ban; tudnia kell, mi az akusztikája valamely cikk 
terjedelmének, hangjának stb. Ez nem engedékenységet jelent, liánom 
felelősséget: az igazságot úgy megírni, hogy hatása pont olyan legyen, 
mint amilyent az adott helyzet irodalompolitikája megkövetel, se több, 
se kevesebb.

Ez az összeforrottság nemcsak a szocialista kullúrforradalomnial 
általában, hanem annak cselekvő, kollektív szerveivel is még jobban kon
kretizálja a marxista kritikus leiadatait és felelősségét. Mondottuk: ő 
felelős az irodalomért a dolgozó nép elölt. Ez azt jelenti, hogy legelső- 
sorban a/ irodalom érdekeit szolgálja (a kullúrionadalom, a szocializmus 
építése által konkrété meghatározott keretek között), ha kell, az egyes 
írókkal szemben is. Berögzött előítélet az írók részéről, mintha a kritika 
arra való volna, hogy őket szolgálja. Természetesen a jó kritikus igyek
szik előmozdítani az író egyéni továbbfejlődését is, hiszen az irodalom 
fejlődése az egyes írókon keresztül történik. De a kritikus feladatának 
nem ez a központi kérdése. Nagy kritikusok (Gsernisevszkij, Dobrolju- 
bov) nem egyszer szembehelyezkedtek koruk legkiválóbb íróival, például 
Turgényevvel, épen az irodalom magasabbra fejlődése érdekében.

Ez nem jelenti azt, mintha a kritika nem akarna hatni az író pro
dukciójára. Csak annyit jelent, hogy ez a hatás közvetett, csak az író 
jövendő müveiben nyilvánulhat meg. (Itt néhány szó szükséges a kapita
lista csökevényekröl az írók tudatában. Beszéltünk arról, mi volt a 
kritika a kapitalizmus alatt, klikkek, kapitalista vállalkozások elösegítője. 
Az írók ebben a környezetben megszokták, hogy a kritikában csak valami 
eszközt látnak, mely müveik elterjedését elősegíti vagy gátolja. Enne«, a 
beállításnak társadalmi alapja ma már megszűnt. Ideje, hogy vele együtt 
az írók innen létrejött szubjektivlsta érzékenysége is megszűnjék, hogy a 
Kritikusban eszme- és alkotástisztázásuk segítő társát lássák. Ehhez persze 
szervesen hozzátartozik mindaz, amit a kapitalista csökevények .felszámo
lásáról a kritikusnál mondottunk. E két csőké vényt írónál és kritikusnál 
egyezerre együtt kell kiirtani.)

Persze van a kritikának olyan része is, mely közvetlenül kapcsoló
dik az írói alkotáshoz: a lektor tevékenysége, Itt is össze kell hasonlítani 
múltat és jelent. Régen a lektorság a legtöbbször mellékfoglalkozás volt, 
mégpedig — az illetők rangja szerint *— négernninka vagy siuccura. Most 
a lektori hivatás ismét nagy társadalmi és irodalmi felelősséget jelent.

A lektor kézirattal áll szemben. Vagyis nemcsak azt ítéli mr". mjlyen 
helyet foglal el ez vagy az a mtt irodalmunkban, hanem a feleli l<cl! dün-
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lerne: napvilágot lásson-e ez a kézirat, vagy .sem Ehhez hozzájárul, hogy 
a már megjelent mű — általa ha ii — véglegesen van megformálva, a kéz
irat ellenben elvben még átalakítható.

Itt a lektoroknál két hamis véglettel találkozunk. Egyesek minden 
megformált&ágot széninek, hozzá terhe.tétlenuek tartanak, mások számára 
minden kézirat puszta ,,nyersanyag“, amelyből bármit lehet formálni. 
A lektűr komoly felelőssége azl jelenti, hogy tisztelni tartozik mindent, 
ami ideológiailag és művészileg haladó, még ha formájában és farialmá
ban problematikusán jelentkezik is. ugyanakkor azonban köteles azt is 
meglátni, hogy a kézirat hogyan volna javítható ideológiailag is, művészi
leg is.

Itt is bonyolult dialektikával állunk szemben: az író egyéniségének 
tisztelete nélkül nincs eredményes lektori tevékenység; e nélkül a lektor 
csak ronthat, a kéziraton is, a fiatal író fejlődésén is (nem is szólva olyan 
lektorokról, akik kiváló írók stílusát is javítják“). Másrészt azonban 
számos olyan kézirat merül fel. nemesek fiatal íróknál, amelynek nagy 
hasznára válhatik, ha megjelenése előtt az írót meggyőzik arról, hogy 
módszerében, kérdésfeltevéseiben, megformálásában stb. ilyen és ilyen 
hibák vannak. A lektor főfeladata: az írót ezekben a kérdésekben meg
győzni, nevelni, hogy tisztán mechanikus változások (tördelés, bele- 
illesztés) a politikailag helytelent helyessé, a meg nem formádat megior- 
málttá alakíthatja át.

Mint mindenütt, itt sincs olyan szabály, amelynek mechanikus alkal
mazása minden esetben megfelelő eredményhez vezethet; itt is minden 
esetnek megvan a maga sajátos jellege.

Mégis a lektornak tudnia kell, hogy az igazi író fejlődése számára a 
nyilvánosság, müvének a nyilvánosság által történő megbírálása nélkü
lözhetetlen. Tehát szükséges, hogy minden tehetséges mű, ha politikailag 
nem veszedelmes, nyilvánosság elé jusson, még ha ideológiailag és művé
szileg problematikus is. Persze jobb, ha a szerzőt olyan mélyen meg lehet 
győzni műve problémaiikunságáról, hogy annak sikeres átdolgozása lehet
ségessé válik. De ez az irodalmi gyakorlatban kivételes eset lesz. A ki
fejezés problematikussága a legtöbbször világnézeti válság vagy átmenet 
kifejezése az íróban. S ha az író ezt leküzdötte, a legtöbbször nem át
dolgozás jön létre, hanem más, új mű.

A lektor nagy felelőssége itt abban nyilvánul meg, hogy az eszmei és 
művészi «tökéletesség» bürokratikus hajhászása nagy kárára lehet az írók 
fejlődésének s ezen keresztül az irodalomnak. Különösen áll ez a drama
turgok tevékenységére; drámaíró csak müveinek színpadra hozatalán 
keresztül fejlődhetik; bizonyos fokú kísérletezés nélkül sohasem jót létre 
drámairodalom. A «tökéletesség» bürokratikus hajhászása általános 
veszély a kritika részére is. l)e a lektor tevékenységében különösen kirívó 
módon jelentkezik ez a veszély.

Másrészt fennáll az a veszély is, hogy sokan túl korán és elhamar
kodottam válnak hivatásos íré’ ká. Ebben különösen a nagyon fogékony 
lektorok hibásak. (Osváth é: Nyugat.) A kapitalizmusban, ha kiadói
profit vagy színpadi sikerleh hőség kínálkozik, senkiben sem merül fel 
lelkiismereti kérdés. A szocialista kultúrforradalom egyik főfeladata tehet
ségeket kiemelni a népi rezervoárból; nem megijedni az első jelentkezések 
bizonyos kezdetlegességétől. Ugyanakkor azonban fennáll az a veszede
lem, hogy a fiatal írók leszakadnak arról a környezetről, amelyből eleven 
— rendesen még hiányos és töredékes — élményanyagukat merítették, 
hogy túl korán válván hivatásos írókká, elvesztik tehetsegük alapjait,
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vagy kiderül tehetségük túl*ágOisafh keskeny és vékony volla. Friedrich 
Sehlegel szellemesen jegyezte meg, hogy minden ember írhat egy érdekes 
művet: saját életéről. Az igazi írót épen . élménylehetőségeinek széles 
bázisa, kiiogyhatallansága jellemzi. Mielőtt egy fiatal író ennek csak 
némi biztosítékát nyújtaná, veszélyes belőle hivatásos írót csinálni.

Ez nagy felelősséget hárít lektorainkra. De természetesen nem egye
dül rájuk. A lektoroknak együtt kell működniük nemcsak a kritikusok
kal, hanem az írók társadalmi szervezeteivel, más szervezőiekkel, a párt
tal, az állammal. A népi tehetségek kiemelése, ápolási nem szabad, hogy 
új bohém lumpenproletár típust hozzon létre.

Ebben az összefüggésben nem lehet részletekbe menni, mégha ezek 
érdekesek, fontosak és aktuálisak lennének is. Foglaljuk össze: az új, a 
marxista kritikus típusát elvi szilárdság és művészi érzékenység szerves 
egysége jellemzi. Ennek elérése végett olyan égetően szükséges a kapita
lista csökevénvek kiirtása elméleti, művészi és erkölcsi síkon. A művészi 
dogmatikusság, semalikusság époly veszedelmes itt, mini az impresszio
nista szubjektivitás. Hogy igazi marxista fogékonyság, hogy az egyes mü
vekkel, írókkal szemben helyes pártosság jöjjön létre, a kritikusi szub
jektum elméleti és erkölcsi megtisztulása múlhatatlanul szükséges.

A valóságban a legszigorúbb őrködés az irodalom nagy érdekei felett, 
amelyek egyszersmind nagy népi érdekek, egyáltalában nem mond ellent 
a szeretetnek és megértésnek az író iránt (ha az nem osztályellenség). 
A polgári demokrácia egyszerre és együtt hoz létre hamis objektivizmust 
és hamis szubjektivizmust. A polgári csökevénvek ideológiai kiirtása mind 
a kettőnek leküzdését jelenti. Ez ma kritikánk részére a legégetőbb fel
adat, mert ez a legnagyobb akadálya a marxista kritika kifejlődésének, 
annak, hogy marxista kritikánk a szocialista építés nagy feladatait méltó 
módon tudja betölteni.

Lukács György



G Y E R E K J Á T É K

Odakint, a dupla ablakon kívül a szürke semmi hömpölygőit. Az 
ember nem tudta, füst-e vagy felhő az az alaktalan, eifoszló és össze
tömörülő, hullámzó és kavargó pára, melynek a gép nekiszállt. Ha sokáig 
bámult az ablakon kifele, ügy érezte, hogy utat tévesztett ebben az irá
nyok és égtájak híjjáp szűkölködő, anyagtalan anyagban. S épen ekkor, 
mikor mér mind elveszettnek hitték magukat az éter redüiben, megnyílt 
a pilótafülke ajtaja s a kókusz-szőnyegen végigjött a második tiszt, egy 
cédulát nyomva mindenki kezébe, a 4. számú helyzetjelentést. Eszerint a 
gép — változatlan sebesség és magasság mellett — a hosszúság 37.01 és 
a szélesség 45.31 fokán van épen, az Azori-szigetektől 450 tengeri mér- 
iötddel nyugatra. Az időjárás rovatában ez állt: Erős északkeleti szél, 
sűrű felhők, négyszáz méteren alul eső. Irány: Nyugat-Észak-Nyugat.

— Szomjas vagyok, mondta Peti.
Marika nem mozdult., Peti mindig szomjas volt, mint a föld. S ha 

csak szomjas lett volna! De. Peti minduntalan kívánt valamit: vizet, 
barackot, újságpapírt, egy franciakulcsot vagy Marika' füléből a függőt, 

akármit. Ami eszébe jutott, azt tüstént elkérte, azzal a mohó vággyal, 
amellyel a koldus bámulja a zsúfolt kirakatot. Ha a szükségnek hangja 
lenne, az lenne Petiéhez hasonlatos, meri az is csillapíthatatlan és örök.

— Nem adsz vizet?
— Nem.
— Adde a cédulát.
.... N t m .
Adde azt jelentette, hogy add ide; a cédula pedig azt a helyzetjelen

tést, melyet Marika — mihelyt megkapott — tüstént elsüllyesztett a sás
ból font szatyorba. Ebbe gyűjtött mindent, amit útközben adtak neki. 
podgy ász nv u gt á t. vényt, pecsétes papírt, színes prospektust, egyebet. 
Marika egy régész lelkiismeretességével rakott el mindent, még azt a sok 
kacalot és törmeléket is, ami Peti körül hullott-hulladozott Vérében volt 
a rendszeretet s ez arra késztette, hogy szünetlen Peti körül sertepertél- 
jeu, mert Peti ugyan mágnesként szippantott magához mindent, de azon
mód el is hájigálta.

— Hupp, — nyikkanl Peti. Nagyot bukkant a gép; aztán még egyet,
még nagyobbat. — Mit gondolsz, zuhanunk? ^

— Nem zuhanunk.
Persze, hogy nem zuhantak, de sokszáz kilométeres sebességgel re

püllek s ellenszéllel. Az ember hajlamos arra, hogy lebecsülje a levegőt, 
melyről azt hiszi, hogy híg, mines ellenállása, hiszen két ujjával csípi el 
a kalapot, ha a szél el akarja vinni. De ez a híg elem, mihelyt ekkora 
sebességgel szegül ellene; és egy repülőgép ép oly nehezen vág magának 
utat a megikrásodolt levegőben, mint a szívós anyagban az eke. A for
mája egy kinyújtott szárnyú fecskét utánoz, azért, hogy ne toljon maga 
előtt fölösleges levegőtorlaszt és hogy ne szívjon maga mögé örvényt. A 
mozdulatlan levegőben simán és sebesen szállna a gép, zökkenő nélkül. 
De. a vízszintes felületek százszor akkorák, mint a függőlegesek. Mihelyt 
légáramlat éri, — mihelyt egy meleg légtömb főlszáll vagy alázuhan egy 
hidegebb — az görgeteg módján ömlik rá a vízszintes felületekre, oly 
hirtelen és ijesztő súllyal, mint amikor egy zsák búza kidől. Ilyenkor 
bukkan a gép, & az utas lágy részeit, a zsigereit és a gyomrát fellöki a
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magasba. A gyengébb szervezetnek kóvályognak, Izzadnak, halálszíni 
váltanak, s émelyegve hajolnak a papírzacskó fölé. Mint az a hölgy, a 
tollaskalapos, a hatos ülésen.

— Hupp, — mondta Peti. — Okádik a néni.
— Tengeribeteg, — magyarázta Marika.
Délben is rosszul volt, mikor az ebédet megette. Ö volt az, aki teg

nap, mikor Párizsból elindultak, csokoládét hozott nekik és össze-vissza 
kérdezett mindenfélét, amire persze semmit se tudtak felelni. Akkor 
sóhajtott és hozott egy puha, sárga takarót. Most hányt.

— Mindjárt lezuhanunk, — jelezte Peti. — Előbb alámérülünk a 
vízbe, egész mélyre, míg sötét nem lesz. Aztán följön a gép a tengerre és 
ki lehet nyitni az ablakot. Hogy lehel kinyitni az ablakot?

Fölkelt, körmeivel piszkálta a gumiabroncsot, az üveg foglalatát.
— Nyisd ki az ablakot, — unszolta Marikát. De az rá se hederített. 

Éles, kellemes szag csapta meg az orrát: a pincérlány olt állfc a tollas 
nő ülése előtt, és egy zöld üvegből orvosságot csöppentett egy kocka
cukorra. Az orvosságnak volt az a jó szaga.

— Most cukrot kap, — figyelmeztetett Peti.
S hozzátette, hogy ő is akar cukrot, de nem ilyen orvosságos cukrot, 

hanem olyant, amiben gumi van és egész nap lehet rágni.. .  A pilóta 
adott neki rágógumit, még tegnap, amikor útnak indultak a budaörsi 
repülőtérről, s mikor Peti oly iszonyatos hangon bőgött, hogy mindenki 
azt hitte, keltéreped. Az a hatalmas légikikötő amúgyis tótágast állt attól 
a perctől fogva, hogy Hortenzia és Magdolna nővérek kézenfogva az elő
csarnokba vezették a Lupsa-gyerekeket. A rendőr otthagyta a posztját, 
az utasok félbeszakították a búcsúzkodást s a vámos szórakozottan tur
kált egy nyitott málhában; nem bírta levenni a szemét a két gyerekről. 
A tágas üvegajtón bejött egy szerelő, aki négy felfújt gumitömlőt sitt ál 
a raktárba. Lerakta a földre, csudálkozotl.

— Hát tik hová mentek?
— Amerikába, — mondta Marika.
— Mi a nyavalyának? — kérdezte a szerelő, akin az olajtól meg 

kérgeseden a vastag kezeslábas,, azonkívül a kezefeje meg a nyaka, de 
még a füle cimpája is fekete volt. Olajos. — Mit akartok ti Amerikában?

Hortenzia nővér magához vonta a gyerekeket. — Ne diskurál jatok, 
aranygalambom... Maga meg ne izgassa ezt a két szegény á rv á t... 
A nagyapjukhoz mennek, New-Yorkba. Az majd fölneveli.

— Itthon is fel lehet nevelni két árvát, —— mondta a szerelő és föl- 
nyalábolta a gumibelsőket.

— Mondom, bogy a nagyapjuk veszi magához.
A szerelő vállat vont. — Sózzák be a nagyapjukat, — mondta rossz

kedvűen és odébbáll!. A csarnok közepéről még egyszer visszanézett Petire, 
aki azonnyomban elfakadt sírva. Talán attól félt, hogy csakugyan besóz- 
zák a Nagypapát, mert a gyerekek szószerint vesznek minden képes kifeje
zést, vagy a szerelő szurkos ábrázatától ijedt meg, vagy talán megérezte, 
hogy a jövendő korántsem olyan boldog és biztató, mint eddig gondolta. 
A gyermek a szívével figyel, nemcsak a fülével; a szándékot is hallja, 
nemcsak a szót. Lementek a lépcsőn, kiléptek a betonra, fölkapaszkodtak 
a könnvű létrái* a génbe; Peti még mindig bőgött, kitartóan és csillapít
hatatlanul. Már indulni készültek, durranva csapódott be az ajtó, őrjöngve 
túráztak a légcsavarok, de Peti üvöltése mindent túlharsogott. A pilóták 
ki-kidugták fejüket a vasajtón, abban a hiszembeu, hogy Peti a motor- 
zúgástól vagy általában a repüléstől fél, ami nem szokatlan, mert a fel
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nőiteket is gyakran kirázza a légiszonytól a hideg. Akkor Iiozla a pilóta 
u rágógumit, Peti szopogatni kezdte és elcsendesedett. Marikára nézett és 
rászólt kegyetlenül:

— Adde a színezet.
Mármint azt a 24 színes ceruzát, amit Hortenzia nővér — még kint 

az. előcsarnokban — ajándékul adott neki, s amit Marika tüstént elsiily- 
tyeszlett a fonott szatyorlm. Most is — amikor Peti azt n budaörsi rágó 
gumit kezdte emlegetni, Marikának tüstént eszébe jutottak a ceruzák. 
Szivét elszorílotta az aggodalom. S valóban, Peli hirtelen odufordulf 
hozzá:

— Adde a színező!, — dümiyögte Peli, mert ő is idáig jutott a/ 
eszme társítások fonalán,

Marika rá se nézett. Marik« hallgatott, összeszorította a fogát és 
tudta, mindennél bizonyosabban tudta, hogy a színezőt soha és semmikép 
nem adja vissza Petinek. Hortenzia nővér tévedett. Hortenzia nővérnek 
Marika célozgutott arra, hogy hu majd jön a Mikulás, mit hozzon neki. 
Ne cukorkát, se csokoládét, hanem huszonnégy színes ceruzát egy olyan 
lapos és testhezálló kartondobozban . . .  A kedves nővér nem szólt rá 
semmit, de Marika érezte, hogy erre a kívánságra emlékezni fog. Ügy 
is lett.

Hortenzia nővér utolsó nap elment a városba, s mikor visszajött, a 
szeme megállt Marikán. Akkor már nála volt a színező. De mikor odakint 
a repülőtéren előhúzta a dobozt a százráncú szoknya valamelyik feneket
len zsebéből, mély megrendülésében Marika helyett Peti fejét simogatta 
meg. «Te kicsi pillangóm, —- mondta szipogva — te kicsike árvám», -  
és Peli markába nyomta a színező!. Marika azt hitte, összeesik. Csak 
annyi ereje volt, hogy kikapja a féltett dobozt öccse kezéből és elássa 
gyorsan a szatyor legaljára; Hortenzia nővér nem szólt a dologhoz, s 
Peti telte magát, mint aki észre se veszi. De észrevette, s azóta minden 
órában makacsul szóvá teszi a színezőt, vagy nem szól, csak zúg, zsör
tölődik, lelógatja a fejét a karfáról, amitől mindenki eszét veszti. Odajön 
a pincérnő vagy valamelyik utas, hoz egy narancsot vagy banánt vagy 
egy pohár málnaszörpöt, és kérdezősködik, mi, lelte ezt a gyereket. Di
ósak Marika tudja, liogy mi baja Petinek, Marika pedig nem mondja meg.

Peli megint nyűgösködött. —-  «Mikor vagyunk Amerikában?» 
kérdezte.

— Ötkor, — felelte Marika.
—• Mikor van öt óra?
Marika úgy gondolta, hogy öt óra ölkor van, mint délben dél vagy 

karácsonykor karácsony. Ebben Peti meg is nyugodott volna, esrik azt 
nem értette, miből lehet azt megtudni . . . Hogyha minden óra ötöt mutat, 
akkor az öt? És például az Ajtósi Dilfer soron is, a kedves nővéreknél, 
meg itt a repülőn, a tollas néni óráján, meg a Nagyapáén K Ameriká
ban!? Van Nagyapának órá ja ? •

—* Van. — mondta Marika.
— Szakálla is van?
—■ Nem tudom.
Szép lenne, ha szakálla lenne, vélte Peti. Az lenne szép, ha nagy 

szakálla lenne, olyan puha, mint a kenyér és ha fegyvere lenne és élvinné 
Petit m oziba ... Még ma e s te — darvadozott x-w elmehetnének együtt 
moziba, s ö. Peti, tartaná a puskát a kéf térde között, mint ahogy ő tar
totta legutóbb apáét is, mikor itthon járt. Pedig akkor ö még sokkal
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kisebb volt, de mikor apa hazajött a Peterdi-ulcába, odaadta a puskát s 
Peti játszott vele, míg meg nem ebédelt apa,

— Nézd meg, a fátylán néninek van-e.
— Hallgass.
— Akarom. Nézd meg.
— Nem.
— Biztos van neki.

Micsodája?
—■ Órája.
Marika nem válaszolt. Nem szerette, ha Peti a fátylán hölgyről be

szélt. A fátylán — egy svéd származású nő, aki csak azért repült át 
Párizsba, hogy néhány estélyiruhát és kosztümöt csináltasson — a túlsó 
soron ült, elég messze. Marika beérte azzal, hogy néha egy lopott pillan
tást vetett rá, s csak azért, hogy megnyugtassa magát: nem tűnt el, itt 
\an még mindig, velük, v e le .. .  Gazdag aranyhuján lehelletnyi kalapocs- 
kát viselt, s azt egy violaszínü tüllfátyol lengte körül. Néha viszonozta 
Marika vizsla pillantását, s olyankor a kislány ijedten kapta cl a szemét.

Tudta, hogy ez butaság, de mégis attól félt, hogy egyszer hátrafordul 
s akkor üresen találja a h e ly é t... Reggel, mikor még mindenki aludt, 
az a gyönyörííszép fölkelt a helyéről, lábujjhegyen idáig lipegell, szomo
rúan nézte Marikát és megsímogntta a fejét. Marika iiHgyon jól látta ezt, 
s amíg él, emlékezni fog rá. A fátyla* nő csupa Igézet; sokkal szebb —  
és bizonyára jobb is —, mint ukárki más. Azért nem szerette, ha Peti a 
látylasat emlegeli. Az volt az érzése, hogy ezt a szépséget már az is el
homályosítja, ha Peti odanéz vagy kiejti a nevét. Marikának eszébe julolfc 
a ruha omlós puhasága, s a gyöngyházfénnyel tündöklő bőr, mely kábító 
illatot lehelt a ruha vágásából; ettől a gondolattól lúdbörös lelt a karja, 
s nyaka köröskörül viszketett.

— Jössz játszani?
— Nem.
— Gyerünk játszani. Kicsit játszunk, aztán eszünk . . .
— Nenn Most ettél.
A missziós nővérek kirántottak egy csirkét s egy teli cipősdoboz 

almáspitét udtak az útra. Azt ették idáig, mert amit a pincérnő rakott 
elébílk, azt Marika meg se nézte, csak pakolta a szatyorba gyorsan. A 
pitének még most is tartott a fele.

— Játsszunk tűzoltót.
— Nem szabad.
Tegnap játszottak tűzoltót, mielőtt elérték volna Prágát. Egy óra 

alatt otthonosak lettek a gépen, megismerték s megunták minden szeg
letét. Peti négykézláb kimászott a podgyászraktárbu és összeszedett egy 
marék koffercédulát. Aztán megint unatkoztuk és elkezdtek tűzoltót ját
szani. De ez a játék repülőgépre nem alkalmas, mert szerén túl fölboly
gatja az utasokat. Holott a játék nem abból áll, hogy Marika vagy Peti 
egy szál gyufával felgyújtja a gépet; ha Így lenne, nem lenne igazi játék. 
Az igazi játék képzelet, ügy kezdődik, hogy elöl, a pilótafülkénél lángok 
csapnak föl — otthon, a Peterdi-utcéb&n a konyhában kezdődött a tűz. 
mindig a spór alatt — s a játék abban áll, hogy a képzelt füzet próbálják
eloltani__Fúvással, pokróccal, vizes ruhával, ép úgy, mint a Peterdi-
uleában, a gyujtóbombák után. A tűz azonban áttör mindenen, terjed; s az 
elképzelt tüzet még rémesebbé teszi a füst, a szúrós, fojtó, mindent el
öntő füst. Az ember zsebkendőt köt az arca elé, befogja könnyező szemét, 
a lépésről lépésre hátrál, harcol minden széklámláérl, mint talpalatnyi
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földért, míg csak oda nem ér a konyha sarkába vagy be nem szorul az 
utasfülke végébe. Akkor nincs tovább, az ember összeesik, föladja a küz
delmet, fulladozik. . .  De ettől az utasok nyugtalanok leltek, s a tollas 
néni, aki ma is émelygett, sikoltozott. Ezért nem jó játék a tűzoltó.

Odakint erősödött a szél. Peti szeme csillogott az örömtől; hol úgy 
érezte, kiszakad alatta az ülés, hol meg úgy, hogy a magasba repül. A 
gép orra kissé fölemelkedett, mert a pilóta odafönt szélcsendes zónát 
keresett. A tollas hölgy megint rosszul lelt. A pincérnő futkosott s a végén 
megjelent egy utassal, aki a tollas nénire hajolt s egy gumicsövén hall
gatta a szívverését. Peti megbabonázva nézte, hogy elővesz egy csillogó 
pravazt, letöri egy ampulla nyakát s bedöfi a vékony tűt a petyhüdt 
bőr a lá__

—- Oltás, — mondta rögtön, lelkesen. — Én is akarok oltást, hallod ?
— Az fáj.
— 4 Nem is igaz, hogy fáj. Szólj neki, hogy adjon.
— Te nem kaphatsz oltást.
— Akkor adde a színezőt. Vagy szólj.

, Marika nem bírt szólni. Még válaszolni is csak bajosan, ha hozzá 
szóltak valamit. Csak annyit tudott, amennyit a kedves nővérektől tanult 
indulás előtt. Ha adnak valamit, mondd, hogy köszönöm. Ha szólnak 
hozzád, mondd, hogy Lupsa Mária. És ha kérdeznek valamit, mondd azt, 
hogy Lupsa Mihály, New-York City. Ha elfelejted, ezen a cédulán rajta a 
cím. De Nagyapád kint lesz a repülőtéren é s .v á r ... Ennyit tudott Marika. 
S örült, hogy ennyit; tízezerszer ismételte, hogy New-York City, s ha tu
dott volna hozzávaló muzsikát, azt énekelte volna egész nap. De Marika 
ilyen éneket nem tanult; lehet, hogy Nagyapa ismer effélét, mert ö már 
odaát lakik húsz esztendeje.

Peti izgelt-mozgott.
— Undok vagy, — mondta. — Játszunk részeg embert.
— Az unalmas, — legyintett Marika.
— Akkor játsszunk mást. Játsszuk azt, amikor meghalt a mama.
Marika bólintott. Jó, hát játsszuk a z t. . .  Neki úgyis kevés benne a

dolga, lévén, hogy a mamát nem ő játssza, hanem Peti. Mert a mama 
kicsi volt, sovány és csenevész, a nyolcéves lánya nagyobbra nőtt, mint 
ö . . .  Ezért játszotta Peti a mamát. Peti különben is szeretett meghalni, 
a tűzoltósdinál is sokkal tovább fulladozott, mint Marika vagy Sanyi. 
Dömötör Sanyi, a Peterdi-utcából.

— Add elő a kenyeret.
— Megettük.
— Akkor hozzál. Egy kést is, ott van a fiókban. Menj . . .
Egy kés is kellett, amivel elosztják a kenyeret. Marikának volt valaha 

egy csontnyelű zsebkése, amit a Peterdi-utcai pince kormos szemetjéből 
kapart elő. Már akkor azzal a gondolattal tette el, hogy mily hasznos 
eszköz lesz a bicska, ha egyszer, valami úton-módon megszerzi a színiezö- 
k et. . .  Hanem Hortenzia nővér a csomagolásnál elvette tőle a kést. «Vesz 
majd Nagyapád — mondta Marikának. — Nagyapátok szeret benneteket, 
és amit kértek, megveszi. Lásd, ez a két jegy is mibe került: és Nagy
apátok elküldte, a két drága jegyet, meg ezt a húsz dollárt. . . »  A kés 
elmerült a feneketlen zsebben; a jegyet a szatyorba tették, az elemózsia 
fölé. Marika bízott Nagyapában, aki könyvkötő volt New-York Cityben, 
s nem volt gazdag, mert a könyvkötők többnyire nem gazdagok De 
mikor Magdolna nővér megírta a két Lupsa-unoka szomorú sorsát, tüs
tént elküldte a jegyeket •— még hozzá repülőre — és- mellékelt húsz
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dollárt. A dollárt a nővér egy kis vászonzacskóba varrta s Marika nya
kába akasztotta, va függő Jézuska mellé. Olt himbált most is az a húsz 
dollár.

—v Nem mész?
— De, — mondta Marika. Lecsúszott az ülésről, s otthonosan ment 

végig a vörös szőnyegen: mikor a húszashoz közeledett, lesütötte a szemét. 
Tudta, hogy a konyhácska felé menet — $ majd jövet — kétszer halad 
el a huszas ülés, a tíillfátylas tündér ülése előtt: s minden erejét össze
szedte, hogy ne nézzen r á . . .  Belépett a konyhába, levette a kenyeret, a 
fiókból kihúzott egy kést: a pincér lány kivette a kezéből, s levágott egy 
jókora karéjt. A kés másféle volt, mint otthon, inkább ékszerre emlékez
tette, mint szerszámra: ezüstből készült s éles, hegye? orra volt. Marika 
fogla a kenyeret, a kést. s egy darab átlátszó iivegpupírt, amit a földön 
talált; azt mondta: Köszönöm s megindult visszafelé.

Leghátul ültek a nászutasok; már látta őket sokszor, oda se nézett. 
Aztán a kövér orvos, szerteszét heverő hírlapjai között; s azután ő, a kék- 
szemű , . .  Marika szemlysütve haladt el mellette s érezte, hogy valami a 
ruhájához ér. Az ő keze volt! Derékon1 kapta Marikát, ölébe ültette s 
kérdezett valamit. Aica, a fátyol füstje mögött, mint egy álombéli arc. 
Lupsa Mária, — felelte Marika. Amaz tovább kérdezett, hadarászva, sokat. 
NY/n-York City, — akarta mondani Marika, de aztán mégse mondta ki. 
Édes, húsvéti szagok vették körül s bőven fakadó, zuvatoló, kedveskedő 
szavak, melyekben oly gazdag az angol nyelv. Füle ép olyan ernyedt 
örömmel fogadta be ezt a beszédet, mint az orra a szokatlan szagokat.

Amaz elhallgatott, s a kislányt vállánál fogva nézte, bámulta sokáig. 
Marika nem volt szép. Drótszerű fekete buja a homlokába nőtt, sötét 
bogárszeme szűk, gyanakvó és hideg. Piciny foga töredezett, arca bőre 
fakó, színehagyolt. Aki nézte, nem érezte azt a mosolygó ellágyulást, mint 
például a pirosképű, ‘'gömböc Peti láttán. Aki, ránézett, bűntudatos lett, 
oktalan zavar fogta el s elkomolyodott. Talán e bűntudat *o lt az oka, 
hogy a nő hirtelen hátravetette fátylát és megcsókolta Marika halántékát. 
Aztán visszahullt a fátyol, s Marika ment tovább. A tollas dáma, akit az 
imént beoltottak, félrebillent fővel, izegve-mozogva aludt; ott volt az ő 
helyük is, Marika megállt, megrezzent. Peti helye üres.

Körülnézett s nem találta. Első gondolata a szatyor volt, de azt a 
helyén lelte, a kisbabát alatt. Peti is jött már, széles léptekkel, kacsázva, 
botladozva; Marika fürkészve mérte végig.

— Hol voltál?
— Pisilni.
A szintezők!, —- gondolta Marika. A szatyor a helyén volt s nem taná

csos beleböngészni, mert fölöslegesen idézné Peti eszébe azt. amit remél- 
hetőn már feledni kezdett. A gyanúja lelappadt, de nem múlt el. Marika 
félt az becsétől, hörcsög természete miatt igyekezett meg nem haragítani, 
ismerte alattomos, bosszút-meiengető makacsságát. De a színezők nagyon 
aggasztották. Ahogy itt ült, Jel rebillent fővel, eszébe jutottak azok az éj
szakák, a Peterdi-utcában, Julikor Peti tornászott a niaina mellől és négy
kézláb éviekéit a Dömötörök priccse félé. A szalmazsák csücskében, 
rongyba pólyában őrizték Dömötörék utolsó, féltőn féltett kincsüket: egy 
zacskó kockacukrot.

Az ostrom utolsó heteiben történt ez, mikor már hársfateán éllek. 
Köröskörül mindenki aludt, csak Marikát verte föl néha az éhség; ilyenkor 
látta, hogy Peti visszafojtott íélekzettel huppan le a földre, mászik át a 
prices alatt és lopja a cukrot. Mindig csupán egy félmarékkal hozott for-
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lélyosan, hogy a lopásnak látszatja ne legyen . . .  «Egyszer elcsípem azt 
a disznót — fogadkozott Dömötörné reggelente — és akkor kirúgom a 
szemeit annak a tetvesnek!» Peti tűnődve s békésen ült ilyenkor a bilin, 
szeméből az ártatlanság kék derűje pislogott s szó nélkül várta, hogy a 
mama levegye. Mert járni nem tudott még, — csak tizennyolc hónapos 
volt akkor Péti.

— Marika, kösd át a fejemet.
Az ülése támláját lecsavarta, lefeküdt. Marika előhúzta a horgolt sált, 

átkötötte Peti fején és bogra csomózta az álián.
— Majd ébressz fel, — utasította Peti. De nem mindjárt. Csák 

amikor már szuszogok.
Oldalt feküdt és elvetette magát az ülésén, térdét a hasáig húzva fel. 

ahogy a didergő emberek alusznak. Marika ült, várta á jelt, a szuszogásl. 
Csendesen nézelődött kifelé az ablakon, a változatlan és örökké változó 
felhőbe, melyből a gép szárnyának töve látszott ki. A szárny végét meg 
a légcsavarokat elnyelte a köd. A szél azonban alábbhagyott, s mind 
egj'enletesebhen repültek, csak tél-túl döccenve egyet, mint kátyűs úton 
a szekér. Peti, úgylátszik, hiába remélte, hogy a gép lezuhan vagy hogy 
villám csap a pilóták fülkéjébe. Hamarosan feltűnik a part. körözni 
kezd a gép és leszáll. New-York City.

Peti jelt adott. Lázasan és szaggatottan kezdett szuszogni. Marika 
megrázta újra, s aztán habozva szólította meg:

— Lupsáné lelkem . . .
Peti nem mozdult.
—r*. Hallja csak, Lupsáné. En vagyok itt . . .
Peti megrándult, de tovább aludt.
— Lupsáné, mondja c sa k ... Nem beteg maga?
Peti moccanás nélkül süllyedt vissza az álomba. Marika a két kezé

vel gyúrta, gyömöszölte. Hangosabban szólt rá:
— Mi félte magát, Lupsáné? Jaj. Dömötörné lelkem, jöjjön csak ide. 

Mi baja ennek az asszonynak?
Dömötörné persze nem jöhetett oda. Sanyi, aki az anyja szerepét 

szokta játszani, messze volt ide. Marika tehát egyszerűen átugrotta Dö
mötör Sanyi szerepét, s tovább játszotta a magáét. Élesztgetni próbálta 
Petit.

— Térjen magához, Lupsáné lelkem. A Krisztus sebeire kérem, 
ébredjen föl!

Peti nagyot nyögött és a gyomrához kapott. Azt mondta: — Jaj!
A tollas asszony összerezzent, kinyitotta a szemét és Petire bámult.

Én vagyok az lelkem. Nem ismer rám?
Peti odafordult, nézte. Ólmos hangon csak ennyit mondott:
—v Te vagy az, Sándor?
Haja kibom.ott a fejkendő alól. Marika ráhajolt és a sál alá gyűrte
— Az ura nincs itt. En vagyok az, lelkem Lupsáné . Hát nem 

ismer meg, kedveském? Kissné vagyok, ifjabb Kiss Károly né a Bethlen- 
utcából. Szedje össze magát, lelkem ..  „

— Sándor! Hol van a Sándor?
•— Jön mindjárt a Sándor, láttam a sarkon. Ne aggódjon, Lupsáné: 

egy kettőre itt az ura.
Ez nem volt igaz. Ezt csak kitalálta Kissné, vigasztalásképen. Mert 

azt mindenki tudta, hogy apa két hete elpusztult, egy sebesült utász 
hozta a hírt. Lupsa Sándor őrvezetőt a géppuskája mellől lőtték ki az 
Olasz-fasorban. Átlőtték a nyakát és elvérzett.
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— Nézze, mit hoztam magának. Üljön fel szépen, kedves Lupsáné!
Marika most Peti dereka alá nyúlt és ettől a gyerek felhördült.
—- Sándor — nyögte —, mit csináltak velem, Sándor?
Az átellenes ülésen kiegyenesedett a tollas öregasszony. Mikor a gye

rekek felé fordult, megvillantak szikrázó gyémántjai. Nem szólt egy szót 
se, csak figyelte a játékot, szaporán verdeső pillákkal Odahátul az orvos 
is letette keresztrejtvényeit, más szemüveget tett az orrára és odalépett 
a tollaskalapúhoz. Néhány szót váltottak, alkalmasint a gyerekekről, akik 
egyre hangosabban és egyre érthetetlenebből játszottak. Hogy játszottak, 
azt csak az orvos vette észre; a hölgy azt hitte, valami betegség támadt 
Petire, egy szívgörcs vagy egy hilladasi roham. De az orvos megnyugtatta 
a hölgyet, hogy Petinek semmi baja; ennek ellenére se ment vissza a 
helyére, hanem megállt az ülések közti átjárón és figyelt.

A két gyerek nem törődött vele. Megszokták, hogy fürkésző és aggó
dó pillantások szegélyezik minden mozdulatukat. Az elején, egy-két 
óráig feszélyezte őket e tömeges érdeklődés, a szokatlan részvét s a várat
lan gyengédség. De később észre se vették már, megszokták, mint a bil
lenő ülést, a légcsavarok zúgását vagy azt a tényt, hogy ninps szilárd 
löld a talpuk alatt. Zavartalanul játszottak tovább.

— Fáj! — mordult föl Peti. I
— Idenézzen. Kenyeret hoztam Lupsáné. Nekünk sincs sok. mert 

az én uram is kereset nélkül van nyár óta. De hallottam, micsoda bajban 
vannak maguk,

— Jaj!
— Kenyér, Lupsáné. Maga nagyon legyöngült. Egyen egy falatot.
Peti a kenyérre nézett. Gyomra hullámzani kezdett, megint felhúzta

a térdét és csuklott.
— A gyerekeknek adja. Hol vannak? Vágja ketté és adja nekik.
— Azt akarom, hogy maga is egyen belőle.
— Nem bírok. Fekélyem van . . .  Jaj.

, S elkezdett jajgatni, mint a nagybeteg, akit nem fékez már semmi 
szemérem. Az utasok mozogni kezdtek. A főzőfülkéből kifutóit a pincémő 
s a gép hátsó végéből előjött az a nászutaspár, mely Párizs óta őrizte 
a helyét. Csak pusmogtak halkan, összeborulva. Most mind idejött, meg
állt az ülésük körül és figyelt.

— Muszáj valamit enni, lelkem. Aki nem eszik, az elgyengül. A Krisz
tus sebeire kérem . ..

Nem beszélt tovább. Petii hanyattfeküdt, kinyúlt, aztán görcsösen 
rándult össze újra, mint a rúgó. Marika az orra elé tartotta a kenyeret. 
Az utasok álltak, kővéváltan. A nászutazó férfi az orvoshoz fordult. Be
mutatkozóit, az orvos is megmondta a nevét. Mind a kelten meghajoltak.
— «Mi történik ilt?> — kérdezte. Az orvos komoran bámult maga elé.
— «Játszanak;, — mondta. — «Miféle játék ez?» — «Azt nem tudom»,
— mondta az orvos. Ujját a gallérja alá dugta, mint akit szorít az ing.

— Egy falatocskát, kedveském.
— Nem bírok.
— Gondoljon a gyerekeire.
— Nem bírok.
— Muszáj, Lupsáné. Csak ezl a falatot.
Peti nyögött. — Adja a gyerekeknek. Marika, Peti, hol vagytok? Tíz 

napja nem ettek kenyeret.
— Jó, — bólintott Marika. —• Adok belőle Marikának és Petinek. De 

csak akkor, ha maga is eszik.



— Nem b ír o k ... nem. Jaj, m eghalok...
— Muszáj, lelkem Lupsáné, m u szá j...
Marika fogta a kést és három egyforma szeleire szabta a kenyeret, 

ahogy Kissné csinálta a nagy konyhakéssel. Aztán tenyerére vette a bá
ron! karajt sorba s méregette, nem rövidít-e meg valakit. Két darabot ott- 
hagyolt az asztalon, a harmadikat Peti kezébe nyomja. Ami morzsa ma
radt, azt gondosan a markába söpörte és a szájába öntötte.

Peti megfogta a kenyeret, gyűrte, markolászta, aztán befalt egy dara
bot. Az utasok nézték, tehetetlen suta zavarban s nem tudták mire vélni, 
hogy ily mohón, csaknem részegen zabálja azt a kenyeret. Csak az orvos 
érezte, hogy a bűntudat -—- akár egy tőr — finom hegyével megérinti a 
szívét. Mint amikor egy vak, négy hadiéremmel a mellén, az utca sarkán 
koldul és énekel. «Nem bírok odanézni» — mondta a tollaskalapú öreg
asszony és elfordította a fejét.

Pedig a játék -— Peti játéka — csak most kezdődött igazán. Nem
csak 'szeretett meghalni, de értett is hozzá, kihozta minden rejtett borzal
mát. Marikára már nem volt szükség, ö csak üldögélt, néha tördelíe a 
kezét, vagy szipogott egy kicsit, tessék-lássék módra, mert alapjában na
gyon unta a Peti halódását. Sokszor játszották ezt már, s most csak azért 
vett részt benne, mert a szinezők jártak az eszében. Ez volt minden gon
dolatának magva: most is azt remélte, hogy Petit felizgat ja, elhódítja és 
kimeríti a játék; mert minden óra, mely Petit a felejtéshez viszi köze
lebb. őt a boldogsághoz segíti. . .  A színezőkért az életét adta volna Ma
rika.

A nászutas átölelte a feleségét, mintha óvni akarná valamitől. A hom
lokáról folyt a verejték; megtörölte. — «Mit akarnak azzal a kenyér
rel?» — kérdezte. «Félelmetes» — dünnyögte az orvos. Két fia volt; 
értette a gyermekjáték nyelvét.

Most megnyílt a pilóták ajtaja és belépőit a második tiszt. Azt 
mondta: N ew-Y ork következik . . .  Az utasok megmozdultuk, de újra visz- 
szamerevedtek előbbi helyzetükbe; a gép oldalt dőlt és szelíd körökkel 
siklott lefelé. Peti kipócolta a tíz ujját, aztán megint ökölbe szorította, 
dobálta magát, fetr'engetí, hörgött. Fejét a karfába verte, sírt.

«Rémes» — mondta a tüHlátyolos asszony, mert már az. is beállt 
a bámészkodók sorába. Szép szeme ijedten s villogva repdesett. «Kik 
ezek?» — kérdezte a nász. utazók tói. A férfi vállat vont. «Azt hiszem, cse
hek.» A pincérnő odalépett hozzá és fojtott hangon suttogta a fülébe: 
«Nem csehek, — magyarázta, s még csendesebben tette hozzá: — Jtunr/u- 
riarí. M agyarok...» — «Magyarok» — adta tovább a férj és belekarolt 
a feleségébe. «Az is ott van valahol», mondta tájékozottam A tollaskalapú 
hirtelen megragadta a pincérlány karját — csuklóján felszikráztak és 

-újra kihunytak az ékkövek — és megkérdezte: «Mit mondott az előbb?» 
— «Hogy magyarok» ismételte a leány. Többet nem.tudott ö se, az orvos 
se, más se. Csak annyit, hogy magyarok és gyerekek, hogy egyedül repül
nek Amerikába, nem isszák a kakaót és rövid életükben több l»orzalmal 
láttak, mint amennyi a falevél a fán.

Odakint sűrűbb lett a köd, vizesebb. Az. ablaküvegen esőcseppek sik
lottak alá. Peti játéka a végéhez közeledett, ide-oda liánykódott az ülé
sen, szájába tömte a kenyeret, majd böfögött s vizes morzsákat köpködött 
szerteszét... Aztán következett a jajgatás, egy sikoly, a vég. Következett, 
hogy Marika ráhajol a kinyúlt és mozdulatlan testre, kigombolja az inget 
és felkiált:

-i- Lupsáné! M eghall!...
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És sikolt egy utolsót, egy retteneteset.
Peti nem mozdult. Marika kigombolta az ingét; szólni akart, de benne 

szorult a hang. Peti derekán, a nadrág korca alá szorítva egy színes doboz 
sarka kandikált elő: a színezök . . .  Odakapott, de most is Peti volt a für
gébb: vad erővel lökte el Marikát. A kislány hátralépett, rávetette magát 
Petire, de az újra eltaszította őt, s felkapta az asztalról a kést. Hegyét ki
felé tartotta, lihegett.

Az orvos megrázkódott, odanyult és kicsavarta Peti markából a kést; 
aztán még egy ideig fogta és szótlanul simogatta a kezét. Marika fel- 
tápászkodott, félrehúzódott, de aztán látta, hogy az orvos erősen fogja 
Petit. Odalépett elébe.

— Lupsa Marika vagyok, — szólt feszesen s rámutatott Petire. — El
vette a színezüt.

A kövér doktor bólintott, amitől remegni kezdett az orrán a csíptető. 
Ujját a gallérja mögé dugta és kiszabadította az ádámcsutkáját. Aztán 
bénán visszaejtette a kezét.

— A kedves nővér tévedett. Az a doboz színező az enyém . . .
De az orvos csak nézett rá, szorongó, zavaros tekintettel. Marika 

megborzongott és befurakodott az utasok közé. A tiillfátylas tündért ke
reste, a kékszeműt, aki homlokoncsókolla az imént.

— A színezök, — szólt hozzá, ágaskodott és nyújtotta a kezét. De a 
tiillfátylas elfakadt sírva és visszahőkölt, mintha véres lenne Marika keze. 
A kislány reszketni kezdett, vacogni, dideregni. Sírni nem tudott. Várt, 
szól-e valaki hozzá, — de nem szólt senki, nincs tovább. Köröskörül fel
torlódott és testére fagyott a magány, mint sarkutazók hajójára a jég.

Szokatlan csend támadt: leálltak a motorok s a gép a repülőtér fölé 
suhant. A kékszemű tündér egyre csak sírt, a fátyol alá nyúlt, itatta köny- 
nyeit. Peti az ablaknál állt s nézte a ködös ablakot. Felfortyanó termé
szete egy pillanat alatt lehiggadt, már rég elfelejtette Marikát, a játékot 
és a veszekedést. Már Amerikát szerette volna látni, Lupsa Mihályt, a 
nagyapját, meg az égigérő házakat; de odakint mindent ellorlaszolf a köd. 
Peti hátatfordílott az ablaknak.

— Marika, — kérdezte — mért sír a fátylas néni?
Marika nem tudta. Madár szívét vaskesztyüvel szorongatta a bánat, 

s a szemét is csípte ez a bánat, mint a füst. A gép nagyot döccent, s aztán 
himbálódzva futott a betonon. Előkapta a fonott szatyorkát és sebesen 
belegyömöszölte a sáli. Megérkeztek.

Örkény István
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DISPUTA

„ M Ü V E K K E L  A K A R O K  F E L E L N I “ *
Amióta « profetikus esztétikáról szóló írásomban megpróbáltam fel

állítani mindazoknak a kérdéseknek mérlegét, melyek bennünket, a mü
vünket új állomások felé fejleszteni kívánó írókat legszenvedélyesebben 
foglalkoztatnak: a mai magyar irodalommal való elégedetlenség még az 
eddigieknél is élesebb megfogalmazást nyert, A köztársasági elnök úrnál 
lezajlott vita ennek az elégedetlenségnek adott hangot, mégpedig oly 
nyíltsággal, mely a gondolatcsere helyenkénti egyenetlenségei ellenére 
— végső eredményeiben, igenis: ha maros tisztázódáshoz fog vezetni. De 
ugyanez a vita ébresztette fel bennem a gyanút, hogy a kritika talán nem 
látja elég pontosan a magyar Irodalom adósságainak és eredményeinek 
arányát — tehát: számonkér ott is, ahol pedig többé-kevésbbé sikeres 
megvalósítást tarthatna inár nyilván.

A profetikus esztétikáról kifejtett gondol átmenetemre támadt eddigi 
visszhang ebben a gyanúmban megerősített. A magyar írók egy része 
nem minden esiiggedés nélkül gyaníthatja, hogy a kritika könnyebben 
fogadja el őket célbábuknak, mint fegyvertársaknak — hisz célbábukon, 
nem pedig fegy vert á rsak o n lehet a kritikusi fegyverkezelés bravúrját 
bebizonyítani! Tanulmányom i.s így vált fegyvertársi vallomásból — cél
táblává. S hogy ezzé válhasson: igazi szándékait kellett lélismcrhetetk- 
nekké másítani.

Z. Pintér József hozzászólásában ez a „megmásítás54 olyan mérvű, 
hogy vele szemben a viszontválaszhoz szükséges legelemibb feltételeket 
sem találom meg. Aki « „szellemtudományos életszemlélet“ „be nem val
lott pragmatikus módszereit“ veti szememre, azzal szemben további 
érvelést, meggyőzést kilátástalannak érzek. S aki, mint ő, olyan új tehetsé
gek jelentkezésében reménykedik, akik „profétikus esztétika nélkül is 
ki tudják fejezni a társadalmi valóságot“ — azt a Marx felvetette profé
tikus szempont, és a Gorkij megfogalmazta és gyakorolta „profétikus 
esztétika“ ' forrásművei sem tudnák tévedéseiről felvilágosítani.

Annál komolyablKm kell azonban foglalkoznom Király István alapos 
es lelkiismeretes, és valóban kritikusi felelősségérzetet kinyilvánító hozzá
szólásával. Ellenvetései közül tüstént el is kell ismernem annak a szaba
tos és éles kettéválasztásnak helyességét, mellyel a kritikai és a szocia
lista realizmus fogalmait pontosan a helyükre állítja. Tanulmányomban 
ez nem történt meg — illetve csak félig történt. Az új realizmus eddigi 
fejlődését tekintette át tanulmányom, -— tehát: realizmusét, mely a szo
cialistával szemben csak kritikainak minősül. Ezt a kritikai minősülést 
kétségtelenül ugyanoly kevéssé hangsúlyoztam, mint azok a kitűnő eszlé-

* Lásd Fórum 1949. 2, Sőtér István: Profétikus esztétika és Forum 1949 
8. Disputa: Király István és Z. Pintér J.: Profétikus esztétika és szocialista 
realizmus c. cikkeket.
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tikai müvek, melyeknek ürügyén u magam gondolatmenetét kifejtettean. 
Hisz a fejlődésnek azon a fokán, melyen Koszi és Szigeti köteteinek 
Írásai megszülettek, s mely fe jüödóst én utólag összefog latiam és értékel
tem: a politikai ős társadalmi valóság a szocialista realizmust még nem 
— csak a realizmust tette időszerűvé. Realizmust, melyet Király, Hálám
nál pontosabban; kriti kainak minősít —- mely minősítés azonban csak 
most, a szocialista realizmus célkitűzéseinek megfogalmazása utón, s néni 
korábban lehet helyénvaló. Épen nem vallana dialektikus gondolkodásra, 
iui a maga helyén időszerűtől, az időszerűség jellegét még visszamenőleg 
is megtagadnék. A magyar irodalomnak végig kellett fejlődnie a kritikai 
realizmus átmenetiségén, hogy a szocialista realizmus küszöbére eljut
hasson.

Nem «vesztek mértéket», s «célhozérésként» sem kezelem ezt az. át
menetet tanulmányomban, amiként azt Király véli. S épen őneki, a 
marxista-leninista esztétika, a zsdánovi elvek, és I.u'kács György gondo
latmenete kiváló ismerőjének, kritikai alkalmazójának, felesleges lenne 
magyaráznom, hogy a prof etikus szempont, Clorkij megfogalmazásában; 
a szocialista realizmus szempontjával azonos! Lehetetlen, hogy elkerülte 
volna figyelmét tanulmányom véglaniiksága: „Ember és valóság új, profé
tik US viszonya realizmus és romanticizmus gorkijl egységében valósul 
majd meg.“ Lehetetlen, hogy ne tudta volna Király István; profetikus, 
illetve szocialista realizmusról beszélve: ugyanegy dologról szólunk.

Hozzászólásának aggályai azonlian sokkal komolyabbak, semhogy 
utalások és idézetek csoportosító bűvészmutatványával akarnék rájuk 
felelni. Ellenkezőleg, még kíméletlenebből mondom ki, amit ü tapinta
tosabban állapít meg: Király István szerint gondolatmenetem két fönn
tartást tartalmaz, két hátsó gondolatot, melyekkel mintegy a teljes / el
altat vállalása elől akarok kitérni: 1. Az iró új feladatait formai problé
mává ködösítem. Az. ö higgadtabb megfogalmazása szerint: „az eszközök 
elégtelenségén“ kesergek, „formai kérdésekkel“ kívánom leplezni az „írói 
látásmód fogyatékosságait“. 2. A jövő távlatának felvetésével ki akarom 
húzni magam a jelen követelései alól. Király ezt finomabban így fejezi 
ki: ,,a profetikus látás központi voltának hangsúlyozásával hamis, félre
vezető jelszót“ adok a kritika szájába.

Szándékosan éleztem ki önmagam ellen Király kritikáját, hogy maga
tartásomnak félreérthetetlenebbiil adhassak hangot.

Király első ellenvetésére könnyebb a felelet. Az írói műhelyen egy
részt az írói képzelet üzeméi értem — azt, ahogyan egy alkotó felfogja, 
elraktározza, majd müvekké alakítja a világot. Másrészt azonban; az esz
közöket, tehát: igen, a formát is -— mely épen a szocialista realizmus 
számára nem maradhat közömbös. Éj világot nem lehet a réginek ízlése 
szerint ábrázolni. A szocialista társadalom művészetének szakítania kell 
a polgári kifejezési eszközökkel. Tanulmányomban Gorkijra hivatkoztam, 
megmutatva, mennyire elveti ö magától az Artamonov-családban Tolsztoj 
és az orosz polgári realizmus eszközeit. Meg tudta volna alkotni ezt a 
müvét például u Proust esközeivol? . . .  S szólhatunk mi a születő szo
cialista társadalomról —• akár Mikszáth, akár a Krúdy Iiaiigján? Ha ez 
lehetséges volna, felesleges lenne a fejlődés, melyet ép Király kér számon 
az új magyar irodalom egy részéiül. ►Szocializmust építő munkások élete 
helyett kültelki különcökét, lumpen-proletárokét, örömlányokét is ele
gendő lenne ábrázolnunk. Hisz erre az utóbbira a múlt eszközeivel dol
gozó, realista irodalomban is nem egy példái találunk. És bizonyára 
Király nem azt kívánja, hogy a gyárak valósága helyett, a gyárak „lián-



gulatát“, a proletárnegyedek tetői fölött színesedő alkonyától foglalja 
versekbe az új magyar líra.

Az írói. technika, s általában a kifejezési eszközök technikájának 
problémájában „szellemtörténeti formalizmust" többnyire azok vesznek 
észre, akiknek kategóriás-idealista gondolkodása még lép ten-nyomon 
lelepleződik. Király kétségtelenül nem tartozik ezek közé. De az új, szo
cialista irodalom kikerülhetetlen technikai problémáit az olyan valóban 
dialektikus elmék, aminő Zsdánov volt, bátran, hátsó gondolatok nélkül 
■—- őszintén merik felvetni. Mert Zsdánov volt az, aki 1934-ben, a Szov
jet Írók Szövetségének első országos kongresszusán félreérthetetlenül 
jelentette ki: „Nem lehet valaki az emberi lélek mérnöke, ha nem ismeri 
az irodalom technikáját. E mellett meg kell jegyezni, hogy az irodalom 
technikája egész sor speciális sajátossággal bír. Az íróknak sokféle fegy
verük van. A szovjet irodalomnak minden lehetősége megvan arra, hogy 
ezeket a különböző fegyvernemeket (zsanér, stílus, forma és a: irodalmi 
cd kot ások különböző fogásai) teljes egészében alkalmazza, kiválasztva 
a legjobbakat, amit ezen a téren az összes előbbi korszakok alkottak. 
Ebből a szempontból az irodalom technikájának elsajátítása olyan fel
adat, amelynek megoldása nélkül Önök nem válhatnak az emberi lélek 
mérnökeivé“. (Kiemelések tőlem.)

Merné-e Zsdánovot azzal vádolni Király, hogy „formai kérdésekkel 
kívánja leleplezni az írói látásmód fogyatékosságait“? Ha kritikusaink 
valaha megpróbálnának verset vagy novellát írni, megértenék azt, amit 
Zsdánov e nélkül is olyan pontosan és gyakorlatian látott: az új, a szocia
lista valóság ábrázolása az alkotó számára igenis, technikai feladatokkal 
jár—  s az új valóság új technikáját, új eszközeit az írónak meg kell 
teremtenie!

Ennyit talán a műhely kérdéseiről! S még csak annyit: ezt a „mű
helyt", az új magyar irodalom műhelyét, nem holmi aranyműves hátsó 
szobájának képzelem — de sokkal inkább szeretném egy modern gyár 
pörölycsapásoktól, gépzúgástól visszhangzó csarnokához hasonlítani.

Ami Király második ellenvetését illeti: szerinte a profetikus szem
pont korai kihangsűlyozása azért veszélyes, mivel: „amíg irodalmunk 
egyetlen olyan húsból és vérből való alakot sem teremtett, amely csak
ugyan híven teljesítené meg már elért valóságunkat, addig elég tenni
valója akad az írónak a jelenben is“. Ez a tétel két vonatkozásban is 
téves: 1. a csak jelenbe zárkózás, a jövőnek óvalos kirekesztése: valójá
ban a hanyatló, polgári irodalom magatartása. A jelenbe befalazott, 
kaputlan-ablaktalan lelkű embertípus ábrázolását ép Sartre valósította 
meg — ad absurdum! 2. Király, igen helyesen a szocialista realizmust 
állítja elénk, követendőként. Nos. ha fentebb idézett tételét megfogadjuk, 
sohasem érkezhetünk el a szocialista realizmus fokára. A már elért való
ságot csak akkor tudjuk szocialista realizmussal ábrázolni, ha belé épít- 

'jük a még megvalósítandó! is —- akár vágy, akár remény, akár harcos 
bizonyosság módján. Zsdánov világosan megmondja ezt is: . Pártunk
egész élete, a munkásosztály egész élete és harca nem más, mint a leg
szigorúbb. a legjózanabb gyakorlati munkának a legnagyobb hősiességgel 
és a leghatalmasabb távlatokkal való összehangolása“. (Kiemelés tőlem.) 
Es ugyancsak Zsdánov jelenti ki: „A szovjet irodalomnak tudnia kell 
megmutatni hőseinket, tudnia kell betekinteni jövőnkbe. Ez nem utópia. 
mert a mi jövőnk, a mi holnapunk már ma készül, tervszerű, tudatos 
munkával“.

A Zsdánov megfogalmazta igazság, ezen a helyen nem mond elleni
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annak, amit Király, a szocialista realizmussal kapcsolatban leír; De 
ellentmond annak, amit Király az én gondolat meiíeiemtm-el szent bevel* 
Tehát: Király kritikája í) ..profetikus’* szemponttal kapcsolatban, ön
ellentmondás — a szocialista realizmus elvének öntudatlan megtagadása.

Viszont Királynak kétségtelenül igaza lenne, ha én a „profetikus“ 
szempontot, mint a jelen átugrásának egyik ravasz fogását ajánlanám. 
l)e ez esetben megannyi „Jövő század regényét“ kellene várnom az új 
irodalomtól — ilyesmire pedig sem magant, sem írótársami nem mutat
tunk eddig hajlandóságot. Aggodalmai tehát ebben a vonatkozásban —- 
túlságosan Is «profetikus» aggodalmak!

Igaza lenne továbbá Királynak, ha én a «profétikus* szempontot az 
általa oly találóan jellemzett „elvont, vérszegény“ humanizmus érdekében 
vetném fel. Nem: a Marx által felvetett „profetikus“ szempontot én 
annak a humanizmusnak jegyében véltem alkalmaz hatónak, melyet Marx, 
Engels, Lenin és Sztálin alakítottak ki, azon az úton — s most tanulmá
nyom szavait idézem: „mely eddig is u szenvedéseiben és öntudatában 
leginkább emberinek megmaradt osztálynak volt az útja“.

Két müvemre hivatkozik Király: a „Hídszakadás“-ra és „Riinbe- 
eséx“-re. Egyiket sem tarthatom szocialista módon realistának — legfel
jebb útban tévőknek, a majdan elérendő cél felé. De téved Király, lia azt 
hiszi, hogy a „H»elszakadás“ hősének sorsát Kosa doktor „elmosódott, 
elvont humanizmusa" felöl szemlélem. En mindkét alak sorsát az újjá
épült lúd fokáról szemlélem, s ennek az ép felavatott hídnak képét azért 
is rajzolom meg, nyárdélutáid derűjében, a hídsxakadásos Buda nniltb'a- 
merülö jelenetei után, mivel, igenis, tudok a „szocialista társadalmat épít í, 
hősies emberi erőfeszítésről" — s el akarok jutni valamikor annak hite
les és hittől hevített ábrázolásához, A „Rünbeesés“-t pedig még u hábo
rús évek alatt írtam, dg jövőt váró reményeimet annak a regényalaknak 
tudatára bíztam, aki előtt a regény 1938-beli vég jelenetében — talán 
neon helytelenül „profétikusan“ — Petőfi egyik forradalmat hirdető vers
sorában mutatja meg a szegényekkel és elnyomottakkal való azonosulás 
útját.

Király egyébként bevallottan „karakírozó elemzéssel“ mutatja be 
a nagypolgári „izolált“ En fejlődését, a „kiásott" citoyen magatartáson 
át addig a „neuraszténia« úrilányoknak való .«zalóncsemegéig“, hogy 
vájjon: „kiléphetünk-e a valóságból"? Ez az. elemzés/ valóban: karikatúra. 
Csakhogy Király, bizonyára szándéklqlannl, igen komoly, marxista eszté
tikusok goivdolatmenetét torzította karikatúrává. Nem is szólva arról, 
bogy a „neuraszténiás úrilányok szaloncsemegéjénél“ a francia marxista 
gondolkodók egyik legjobb ka: Henri kefélne hosszan és igen «tanulsá
gosan időzik el „A mindennapi élet kritikája“ c. müvében.

De mindezek után, legalább is a magam részéről, le akarom zárni 
az elvi viták korszakát. Király aggodalmaira disputa helyett: müvekkel 
akarok felelni. Tehát; elmélet helyett — gyakorlattal!

S tőle sem várhatnék többet, mint azt. hogy a hozzászólásának végén, 
kifejtett kritikai elveket, az új. szocialista kritika oly biztató, s mind- 
annyiunk számára oly jelentősnek bizonyuló elveit — a gyakorlatban is 
minél építőbben valósítsa »nog.

Sőtér Istoáp.  >



„ P S Z IC H O L Ö G T Z M U S  A  N E V E L É S B E N “  É S  E N N E K
HATÁRAI

Nem vagyok pedagógus s így avata!lanság vádját vállalom, amikor 
hozzászólok Móréi Ferenc kitűnő cikkéhez, amit „Psychologizmus a 
nevelésben“ címen írt a Forum 3. számában.

A pedagógia azonban nemcsak szaktudomány, hanem politika is. 
Hatóerő, emberalakító tényező, társadalmi funkciója annyira közügy, 
hogy akkor, amikor a szocializmus útját járó magyar pedagógia politikai 
alapvetéséről van szó: az alapelvek kérdésében a szaktudomány keretei 
nem lehetnek lezártak. Ezen a címen kívánok Mérei cikkéhez hozzászólni.

Azt hiszem, jól ítélem meg, hogy Mérei Ferenc cikke valóban a 
szocializmus felé haladó magyar pedagógia alapvetésének szándékával író
dott. Döntőnek a szocializmus felé haladó jelzői tartom, mert hiszen 
pedagógia azelőtt is volt Magyarországon, ami — ipso facto — magyar 
pedagógia. Ha Mérei a klerikális, tekintélyre építő, vallás-erkölcsi nevelés
sel, az elnyomás rendszerének iskolai eszközével, másrészt .á nagypolgári, 
egyénieskedő, avantgardista psyehologista' neveléssel száll vitába: világo
san látszik az ellenségek megválasztásából is, hogy a legfontosabb ellensé
geket akarja legyőzni, amik a szocialista pedagógiával szemben állanak

Ebben, mint nem pedagógus — aki a kérdéseket kívülről, jelensé
geikből és hatásaiból ismerem csupán — egyet is értek Mereivel. Nyil
vánvaló, hogy a klerikális — tekintélyű neveléssel és a nagypolgári-freu
dista neveléssel kell előbb harcot vívni ahhoz, hogy a szocialista pedagó
gia cél ja és módszere Magyarországon fejlődhessék.

Amit a pedagógiai psychológizmusról és^annak veszélyeiről mond 
Mérei: mind igaz és helyes, csupán az ellenség erejének lebecsülése rejt 
veszélyt magában. Mérei azt mondja: ,.a lélekelemzés híveinek befolyása 
számbelileg szűk körre terjed ki“ (Forum 215. o.). Valójában azt hiszem, 
helyesebb Iennie azt mondani a lelélekelemzés híveinek száma csekély, de 
befolyása — bizony — nem is olyan szűk körre terjed ki. Biztos, hogy a 
psychoanalízisnek kevés szakavatott híve van Magyarországon, de épen 
ez a kevésszámú szakavatott személy a pedagógia számos parancsnoki 
állásához közel fekszik, befolyással rendelkezik. Egész az utolsó hónapo
kig a lélekelemzés különféle okok miatt és különböző formákban nyíltan 
és álcázva -—• élt és halott pedagógiában, pszichológiában, elmegyógyá
szatiam, noha ellene a harc már a 30-as években megkezdődött.

Összefonódik a lélekelemzés szakavatottjai számának és hatóerejének 
kérdésével a psychoanalízis sokféleségének problémája is. Elvi szempont
ból helyesen teszi Mérei, amikor lélekelemzésről, freudista pedagógiáról, 
liberális-hurzsoa irányzatról — általánosságban — beszél, nem téve 
különbséget a Iélekelemző irányzatok közölt. Ez az általánosítás azonban 
csak akkor használható. Pia már egyetértünk abban, melyek azok a kon
krét lélekelemzés alapján álló pedagógiai irányzatok, amelyek nagypolgá
riak, individualisták, avantgardisták, amelyek üvegházi nevelést végeznek, 
utópista, társadalomellenes jelleggel. Ez azért fontos, mert a különböző 
Iélekelemző irányzatok, bár filozófiai, társadalmi, sót pedagógiai irányú 
lásuk. elvi alapjuk lényegileg közös: bizonyos kérdésekben mégis vitá
ban,'sőt sokszor igen éles vitában állanak egymással, ami sok emberben 
zavart kelthet, azt az érzést keltheti, mintha mindezek az irányzatok nem 
is tartoznának össze. Amint a pszichológiában Freud, Jung. Adler, Mac
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Dougall egyezéseik ellenére is harcban állanak egymással a tudatalatti, 
az Oedipus szituáció, a hatalmi és kulturális ösztönök stb. kérdésében, 
ugyanúgy harcban állanak egymással a pedagógiában is a különféle freu
dista irányzatok Adlertöl Charlotte Bühlerig, Piagetig és Wallonig. Azok 
számára, akik nem tudják, hogy a pedológia. avagy gyermektanulmány, 
a játszva nevelés stb. lényegileg ugyanazon freudista törzs különböző 
nevű hajtásai, a freudizmus néven való általánosítás azzal a veszéllyel 
jár, hogy keressék a direkt freudista nagy mumust és ne vegyék észre u 
freudista ivadék konkrét ellenséget.

Nem lehet a freudizmus ellen harcolni mindaddig, amíg meg nem 
mondjuk, kit tartunk mi freudistának, mely irányzatokat sorolunk ebbe 
a kategóriába. Ez a specializálás, elhatárolás rendkívül fontos, mielőtt álta
lánosítanánk és feltétlenül elvégzendő, hogy általánosíthassunk. Nem 
csupán elvi, hogy úgy mondjam — dogmatikus kérdésről van szó, mert 
számos gyakorlati pedagógus, aki a pedagógia elméletében nem túlzottan 
járatos, valóban zavarba eshet, ha Méiei Ferencnek a freudista psycholo- 
gista nevelés ellen mondott kultúrpolitikai akadémiai beszédét hallotta és u 
Forumbeli cikket olvasta Az a téves meggyőződés alakulhat ki benne, 
hogy hiszen ö helyes talajon áll: egyetért Mérőivel a pszichoanalízis eluta

sításában és egyetért Méreivel a pedológia, a gyermektanulmány elisme
résében. Csakhogy itt megejtő tévedés forog fenn. A szocialista irányú 
magvar pedagógia céljainak és módszereinek kialakítása sokkal fonto
sabb cél és Mérei Ferenc tevékenysége sokkal fontosabb tevékenység, 
semhogy elviselhessen ilyen félreértéseket. Az a megejtő syllogizmus, hogy 
Mérei Ferenc antifreudista; Mérei Ferenc pedológus, tehát a pedológia 
antifreudista, számos gyakorlati pedagógusban feltámadhat s ezért az ügy 
érdekében szükséges annak leszögezése, hogy a patológia nem antifreu
dista, hanem freudista irányzat, s Mérei amikor antifreudista, pedolóyia- 
cllenes is.

Itt válik azután lényegessé, hogy a freudisták erejét számuk, vagy 
hatósugaruk szerint ítéljük-e meg. A freudisták száma, — ha analízisen 
átment, szakavatott freudistát értünk ez alatt — csekély, de hatásuk mégis 
széles. Elég, ha pedagógiai vonatkozásban csupán arra gondolunk, hogy 
az «Üj nevelés könyvtára sorozatban eddig két könyv jelent meg, ame
lyik a pszichológizmus, főleg a freudi pszichológizmus irányában bizonyos 
indítékokkal szolgálhat. Mérei Ferenc: Gyermektanulmány című kötetére 
és Lénárd Ferenc: Emberismeret című tanulmányára gondolok. Mind
kettő részlel'kiválósága ellenére is komoly csábításokat tartalmaz a pszicho- 
logizmus irányában való eltéréshez. Nem akarom a fürdővízzel kiönteni 
u gyermeket, azonban egyet kell értenünk Makarenkóval abban, hogy 

a nevelés módszertanát nem szabad olyan tudományokból levezetnünk, 
mint aminő a lélektan meg a biológia.» (Válogatott pedagógiai tanulmá
nyok. 74. o.) Már pedig mind Mérei Gyermektanulmánya, mind Lénárd: 
Emberismerete biológiai és lélektani szemlélettel nyúl pedagógiai kérdé
sekhez. A biológia és lélektan eddigi eredményeinek felhasználása a neve
lésben természetesen nemcsak lehetséges, de szükséges is, de a nélkül, 
hogy a pedagógia alapján lélektani és biológiai szemléletet tennénk.

Az a hatás, amit az Üj nevelés könyvtára kötetei a gyakorlati peda
gógusokra kifejt, nem mérhető lélekelemzpk számával, mégis nagy. Nyil
vánvaló ebből, hogy a szocialista pedagógia alapelveinek tisztázásakor 
ezeknek a tévedéseknek és a hibáknak a konkrét kifejtése lényeges elő
feltétel.

Tariska István 
3294. IV.



JELSZAVAK ÉS TÉNYE K

NYIIGATEURÓPA H O L L Y W O O D I  M E G S Z Á L L Á S
A L A T T

A kaliforniai filmgyártást a háború befejeződése teljesítőképességé
nek csúcsán és teljes készenlétben találta. Míg az európai gyártás 
Moszkvától Londonig valamilyen tormában mind megszenvedte a íasiz- 
m ns^ileni háborút, Hollywood teljes üzleti felkészültségben várta a 
pillanatot, amikor a felszabadított európai országokat eláraszthatja ame 
rikai filmmel. Az európai népek, amelyeknek a német megszállás alatt 
elegük volt a filmdobozokba csomagolt fasiszta propagandából, örömmel 
várták a /demokratikus országok fasizmus elleni megnyilatkozásait a 
celluloidszalagon. így eleinte örömmel fogadták az amerikai filmet is. 
Ez a kereslet nagy derűlátással töltötte el a hollywoodi lökéseket és 
«semmi sem drága!» jelszóval fokozni kezdték a termelést. A hollywoodi 
filmnek egyik ma már közmondásos sajátsága, hogy értékes tartalom és 
művészi színvonal helyett csillogó külsőségekkel és bravúros technikával 
akarják a nézőt levenni a lábúról. Ez a stílus azonban meglehetősen költ
séges formája a filmgyártásnak és így következeit be a háború után az 
az állapot, hogy egy átlagos, tehát nem kivételesen költséges, vagy kivé
telesen olcsó amerikai exportfilm legyártása mintegy 1.5 millió dollárba 
került jés kerül ma is), ugyanakkor, amikor egy hasonló típusú angol 
export-film költsége mintegy a fele, körülbelül 800 ezer dollár volt, egy 
francia film előállítása pedig átlag ennek a negyedét, mintegy 200 ezer 
dollárt igényelt.

A termelés ilyen költségessége mellett a mintegy évi félezer film le
gyártásához szükséges összeget a gyárak saját tartalékaikból előteremteni 
inár jóval a háború előtt sem tudták és a nagybankokhoz fordultak. A/ 
USA nagybankjai, a State Departménthez közismerten közelálló Bank of 
America és a Chase National Bank jo üzletet láüak a filmben és lassan 
kezükbe is vetlek a hollywoodi gyártást.

Ennek a befektetésnek a profitját azonban biztosítaniuk kellett. Hogy 
a legyártott filmek megfelelő értékesítése; felett az ellenőrzést megszerez 
zék, összevásárolták a nagymozik egész hálózatát. De ugyanúgy rátelték 
a kezüket a forgatókönyv-ügynökségekre, sőt a színészügvnökségekre is, 
és ilyen vertikális trösztökkel biztosították magukat meglepetések ellen. 
Úgyhogy Hollywoodban olytúi helyzet állt elő, amely azt eredményező1, 
hogy egy film sorsáról a forgatókönyvtől a legkisebb szerep eljátszásáig 
sokkal nagyobb beleszólása lett a Giannini elnökigazgatóknak vagy vala
melyik ügynöküknek, mint akármelyik sokezer plakáton reklámozott 
producernek, rendezőnek, vagy filmcsillagnak. Ez volt a helyzet már a 
háború előtt is.
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Hogy mindez szükségképen milyen politikai és művészi konzekven
ciákhoz vezetett, az pillanatnyilag nem tartozik ennek a tanulmánynak 
a keretébe, de meg kell említeni, hogy egyrészt nem volt meglepő, hogy 
a háború után az Amerikaellenes (vagy amerikaiatlan) Tevékenységeket 
Vizsgáló Bizottság megalakulásakor rögtön a filmnél kezdte a tisztogatást, 
másrészt pedig a hollywoodi film még a maradék művészi presztízsét is 
elvesztette és az európai filmversenyeken nemcsakhogy sikerekhez nem 
jutott, de szakadatlan megbélyegzésben volt része,

A nagybankokat azonban természetesen nem érdekelték művészi 
meggondolások, ők a lehető legnagyobb és egyre nagyobb profitjukat 
akarták biztosítani. Ehhez pedig, magától értetődik, nem érték be a honi 
piac monopolizálásával, a trösztök teljes kiépítésével és a független pro
dukciók gyors megfojtásával. Az igazi profitot az exporttól lehetett várni.

A nagybankok érdekeltségébe tartozó gyárak tömörülésének a 
Mopex-nek (a USA-ban M. P. E. A-nak nevezik) élén ekkor már Eric 
Johnston állt. Eric Johnston nem művészi vonalról, mégcsak nem is a 
filmből került az M. P. E. A. élére. A kereskedelemügyi minisztérium 
államtitkára volt, mielőtt a nagybankok bizalma hollywoodi pozíciójához 
juttatta. Az Egyesült Államokban közismert külpolitikai ambíciója és 
legutóbb, mikor az elnökválasztás után Truman átalakította kormányát 
és Marshallt leváltotta, a világsajtó egy része Eric Johnstont emlegelte 
külügyminiszter jelöltként.

Eric Johnston export-tárgyalásaiban jól tudta kihasználni az ame
rikai filmtőke angliai és franciaországi gazdasági és politikai kapcsola
tait. illetőleg helyzeti előnyét. Mint emlékezetes, a háborútól meglehetősen 
megviselt Anglia és Franciaország tőkés kormányai országuk újjáépítését 
külföldi, értsd amerikai kölcsön szerzéséhez kötötték. Magától értetődik, 
ezeket a kölcsönöket nem adták szívességből: A USA küliigyminiszté 
riuma mögött épen úgy a nagybankok álltak, mint a kereskedelemügyi 
minisztérium, vagy mondjuk a filmgyártás mögött, ezért az első kölcsö
nök árán az angoloknak olyan kereskedelmi szerződést kellett kötniük, 
amelynek következtében 1946-ban az Egyesült Királyság egész import
jának 30%-a amerikai film és dohány volt. Ezzel nem volt könnyű 
újjáépíteni.

Franciaországgal, ha lehet még sommásakban bántak el. Megkötöt
ték a hírhedt Blum—Byrnes-féle egyezményt, amellyel a francia szociál
demokrata vezér egyszerűen eltaposta a francia filmgyártást. A háború 
előtt ugyanis a Franciaországban játszott filmek több mint 50%-a francia 
film volt és a mozik bevételeinek mintegy 75%-a a francia filméletet 
gazdagította, a Blum—Byrnes-egyezmény az egy évben bemutatható fran
cia filmek arányát az amerikai film javára 31%-ra szorította le, a fran
cia mozik jövedelmének pedig több mint 50%-át az amerikai gyáraknak 
juttatta. így a gyártás természetesen franciák részére kész ráfizetést 
jelentett és a francia gyártás 1947-re (600 millió frankos deficittel) le 
is állt.

Ez az imperialista filmpolitika a maga erőszakos módszereivel ered
ményesnek is látszott. Mindenesetre a film 1946-ban; 120 millió dolláros 
jövedelemmel a USA harmadik iparának bizonyult.

Ilyen politikával arra alkalmas kormányokkal szemben sok min
dent el lehet érni, csak egyet nem: azt, hogy az. emberek bemenjenek a 
moziba, ha nem kedvükre való filmet játszanak és hogy hagyják magukat 
hollywoodi jazz-kísérettel halálra koplaltatok Az angol nép azokban a 
hónapokban, sőt években kormányuk által finoman austerity*-nek neve-
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zell kevésbbé finom nélkülözés idejét élte. Ennivaló nem volt, fűtés nem 
volt és wem volt dollár, hogy a nélkülözhetetlen cikkeket importálják. 
A dollár hollywoodi giccsekre kellett. Mert az volt. Az angol alsóházban 
a bónyászképviselök egyre hevesebben kezdték támadni Dalton akkori 
pénzügyminisztert, hogy azokban a bizonyos tömegével érkező bádog
dobozokban mért hollywoodi celluloidtekercsek és mért nem chicagói 
húskonzervek érkeznek. A felháborodás olyan méreteket öltött, hogy 
Dalton kénytelen volt 1947, nyarán minden bemutatott amerikai filmre 
75% külön adót kivetni. Erre az intézkedésre a kormányt az angol film- 
töke (elsősorban a Rank-konszerw) is szorította, amely az efféle védő
vámmal akarta a maga helyzetét biztosítani. Retorzióképen erre az ame
rikai gyárak leállítottak mindenféle fUmkiUdeményt Angliába. Ez a hely
zet 1947, augusztusától 1948. márciusáig tartott, amikor egy Ideiglenes 
megegyezés jött létre, majd azt a nyáron egy végleges egyezség követte, 
amely 1949. október 1-étől egy évre szóló hatállyal rendezte az angol-— 
amerikai filmviszonyt, ezúttal amerikai részről látszólag «engedéke
nyebben». Erre az egyezményre mindjárt visszatérünk.

Franciaországban a Blum —llyrnes-egyezmény, ha lehet még nagyobb 
felháborodást okozott. Egymást követték a filmművészek és filmmunká- 
sok gyűlései, tiltakozásai, sőt tüntetései, A francia film marshallizálása 
a filmipari és filmművészeti munkanélküliséget egész hallatlan mértékűre 
emelte. Minden gyerek kiszámíthatta, hogy egy 25—30 millió frank költ
séggel készült film a szerződés folytán megszabott játékidő és a bevétel
ben való részesedés folytán legfeljebb 23 millió frankot jövedelmezhet, 
gyártani tehát nem fizetődik ki. Nem is gyártottak. Azok pedig, akik rá
szánták magukat, mint említettem 1947-ben 000 millió deficittel végezték. 
(Ugyanekkor Franciaország 1.3 milliárd frankot fizetett ki Hollywoodnak, 
a teljes filmimport több mint 90%-át.) Közben pedig a francia kritika 
mint az angol — nem győzte a haját tépni az égigérő hollywoodi giccsek, 
a westernek és cowboy-filmek handitaromanlikáju és u színes limonádék 
gyermeteg bárgyúsága miatt.

Azt írtuk, hogy nem igen lehet az embereket arra kényszeríteni, hogy 
bemenjenek a moziba, mikor nem nekik való filmet játszanak. Valóban 
ennek a lénynek kényszerű tudomásulvétele volt a hollywoodi tőkék 
gazdáira a legnagyobb csapás. Azok az emberek, akik fütyültek a mar- 
shallizálástól legközvetlenebbül szenvedő európai filmesek tiltakozására, 
akik gúnyosan mosolyogtak a műkritika felháborodásán, ezek az embe 
rek, akikre látszólag somilyen emberi hang nem hat, egy nyelvet megér
tenek: a pénztári jelentést. Ezek a pénztári jelentések pedig fölöttébb 
riasztó hangon szólaltak meg. Elmondták, hogy az európai népek mér
hetetlenül csalódtak a várakozásukban, az amerikai film egyáltalán nem 
tartott művészi színvonalat, világszemléletében pedig nemcsakhogv nem 
volt kontraszt ja a fasiszta filmnek, de egyre jobban kezdett hozzá hason
lítani. Hogy ne szaporítsuk a szót: az 1946-os 120 millió dolláros holly
woodi nyereség 1947-ben minden imperialista módszer ellenére 70 millióra 
zuhant le és már itt megemlíthetjük, hogy ez az összeg 1948-ban Eric 
Johnston saját bevallása szerint újabb 30%-kal, tehát több mint 20 millió 
dollárral csökkent. A franciaországi tömegek még az angoloknál is har- 
ciasabban követelték a Blum—lfyrnes-szerzödés megsemmisítését, inig a 
múlt nyáron az amerikaiak a franciákkal is — mint az angolokkal — 
ú j szerződést kötöttek, a Lacoste—Caffery-szerződést, amely az angolhoz 
hasonlóan új alapokra helyezi az amerikai film kontinentális helyzetét. 
-Milyenek ezek az új szerződések?
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Mind Angliában, mind Franciaországban nagy örömujjongással 
fogadták az új szerződéseket, amelyek amerikai «engedményeket* tartal
maztak, bár marxisták előre megmondták, hogy félni kell a danaosok 
imperialista utódjaitól, még ha ajándékot hoznak is. Hál még ha keres
kedelmi szerződést! Az angolokkal kötött szerződés ugyanis a kvótát 
45%-ban szabja meg, vagyis az Angliában bemutatásra kerülő filmek 
45%-a angol kell hogy legyen. A kísérő műsornak 25%-u angol. Az ame
rikaiak csak 17 millió dollárt vihetnek ki filmjeikért az országból, a töb
bit Angliában kell befektetniök filmgyártásba, vagy egyébbe, például 
hotelépítésbe. Eltekintve attól, hogy az amerikaiak ebl»e a szerződésbe 
nem szívességből mentek bele, hanem, mert az angoloknak egyszerűen 
nincs elég dollárjuk a teljes összeg kifizetésére, egész nyilvánvaló, hogy 
ez a szerződés az angolokat talán még jobban kiszolgáltatja. Eddig 
ugyanis a hollywoodi film csak kívülről jelenteit versenyt az angolnak, 
most belülről, saját otthonában fojthat ja meg, mert amit Angliában gyár
tanak, az az angol kvótába számít. De az amerikaiak még ravaszabbal 
csinálták. Nagy lendülettel nekifogtak az angliai gyártásnak, aztán leáll 
tak. (A pénzüket úgysem vihették ki és a befektetés megérte, hogy az 
angol gyártást kényszerhelyzetbe hozzák.) Úgyhogy — amint előrelátható 
volt — a mozik levétele, nem kerül vissza mint azelőtt a produkciókon 
keresztül a gyártásba, hanem kivonul belőle, sőt féligkész filmeket hagy
nak abba. Mindezt azért, hogy az angolok ne tudják legyártani a maguk 
55%-ál és kénytelenek legyenek a szerződés felbontását és további ame
rikai filmek küldését kérni.

Ehhez a kellemetlen «meglepetéshez» járult az angliai filmtőke tak
tikázása. Az angol filmgyártás szerkezete egy bizonyos fokig az ameri
kaiéhoz hasonló módon alakult ki. Közismert, hogy az angol film presz
tízsét a hájíorú előtt Korda Sándor alapozta meg. Az ő sikere után hozott 
angol filmtörvény bizonyos játszási időt biztosított az angol filmeknek és 
(*zt az alkalmat használta fel Arthur Rank, hogy az angol banktőke 
segítségével megteremtse hatalmas filmtrösztjét. Ugyanúgy hozzálátott 
stúdiók, mozik és ügynökségek vásárlásához, mint az amerikaiak, még
hozzá nemcsak Angliában, hanem a domíniumokon és gyarmatokon ín. 
így történt, hogy 1939-ben Anglia már 90 filmet gyártott, ezek nagy 
részét Rank gyártotta és szemben Kordával, aki minőségre is törekedett, 
Kankék u filmtörvény védelmét arra használták, hogy selejtprodukciók- 
kal tömték a mozikat, amelyek ezeket a törvény értelmében játszani voltak 
kénytelenek. (Ezért léinek az angol mozisok ma is a kvótaemeléstől.) 
Rank trösztje olyan rohamosan terjeszkedett, hogy ma Anglia stúdióinak 
kétharmada az ő, illetőleg bankjai kezén van. A háború folyamán azon
ban a gyártás annyira visszaesett, hogy 1945-ben már csak 28 nugyfilm 
került ki az angol stúdiókból. Azóta, bár a stúdiókat a legmodernebb 
felszereléssel látták el, az amerikai nyomás miatt nem tudtak erőre kapni 
és bár a gyártelepek száma 1939 óla több mint egyharmadával (18-ról 
20-ra) emelkedett, a gyártás még mindig egyharmadával kisebb (1948-ban. 
03 film). Most az új kvótát a filmgyárak —. különösen Rankék -— a leg- 
hangosabb örömmel üdvözölték és ígérték, hogy a mozikat ellátják a meg
felelő számú filmmel. Nein ez történt. A nagy lendület után. mint említet- 
tiik, az amerikai tőke beszüntette a gyártást, hogy lehetetlenné tegye az 
angoloknak a kvóta betartását és mégis amerikai filmre szoruljanak, az 
angol töke pedig az előállott helyzetet nem gyártásra, hanem helyzete 
további megerősítésére akarta kihasználni. Azon a címen ugyanis, hogy 
—> az általuk is erőszakolt — kvótaemelés nagyobb tőkebefektetést igényel.
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ezzel pedig nem rendelkeznek, az államot akarták arra kényszeríteni, 
hogy tőkét bocsásson rendelkezésükre, amely aztán nekik gyümölcsözne. 
Mikor az amúgy is súlyos helyzetben lévő angol államkassza a bankoknak 
és tőkéseknek ezt a kérését csak vontatottan tudta teljesíteni, elkezdték 
a gyártást szabotálni. Az angol tőke azonban az adott helyzetben még egy 
gesztenyét akart magának kikaparni a tűzből. Azon siránkozva, hogy 
a gyártási költségek túlságosan magasak és így a gyártás nem fizetődik ki 
(jóllehet a kimutatások szerint egy film csak magában Angliában, a 
gyarmatok, domíniumok és a külföldi eladás nélkül is meghozná átlagban 
a 200.000 fontot =  800.000 dollárt, vagyis amennyibe egy film gyártása 
átlag kerül), a bankok nem akarnak pénzt folyósítani gyártásra, hogy 
így kikényszerítsék a munkabérek leszállítását és adójuk csökkentését. 
A munkások nem voltak hajlandók belemenni, hogy a magasabb profitot 
alacsonyabb bérekkel termeljék, mire a vállalatok — elsősorban; Rank — 
egymásután állították le a gyárakat és a szakszervezetnek tett ígéretek 
ellenére nagy tömegben kezdték elbocsátani a munkásokat. Fel sem érde
mes sorolni az elbocsátásokat, mert a munkanélküliek száma napról- 
napra nőtt. Kezdődött 90 ember elbocsátásával Denhamból, aztán 100 
Ealingből, aztán újabb 237 Denhamból, 100 Nettlefordból, 450 Shepper- 
lonból és így tovább, míg február közepére az angol filmiparban már 
minden 8 munkásból 8 állástalan, vagy felmondásban volt. Az angol és 
amerikai film (bank) tőke tehát egymással ellenségesen, de ugyanolyan elvű 
magatartást tanúsított, aminek következtében az új angol-amerikai film- 
szerződés ismét az angol filmipar megfojtásához vezetett és az egyre 
szaporodó studióbezárások folytán (Nettleford, Ilington, Elstree stb.) 
március elejére Anglia 26" filmgyártelepéből 19 «sötét» lett vagyis beszün
tette a munkát. (A munkanélküliség 40%-os lett.)

Az angol filmtőke tehát állami segélyhez jutott, az angol filmgyári 
munkásság pedig kikerült az utcára. Ez az új angol-amerikai filmszer
ződés eredménye. Az amerikai filmtőke pedig továbbra is nyeregben van. 
mert Kan kék a helyett, hogy segítették volna, prédául dobták az angol 
gyártást az amerikaiaknak és áprilisban ezúttal az angol kormányférfiak 
látogatnak Amerikába és maguk fogják kérni a rájuk nézve előnyös szer
ződés megváltoztatását. A tőkés hazaárulás jellegzetes példája.

Mármost mi a helyzet az új francia-amerikai szerződésnél? A 
Lacoste—Caffery-szerződé.s a múlt év július 1-én lépett életbe és 4 évre 
szól. Rendelkezése szerint Franciaország 186 külföldi filmet köteles ját
szani, ebből 121-nek amerikainak kell lenni. (Az Angliában gyártott ame
rikai film angolnak számít.) Az amerikaiak a 12 millió dollárjukból 
3.6 milliót kivihetnek, a többit •—- az angol szerződés mintájára — Fran
ciaországban kell beruházni. Ha mármost meggondoljuk, hogy Francia 
országnak egy évben mintegy 220 új filmre van szüksége, világos, hogy 
a bemutatott filmeknek legfeljebb a negyedrésze lehet francia, jóllehet a 
háborúi előtt, mint említettük, több mint a fele francia volt. Akkor a mozik 
jövedelmének 75%-a Franciaországban maradt, és ellátta a gyártást, most 
a gyártás deficitje már előre kiszámítva 1 milliárd frank, amelynek rész
leges fedezésére az állam 400 milliós kölcsönt bocsát a gyártók rendel
kezésére. A helyzet látnivalóan kísértetiesen emlékeztet az angliaira. 
A mellett —— mivel Franciaországban a gyártás nincs annyira a banktőke 
kezében koncentrálva (ez egyébként meglátszik filmjeik viszonylag maga
sabb színvonalán), — a kormánynak a független gyártókkal szemben 
erősebb politikai biztosítékokra volt szüksége, mint Angliában. Ezért a 
kölcsönrendelet értelmében az állami segítségben csak 50 millión aluli
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költségvetéssel készülő filmek részesülhetnek. Ezzel egyrészt az öleséi 
giccsek szériagyártását segítik, másrészt tudatosan elgáncsolták a francia 
baloldal által nagy reményekkel várt hatalmas 48-as centenáriumi mtfvéfcz- 
film legyártását. Ráadásul az állami kölcsön előteremtésére azonnal fel
emelték a mozihelyárakat, ami gyakorlatilag magyarul annyit jelent, hogy 
a közönséggel fizettették meg a vállalatoknak juttatott kölcsönöket. Mind
ezek után rámutathatnánk arra, hogy mint válnak műnkanélkiilivé és mint 
vándoroltak ki a francia filmművészet világhírű büszkeségei, a legnagyobb 
filmrendezők és idézhetnénk Sadoult, Franciaország* legtekintélyesebb élő 
film teoretikusát, aki a mai «USA megszállás alatti» filmhelyzetet és a 
nagy művészek ebből való menekülését a német megszállás alatti hely
zettel hasonlítja össze. De ne forduljunk irodalmi eszközökhöz, marad
junk továbbra is a számoknál. A helyzet Franciaországban még talán 
az angliainál is válságosabb. Franciaország 9 filmgyárából 6 áll. Mintegy 
60 francia film áll dobozokban bemutatás nélkül, ezek között közel 40 
(negyven!) már legalább 4 hónapjai Bemutatni azért nem lehet őket, 
mert a bemutató mozik már 1949. októberig ki vannak bérelve nagyrészt 
amerikai filmek számára. (Ez év januárjában pl. a 30 Párizsban bemuta
tott film között csak öt volt francia, tehát kevesebb mint 14%. Az már 
külön bosszúsága a franciáknak, hogy a 21 amerikai film csupa szégyen
letes szemét volt, mert az amerikaiak még az ismeri árukapcsolást is 
igénybeveszik selejtjeik elsózúsára, tehát egy-egy komolyabb filmért u 
francia mozisok néhány selejtet is kötelesek látatlanba átvenni, ugyan
akkor, amikor persze a csak egy filmet készítő független francia kispro- 
ducer még azt az egy filmjét is csak szigorú megtekintés után tudja 
eladni.) Ilyen körülmények között természetesen nincs szerény tőkéjű 
független gyártó, aki arra vállalkoznék, hogy olyan filmet gyártson, 
amelyre egyrészt ráfizet, másrészt ami pénzt kap, azt is csak egv év 
múltán. A francia gyártás tehát tragikusan áll, pedig a francia moziközön
ség elsősorban francia filmet akar látni a moziban. És ez nem lényegtelen 
kérdés. Az amerikai propaganda ugyanis sokáig mindenáron el akarta 
Intetni, hogy a közönség nem az amerikai Imperialista filmpolitikának 
következtében kénytelen a filmjeiket nézni, hanem, mert jobban szered 
a hollywoodi filmet. Folyton csökkenő bevételük pedig a mozilátogatotlság 
általános csökkenésével magyarázható. Most a franciaországi amerikai 
iilmérdekeltségek lapja, a «Film Francais», egy közvéleménykululás sta
tisztikáját közli, amelynek adatai szerint Párizs moziközönségének 61.3%-a 
francia filmet szeret látni a moziban. És méghozzá vagyoni állapot szerint 
hogy részleleződik ez a szám' Igen magas jövedelműeknek 37.5%-a, ma
gas jövedelműek 61.6%, közepes jövedelműek 60.5%, alacsony jövedel
műek 70.6%-a. Mindehhez járul, hogy nem Franciaországról, hanem 
csak Párizsról van szó és köztudomású, hogy a vidék mindenütt a nagy
városoknál sokkal nagyobb mértékben előnybe helyezi a nemzeti filmet. 
Ez az épen jobboldalról nyilvánosságra hozott statisztika is azt bizonyítja, 
hogy a hollywoodi film jóllehet a francia kormány beleegyezésével, de a 
francia nép akarata ellenére gyarmatosította és öli meg a francia film
gyártást, tömi a franciák fejét kártékony szemetekkel és teszi éhező 
munkanélkülivé a művészek és munkások ezreit.

Ezt a képet az angliai és franciaországi helyzetről azért mutattuk be. 
mert ez a legjellemzőbb. Ennek a két országnak a gyártása volt ugyanis 
a legerősebb és az amerikai filmmarshallizinus ezt is le tudta alacsonyí- 
tani. Természetesen a kisebb államok sorsa még gyarmatibb mert még 
védtelenebbek. Számunkra azonban éltben a helyzetben is biztatás van.



Minden jel arra mutat ugyanis, hogy az egyre nagyobb amerikai erő
szakosság csak az egyre nagyobb gyöngeség jele, másrészt az erőszakosság 
következtében tönkreteszik és nyílt ellenséggé formálják az európai film- 
munkások és filmművészek ezreit és ezen keresztül a filmiparon kívül 
is egyre nagyobb tömegeknek nyílik fel a szeme. A gyöngeség jelének 
elég számadata áll rendelkezésre. A marshallizált európai országok nyo
mora, a háborús készülődés miatt csökkent amerikai évletszínvonal és a 
kaliforniai film züllött szelleme erősen megritkította a hollywoodi képet 
játszó mozik nézőterét.

1948-ban a filmek jövedelme után fizetett adó 5 millió dollárral volt 
kevesebb, mint az előző évben. A tömegek aktív ellenállására pedig leg
jellemzőbb példa Olaszország. Eléggé ismert, hogy Olaszország filmgyár
tása a háború után egész váratlan művészi színvonalon éledt új já. Szakítva 
a hollywoodi hagyományokkal, filmjeik témáját valóságos problémáikból 
merítették, a fasizmus elleni küzdelemből, a háborúutáni nyomorból, az 
újjáépítésből, az amerikai megszállásból és így tovább. A reális témák 
szárnyakat adtak rendezőiknek és színészeiknek és hamarosan egész sor 
haladószellemű, elsővonalbeli filmmel lepték meg a filmvilágot. A gyártás 
kezdett jól kifizetődőnek bizonyulni. Amíg itt is — mint egyebütt, az 
amerikai film közbe nem lépett. A hollywoodi gyártmányok elárasztották 
az olasz mozikat. Az olasz moziknak évi 35U filmre van szükségük. 
1948-ban 500 amerikai filmet vittek be! Ez az olasz nép keresetének nagy
arányú külföldre pocsékolását jelentette, ugyanakkor pedig az olasz film 
kiszorítását. Az olasz tömegek 1947-ben mintegy 28 milliárd lírát költöttek 
mozira és ennek az összegnek több mint 80%-a hollywoodi kasszába 
vándorolt. Pedig Olaszországnak nemcsak a saját filmjeihez kell biztosí
tania helyet az olasz mozikban, hanem az európai filmeknek is, mert saját 
filmjeiket csak úgy tudják külföldön eladni, ha lehetővé teszik, hogy más 
országok is játszhassák a filmjüket Olaszországban. De az amerikaiakat 
nem lehetett jobb belátásra bírni. Végül is a filmszakma művészei, tech
nikusai és munkásai kierőszakoltak egy törvényjavaslatot, amely azt a 
szerény kívánságot kodifikálja, hogy az olasz mozik évi 365 napból 
80 napon olasz filmet játsszanak. A javaslatból azonban csak nem akart 
törvény lenni. Az olasz közvélemény azzal vádolta Mirola de Pirrót, az 
olasz kormány filmhivatalának elnökét, hogy Tarchianival, a washingtoni 
olasz követtel összejátszva eladják az olasz fLlmélelet az amerikaiaknak. 
Andreotti «democristiano» képviselő is a hollywoodi film érdekében inter
pellált. Ezt a szervezett hazaárulást az olasz film dolgozói nem nézték 
tovább tétlenül és Rómában tömeggyűlést hívtak össze. Ezen a gyűlésen 
részt vettek az olasz film legjelentősebb, ma már világhírű nevei, rende
zők, színészek, színésznők és a film minden számottevő művésze. A gyű
lésen megalakították az Olasz Film Védelmi Bizottságát, leleplezték az 
amerikai /.sóidban dolgozó politikusokat és jogaikat követelték. Végül 
a gyűlés tagjai felvonultak a Piazza del Popolo-ra, az úton hatalmas 
tömegek csatlakoztak hozzájuk és a téren a filmszínészek és a rendezők 
szónoklata közben a mintegy 25.000 főre növekedett tömeg magatartása 
éles amerikaellenes tüntetéssé alakult. A tüntetés ugyanolyan körülmé
nyek közölt zajlott le, mint az a párizsi tüntetés, amelyen annak idején 
hasonlóképen a legnagyobb francia rendezők és filmcsillagok vonultak 
fel tiltakozó táblákkal a Champs-Elyseés-n. Tavaly egy filmkongresszuson 
Pudovkin ezt a jelszót adta az európai filmeseknek: «Erősíteni a nemzeti 
filmgyártást!»



A nyugati világ filmhelyzetének elemzése nemcsak azt a rombolást 
mutatja, amit az amerikai filmimperializmus a marshallizált országokban 
végzett, hanem azt az ellenállást is, amelyet a tömegek — saját kormá
nyaik ellenére is — ezzel a gyarmatosító törekvéssel szemben kifejtenek. 
Ma már a válság jelei az Egyesült Államokban is mutatkoznak. A film
iparban állandóan foglalkoztatott 29.000 munkásból 17.000 munka nélkül 
van. Nem is szólva arról, hogy a filmmunkások nagy része sosem volt 
állandó alkalmaztatásban és most nagy részük egész munka nélkül van. 
A művészeknél sem más a helyzet és az eddig szerződésben lévő 9000 
művészből is 3000 ma szerződés nélkül van. Az európai helyzet és az 
európai ellenállás ilyen körülmények között nem jön kedvezően az ame
rikai filmkapitalizmus számára. Ráadásul ennek az ellenállásnak az 
élvonalában mindenütt a kommunisták és a kommunista pártok vannak, 
mint a nemzeti függetlenség és szabadság legkövetkezetesebb harcosai. 
És ők komolyan szokták venni a harcol.

Czinier József
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/



SZEMLE

Í R Ó K O N G R E S S Z U S O K

Az uk rán  íróknak a  m últ év decem berében Kievben m egtartott össze
jövetele után gyors időbeli egym ásutánban két népi dem okratikus beren
dezkedésű állam : Lengyelország és Csehszlovákia írói is megrendezték 
kongresszusukat. Az ukrán  írókongresszus m egm utatta, hogy a szocializ
m us országában az írók tanácskozása rendkívüli horderejű  kulturális 
esemény, am ely nem csak az irodalom  mesterségbeli kérdéseit van hivatva 
tisztázni, hanem  messzemenően kihat a ku ltú ra  általános fejlődési irá 
nyára. Összefügg ez azzal az alapvetően fontos körülménnyé!, hogy a 
Szovjetunióban, de ma m ár a népi dem okráciák állam aiban is, az iroda
lom megszűnt m agánügy lenni, az írók nem m agánem berek többé. Mű
veik a közösségről és a közösségnek íródnak, elsőrendű társadalm i szere
pük van. Bárm elyikét figyeljük is meg az elm últ hónapokban lezajlott 
u ókongresszusoknak, mindegyiknél meglep bennünket az a széleskörű s 
igén mély érdeklődés, am ellyel ezeknek az állam oknak a közvéleménye, 
sajtó ja és dolgozó tömegei az írók ügye felé fordultak.

Bennünket — akiket a népi demokratikus társadalmi formák követ
keztében az élet igen sok területén a , problémák azonossága vagy rokon
sága fűz a többi népi demokratikus államhoz — joggal érdekelhet: mit 
\égeztek a lengyel és a csehszlovák írókongresszus részvevői, milyen új 
célokat tűztek ki az alkotó írók szeme elé és milyen irányban próbálják 
megszervezni az eddig többnyire zavarosan vagy ellentétesen érvényesülő 
erőket. . *

A stettini lengyel írókongresszust (január 20— 24.) egy nagyfontos
ságú politikai tény előzte meg: a  lengyel m unkáspártok egyesülése. Rövid
del a politikai pártok egyesülése után született meg az írók elhatározása, 
hogy összeüljenek és megvitatva a felm erülő problém ákat, levonják ön
m aguk és m unkájuk szám ára a nagy politikai változás következményeit. 
A politikai tisztulás után szükség volt arra, hogy az irodalom berkeiben 
is tiszta helyzetet terem tsenek, hogy világos és félreérthetetlen feleletet 
ad janak  azoknak, akik a m últban a rra  törekedtek, hogy elhom ályosítsák 
a szocialista ku ltú ra fontos kérdéseit. A lengyel írók túlnyom ó többsége 
világnézetileg m ár a pártegyesülés előtt is a m unkásság haladó politiká
jának vonalán állott, de problém át jelentett a  kisebbséget alkotó kato
likus csoport, mely ködös érvelésekkel igyekezett k ibú jn i a nyílt válasz
adás elöl. A két tábor közti ellentét term észetesen nem újkeletű. A m os
tanit megelőző írókongresszusokon különösen az 1946. évi lodzsi és az 
1947,-i wroclaWi összejöveteleken a  program úi legfőbb pontja az a  világ
nézeti vita volt, am elyet a m arxista tábor folytatott az ú. n. „katolikus“
338



írókkal. Akkor még a két oldal egyenlő félként állott egymással széniben 
a maga ellentétes világnézeti követelményeivel. A harc hátterében húzód
tak meg a semleges írók, akik az írói hivatás „autonómiajá“-nak elvét 
igyekeztek önmagukkal s a világgal elhitetni, kétségbevonva az irodalmi 
művek bármiféle társadalmi-politikai szándékosságának jogosultságát.

Nos, az idei stettini írókongresszus döntő fordulatot hozott ebben 
a többesztendős harcban. A négynapos konferencia legkiemelkedőbb elő
adását a lengyel marxista kritika kiváló elméleti képzettségű írója, Stefan 
Zólkiewski mondotta el a háborúutáni lengyel próza időszerű kérdéseiről 
(tanulmánya megjelent a Kuztiica 1949. jan. 30.-i számában). Ebből a 
beszámolóból, amely a háborúuláni lengyel próza mindeddig legalaposabb 
analízise, a kiváló marxista szerző vizsgálatnak veti alá az ú. n. katolikus 
írók műveit s arra a megállapításra jut, hogy Lengyelországban tulajdon- 
képen nincs is katolikus irodalom, nincsenek olyan alkotások, amelyek 
szerves egybefonódást mutatónak valami „különleges“ katolikus proble
matikával. Lehet ugyan beszélni katolikus kommentárokat tartalmazó 
irodalomról, amely kommentárok többé - k e v és bb é gépiesen vannak hozzá- 
toldva a műhöz, ámde ezek teljes egészükben egybeesnek bizonyos iro
dalmi kategóriákkal, mint amilyen a naturalizmus, lélek tanis ág, forma
lizmus, szürrealizmus.

Érthető, hogy ezek után a megbeszélések súlypontja a szocialista 
realizmus követelményeire tolódott át. Ez lelt a kongresszus központi 
problémája. A kongresszuson részvevő kiküldöttek egyetértettek abban, 
hogy a szocialista realizmus az igazi alkotó módszer, amely megfelel a 
lengyel irodalom mai szükségleteinek. Rendkívül szépen és találóan fogal
mazta meg a mai lengyel próza feladatait említett referátumában 
Zólkiewski. „Azt akarjuk, hogy prózaírásunk a lengyel irodalom legjobb 
haladó hagyományaira építsen. De az új irodalom stílusát és normáit nem 
a múlt irodalmi szabályaiban kell keresnünk, hanem a jelen valóságában, 
a lengyel forradalom és a lengyel újjáépítés szociális valóságában; ezek 
jelölik meg az új kultúra stílusát és normáját. Az író számára ez a való
ság a fontos, ennek a valóságnak igaz, sokoldalú képekben való kiemelése 
a cél. Azt akarjuk, hogy irodalmunk segítsen felépíteni a szocializmust 
Lengyelországban.“ Azoknak a semlegeseknek pedig, akik bármikor 
készek arra, de csak arra, hogy szép szavakban áradozzanak az új Len
gyelország felépítésének lendületéről, azt üzente az előadó, hogy nem elég 
a valóság iránti ködös érzelmi rokonszenv, hanem végre kell hajtani 
azokat a konkrét feladatokat, amelyeket a szocializmus lengyelországi 
megvalósítása érdekében a munkáspártok egyesülési kongresszusa tűzött ki.

Idézzük még Zólkiewski előadásának a/t a részét, amely az irodalmi 
mű értékelésének kérdését tisztázza:

„Valamely mű értékének kérdését döntse el az a szempont, hogy a 
szóbanforgó mű mivel járult hozzá a lengyelországi szocializmus felépíté
séhez, mennyivel gazdagította szellemileg a szocializmus építőjét: a mai 
népet, mely azért harcol, hogy teslileg-lelkileg felszabaduljon rossz, sötét- 
babonás és önző múlt elnyomása alól. És tudjuk mindnyájan, hogy csak 
az igazi, tökéletesen művészi, szép, eredeti és új alkotás bírja ki ezt a 
kritikánkat. A kérdés feltevésénél jelentkező látszólagos utilltarizmus 
semmiképen sem jelenti a művészet és a művészi eszközök sajátosságá
nak lebecsülését.“

A szocialista realizmus széleskörű elvi problémáját a lengyel író- 
kongresszus ilyen rövid idő alatt természetesen nem világíthatta meg min
den oldalról. Néhány komoly felismerés azonban megszületett. A leg-



folitös&bb talán az, hogy a lengyel irodalom mai fejlettségi állapotában 
a szocializmust nem szabad kész receptként tekinteni. Nem kötelező vala
mennyi íróra, de ez jelzi az irodalmi alkotások fejlődésének útját. Arra 
a kérdésre, hoŝ v megvalósítható-e a szocialista reallznUts már most, az 
osztálytórsarlalom keretén belül, az előadók Igenlően válaszoltak. A 
szocialista realizmus Óikkor lelt öz irodalmi ériékeié« normája, amikor 
Lengyelország történelmének színpadán megjelent a munkásosztály, s 
kezébe Vette sorsa irányítását. Hozzáteszi ehhez Zólkiewski. hogy a 
szocialista realizmus csak a szocializmus feltételei között érheti el teljes 
»égét, amikor már a az oc allst a társadalmat s önnek összeütközéseit 
tükrözi.

A szocialista realizmusról s a feléje vezető úttól folytatott term ékeli y 
vita folyamán különösen két nagy, alapvetően fontos feladat rajzolódott 
ki a lengyel író szeme előtt:

1. Az írók ideológiai öntudatosulásának és elméleti ismereteiknek az 
elmélyítése a megvilágítása; ezzel egyidejűleg a müvek esztétikai f űlik - 
dója mellett a megismerő funkció szóhoz juttatása;

2. legyőzni, szétfeszíteni azt az elszigeteltséget, melyben a lengyel 
írók jó része a múltban élt « ina is él, kilépni ebből a magányból, elme
rülni a történeti folyamat eleven áramába, melyben nincs sémiivel! 
gépies előfeltétel vagy megoldás, seníllyeü automatizmus vagy bűvészke
dés, amely bon minden a nép közreműködésével és a nép számára való 
sül meg.

Kiemelkedő vonása volt a lengyel írókongresszusnnk az a kemény 
kritika, amellyel az előadók, köztük elsősorban a próza mérlegét felállító 
Zólkiewskí a lengyel irodalomban még ma 1« megtaláüiató különböző 
polgári filozófiai csökevényeket illették. A közelmúlt lengyel irodalmában 
erős harc folyt a realista szemlélet győzelemre juttatásáért, de — mini 
ahogy az előadó aprólékosan kimutatta — ebben a friss mai realizmusban 
még benne vannak a régi világfelfogás maradványai (naturalizmus, eszlé- 
tjeizmus, fide ista agnoszticizimis stb.). S mint ahogy a múlt év decembe
rében Alexander Korncjcsuk tette a kievj ukrán írókongresszuson, i 
lengyel kritikus i« egyenként jellemzi s értékeli az új lengve! irodalom 
munkásait, kimutatva, mi bennük a meghaladott és mi az, ami a jövőbe 
mutat. Ebből a felsorolásból, amely természetesem nemcsak egyéni írói 
jellemvonásokra vet fényt, honéin az irodalom fokozatos átalakulására is, 
nemcsak a lengyel szellemi élet tanulhat, de a szomszédos népi deiUokrá 
dák irodalma is. Csak néhány kérdést akarunk kiemelni! ezekből a kon 
gresszusi problémákból:

A lengyel publicisztikában és az irodalmi kritikában a haladó írók 
harcot hirdetnek a még mindig megnyilvánuló vuigarizmus ellen. Az iro
dalmi értékelés terén eddig sok volt a formalizmus; „örök“ normák szere 
pellek értékmérőként. A kritikában hiányoztak a tervszerű ideológiai 
szempontok. Rosszul és esetlegesen tájékoztatott ez a kritika. Elég gya
kori jelenség, az is, Hogy olyan írók, akik rendkívül érzékenyen élték át 
a német megszállást, azóta közönyösekké váltak s ma politikai, eszmei 
bizonytalanságban Vannak.

A kongresszusi vitán helyesen hangsúlyozták, hogy nem elég átélni 
az eseményeket, maga az átélés még 6emmiképen sem biztosítja az 
élményből megszülető mű értékét; fontos, hogy a nagy társadalmi válto
zásokat, amelyek ma Letigyelofszagban is folynak, az író mint szocialista 
élje át.

A kongresszuson jelenlévő „katolikus“ írók egyike-másika iróniával 
340



átszőtt felszólalásában megpróbálta összeegyeztetni a maga filozófiáját az 
épülő lengyel szocializmushoz való igenlő állásponttal. Lzekot az érvelé
seket a másik oldal nem fogadta el. A szocialista írók rámutattak a 
katolikus írókkal szemben arra, bogv Lengyelország azért tud hatalmas 
sikereiket elérni az újjáépítés terén, mert munkásosztályát a marxi-lenini 
világnézet mozgatja. Nem elegendő a rrikdttfezenv, a csodálatot tettekkel 
iw ki kell fejezni. Ilyen értelemben kínálták fel az együtt működést azok
nak a katolikus íróknak, akik készek jóakaratukat cselekedetekkel is bizo
nyítani. „Mindenkire szükség van, senkit — ha csak nem osztály eile u ség 
— nem szabad eltaszítftni" — állapítja meg a kongresszusi határosat írt.

A «tét tini összejövetel bizonnyal új állomásit jelent a lengyel iroda
lom fejU’klésében. A balodó írók győzelmét Jelentette, sok fontos kérdés 
tisztázódott, megmutatta az utat mindazoknak az íróknak, akik müveik
kel az új Lengyelország építői közé tartoznak. A lengyel irodalom termé
kenysége most még gazdagabb gyümölcsöket hoz. Úgyszólván mimten 
jelentős lengyel író dolgozik; regényeket, drámákat, verseket írnak a mai 
korról, a inai emberről. Nagy segítséget jelent a kongresszus e téren 
abban is, bogy eldöntötte a „pozitív“ ért ..negatív“ bősök vitáját, meg
cáfolta az egyik katolikus írónak azt a megjegyzését, bogy ,,a jó embe
rek nem érdekesek művészi szempontból" és rámutatott az új szovjet 
irodalom pozitív hőseinek nagy nemzetnevelü jelentőségére.

*
Március 4—6 között folyt le Prágában a csehszlovák írók kongres

szusa, mely a szocializmust építő csehszlovák népi demokrácia mellett 
való egyhangú kiálláson kívül a cseh és szlovák írók életében ionlow 
szervezeti eredményt is hozott: megalakult a Csehszlovák Írószövetség, a 
cseh és szlovák írók közös, önkéjrutes eszmei társulása.

A lengyel írók januári kongresszusa a munkáspártok egyesülésének 
nagy politikai eseményéhez kapcsolódott, a csehszlovák írók mostani 
összejövetele viszont a mtilt év februári vláto/ásainok évfordulóját tar
totta szeme előtt. Ml történt 11)43, februárjában Csehszlovákiában? Le
zajlott a cseh és a szlovák nép életélten az osztályharc történelmének 
utolsó, rövid drámai fejezete: a proletariátus végérvényesen kezébe vette 
a hatalmat. A februári hatalomátvétel nyitoÜu meg a népben szunnyadó 
alkotóerő zsilipjeit, ez tette lehetővé, hogy a politikai fejlődés most in ár 
zavartalan íjtemhen érvényesüljön.

A munkából az írók is kivették részüket, de az ő feladatuk sem volt 
könnyű. A történelmi fordulat: a munkásság irányi tó szerepének kidom- 
borodása, az új szocialista építés gyors 'lendülete, az irodalmi fejlődés 
előtt kirajzolódó új perspektívák arra ösztönözték az írókat, hogy sürgő
sen igyekezzenek megtalálni helyüket az új körülmények között. Az első 
köztársaság és a februári győzelem előtti néhány év irodalmi hagyomá
nya nem túlságosan kedvezett ennek az útkeresésnek. Mi volt az. írók 
szerepe az első Csehszlovák köztársaságban? Mint a legtöbb kapitalista 
államban, itt ás az Volt a helyzet, hogy a haladó írók tekintete azt vette 
észre, ami a régi rendben) rossz, igazságtalan, megalázó volt s e negatív 
magatartás mélyen megszabta az írói magatartást. A kapitalista társada
lomból való kiemelkedés útját aránylag kevesen ismerték fel közülük, 
de e kevesek kétségtelenül a huszadik század cseh és szlovák irodalmár 
oak a legértékesebb káderét alkotják s ők biztosítják ennek az irodalom
nak a provincializmusból való kiemelkedését, egyetemes emberi mondani
valóját és haladó jelegét. Olyan nevek vannak köztük, mint Jiri W öl
ket, Marie Majérová, S. K. Neumann, Marié Punuanová, Vladislav
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Vanéura, Julius Fucik, a szlovákok között Peter Jiiemniczky, Jan 
Ponicain, Laco No vorne« ky. A polgári írók zöme azonban sem cseh, sem 
szlovák részről nem volt képes felismerni az irodalomnak, mint a szociá
lis haladás fegyverének szerepét.

Az első köztársaság irodalma a maga egészében távol állott attól, 
hogy teljesíthesse igazi társadalmi hivatását. Az első világháború utáni 
cseh és szlovák társadalom mély változásai, néhány értékes kivételtől e l
tekintve, nem kaptak helyet a cseh és a szlovák irodalomban. Kétségtelen, 
hogy ennek főoka az írók fejletlen politikai öntudatában rejlett. Még az, 
1946. évi cseh írókongresszuson is — melyet a Nemzeti Front égisze alatt 

rendeztek meg jobb- és baloldali írók részvételével — szép számmal vol
tak hívei az „időfeletti“ művészetnek: csak a múlt évi februári esemé
nyek nyomán derült ki, hogy a politikamcmtes művészetnek ezek a hirde
tői valójában a reakció ügynökei voltak, akik „magasztos“ elveikkel szán
dékosan akartak zavart kelteni az írók táborában, ezzel is akadályozva 
a haladást.

Az 1945—47-es időszak kulturális képéhez Csehszlovákiában is hozzá
tartozik az írók gyakori hosszú hallgatása. Az írók még homályban tapo- 
gatództak, amikor az oi-szág fizikai dolgozói már a kétéves terv új feje
zeteit valósították meg. A háborúutáni irodalomnak ez a lelassúdott fej
lődési menete a múlt év őszén foglalkoztatta a cseh kommunista írók aktí
váját is, ahol e jelenség legfőbb okait az alábbiakban állapították meg: 
A politikai harc fokozott hevessége sok haladó írót arra késztetett, hogy 
abbahagyva az írást, egyéb területen kapcsolódjék be .az építés munká
jába. Egyesekben győzött a bizonytalanság érzése, ami nem feltétlenül 
konjunktúra-okokból következett be. A finom idegzetű emberek néha 
nem tudnak azonnal reagálni a politikai események ugrásszerű fejlődé
sére. A harmadik bénító okot a formalisztikus kritika szerepében kel! 
keresni, ez ugyanis iparkodott megzavarni az írókat. Ezenkívül az írók 
meglehetősen elszigetelten éltek, nem volt közvetlen kapcsolatuk a nép
pel, a valósággal. Hiányzott az írói munka szervezése is.

E negatív vonások mellett vannak a cseh és szlovák irodalomnak 
olyan haladó hagyományai, amelyeknek az újjáértékelése, tudatosítása 
megkönnyítette az írók helyes tájékozódását a február utáni tisztább 
helyzetben. Az elmúlt egy év figyelemreméltó eredményeket termett. Meg
indult a cseh és szlovák irodalom haladó értékeinek a kibányászása, 
melynek során a mai írói észrevették, hogy — mint az új Csehszlovák 
írószövetség alapszabályainak élén olvassuk „a cseh és szlovák irodal
mak története szorosan össze van kötve nemzeteink haladó feívilágosodott 
hagyományaival. Irodalmunk legfőbb alkotásaiban szorosan összefonó
dott a néppel, melynek alkotó erejéből fakadt s amelynek nemzeti és 
szociális felszabadításáért harcolt. A nagy világirodalmak, főleg pedig a 
hatalmas orosz irodalom haladó demokratikus áramlataival való össz
hangban mind a cseh, mind a szlovák irodalom a XIX. században az 
igazi humanizmus számos művét alkotta meg, mely kiemelte nemzeti fej
lődésünk haladó jellegét, a cseh és szlovák népet az elnyomó ellen vívott 
harci fejlődésében ábrázolta, segített formálni a cseh és a szlovák ember 
jellegét azzal, hogy' szüntelenül hangoztatta az igazság iránti szeretetek 
a reakció elleni szakadatlan harcot és u társadalmi igazságosság utáni 
szomjú vágyat“.

A cseh és szlovák irodalmak eme haladó hagyományait a februári 
forradalom után nyílt, egyértelmű, őszinte demokratikus politika juttatta 
ismét szóhoz. A múlt haladó nagyságainak i tömegekhez való eljuttatása
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már nem az írók jámbor óhaja, bauen» a népi demokratikus kormány és 
valamennyi vezető szerv prograntni ja. így emelik ki «lapjainkban a fele
dé« homályából .Jirások-et, a nagy cseh történelmi regényírót,' akit a 
cseh burzsoá-irudalomszcmlélet évtizedeken át kisebbíteni és eltüntetni 
igyekezett, így értékeli magasra a szocializmus szempontjából a c.soli 
szellemi élet a cseh irodalom, képzőművészei, ze«je olyan nagyságait, 
mint amilyen Karel Havlicek-borovsky, Smetana, AteK slb. Hviezdoslav- 
nak, a szlovákok legnagyobb költőjének, Petőfi és Arany lelkes fordító
jának a nép között való propagálását pedig nem kisebb ember indította 
el, mint Klement Gottwald köztársasági elnök, a nép vezére. Ezt u haladé» 
hagyományt folytatják azok a cselt és szlovák írók. akik tevékenyen 
részt kérnek az ország szocialista építéséből, kérlelhetetlen harcol fólv 
latnak a reakció ellen és a világ békéjének megtartására irányuló harc 
részesei kívánnak lenni.

A cseliszlovák írókongresszus ebért a lengyeltől abban, hogy a cselt 
is szlovák írók összejövetelén hiányzott az az élénk vita, amely « len
gyelek megmozdulását vagy a Szovjetéi nióbt'Ii írókongresszusokai jellemzi. 
A februári forradalom óta eltelt egy óv meglehetősen közel hozta egy
ulához az írói elképzeléseket, a reakció, amely a lengyeleknél a külőu 
«katolikus» és semleges tál>or keretében még lígy-aliogy szóhoz jutott, 
itt leljesen visszavonult. A cselt Irodalom színképében ma részben azok 
az idősebb írók dominálnak, akiknek még az első köztársaság Idejéből 
forradalmi ntultjuk van, « akik a forradalmi hagyományhoz «oha hűtle
nek nem lettek, részben a fiatalok járnak az élen, akiknek őszinte építő 
szándékához két/,ég sem férhet.

A világnézetileg közömbös irodalomtól való elfordulás és a harcos 
eszmei művészetek követelménye jellemezte GolKvald elnöknek a kon
gresszushoz (intézett üzenetét csakúgy', mint az egyes írói megnyilatkozá
sokat. A cseh és szlovák irodalom legjobb képviselői szólallak íol az 
összejövetelen és kötelezték magukat a mai valóságot tárgyaló művek el
készítésére.

A most megalakult Csehszlovák írószövetség is ennek a harcos, 
nevelő értékű, eszmeileg felvértezett irodalmi kultúrának a terjesztője 
kíván lenni. Politikai és művészi hivatását az alábbiakban látja:

1. Ösztönözni az írókat, hogy tevékenyen részi vegyenek a szocializ
mus építésében, megszervezni ennek feltételeit, közvetlen és rendszeres 
kapcsolatot építeni ki az írók és az üzemek, mezőgazdaságok s egyéb 
munkahelyek dolgozói között, az írók figyelmét vitákkal, iskolázással, a 
szövetség sajtójával s egyéb'eszközökkel a ’konkrét kérdésekre és' politi
kai feladatokra irányítani, ahogy azokat u népi demokratikus berendez
kedés felveti, hogy ezáltal az írók olyan új művek megalkotására legyenek 
képesek, melyek híven ábrázolják a valóságot a maga forradalmi fejlő
désében s az írók így tevékenyen tudjanak bekapcsolódni a nemzet építő 
munkájába.

2. Űj írókat nevelni a munkások, parasztok soraiból az irodalmi 
alkotásoknak a nép legszélesebb köreiben való terjesztése útján* együtt
működni! eblHMi a Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom szerveivel, a 
paraszti szervezetekkel, az Ifjúsági Szövetséggel, részt venni a munkás-, 
paraszt* é* ifjúsági irodalmi körökben s átadni a tapasztalatokat a kezdő 
fiatal íróknak.

3. Alkotó együttműködést létrehozni a cseh és a szlovák irodaion! 
között a tapasztalatok kölcsönös, rendszeres kicserélésével. Kapcsolatba 
lépni a többi «zláv nemzetek és népi demokráciák irodalmaival. c\" 'ami
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a szolidaritást a világ haladó íróival. Különösen szem előtt tartandó a 
hatalmas szovjet irodalom példája. El kell sajátítani ennek új alkotó 
e l v e i t . i

4. Megismertetni az írókat a marxi-lenini tanokkal, melyek alapján 
egyedül képes az író eszmeileg tiszta világképet alkotni magának. Az 
íróknak meg kell ismerkedniük a munkásmozgalmak történetével, a 
szocializmus Szovjetúnióbeli győzelmének nemzetközi jelentőségével. Ezzel 
a neveléssel kell megszilárdítani az írókban a haladó hazafiasságot, me
lyet tudatos internacionalizmus jellemez s amely a polgári nacionalizmust 
épúgy élveti, mint a hamis kozmopolitizmust. Ezeknek a feladatoknak 
az elvégzése közelebb visz a tartalmában szocialista, formájában nemzeti 
irodalom eszményéhez és segít legyőzni a dekadens, öncélú formalizmus 
esökevényeit, melyek eddig akadályozták az irodalmi fejlődést,

összefoglalva az írói kongresszusok eredményeit, ezeknek az össze
jöveteleknek legnagyobb sikerét abban kell látnunk, bogy a népi demo
kráciák államaiban sorra kicsúszik a talaj a magát politikamentesnek 
nevező reakciós irodalmi felfogás alól. Az ú. n. tiszta művészet — inelv 
megvetően fordult el a nép sorsától és önmagába burkolódzoü — a szo
cializmust építő államokban, mint Gottwald elnök írta kongresszusi leve
lében, „még a haladás látszatát is elveszítette“, helye, jelentősége a nem
zet életében semmivé zsugorodott össze. A különböző zavaros irányok 
helyébe az írók egységes, szilárd akarata lépett: az iroda.mat a társadalmi 
haladás, a holnapért folyó alkotómunka kifejezőjévé tenni. Hiányos 
volna ez a beszámoló, ha nem tennők hozzá, hogy mind a lengyel, mind a 
csehszlovák írókongresszuson s az ezeket követő sa jtómegnyilatkozások- 
ban újból és újból elhangzott egy név, melyre a népi demokráciák írói 
úgy tekintenek, mint eszményképükre és tanítómesterükre. Gorkij neve 
ez, Gorkijé, akinek az író feladataira vonatkozó nézeteit a legtöbb lelke
sedéssel tette magáévá a kongresszusok haladó szellemű írótársadalma.

A kongresszusok eredménye nem volna kielégítő, ha a részvevők 
megmaradtak volna az írói programiunk kitűzésénél s nem villantak 
volna fel a gyakorlati munka kilátásai, biztató, születő művei is. Mind a 
lengyel, mind a csehszlovák írókongresszus meghozta ezt az eredményt is. 
A stettkn összejövetel óta az írók, költők egész sora dolgozik már az ú j 
feladatokon. Roman Szydlowski a Tribuiiu Ludu hasábjain sorraveszi a 
legkiválóbb lengyel írókat, költőket, mindegyik elmondja, min dolgozik 
A témák részben még a tegnapok világába vezetnek, így Leon Kruczkovvski 
a német megszállásról ír, Iwaszkiewicz színdarabja a 20-as évekbe nyúlik 
vissza, Jerzy Andrzejewski 1930-hez tér vissza, ugyanígy Wigodzkv is. 
de Janina Brotniewska már Varsó új jáépiilésérőj ír ifjúsági regényt, 
ugyanerre készül Éva Szelburgova-Zarembina, Tadeusz Borowski, mai 
témát választott Woroszylski, a lengyel újjáépítésről ír irodalmi riportot 
Kozniewski, Rusinek pedig vígjátékot tervez a mai életről.

A csehszlovák írókonresszuson is érdekes bizonyítékát láítpk az írók 
felkészülésének a jövő komoly feladataira. A múlt kritikája mellett méltó 
helyet kaptak a közeljövő irodalmi tervei. Milyen konkrét célokat látnak 
maguk előtt a cseh és szlovák írók? A fasizmus, a német megszállás tema
tikája itt hamarabb lett túlhaladott, mint a lengyeleknél, aminek oka 
főleg az, hogy időközben sokkal frissebb, izgalmasabb élmények vésőd
tek az írók tudatába. A múlt évi februári győzelem az irodalmi fejlődés
nek is határköve lett; az írók azt a fejlődést akarják lemérni, ami az egy
évi időközben lefolyt. A mai édet jobban érdekli őket, mint a tegnapok 
világa. Jarmila Glazarová egy Leningrádról készülő regény mellett a túr
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növi vidék parasztalakjairól ír regényt, ívan Skála fiatal költő elbeszélő 
költeményt készít a tavalyi februári forradalomról, Klíma drámaíró az 
ötéves terv első esztendejéről ír építő célzatú drámát, Fábcra a liudso- 
reg mai életéből meríti mondanivalóját. Hasonló érdeklődés jellemzi a 
fiatal szlovák írókat ás, akik közül egyik-másik már hosszabb ideje, mun
kásként vesz részt a termelési folyamatban s az üzemekben gyűjt anyagot 
új munkájához.

A két legutóbbi írókongresszus eredményei azt bizonyítják, bogy a 
népi demokratikus államokban az írók egyre tisztábban látják feladatai
kat. A Szovjetunió többévtizedes irodalmi fejlődésének példája a szocia
lista realizmus bevált módszerének elsajátítására készteti a szocializmust 
építő írókat, akik nem hu hozma k levonni az új művészi irányzat gyakor
lati következtetéseit sem. Bizonyos, hogy ezekben az államokban az iro
dalom most van azon az úton, amelyre a Szovjetúnió írói már korábbait 
ráléptek: most válik az egész dolgozó nemzet szellemi táplálékává. A két 
kongresszus eredményei már ezt a változást tükrözik.

Kunács Endre
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G R Ú Z I A  N É P I  T Á N C K U L T Ü R Á J A

Suhannak, pörögnek, boszorkányosán gyors lábakkal táncolnak a 
Grúz Állami Együttes tagjak a színpadon. Miközben nézem csodálatos tán
caikat, művészetük elem varázsolja a két évvel ezelőtt látott tájakat. 
Akkor jártuk Grúzia gyönyörű vidékeit. Elevenen felmerül a repülőgépről 
látott vad kaukázusi hegység, hófedte csúcsaival, majd az októbervégi 
Eekete-tengeri fürdőzés, a tea-, a mandarin,- citromültetvények, a tenger
parti és magaslati, modern munkásüdülők ablakaiból elénk táruló csodá
latos táj. A világ egyik legvarázsosabb tája. A főváros, Tbiliszi, élénk, 
egyszerre európai és keleti hangulatú. Széles utai, modern egyeteme, kli
nikái, pionirpalotája, színházai és mellettük a régi festői városrészek ma
gas várfalba épített lakásai, ősrégi népfürdője jut eszembe.

Visszaemlékszem az emberekre, gruziai barátainkra, akik felülmúlha
tatlan vendégszeretettel és figyelemmel vettek körül bennünket. Lelkes 
érdeklődésük irántunk, szeretetiik országuk és nagy hazájuk, a Szovjet
ünk} iránt, fáradhatatlanságuk, amivel megmutatták népük életét, felejt
hetetlen élménnyel gazdagított bennünket és fűzött eltéphetetlen barát
sággal ehhez a néphez.

Emlékszem a hosszú autóidra, a narancs-, szőlő- és teatermö dom
bokon keresztül. A mellettünk elsuhanó kolhozok szép házaira.

Este egy magas hegy tetején lévő ház elé ériünk. A kolchoz egyik 
házánál vacsorával vártak. A hagyományos népi szokások gazdag formái 
közt köszöntöttek bennünket. A gazda és gazdasszony két öreg paraszt. 
Lányaik egyetemet végeztek, tanítónő az egyik. Vacsora után megtelt a 
szoba, összegyűlt a kolchoz fiatalsága. Itt láttam először a grúz népi tán
cokat. A finom Kartulit, a vad Horumit. A táncok szépsége, a tapsok 
ellenállhatatlan ritmusa vonzott és többen mi magyarok nem voltunk 
rest, beálltunk a táncolok közé és bizonyára esetlenül, súlyosan, a grúzok 
súlytalan lebegéséhez képeit, de jártuk a Kartulit.

Tbilisziben «Daisi» című nemzeti, operájukat néztük meg. Grúzia 
történelméből ábrázol hősi részleteket az opera. A táncok pedig: nagy
szerű színvonalú balett, amely a nemzeti láncokat adja elő finoman újjá- 
alkotott és a hősi történetbe beleépített nagy művészettel.

Egyik este fogadás volt tiszteletünkre Tbilisziben. Ott Voltak a város 
politikai és művészeti vezetői. Újra felhangzik a már számunkra jól ismert 
taps és a Kartuli zenéje. Táncoljunk Kartulit. Oly könnyen lejti el előt
tem egyik nagy drámai művésznőjük, hogy újra megpróbálom, de rá kell 
jönnöm, nagyon nehéz.

Most itt elevenednék meg előttem az ismerős táncok. Barátaink el
jöttek hozzánk és elhozták csodálatos művészetüket, ‘ népük jókedvű, 
optimista hangulatát, magával ragadó temperamentumát.

Nehéz a gruz-csoport táncait szavakkal jellemezni, értékelni. Sze
münk felfogta a nők síma, lebegő suhanását, ritmizált, madárszárny- 
csapásához hasonló kézmozdulatait, büszke fejtartását. A firíi táncosok 
káprázatos gyorsaságát, a térrajz gazdag formáit. Hol ámulva, hói 
ujjongva nézzük a férfiak spiccelő táncfiguráit, amelyek a férfias vir
tuozitást és ügyességet fejezik ki. De halmozhatnánk a jelzőket és még
sem tudnánk szavakkal leírni ezeket a táncokat. Inkább olyan vonásait 
kell megragadnunk, amelyek értelmünkhöz szólnak.

Erősen megragad a grúz népi táncok színpádszerűsége. Meggyőződtünk 
róla, hogy ezek valóban a nép táncai és a színpadra alkalmazó mester
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raff; tudta őrizni a táncok eredeti Jellegét. Egyszerre Foglalják magukba 
a mépi táncok spontán lendületét, frissességét és a színpadi táncművészet 
kifinomult, bonyolult vonásait. Legszebb példái a népi tánc és a szín
padi tánc egyesülésének.

Ezek a táncok népük legszebb tulajdonságait, jellemvonását fejezik 
ki. Beszélnek n grúz nép hősiességéről és harcias ügyességéről, a nők 
iránti nagy tiszteidről. Az asszonyok finom tartózkodása és büszke ön- 
ludata nyilatkozik meg a női táncokban. Játékosság, a szerelem finom 
kifejezése, az áradó jókedv, tréfás irónia váltják egymást a pergő mű
sorban.

A formák gazdagsága és szépsége elkápráztat, de nemcsak ezt látjuk 
a táncokban. Hiszen a legszebb formák is fárasztókká válnak, há nem 
közvetítenek számunkra mondanivalót, tartalmat. De ezek a táncok meg
értetik velünk a grúzok történelmét, a népet és világát. Egyszerre közve
títik kultúrájukat és a jelen népművészetét.

Ismernünk kell a grúz «tép történelmét, azt, bogy nemzeti független
ségéért hosszú évszázadokon kérésziül kellett küzdenie, tudnunk kell 
arról, bogy a nép feudális urak, hercegek elnyomása alatt élt és nyomor- 
gott a gazdag Grúziában. A felkelő nép ellenében a nagybirtokos herce
geket hol a török szultán, hol az orosz cár támogatta. így könnyebben 
megértjük táncaik szellemét és még többet mond számunkra ez a művé
szet. Megértjük ezekből a táncokból és a grúz nép történelméből, hogy ez 
a harcokban bátorrá és erőssé edzett nép milyen erővel csatlakozott az 
orosz cárt és a feudalizmust elsöprő szabadságmozgalomhoz. Számára az. 
Októberi Forradalom győzelme egyszerre, jelentette nemzeti létének fenn
maradását és a felszabadult nép boldogságát. A szabad nép életöröme árad 
táncaikból.

Csak így a történelmi valóságot és táncaikat összevetve érthetjük 
meg igazán ennek a művészetnek lényegét. Meglepődtünk, amikor egy 
beszélgetés alkalmával a gruz-csoport vezetője kérdésünkre azt válaszolta, 
hogy Grúzia népi tánckultúrája . az Októberi Forradalom előtt teljesen 
lefojtott, pusztuló, hanyatló kultúra volt. Ügy tűnt ebből, amit láttunk, 
hogy ez a kultúra évszázadok óta virágzó és élő. De nem így volt. A 
cárizmus alatti nemzetiségi elnyomás nem engedte, hogv a grúzok népi, 
nemzeti művészete éljen. Ezt az elfojtott, lappangó művészetet csak a 
szovjet-rendszer bölcs nemzetiségi politikája, a népek felszabadítását a 
maga igazi értelmében megvalósító lenini-sztálini politika keltette így 
életre. „Lenin és Sztálin megtanított, hogy népi mtívészetüiiDk felé kell for
dulnunk s megbecsülve hagyományainkat, a múlt klasszikus alkotásait, 
kell megteremtenünk új szocialista nemzeti művészetiünket. Mi a művé
szet dolgozói követtük a tanítást“ — mondta Szuhisvili. „Felszabadulá
sunk után terjedt cl a népművészet; csak ekkor lehetett úgy 'kifejleszteni, 
hogy valóban a 'népé, az egész népé legyen. Ma nincs olyan grúz, aki ne 
táncolná saját népi táncait.“ —- tette hozzá.

A forradalom után Grúziában állami táncgyüjtés indult el. Járták az 
országot és gyűjtötték táncaikat. Nem volt könnyű, mert sokszor mozai
kokból kellett összerakni a már pusztuló táncokat. Könyvekből, leírások
ból, freskókról, képekről rekonstruálták régi táncaikat. (Magunk láttuk 
azt a XII. századi freskót, egy régi templom falán, amely a „Számúja“ 
című tánc felelevenítésehez segítette Szuhisvilit. — A gyűjtés a munka 
egyik része volt. El is terjesztették a táncokat s közben vigyáztak, hogy 
ezek ne veszítsék el sajátos jellegüket. Grúzia számtalan vidékén más és 
más jellegű táncok élnek, megfelelően az ország sok törzsből álló lakos



ságának. Ezeket tisztán őrzik » a továbbadó, vagy a feldolgozó művész 
« táncok karakteréhez nem nyúlhat, különben elrontja azokat.

Minden iskolában, a legalsó foktői a főiskoláig tanítják Grúzia népi 
táncait, tanítják üzemekben, gyárakban, klubokban. Táncolják ezeket a 
népüunepeken. Minden évben megrendezik a Táncolympiádokat. Itt tűnnek 
lel a legügyesebb népi táncosok, akik aztán mint Szuhisvili táncosainak 
egy része is, az Állami Táncegyüttesbe kerülnek vagy továbbképzőket 
végezve, táncoltatok lesznek. A népi tánc és a testnevelés is szorosan 
összekapcsolódik ezeken az Olympiádokon: „a népi táncok ügyesítő, fér
fias, bátorságot és erőt igénylő mozdulatai jó nevelői ifjainknak. Lá
nyaink nemkülönben a legszebb tartást, szép mozgást és rendkívüli ügyes 
séget sajátítják el, ha ezeken a táncokon nevelődnek.“

A táncgyüjtés és feldolgozás még ina is folyik Grúziában, a tbilisi 
Központi Népművészeti Intézetben, IIt különböző szakosztályok foglalkoz
nak a népművészet minden területével, így a tánccal is. .Az intézet fel
adata, a gyűjtésen kívül, a gyűjtött táncok közvetítése a tömegek felé. A 
tudomány nemcsak gyűjt, rögzít és elraktároz, hanem eredményeit azon
nal közli és az eleven életet — ebben az esetben a művészetet — szolgálja.

„Most kezdünk csak dolgozni — fejezte be Szuhisvili —. a színvo
nalat emelni akarjuk. Tudjuk, hogy .az elért eredményeknél való meg
állás lefelé vezet.“

Grúzia művészei nemcsak gyönyörködtettek bennünket, művészetük 
és magatartásuk egyaránt követendő példa is számunkra. A szocialista 
művész magatartásával jöttek hozzánk — mint a szovjet kulturális hónap 
minden egyes művésze —, tanítottak bennünket, nemcsak a színpadról, 
nemcsak példájukkal, hanem minden szabad idejüket arra használták, 
hogy fejlődő, csírázó nemzeti tánckultúránkat gyakorlati cs elméleti okta
tással segítsék. Mi hálásan, lelkes érdeklődéssel fogadtuk a tanítást.

Elsősorban azt a tanulságot vonhatjuk lé a grúz tánckultúra alap 
ján, hogy a népi és klasszikus hagyományok felelevenítése és kifejlesztése 
hogyan válhat egy haladó, magasrendü és egységes nemzeti kultúra alap
jává, ha annak gazdasági és társadalmi feltételei is megvannak.

Ez a tánckuitúra minden más művészeti ág mellett Grúziában való
ban egységes, az egész népet, városi és falut, egyaránt átható művészetté 
vált. Tanulságos volt számunkra, hogy az egységes közösségi kultúra 
hogyain tudja megtölteni újra a várost is sajátos nemzeti vonásokkal, 
hogyan éleszti fel a városi folklórét. Láttuk tbiliszi felelevenített XIX. 
századbeli táncait. A városi táncokat, amelyek akkor még éhek. Az utána 
következő korszak, elnyomó, a városi kultúrát elszíntelenítő hatására 
ezeket a táncokat elfeledték.

A szocialista Szovjetuniónak az egész népet átfogó, közösségi művé
szete a városnak is visszaadta nemzeti karakterét, visszaadta sajátos mű
vészetét. így is közelítette a város lakóit az egész ország népéhez. A népi 
kultúrából nemzeti kultúrát fejlesztett ki, amely gyökereivel az egész nép
ben és magasrendű művészeket nevel, akiket a nép megért és szeret.

A grúz táncművészet dolgozói, Szuhisvili és csoportja, otthoni tár
saikkal együtt, valóban híven követték Lenin és Sztálin tanítását. Ezen 
az úton újjáteremtették azt a csodálatos tánckultúrát, amelynek egy-egy 
szemelvényét gyönyörködtetésünkre és okulásunkra elhozták hozzánk.

O. Kemény Zsuzsa
348



KRITIKA

A i i f l ic s  E r z s é b e t :

AZ EGYHÁZI REAKCIÓ 184&—19-BF.N 
Szikra 1949

Az olvasói. Audios Erzsébet könyvét újra és újra forgatva, kettős 
feszültség hatja át. Először azért, mert a könyv a magyar szabadságharc
nak valósággal eltitkolt, agyonhallgatott, igazi összefüggéseiben fel nem 
derített részieteit adja elő. Másrészt feszültséggel tölti meg a könyv lapjait, 
hogy a történeti tények előadása közben, 48—49 egyházi reakciós erőinek 
bemutatásából egyre jobban megértjük napjaink egyházpolitikai harcainak 
értelmét, rejtett indokait, valóságos összefüggéseit a hazai s külföldi 
reakcióval. í'848. megünneplésének irányelveiről szólva annakidején Révai 
József szögezte te: «Az 1848-as magyar forradalom 100 éves évfordulója* 
nak megünneplésénél abból kell kiindulni, hogy a megemlékezésnek nem 
szabad puszta történeti visszaemlékezésnek lennie, hanem a történeti meg
emlékezést szervesen össze kell kapcsolni a nemzet mai feladataival.» 
Ez a helyes történet politikai szemlélet mutatkozik meg, a nélkül, hogy 
egyetlen kihegyezett mondattal, egyetlen utalással jelezné, — Audios 
Erzsébet művében. 1848-nak, 1948-nak egyházpolitikai harcait történeti, 
politikai, gazdasági és művelődési összefüggésükben ebből a könyvből 
mindenki megértheti s tudományos munkának, mely egv korszak vizsgála
tával foglalkozik hiteles és bőséges források alapján, javarészt az ellenfél, 
az egyházi reakció munkáiból, adattárából merítve, nagyobb dicséretet, 
méltóbb elismerést alig adhatnánk. A történész tárgyilagos tudása és a 
politikus szenvedélyes hite kellett művéhez, különben vagy történeti hite
lét, vagy politikai- igazságát veszítette volna el.

Megdöbbentő könyv! Még azok is, akik többé-kevésbbé ismerték a 
nagyklérus, a két prímás — Hám és Scitovszkv — és a püspöki kar 
48-ellenes magatartását, 1849. tragikus bukásakor mutatott alantas szere
püket, mit Horváth Mihály is jellemzett annakidején, meg kell, hogy 
rendüljenek e részletes és összefogó kép láttán, amely a reformok 1848. 
előtti ellenzésétől az 1849. október 6 utáni Te Deum-okig a katolikus 
főpapság habsburgista, magyarellenes, jobbágy-parasztellenies, fejlődés
ellenes, végül: hazaáridó magatartását és akcióit sorra leleplezi. Érthetővé 
válik az egymást követő fejezetek olvastán, hogy nemcsak az egyház- 
történészek, hanem a politikai történetírás kisebb-nagyobb mesterei miért 
hallgatták cl történelmünknek ezt a szégyenteljes fejezetét. Mintékünk 
azonban tanulnunk kell ebből a könyvből, nemcsak kísérteties analógiái 
miatt, hogy közelmúlt harcainkat jobban megértsük,. hanem jövendő 
feladataink illúziótlan, tiszta szemléletéhez is.
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A könyv fejezeteiből sorra kiderül, hogy 1848. kezdeményei s a sza
badságharcnak s a 48-as társadalmi forradalomnak minden eseménye 
szemben találta magával a katolikus egyházi reakciót. Andics elemzéseiben 
világosan különböztet a főpapság s az alsópapság radikális körei között, 
egy pillanatra sem általánosít s mikor a klérus és a Habsburg-uralkodó- 
ház uralmi és gazdasági érdekeinek összefüggéseit elemzi, mindenki szá
mára világossá válik, hogy ez az érdekösszefüggés észszerűen s természe
tesen csak az uralkodóház és a főpapság között állott fenn s jól elbírta, 
az uralkodónak az egyház ügyeibe való legmélyebb beavatkozását is. Az 
alsópapság ennek a kapcsolatnak gazdasági és hatalmi előnyeit épen 
nem élvezte s ezért ha nem is egészében (mert erről azért nem beszél
hetünk!) igen sok helyütt becsületesen csatlakozott a szabadságharchoz. 
A főpapságot azonban az sem zavarta, hogy az uralkodóház főkegyúri 
jogait ugyancsak érvényesítette s pl. püspökségek be nem töltésével (ilyen
kor a püspökség jövedelme ugyanis a kincstáré volt) gazdaságilag is 
kiaknázta jogait, az iskolaügyre minden fokon felügyelt; az érdekazonos
ság mérve akkora volt, hogy a főpapság a katolikus autonómia jogát csak 
akkor vetette fel, amikor a Habsburg-monarchia támaszát végkép elveszni 
látta. De jó emlékezni arra is, — Andics idézi, — ahogy Lonovics püs
pöknek Kossuth válaszol az autonomisla igények bejelentésére: a katoli
kus autonómia azt is jelenti, hogy az egyház az államtól kapott javadal
makról is lemond, mire az egész ügy abbamaradt. Hogy a katolikus 
főpapság, de a klérus reakciós része is mennyire egynek tekintette a maga 
egyházi-vallási ügyét a Habsburgokéval, arra a könyv számos adattal 
szolgál. Nemcsak Hám konspirációira, valóságos kém jelentéseire gondo
lunk itt, Scitovszky nyílt szervezkedésére, vagy a magyar' történelemnek 
arra a tán legmegvetendőbb fejezetére, amikor 49. októberének mártírjait 
gyászoló hazánkban Scitovszky János, akkor már hercegprímás, nem 
a mi mártírjainkért mond persze gyászmisét, hanem október 8-án a csá
szári csapatok elesett katonáiért celebrált ünnepélyes nagy halotti misét, 
miután néhány nappal előbb október 4-én a halálos némaságba dermedt 
országban Te Deumot tartott. Nem erre gondolunk elsősorban, nem is a 
Religio és Nevelés című klerikális lap elvetemült, antidemokratikus cik
keire (oly könnyű lenne mindig párhuzamokat kimutatni a mai katolikus 
sajtópolitikával!), hanem arra az illegális szervezkedésre, szervezett rém
hírterjesztésre, amivel az egész országban faluról-falura Kossuthék, a 
szabadságharc minden intézkedésével kapcsolatban megszervezték az 
ellenforradalmi akciókat. Mai tapasztalataink alapján sem megvetendő 
ennek a tudatos ellenforradalmi, reakciós szervezkedésnek egj ês mozza
natait figyelemmel kísérni s külömiöeen tanulságos például, hogv az iskola
üggyel kapcsolatosan milyen aggálytalan államellenes agitációba kezdtek, 
pásztorlevelek, körlevelek, sajtó, helyi gyűlések szervezése a plébániákon, 
a nép egyszerű hitével való tudatos visszaélés mind része volt agitációjuk- 
uak. Amíg a szabadságharc vezetői élükön Kossuthtal kerülték az egyház
zal, különösen a katolikussal az összeütközést, nem egyszer nyíltan meg
váltják, hogy elveikkel ellentétben a magasabb nemzeti célokért küzdve 
a becsületes kiegyezést ajánlották s mindig is megteremtették a kölcsönös 
engedékenység és megértés lehetőségét, addig a klerikális reakció — bár 
a szabadságharc nagy győzelmei idején látszatra felvette a megértés ál
orcáját — minden lehetőséget felhasznált a szabadságharc ellen s az első 
adott lehetőség pillanatában elárulta a nemzet ügyét. (Az már aztán más 
kérdés, hogy árulását oly otrombán s cinikusan hajtotta végre, hogy 
Horváth Mihály, a katolikus püspök, Kossuth kultuszminisztere, el sem
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hitte, hogy az úruló népellenes püspökkari pásztorlevél hiteles lehetne 
s Windischgratzék hitvány hamisításának tartotta. Kiderült: hiteles püs
pökkari pásztoriéval volt.) Arra is jó. ha felfigyelünk, hiába sürgették ezt 
a főpapságot nyílt és határozott állásfoglalásra a nép ügye mellett s ma 
is érdemes olvasnunk a bicskei plébánosnak. Barsi Józsefnek nyílt szín
vallást követelő írását, «szózatát» a főpapsághoz:

«Ti majd csak a győztesnek diadalszekere előtt foglak tedemnot éne
kelni, legyen a győztes nkár a jó ügy, akár az ármány?

De a nép emlékezni fog mostani némaságtokrá és ha rabigába dőlni 
talál, átkot szórand fejetekre, milliomszorost, mert öt veszni hagytátok; 
ha pedig kivívja legszentebb jogainak elismerését, a mint kjvivandja 
nálatok nélkül életét és szabadságát, úgy nálatok nélkül élvezendi is.»

Barsi Józsefnek hosszú várfogságába került ez a szózat, hiszen a 
Religio és Nevelés kegyes szemforgatással követelte a demokráciában bű
nös papok megbüntetését, s az is bizonyos, bog}' szózatára nem érkezett 
pozitív válasz. A püspöki kar hallgatott s hogy a hálaadó istejitjsztelctel 
kinek a számára, mily politikai fordulóra tartogatta, azt már láthattuk. 
Mindezek tudatában természetesen nem lepődhetünk meg azon, hogy nem 
volt rágalom, amit a klerikális reakció s főként a főpapok a szabadság- 
harc eszméi és gyakorlata ellen föl ne hoztak volna, nem lehet meglepő, 
ha a vallásüldözés vádjait koholják, ha — mint a tisztán látó Március 
Tizenötödike, Petőfiék lapja írja — a parasztót azzal rémítgetik, hogy a 
mennyei boldogságot veszik el tőle, ha a szabadságharc leveretése után 
Kossuthot < bandita-talentumnak * nevezik s az osztrák elnyomó hadsereget 
a magyar népnek szánt hercegprlmási üzenet «az igazi béke angyalai»- 
nak nevezi.

De nem folytatom e részletek idézését. Könnyű lenne a 48-as illegá
lis, konspirativ cselekvések, lazító pásztorlevelek, népellenes szervezkedé
sek «párhuzamos helyeit» bemutatni, vagy Hám, Seilovszky leveleiből, 
jelentéseiből, felségfolyamodványaiból s pászlorleveleiből idézeteket kike
resni s azokat az elítélt prímás írásaival összevetni, vizsgálni a múlt és 
jelen klerikális reakció belpolitikai és külpolitikai elveinek s cselekvései
nek hasonlóságát, az akkori s mostani klerikális sajtó szellemi elmaradott
ságát s mind, mind az analógia kínálkozó jelenségeit. Nemcsak azért nem 
teszem, mert Andics is fölényesen elhárítja a kínálkozó analógiákat, 
hanem azért sem, mert a párhuzamos helyek bármily csábítóak s tanul
ságosak is egyben, sokszor félre is vezetnének. A magyar népi demokrácia 
tanult 1848. eredményeiből, diadalmas harcaiból, nagy elveiből s tanult 
hibáiból, bukásából is. A klerikális reakció elleni harcnak más fázisában 
vagyunk ma már. mint voltak Kossuthék; a mi köztársaságunk, amikor 
biztosítja az egyházak számára a szabad vallásgyakorlásnak elvi és gya
korlati feltételeit, ugyanakkor erős kézzel lesújtott s a jövőben is lesujl 
a népellenes konspiráció fészkeire.

Mégis, természetesen állandóan kísértenek az analógiák s ez a Révai 
megkívánta értelemben föltétlenül helyes is. Andics könyvének épen az 
a nagy érdeme, hogy kettős funkcióját hiánytalanul betölti: felderíti a 
magyar történelemnek egy elhallgatott, meghamisított részét, másrészt 
a nélkül, hogy föl is említené, minden sorában mai feladatainkra figyel
meztet, mai kérdéseink jobb megértéséhez ád kulcsot s problémáinak 
részlete/ő kibontásával az eltérésekre, a meghaladott helyzetekre is fel
hívja a figyelmet. Mindezt csak elősegíti stílusának puritánsága, szenvedé
lyes pillanatokban is tartózkodó egyszerűsége.

Művének ez a jellegzetessége, ez a bravúrosan megoldott kettős funk
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ciója határozza raég 'jelentőségét, emeli ki a történeti monográfiák, rész- 
Jettanulmányok közül. Mikor leleplezi az egyházi lörténészek elleplező, 
hazug tárgyalási modorát, hamisításaikat, a hazaárulás nyílt vagy alig 
leplezett feldícsérgetéseit, ki nem rnondottan maga is rámutat a történeti 
művek egyik legjelentősebb funkciójára: a nemzet, a társadalom eleven 
tudatát is formálja saját történelméről való helyes vagy téves tudata. 
Andics Erzsébet könyve azok közül való, amelyek a nemzet, népünk he
lyes, igaz történeti s így helyes és igaz politikai tudatát segítenek kifor
málni. Ezért tartjuk könyvét a felszabadulás utáni egyik legjelentősebb, 
egyik legkiemelkedőbb történetpolitikai tanulmánynak.

Orfutny Gyula

Hideg Sándor:

tüzpróba

— Athenaeum, 1949. ——

Számotadni a paraszti múltról a 
történelem színe előtt; fejlődésünk 
mai szakán ez a kérdés a legfonto
sabbak és legsürgetőbbek egyike. A 
helytálló számvetés elengedhetetlen 
feltétele és szükséges igazolása min
den lépésnek, amit a földreform után 
a mezőgazdaság fejlesztésében, a pa
raszti osztályviszonyokat leplező feu
dális maradványok és polgári előíté
letek felszámolásában eddig megtet
tünk s amit a fejlődés bátorító pa
rancsára ezután inég nagyobb körül
tekintéssel —- következetesebben — 
teszünk meg. A számadás folyton-fqlv- 
vást történik. Amikor az egy cselédet 
tarló, de kataszteri jövedelménél fogva 
a szövetkezeti törvény kizáró hatálya 
alá nem eső gazdálkodó esetében 
arról van szó, hogy kuláknak kelt-e 
minősíteni ezt a gazdát vagy sem, 
akkor a helyi Défosz.szervezeí, a szö
vetkezet igazgatósága, vagy a népi 
bizottság történelmi ítélőszékké alakul 
s ezzel a felelősséggel dönti el a kér
dést. Amikor a fúzióval egyidőben 
demokratizált általános szövetkezet 
ügyvezetőjét kell megválasztani, vagy 
amikor afelől kell dönteni, . hogy az 
alakuló terxnelőcsoport a szövetkezeti 
gazdálkodásnak melyik típusát válassza 
a bárom közül s ott müven munka

egységeket használjon, — ilyenkor 
mindig mérlegre kerül az egész pa
raszti múlt. Nincs ma a mezőgazda
ságnak s általában a paraszti életnek 
olyan kérdése, amelyre felelni tudnánk 
a múlt határozott, szigorú értékelése 
nélkül. Ez. a vagy igent, vagy nemei 
mondó ítélkezés történik az egyszerű 
adás-vételi viszonylattól kezdve a 
pályaválasztás vagy a házasödás kér
déséig. S nemcsak az élők cselédsor
ban, meg a kistermelés sorvasztó 
gondjai közt eltöltött évtizedek nyom
ják a mérleg egyik serpenyőjét, hanem 
nyomja az, egész mult, a barmad- 
negyedizigleni ősök sorsa is.

Valamikor úgy látszott, hogy az 
efféle számvetés inkább csak az írók 
feladata. Fejlődésünk egyik legbiztu- 
lóbb jele, hogy ma már ez a látszat 
eltűnőben van s helyét a paraszti tö
megek tényleges számvetése foglalja 
el. Befellegzett az írói hivatás ama ki
váltságos gyakorlatának, amikor az 
író — a nagy. ég tudta, miféle jogon 
— kényére-kedvéíe turkál! a maga 
és a mások múltjában; s onnan fele
lősség nélkül halászta elő a meglepő
nél meglepőbb tanulságokat, .bölcses
ségeket, jóslatokat stb. Persze a be- 
fellegzés épenséggel nem azt jelenii. 
hogy az író munkáját ezután majd
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valaki más végzi el az író helyeit. Azt 
jelenti, hogy az írónak, végre szerepé
hez méltó helye van a dolgozók társa
dalmában, munkáját épúgv megbe
csülik, mint ahogy érdeme szerint be
csülik meg a traktorvezetőt, vagy a 
bognár munkáját. A traktorvezetőt cl
csapják, ha nem tanul meg jól szán
tani, az írót pedig, aki a való életről 
szamárságokat mond, ezután nem egy
két tanácstalan kritikus dicséri meg, 
hanem az érdekellek százezrei és mil
liói vonják majd felelősségre. A mull
hoz viszonyítva fontosságban, felelős
ségben és rangban óriási emelekedésl 
jeleni ez az írói mesterség számára: 
az írók dolga, hogy megfeleljenek fel
adatuknak.

Az sem véletlen, hogy a fentiekhez 
hasonló fontolgatás nélkül könyvet — 
nemcsak paraszt-tárgyát — ma már 
szinte el sem olvas az ember. Sokan 
még restellik, ha olvasás közben akar- 
va-akaratlanul durva összehasonlítá
sokat tesznek a valóság és a regénv 
világa közölt; de az irodalom szenl- 
séges zagyvasága iránti tisztelet egyre 
sápadtabban pislákol már bennünk s 
egyre erőteljesebben motoszkál az 
igény: tudni akarjuk, miről beszél az 
író, tisztán akarjuk látni, helyesen 
beszél-e.

Rideg Sándor regényével kapcsolat
ban nemcsak azért kell mindezt el
mondani, mert a regény tárgya a pa
raszt i múlt egyik jelentős darabja, 
hanem azért is, mert Rideg Sándor 
kitűnő regényt írt. Önéletrajz tormá
jában a századelejei paraszltörténel 
legjellegzetesebb képét mutatja meg: 
a cselédsorsot a munka, a háború és 
a forradalom körülményei között. Ma 
már mindenki elölt világos, hogy a 
parasztság sorsa szempontjából milyen 
döntő jelentőségű volt ez a korszak. 
Maga az idejétmúlt feudalizmus annál 
fokozottabban fejtette ki mérgező ha
tását, minél korhadtabbá vált, de össze
párosodva a válságokkal terhes kapi
talizmussal, együttesen még teljesebb 
és véglegesebb akadályai lettek a fej
lődésnek. A parasztságnak két ellen
ség elten kellett volna harcolnia,

amikor erej'e az egyikkel szemben is 
kevés volt. Kevés volt, mert a másik 
ellenség, a kapitalizmus, ott lappangott, 
a paraszti fronton belül is, rontva és 
bomlasztva minden egészséges erőt, 
ami legalább a földesúri kastélyok ki- 
füstölésére elég lett volna. De rontva 
és bomlasztva főképpen azt az öntu
datot, amely már akkor elvezethette 
volna a dolgozó parasztságot egyetlen 
igazi szövetségeséhez, a munkásság
hoz. Munkásöntudatú parasztok he
lyett, fölös számban gyáva, a kapita
lista ígérettől megejtett «gazdatársa
kat» nevelt ez a korszak.

Rideg Sándor nem esik abba a 
hibába, hogy a kél ellenség közül csak 
az egyiket veszi észre. Tudja, hogy az 
uradalmi cseléd kétségbeejtő állapo
tából a szabadulás útja — hu egyál
talán szó lehetett ilyenről — újabb 
rabságba vezetett: az önálló kister
melő banktól, kereskedőtől, adótól, a 
kapitalista harácsolás minden rémétől 
sanyargatott helyzetébe.. Rideg Sándor 
ezt a kegyetlen törvényszerűséget 
mélységesen megszenvedett élménye
ken keresztül s az. emberi indulat 
nagyszerű kitörései közepeit mutatja 
meg. Önéletrajzot ír. így módjában 
van közvetlenül személyes ügyévé tenni 
gyerek pajtásainak szolgatársainak, csa
ládjának. munkás barátainak fő gond
jait és apró örömeit. A közvetlenség
ből, a szubjektív hitelességből szárma
zik regényének éles és biztos hatása, 
de innen származik ábrázolásmódjá
nak egyetlen komoly veszedelme is.

Ez a veszedelem abban áll, hogy az 
író sorstársai életéből nemcsak a gon
dokat vállalta személyes ügyévé, ha
nem sokszor önző módon sajátítja ki 
egymagának a lázadás jogát is. Mindaz 
a .megoldásra váró kérdés, amit a 
regény oly érzékletesen és tisztán föl
vet, végül -— úgy érezzük — felelel 
nélkül marad*, pontosabban úgy érez
zük. hogy egyetlenegy személy felel 
értük: Rideg Sándor. Szó sincs róla, 
hogy az író ezt így akarta volna. Azt 
is nagyon jól tudjuk, hogy az ura
dalmi béresnek lehetetlenül messze föl
dön szét kellell néznie abban az idő*
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hen, lm nyugtalan gondolatainak tár
sakat, kivezető utat akart találni. 
Mindez azonban nem menti föl az írót
a kötelesség alól, hogy saját legmeré
szebb vágyait is igazolnia kell s az 
igazolásnak egyetlen lehetősége az, ha 
megkeresi a többiek vágyait, hozzájuk 
méri a magáét és a fejlődés felismert 
törvényei szerint keresi a megoldást 
mindannyiuk számára. Egyetlen — 
bármilyen markáns —■ egyéniség még 
jelkép formájában is kevés ahhoz, 
hogy helytálljon mindenért, ami Rideg 
Sándor életének első húsz esztendejé

ben a magyar parasztsággal történt. 
Rideg Sándor bizonyára jól tudja ezt, 
azonban kevés gondot fordított arra, 
hogy regénye nyomán az olvasók se 
érthessék félre ezt a fontos igazságot.

Mint minden könyv, amely ma » 
parasztság múltjával íogh Jkozik. a 
Tiizpróba is folytatást kíván. A paraszt- 
regények lüzpróbája ma az, ha a múlt
beli tanulságoktól el tudnak jutni az 
aktuális jelen problémáinak helyes föl
vetéséig és ábrázolásáig. Ezt a további 
tűzpróbát várjuk Rideg Sándortól is.

Erdei Sándor

OTHELLO
- Nemzeti Színház —

Ezen a helyen a Lear Király Nem
zeti Színházbeli előadásával kapcso
latban mutattunk rá arra, hogy szín
házi kritikánk egy részében bizonyos 
-— tudatos vagy öntudatlan — ellenér
zés él Shakespeare dramaturgiájával 
szemben. A vérengzés, az átkok szó
rása, a látszólagos cselekményhal 
mozódás és a fonna vélt lazasága: 
ezek azok a sajátosságai a shake- 
speare-i drámának, amelyeket sok kri
tikusunk rosszaló mellékzöngével szo
kott fel-felemiíteni. A lángésznek 
kijáró tiszteletadás mögül úgy kandi
káltak ki az idevágó megjegyzések, 
mintha azt akarnák diszkréten tudo
másunkra hozni, hogy ennek — az 
általános műveltséghez egyébként 
hozzátartozó -— szerzőnek az aktuali
tása is bizony lejárt már.

Az Othello előadásával kapcsolatban 
ezek a hangok nem szólaltak m e g .  
Kritizálták az előadás mikéntjét, de a 
szerzővel szemben nyilvánított óvatos 
re/erváltsággal ezúttal nem tajálkoz- 
tunk. *

Minek köszönhető ez? Kritikánk fej
lődésének? Nem kétséges, hogy részben 
ennek is. De sokkal nagyobb részben 
a darab néhány sajátosságának és az 
előadás egynémely —-mondjuk ki 
előre: nem mindig pozitív — tulajdon
ságának. <

Az Othello nagyobb mértékben lát
szik egyéni drámának, lélektani drá
mának, mint akár a III. Richárd, akár 
a Lear (hogy a Nemzetiben legutóbb 
játszott, Shakespeare-tragédiákkal ha
sonlítsuk össze). Ennélfogva látszólag 
közelebb áll a polgári drámaideálhoz, 
•mint Shakespeare legtöbb más drá
mája: körülbelül olyan közel, mini 
polgári megérzés szerint a Hamlet. A 
polgári .szemlélet mindkettőben egyéni 
tragédiát, sőt az egyéniség tragédiáját 
látja, amely «zavaró» történelmi mo 
mentumoktól, régmúlt idők közügyéi
től nagyjából mentesen, mint az örök 
emberi» egy egy megnyilvánulása je
lenik meg.

Ez a látszólagos tulajdonsága a da
rabnak szerezte meg számára a pol
gári kritikának ' azt a rokonszenvél, 
amely töretlenül öröklődött át a mai 
kritikánkra. Ennyiben tudható be a 
kritika pozitív beállítottsága a darab
nak magának. Az előadásnak pedig 
annyiban, hogy ezúttal a színház nem 
szakított az örökbekapott szemlélettel 
és nem érvényesítette azt az új dra
maturgiai látást, amely a III. Richár- 
dot és részben még Leart is annyira 
közel hozta új népi közönségünkhöz 
és annyira eltávolította az új szene



pontokat még tapogatódzva koreső 
vagy egyáltalán nem kereső kritiku
soktól. Az Othellót lehetett tárgyalni 
a nélkül, hogy a kritikus elhagyta vol
na a polgári dramaturgia síkját, mert 
ezúttal a Nemzeti Színház is lénye
gében ezen a síkon maradva próbált 
meg kitűnőt alkotni. Ez a kísérlet ter
mészetesen nem illik össze Nemzeti 
Színházunk mai magas fejlettségi fo
kával és szükségképen belső ellent
mondásokhoz vezet.

A Nemzeti Színház előadása nem 
szakítja ki Othellót a társadalmi ösz- 
szefüggéseiböl és a kritika ezt helyes
lőén is veszi tudomásul. De milyennek 
tűnnek ezek a társadalmi összefüggé
sek? A leghaladotlabb szemléiéire kö
telezett kritikánk nagyjából így fog
lalja össze az Othello tükrözte társa
dalmi képet: Velenre uralkodó osztá
lya lenézi a színesbőrü Othellót, de 
nem tudja nélkülözni hadi tudását a 
török elleni háborúban. Ezért nem jár 
ugyan el intézményesen a leányszök
tető mór ellen, de Velence bosszúja 
mégis utoléri a szcrecscnl, aki meg 
merte sérteni a faji és úri felsőbb
rendűséget. A bosszú eszköze: Jágó 
ördögi cselszövése, mely a lenézett 
színesbőrű kisebbségi érzésén körösz- 
tül teszi tönkre Othellót. — Körülbelül 
ezt olvassa ki a darabból kritikánknak 
az a része, amelynek haladó szándé
kához nem fér kétség.

Sajnos, ezzel a széllel haladva szé
pen, biztosan behajózunk a polgári 
pesszimizmus vizeire. Mert ezek sze
rint a dráma ezt tanítaná: a faji és 
úri felsőbbségi jogok bitorlása, páro
sulva a faji alsóbbrendűség szubjektív 
érésével a feketénél, minden körülmé
nyek között és minden korban a fe
kete ember bukásához vezet, ha nem 
közvetlenül, akkor közvetve; Jágó-sze- 
rű végrehajtó szerv mindig akad.

Hol van tehát az optimizmus, hol 
látja Shakespeare a haladás irányát? 
Ebből a társadalmi képből hiányzik 
minden progresszív tendencia. Vagy 
talán úgy kell a dolgot értenünk, hogy 
Shakespeare, amikor a nagy egyéniség 
bukását különböző módokon megraj

zolja, valóban pesszimista, csak mi, 
akik háromszáz évvel később már lát
juk a kiutat, amelyet ő még nem lát
hatott, költjük át egy augur-kacslntás* 
sal a pesszimizmusát optimizmussá? 
Szerencsére nem így van.

Az egész újkori drámairodalomnak 
döntő, nagy élménye: a nemzetek és 
a centrális államhatalom kialaku
lása. Ez a nagy történelmi mozgalom 
az a lap. amelyre az újkori drámaírók 
mindent feltesznek. Amikor Lope de 
Vcga a falut, amely megölle helyi 
zsarnokát, Ferdinand királlyal és Iza
bella királynéval felmenti, amikor 
Moliére az Orgon-családot a Napkirály, 
küldöncével szabadíltatja ki Tartufl'e 
karmaiból, nlnikor Shakespeare 
Richmonddal legyőzöl! Ricbárdol, a 
feudális kiskirályok viszálykodása 
folytán tragikus véghez juttatja Ró
meót és Júliát, sőt amikor a királlyá 
érett herceg udvarából kisöpörleti az 
idejétmúlt Falslaffol, valamennyien 
újra meg újra ugyanazt a nagy törté
nelmi élményüket konkretizálják a 
színpad eszközeivel. Amikor aztán a 
nemzetté válás és állammá centralizá- 
lódás nagy élménye beteljesült és 
megszűnt, a nyugati országokban 
megindult a dráma dekadenciája. Az 
oroszországi történelmi fejlődés más 
irányára volt szükség ahhoz, hogy ott, 
mint egyetlen helyen, folytalódhassék 
a dráma emelkedése. A polgári eszté
tika, amely nagyjából még most is a 
színházi kritika alapjai adja, ennek a 
dekadenciának a szemléleti síkjáról 
nézi Shakespeare! és ezúttal az Othel
lót.

Othello, a velencei mór, természe
tesen nagy egyéniség. A feudalizmus 
mércéjével mérve nem is alacsony- 
rendű, mert hiszen hangsúlyozottan 
nemes ember ugyanakkor, amikor a 
velencei kereskedőállam urainak há
zában gyakran tapintatlanság a vérségi 
származást nagyon felhánytorgatni. 
Mi baj van hát vele? Az, hogy kívül 
esik Velence zárt társadalmi egységén. 
Gyökértelernil, nemzeüeleniil lézengő 
egyén, zsoldosvezér, helyénvaló volt 
a középkorban, elavult a polgároso*
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dús, a nemzetié válás, az állami cen- 
traiizálódás korában. Van a darabban 
még egy ilyen gyökértelen figura, még 
egy ilyen elavult maradványa a letünl 
kornak: Jágó. Sátorban született, mű
veletlen, ódivatú zsoldos, abból a faj
tából, amelynek «meg kell halnia, 
hogy megélhessen», Othello és Jágó 
drámai összeütközése tehát nem el
lentétes mivoltukból ered, mint a pol; 
gári kritika hiszi, hanem ellentéttel 
átszőtt azonosságukból. E mellett az 
azonosság mellett részletkülönbséggé 
torpid, hogy az egyik fehér, a másik 
színes. Jágó valódi ellentéte Cassio, a 
polgárosodó, a történelmileg már 
előbb járó, Firenzéből származó, ta
lán, kevésbbé tehetséges, de tanult, e! 
'mélethéz értő, írásban járatos, ivásban 
járatlan modern katona, egyben az. 
új társadalmi formaságok kitűnő is
merője. Othello abban a kísérletében, 
hogy Desdemona boldog férjévé váljék 
— más szóval, hogy beleolvadjon a 
korszerű államosodó társadalmi szer
vezetbe, Velencébe — nem régi segítő
társát: Jágót használja fel, hanem az 
új idők fiát, Cassiót.

Itt látjuk tehát Otheilónak azt 
a kétirányú kötöttségét, amely nélkül 
színpadi személy nem kerülhet dráma 
középpontjába. Egvik kötöttsége: Des 
démonához és azokhoz, akik elősegí
tik kapcsolatát Desdemonával (Cas- 
sióhoz, a frigyét oportunizmusból cl 
ismerő szenátushoz stb.) és ezzel a 
modern, rendezett társadalomhoz. Má
sik kötöttsége: .Tágóhoz és vele a zsol
dosaiét gyökértelenségéhez, szervezet
lenségéhez. A drámai probléma: sike
rül-e Olhellónak a másodsorban em
lített kötöttséget eltépni és teljesen az 
első irányba menni? Nem sikerül, 
mert a második (a keletkezés időrend
jében régibb) kötöttség következmé
nye: az egyedüllét érzése, a bizalmat
lanság másokkal és önmagával szem
ben — előállítja a féltékenységet és ez 
cd tépi az elsőszámii kötöttséget.

1U, a harmadik sorban van tehát a 
lielye a polgári esztétikusok babusga
tott, centrumba állított, fetisizált 
«zöldszemű szörnyetegének») És mi

szerepe van a fekete arcbőrnek? 
Ugyanaz, mint Richárd púpjának, 
vagy Shylock zsidó voltának: aláhúz, 
hangsúlyoz, kiélez, sűrít, egyénit. De 
létre nem hoz drámailag semmit

A Nemzeti Színház helyesen látta 
meg, hogy a «zöldszemű szörnyeteg* 
irányában kereskedni téves volna és 
visszavetné az előadást a korábban 
már eredményesen elhagyott polgári 
szemléleti síkra. De nem látta ugyan- 
ezt ennyire tisztán a fekete arcbőr, 
vagy ha úgy tetszik, a fajiság kérdé
sében. Itl az. időszerűség hamis vágva 
kissé elhomályosította a művészek lá
tását. Othello nagyon időszerű, de az 
időszerűsége nem onnan ered, hogy 

ma is vannak féltékeny emberek, sőt 
rágalmazók is, sem onnan, hogy ma 
sem előnyös feketebőrű embernek len
ni, hanem onnan, hogy ma is, mint 
Shakespeare korában, tökéletesebb, 
magasabbrendű szervezettség leié 
halad az emberiség és ma is könyörte
lenül a kerekek alá kerül az, aki nein 
tudja feloldani a szálakat, amelyek 
az idejétmúlt életformához kötik. A 
történelmi haladásnak ez a demon- 
slrálása teszi ezt a darabot is, mint a 
világirodalom minden igazán nagy 
drámáját, optimista művé

A sajtó többhelyt rámutatott az elő
adásnak arra a gyöngeségére, hogy 
Major .Tágója érdekesebb, színesebb, 
központba kíváníkozóbb figura Tímár 
öthellójánál. A polgári színjátszás ide 
jében nagy diadalnak számított, ha 
egyik színésznek sikerült a másikat 
«falhoz lapítani». Ma ez ugyanolyan 
kudarca annak, aki erősebbnek bi 
zonyul a kelleténél, mint annak, aki 
gyöngébb és alul marad. De hát va
lóban ilyen szimpla dologról van-e 
itt szó? Nem valami szervi hiba foly
tán megy-e veszendőbe az a sok mii- 
vészi pozitívum, amellyel Tímár még
is rendelkezik és válik az egység meg- 
bontójává Major ragyogó, magával - 
r a gadó tehetsége?

Az Othello kompozíciója nem egy
könnyen borítható fel. Mivel a mór, 
mint a mondottakból már kiderült, két 
lábával két történelmi korban, átí egy-
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szerre, infrikns zászlósa periig teljesen 
az elmúló korhoz tartozik, OH. <> ti 
gurája még gyöngébben játszva is 
hasonlíthatatlanul monumentáiis&bbb, 
mint Jágóé. De, ha mindkettőnek a 
lába alól kiszalad a történelmi talaj, 
akkor áz aktívabb, a kezdeményezőbb 
alak ragadja magához a vezetést. Ez 
történt a Nemzeti Színház színpadán. 
Az Othello, mint minden valódi tra
gédia: a hős sikertelen kísérlete, hogy 
a múltból a jövőbe lépjen. Ha a szín
ház ezt nem érti át, a darab szükség
kép összeomlik.

*
Nemzeti Színházban szokássá vált, 

hogy Shakespeare szövegét nem rövi
dítik. Ä III. Birhárddal kapcsolatban 
ehelyt rámutattunk arra, mennyire 
nem külsőlcges újítás ez, mennyire az 
újszerű színjátszás találkozásából ered 
újszerű közönségünkkel. A találkozás 
azóta csak még közvetlenebb lett. De 
a szöveg csonkítatlanságát illetőleg a 
Nemzeti Színház mégis engedett a 
következetességéből.

Mikor ezt itt megemlítjük, igazán 
nem azt követeljük, hogy a színház 
darabszám számoljon el Shakespeare 
minden sorával. Ellenkezőleg: bár 
egészséges szellem megnyilvánulását 
láttuk a csonkítaHanságra való törek
vésben, mégis jogosultnak tartottuk 
és tartjuk a gyakorlati okokból vég
zett kisebb szövegrövidítéseket. Szla- 
niszlavszkij Othello-rendezöpéldá iná
ból kiderül, hogy még ö is, aki pedig 
hosszú játszási időre tervezte az elő
adásait. elég sokat húzott a szövegből.

A kérdés csak az, hogy ki miért 
húz. A Nemzeti ezúttal azért teszi, 
amiért a legkevésbbé szabad: a díszlet 
kedvéért Tévedés ne essék: a darab 
utolsóelőtti képét Sztaniszlavszkij is 
kihagyta. De az előtte levő és az 
utána következő képeket mégsem von
ta eggyé: a cezúrát kihangsúlyozta el
sötétítéssel és díszletváltozással. A két 
kép a hálószoba két különböző ré
szét mutatta.

Miért fontos ez? Mert a Sztaniszlav- 
szkij-féle rövidítés egy része annak az 
általános sűrítésnek, amelyet a szö

vegen végez a nélkül, hogy a kompo
zíciót megváltoztatná. A darab lénye
ges tagozását érintetlenül hagyja. A 
Nemzeti Színház megkísérli rövidítés 
nélkül vinni színpadra a szöveget, de 
ahol diszlettechnikailag elakad, ott 
feláldoz egy szövegrészt — és egyben 
a darab kompozíoiós elvének egy ré
szét is. A díszlet öncélúvá válik és 
megpróbál fejére nőni a drámának.

Sztaniszlavszkij épen az Othello 
díszletével kapcsolatban írta: * ......
Mindezt azért mondom, hogy megmu
tassam, mennyire fontos,, bogy a for- 
gószínpadot szünet közbeiktatása nél
kül forgassuk. Ezen a téren semmi 
néven nevezendő engedményt ne te
gyünk, se a díszlettervezőnek, se a 
szinpadmesternek, se a díszletező 
munkásoknak . . .  Ha ez nem lesz így, 
az, előadás nemcsak a jelentőségét és 
értelmét veszti el, de át is csúszik egy 
másik síkra, amely most rendkívül se
kély szinten áll, tudniillik a német 
színház síkjára (reinhardtizmus). Ott 
a forgószínpad arra való, hogy a né
zőt kábítsák a kulisszák mögötti fa
gyelemmel és renddel, amely lehetővé 
leszi, hogy egyik óriási díszletet a 
másik még bonyolultabbra akkurát 
32 V* másodperc alatt változtassák át. 
Ezt csak azért csinálják, hogy a föld
szinten ütő kövér német csodálkozás
sal és hazafias büszkeséggel így ki
álthasson fel: Kolossal! Grossartig! 
Elismerik, ugye, hogy ennek a Shake- 
speare-hez semmi köze».

A mi olvasniuk pedig nyilván azt 
fogják elismerni, hogy ha Sztaniszlav
szkij a saját színházát félthette attól, 
hogy, a díszlet önállósodása, a rein
hardtizmus veszélybe sodorja, akkor 
nekünk is szabad s ĵát színházunkat, 
ha nem is épen a reinhardtizmus, de 
az azt történelmileg megelőző kilengés, 
a meiningenizmus veszélyétől óvni. 
Kétségtelen, hogy az Othello előadásá
ban voltak pillanatok, amikor a kö
zönség figyelmét teljesen a ragyogó, 
operaszerű díszlet vonta magára, 
amelyben színész, színészet és darab 
rendkívül kényelmetlenül érezték ma
gukat. Nem véletlen, hogy Major Ta



más Jágó-alakításáuak legnagyobb 
momentumai akkor estek, amikor a 
díszlet a legegyszerűbb volt.

*

Mindent összefoglalva: a III. Ri
chard olyan magasságig vitte a Nem
zeti Színházunkat, amelyen méltán kö
vetelhette helyét a világ legelső 
Shakespeare színházai között. Ezen a 
magasságon keli mindenáron megtar
tanunk, erről a magasságról kell to

vább emelnünk színházi kultúránkat. 
Ennek előfeltétele az előadásra ke
rülő darabok maradéktalan dramatur
giai megértése. A kritika kötelessége, 
hogy a színháznak itt segítségére sies
sen. Az, hogy az Othelló előadása 
részletszépsége mellett sem Vitt ben
nünket előre ezen a kitünően megta
lált úton, az elsősorban dramatur
giánk általános bizonytalanságra vezet
hető vissza.

tíúy Gyula

IFJÚ GARDA
— Petőfi Ifjúsági Színház. —

Fagyejev hatalmas regényének drá
mai változatát kitűnő előadásban, 
nagy és tartósnak Ígérkező sikerrel 
mutatta be Budapesten a Petőfi Ifjú
sági Színház munkaközössége.

A szerző — Alexander Fagyejev — 
nemcsak egyik legjelentősebb (Maxim ' 
Gorkij halála után alkalmasint a 
legjelentősebb) élő szovjet író, — de 
mint közéleti szereplő is típusa és 
egyik legkiválóbb képviselője a Nagy 
Októberi Forradalom győzelme után 
felserdülő úi embernek — a szovjet 
embernek. Fagyejev számára az új 
társadalmi rend, a szocializmus és az 
új ember, a szovjetember születése és 
fejlődése személyes élmény. Még szinte 
gyerekember számba ment, mikor 
fegyvert fogott a forradalom v£del 
mere és jól megfogta a fegyvert!
A három esztendeig tartó polgárhá
ború harcterein, Szibéria és a Távol- 
Kelet őserdeinek partizán táboraiban 
és a kronstadti harcok idején érett 
férfivé. A polgárháború befejezése 
után vidéki pártmunkás, diák — majd 
első regényével egycsapásfa a fiatal 
szovjet irodalom élére lendül. Azt írta 
meg, amit látott, tudott, ami élmény 
volt számára: a polgárháborút, a pol
gárháború katonáinak életét, gondo
latait, érzéseit. Ügy írta meg regényét, 
hogy az nemcsak a harcoló népről 
szólott, de a harcoló és dolgozó nép
nek is. Ez a regény (mely magyarul

«Tizenkilencen» címen jelent meg) 
két vonatkozásban is újítást jelentett 
a szovjet irodalomban. Előszűr: a 
polgárháború idejének, az eseménye
ket sematikusan, az embereket feke
tén fehéren ábrázoló, még lapogalodzó 
prózája Után, FagyejéV a nagy forra
dalmi átalakulás idején élő azt végre
hajtó embereket élő emberekként mu
latta be, jó és rossz tulajdonságaikkal 
együtt, •— feltárva, hogy nemcsak a 
társadalomban folyik a harc a régi és 
új között, de ugyanez a harc folyik 
minden egyes emberben is. Szembe
fordult azzal az irodalommal, amely
nek számára minden olyan egyszerű
itek látszott, bogy végül csak a felszín 
felszínét ábrázolta és a legtöbbször 
azt is hibásan. Az irodalomba betört 
és azt elsekélyesítő publicisztikával és 
a magát realizmussá deklaráló natura 
lizmussal szemben, Fagyejev egyik 
legjelentősebb úttörője lett a szocia
lista realizmusnak.

Ugyanekkor szembefordult Fagyejev 
a megvadult kispolgárokkal, akik a 
kificamított, dekadens, formalista iro
dalom számára követelték a kizáróla
gosság jogát a munkás- és parasztál 
lamban, — elrémílve a parasztot és 
munkást az olvasástól, megmételyezve 
az ifjú intelligencia gondolat- és ér
zésvilágát. Fagyejev a XIX. század 
nagy orosz realistáitól, Gogoljtöl, Tol
sztojtól — és Gorkijtól tanult. Nyelve 
egyszerű és világos, mint azoké. Gon-
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rlolatai és érzései a valóságos ember 
és nem az eltorzított lelkű, beteg kis 
polgár gondolatai cs érzései. Emberei 
és a társadalom, amelyben élnek, vá
laszt adnak azokra a kérdésekre, ame
lyeket a XIX. század orosz klassziku
sai felvetették és amelyekre az egyet
len helyes válasz a Nagy Októberi 
Forradalom volt. A választ a szovjet 
eml?erek mondják ki Fagyejev fel
lépte és hatalmas sikere hadüzenet 

volt a formalisták ama kísérletének, 
amely a formalizmus, francia és olasz 
dekadensek irodalmának orosz válto
zatát realizmussá deklarálva akarta 
becsempészni a szovjet irodalomba, 
kiszorítva onnét a népnek írott, a 
néphez szóló, valóban realista íráso
kat. Fagyejev s nem progranimot írt, 
hanem kitűnő regényt. Ez a regény 
hatalmas lépéssel vitte előre a szovjet 
irodalom-leóriát is, bár — természe
tesen — akkor még a Szovjetunióban 
is éltek tanítványai, követői, bámulói 
a nyugati, polgári esztétikának. Ezek 
számára az egyszerűség és világosság 
nem jelenteit «igazi» művészetet.

Mindezt azért írtam le ilyen részle
tesen, mert az utóbbi időben különös 
és cseppet sem kellemes megfigyelő 
seket tettem: a magyar népi demo
krácia irodalmi életében szinte kísér
teties pontossággal jelentkeznek, 
ugyanazok a gyermekbetegségek, ame
lyek a szovjet irodalom fejlődésének 
első éveire voltak jellemzőek A Szov
jetunióban is voltak, akik azt hitték, 
hogy az új élet adta új témák után 
nyúlni, egyértelmű azok művészi áb
rázolásával. Ott is megkísérelték a 
munkás- és paraszfolvasót formalista 
müvekkel megzavarni, a formalista 
torzszülötteket «realizmus» felírásé 
papírba csomagolva. Az a különös 
gondolat is felmerült volt a Szovjet
unióban élő, de nem marxista módon 
gondolkozó «teoretikusok» fejében, 
hogy a drámaíró nem lényeges kel
léke a drámaírásnak. Ott a gyermek- 
betegségeket azonnal megfelelő keze
lés alá vették, mi azonban csak elvi 
deklarációkkal foglalunk állást eile 
nük és a konkrét hibák kijavítását,

gyógykezelését, kiküszöbölését hol
napra halászijuk. Talán túlzás, amit 
mondok- — örülnék, ha így lenne! De 
ki kell mégis mondanom: aki ismeri 
a szovjet irodalom kialakulásának és 
fejlődésének történetét és harcait, an
nak sokszor az a kínos gondolata tá
mad, bogy mi a szovjet irodalom 
gyermekbetegségeinek hatása alatt ál
lunk és nem a nagy, győztes, élenjáró, 
Valóban népi, valóbau társadalmat 
alakító erejű, szovjet irodalomtól ta
nulunk.

Fagyejev harcos útjának tanulmá
nyozása komoly útmutatás. Ezt az 
egész alkotó utat itt nem világíthatjuk 
meg. De bizonyos fokig következtet
hetünk arra. hogy mi akadályozta, mi 
segítette elő és mi vitte győzelemre 
a Fagyejev képviselte törekvéseket — 
a szerző legutolsó alkotását, az «Ifjú 
Gárdá>-t tanulmányozva. Ezt a re
gényt (egyes hiányosságai ellenére is) 
a szovjet kritika, a szovjet irodalom, 
sőt az egész nagy orosz irodalom 
egyik legjelentősebb alkotásának te
kinti, Fagyejev azt a hibát követte el, 
hogy mikor nagy művészettel megfes
tette a szovjet nép imperializmus el
leni, az egész emberiséget a barbár
ságtól megmentő harcának és győzel
mének e csodálatos epizódját, nem ér
tékelte helyesen, vagy legalább is nem 
ábrázolta helyesen a Kommunista 
Párt szerepét, amely ezt a hatalmas 
szabadságharcot vezet: és vezelle an
nak minden egyes, legkisebb részleg- 
harcát is. Jellemző a szovjet kritika 
súlyára és a szovjet írók páratlanul 
magas erkölcsi hivatására, hogy Fa
gyejev (miután a szovjet kritika rá
mutatott a nagyszerű regény hiányos
ságaira) —■ a már többmilliós pél
dányban közkézen forgó, egy kétszáz
milliós népet magúvalragadó regényét 
átírta és így a hibákat kiküszöbölte. 
A dráma, melyet most hozlak színre 
Budapesten, már helyesen mulatja bo 
a Párt szerepét.

Jóval magasabb fokon, mint első 
regényében, Fagyejev az «Ifjú Gárdá»- 
ban ugyanazt a módszert alkalmazza, 
amelyet a «Tizenkilencen» ben alkal-

3.19



mázod: a hatalmas méretű harcol 
egyetlen epizód ábrázolásával mulatja 
be. A donyecvidéki kom.szomolok 
«Ifjú Gárda» nevezetű szervezetének 
nagyszerű harca csak egy kis epizódja 
a szovjet nép — a Kommunista 
Párt és Sztálin vezette — fasizmus 
elleni szabadságharcának. De ez az 
epizód jellemző á harcban álló felekre 
és azok harci módszereire. A régi 
mérkőzik az újjal a társadalomban és 

minden egyes emberben. Az imperia
lizmus mérkőzik a szocializmussal. És 
minden egyes szereplőben a kapita
lizmus termelte tulajdonságok marad
ványai küzdenek a szocializmus, a 
szabad élet szülte új, szabad ember
hez méltó, szebb jövőt alkotó tulaj
donságokkal. Korunk legnagyszerűbb 
embertípusában az új, szebb világ leg- 
iudatosabb, legkövetkezetesebb és 
legönzetlenebb építőjében, az orosz 
bolsevikiben is kísért még valami a 
régiből. A német fasiszták által meg
gyötört, halálraszánt bolseviki harcos 
maga állapítja még saját hibáját: «Pa
pírosok, akták alapján ítéltünk és 
nem az élet valóságos .jelenségei alap
ján». De természetesen ezekben az 
emberekben az új, a pozitív tulajdon
ságok döntő túlsúlyban vannak, 
ezekben az emberekben az új min
den összecsapásnál legyőzi a régit. A 
bolseviki véresre gyötörve, az elkerül
hetetlen kínhalálra várakozva is tud 
boldog lenni, mikor arra gondol, hogy 
ő Lenin és Sztálin hadseregében szol
gált, abban a hadseregben, amely 
megváltja az emberiséget.

Fagyejevet különösen érdekli, izgatja

az a kérdés bogy mi marad meg 
a régi világ szülte gyengeségekből ab
ban a nemzedékben, amely ma szov
jet földön nőtt fel. És a fegyelmezett» 
öntudatos, hősies és .önzetlen komszo 
mólban — a Bolseviki Párt neveltjé
ben — megrajzolja a szocializmus 
szülte új ember típusát.

A német megszállók elleni harcoló 
ifjúmunkások — az «Ifjú Gárda» cso
dálatos hősiességű tagjai —- elvérez
nek. A dráma tömegkivégzéssel végző
dik. De a néző tudja, a nézőnek tud
nia kell, hogy a kivégzettek a győzte
sek. A szocializmus feltartóztathatat
lanul győz az imperializmus, a kapi
talizmus felett. Minden út a kommu
nizmus felé vezet. A sírjuk felé haj
szolt ifjúmunkások az Internacionálét 
éneklik.

Fagye jev hatalmas hőskölteménye 
nehezen fér él egy dráma szűkre sza
bott keretei között. De amit a szín
padon látunk, az is erős, meggyőző, 
magávalragadó. A Petőfi Ifjúsági 
Színház munkaközösségének fiatal 
tagjait megihlette, magával ragadta 
hős. testvéreik, az «Ifjú Gárda* tagjai
nak példája. Égy a rendezés, mint az 
előadás kitűnő. A rendező Major Ta
más és Békés András. Valamennyi 
szereplőt fel kéne sorolni, hogy jók, 
kitűnőek voltak. Kár, hogy erre nincs 
helyünk. De Ferrari Violettát, Gábor 
Miklóst, Gobbi Hildát és Békés Ritát 
így is meg kell említenünk.

Illés Béla
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A  H A R M A D I K  V Á L A S Z T Á S

Május 15-én harmadszor választ az ország a felszabadulás óta, s 
ez a választás méltó kifejezése lesz annak, hogy az államhatalom vitat
hatatlanul a nép kezében van és országunk népi demokratikus tovább
fejlődésének döntő politikai előfeltételei biztosítva vannak.

Ez a választás formailag is különbözik nemcsak a régi rendszer 
választásaitól, hanem demokráciánk felszabadulás utáni két választá
sától is. Ez a különbség mélyreható és nagyjelentőségű. Megelőző két 
választásunk lényegében a polgári demokrácia választást módszerei sze
rint zajlott le, mindössze annyi változással, amennyit a felszabadulás 
és az ország demokratikus átalakulása szükségszerűen előidézett az ál
lamhatalom természetében. Mostani választásunk népi demokratikus 
fejlődésünk előrehaladásának megfelelően, formailag is szakít a polgári 
demokrácia választási rendszerével és líjtípusú, népi demokratikus vá
lasztás formájában juttatja kifejezésre az ország népének politikai állás- 
foglalását.

Az 1945-ös választást annakidején mi magunk is, különösképen 
tiszta választásnak ítéltük. Megállapítottuk, hogy ez volt az első válasz
tás Magyarországon, amelyet nem befolyásolt az államhatalom szervei
nek beavatkozása, s ezt a megállapítást elegendőnek tartottuk ahhoz, 
hogy tiszta választásnak nevezzük. Akkor is meggondolkoztató volt azon
ban, hogy különös igyekezettel dicsérte ezt a választást az ellenség is, 
mind benn az országban, mind kinn a nemzetközi közvéleményben. 
Dicsérte azért, mert a régi rend összes erői felvonulhattak a választáson 
és a rendelkezésükre álló befolyásoló eszközök segítségével nagy töme
gek szavazatát sikerült elnyerniük. Ez az ellenséges dicséret akkor is 
felkeltette már azt a gyanúnkat, hogy az akkori választás nem annyira 
tiszta választás volt, mint inkább az ellenséges erőknek kedvező válasz
tás. Most, négy esztendő történeti távlatában, népi demokratikus fejlő
désünk azóta befutott pályájáról visszatekintve, leplezetlenül világossá 
válik előttünk, hogy mi volt lényegében az 1945-ös választás.

A 45-ös választás polgári demokratikus típusú választás volt, tehát 
az egymással ellentétes osztályerők formailag szabad versenyét biztosí
totta egy olyan választási eljárás során, amelyben valóban nein volt 
szerepe az államhatalomnak. Mit jelentett ez? Azt, hogy zavartalan és 
háborítatlan futást biztosítottunk az összes ellenséges erőknek, s ezek 
felhasználva a Kisgazdapárt fedezékét, a szabad futás minden lehető
ségét ki is használták. Ezt fejezte ki a Kisgazdapárt 57%-os eredménye.

De amennyire a választási eljárás formai szabályai szempontjából 
tisztának és szabadnak minősíthető volt ez a válaszfás, annyira nem 
volt az lényegében véve.

A választás formai tisztasága azt jelentette, hogy az összes tradicio
nális hatalmi posztok rendelkezésére állottak a munkásosztállyal és a 
szegényparasztsággal szembenálló társadalmi evőknek és biztosították 
azt, hogy ezek a reakciós erők a régi rendszerben kialakult befolyásuk 
révén a dolgozó parasztság széles tömegeit maguk.mellé tudták állí
tani, sőt a munkásosztály egy részét is félre tudták vezetni. E tradicio
nális hatalmi posztok között élenjárt az egyház. Pásztorlevelekben, 
gyóntatószékben és prédikációk útján, lelkigyakorlatok és házi agitációk 
révén hívéinek erkölcsi kényszer útján telte kötelességévé, hogy ellene



forduljanak a munkásosztály és a szegényparasztság népi demokratikus 
politikái törekvéseinek és szavazataikat a régi rend visszaállítására tö
rekvő klerikális, kulák és egyéb reakciós tényezőkre adják.

Jól ismeretes, hogy az akkori Kisgazdapárt milyen agitáeiós esz
közökkel és milyen jelszavak nyílt és leplezett felhasználásával érte el 
57%-os eredményét. Emlékezetes Nagy Ferencéknek az a plakátja, amely 

Jiort, búzát, békességet hangoztatott és a békesség kifejezésére az ima
könyvet használta fel. Mit jelentett ez? Azt, hogy az akkori Kisgazda
párt a régi rend maradványainak a megőrzésére és annak lehető visz- 
szaállítására apellál és a régi világ békességét állítja szembe a munkás- 
osztály és a földosztó szegényparasztság demokratikus átalakító törek
véseivel, jól számítva az egyház segítségére. Leplezetlenül áll ma már 
az is előttünk, ahogy az akkori Kisgazdapárt választási agttációja lénye
gében a falu kizsákmánj'olóit, a kulákságot mozdította meg elsősorban 
és ennek a falusi vezetőrétegnek a kis- és középparasztságra való ha
gyományos befolyását használta fel arra, hogy kisparaszti tömegeket 
is reakciós politikájuk oldalára állítson.

De arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy ha a fiatal államhata
lom nagyrészében kínosan vigyázott is arra, hogy a választás során 
semmiféle befolyását ne érvényesítse, bőven akadtak mind a közigaz
gatásban, mind a közoktatásban, sőt a rendőrségben is, akik úgy értel
mezték a pártatlanságot és a be nem avatkozást, hogy leplezzék a 
reakció finomabb és durvább befolyásoló akcióit és bürokrata szigorú
sággal fellépjenek mindenütt a kommunisták választási agitációjávai 
szemben.

Míg a reakciós erők oldalán ilyen hatalmi posztok és tömegbefo
lyásra alkalmas eszközök biztosították választási agitációjuk hatását, 
addig a demokrácia oldalán, a munkásosztály és a szegényparasztság 
oldalán minden ilyen agitáeiós eszköz hiányzott. Az államhatalom sem 
egyértelmű nem volt még, sem jólműködő apparátussal nem rendelke
zett még ahhoz, hogy a reakció nyílt és leplezett befolyásoló módszereit 
meghiúsíthassa. De gyengék voltak még a demokrácia igazi erőinek, a 
munkásosztálynak és a dolgozó parasztságnak a pártszervezetei is. Min
denesetre kevesek voltak ahhoz, hogy széles tömegekben elvégezhették 
volna a felvilágosítás és öntudatosítás munkáját, amely gátat vethetett 
volna a reakció összes öröklött és felelevenített befolyásának a meg 
hi ásítására.

Mindez világosan jellemzi 1945-ös választásunkat. Az a választás 
nem tiszta választás volt, hanem egyoldalú választás volt. Olyan válasz
tás, amelyben a polgári demokratikus választási módszerek biztosítot
ták a reakciós erők teljes felvonulását és azoknak széles befolyását a 
dolgozó osztályok tömegeire, elsősorban a parasztságra. Ez a választás 
csak egyben különbözött a világszerte ismert polgári demokratikus vá
lasztásoktól, abban, hogy az államhatalom nem állott a tőkésosztályok 
rendelkezésére, Ez az államhatalom azonban a dolgozó osztályokat sem 
segítette és azt sem akadályozta meg, hogy az államhatalmon kíviii min
den egyéb eszközét a befolyásolásnak Igénybe vegye és felhasználja a 
reakció. Mindez együtt nem valami különlegesen tiszta választásnak, 
hanem egy olyan választásnak a jellemzője, amely, a polgári demokra
tikus típusú választások módszereit felhasználva, a tőkés osztályoknak, 
reakciós erőknek volt az eszköze arra, hogy megkíséreljék kiszorítani 
a munkásosztályt és a .szegényparasztságot az államhatalomból.

Hasonló típusú volt az J9-í7-es választás is. A politikai frontállás
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azonban megváltozott. A Nagy Fcrenc-féle Kisgazdapárt egységes reak
ciós frontja helyén különböző ellenzéki pártok változatos reakciós fel- 
sorakozósa következett be. Nem változott azonban a választás módja. 
Változatlanul polgári demokratikus típusú választás volt ez is, amely 
a választás formai szabadságával ismét tág teret engedett minden ha
gyományos reakciós befolyásnak és az államhatalom szervei Ismét tar
tózkodtak attól, hogy ennek a reakciós befolyásolásnak mind nyílt, mind 
leplezett módszereit lehetetlenné tegyék.

Annyit változott a helyzet, hogy a reakció több területen pozíciókat 
vesztett, de még nem eleget ahhoz, hogy egy polgári demokratikus típusú 
választás során széles tömegeket ne tudjon befolyásolni, A népi demo
kratikus erők viszont pozíciókat szereztek, ezek azonban még kevesek 
voltak ahhoz, hogy széles tömegeket az ellenséges reakciós agilációval 
szemben a népi államhatalom oldalára tudjanak állítani.

Az 1947-es választás eredménye ezt tükrözte: erősödött a népi demo
krácia frontja, növekedett a Magyar Kommunista Párt szavazatainak 
száma, növekedett a Nemzeti Parasztpárt szavazatainak a száma, vi
szont csökkent annak a Kisgazdapártnak a szavazata, amely megszaba
dult a Nagy Ferenc és Kovács Béla-féle reakciós vezetéstől és igyeke
zett a népi demokrácia frontján elhelyezkedni. Ezzel szemben kevés 
csökkenéssel megtartotta szavazatainak számát az a Szociáldemokrata 
Párt, amely a jobboldali szociáldemokraták vezetésével a reakció csatló
sává szegődött és váratlan eredményt értek el az újsütetű reakciós el
lenzéki pártok. Akkor váratlannak tűnt, hogy párhetes agitációval akár 
a Pfeiffer-féle nyíltan fasiszta párt, akár a klerikális Barankovics-párt 
olyan választási eredményt tudott elérni. Ma már világosan látjuk, hogy 
ez az ellenzéki eredmény ugyanazoknak a tényezőknek a következmé
nye, amelyek 1945-ben a Kisgazdapárt 57%-os eredményét idézték elő. 
Annak a következménye, hogy a régi rend reakciós erői még nagyon 
sok hatalmi posztot, nagyon sok befolyásolási lehetőséget tartottak ke
zükben és használlak ki az öntudatlan tömegek, fűképen a parasztság 
körében.

Két ilyen választás után, a felszabadult ország harmadik válasz
tása egészen más választás lesz. Népi demokratikus fejlődésünk elérke
zett arra a fokra, amikor formailag is a népi demokratikus választás 
típusa szerint kell megkérdeznie az ország dolgozó népét a nemzet és 
a dolgozó nép életbevágó kérdéseiben. Nem választási ügyeskedés és 
nem a hatalom eszközeinek gátlástalan felhasználása tehát az lijtípusú 
választás bevezetése, ahogy a megvert ellenség elkeseredett rágalmazása 
állítja, hanem demokratikus fejlődésünknek szükségszerű és természe
tes velejárója. Olyan természetes és szükségszerű következménye, amely 
eredménye az eddig végbement társadalmi átalakulásnak és a népi ál
lamhatalom megszilárdulásának.

Népi demokráciánk fejlődésének legfőbb tényezőit nyomon követve, 
magától értetődően világossá válik mostani választásunknak az a kö
vetelménye, hogy nem engedhetjük meg a Népfronttal ellenséges ellen
zéki pártok indulását. S azt sem. hogy a Népfrontban tömörült pártok 
és társadalmi szervezetek kiilön-külön pártversengéssel nehezítsék közös 
előrehaladásukat s ne együtt, közös programm alapján és közös listá
val induljanak.

Azok az ellenséges erők, amelyek akár 1945-ben a Kisgazdapárt 
fedezékében, akár 1947-ben nyílt ellenzéki programmal indultak, sorra
lelepleződtek. Már az 1945-ös választás után lelepleződött nz akkori Kis-
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gazdapárt Nagy Ferenc és Kovács Béla-féle kulák-politikája. Ez a reak
ciós szervezkedés a Kisgazdapárt legális lehetőségeit ellenforradalmi 
összeesküvésre és a parasztság széles tömegeinek a félrevezetésére hasz
nálta fel. Arra készülődött, hogy a földrefofmot és demokráciánk min
den egyéb vívmányát feláldozza egy reakciós-ellenforradalmi egységfront 
kialakítása érdekében. Ennek a politikai tényezőnek nyilvánvalóan ki 
kellett esni a magyar demokrácia életéből. De hasonlóan megtürheíetlen 
lett a felszabadult ország életében a Nagy Ferencék nyomába lépő, 
Pfeiffer-féle, nyíltan fasiszta párt. Ennek a pártnak az 1947-es választási 
agitációja semmi kétséget nem hagyott aziránt, hogy itt ellenforradalmi 
erőknek fasiszta módszerekkel való szervezkedéséről van szó.

De nem tűrhette fejlődő népi demokráciánk azt a klerikális szer
vezkedést sem, amely Mindszenty palástjába kapaszkodva, az egyház 
tömegbefolyását akarta felhasználni arra, hogy reakciós ellenzéki fron
tot szervezzen demokráciánkkal szemben. A Barankovics-párt széthul
lása és vezérének külföldre szökése méltó vége lett az 1947-ben olyan 
nagy zajjal agitáló pártnak. Végül a munkásosztály életbevágó érdeke 
volt az, hogy az osztályáruló jobboldali szociáldemokraták visszaveré
sével, megteremtse a munkásosztály egységes pártját a kommunisták 
vezetésével.

E változatos formában szervezkedő reakciós, demokráciaellenes 
pártok, amelyek különböző formában támaszkodtak az ellenséges osz
tályerőkre már a választás előtt kiestek, tehát demokráciánk politikai 
életéből és méltán vesztették el létjogosultságukat minden jövőbeli vá
lasztás esetére is. Mit jelentene, ha e reakciós pártok levitézlett vezetői 
helyén, valamilyen utánpótlásukra jelentkező ellenzéki pártot engednénk 
szóhoz jutni? Nyilván azt, hogy amit egyszer megkíséreltek Nagy Fe
renc, Pfeiffer, Peyer és Barankovics, azt most bizonytalanabb siker
rel ugyan, de mégis megkísérelhetnék a nyomukba lépő hasonló ele
mek. Világos, hogy ilyenfajta nyílt ellenséget demokráciánk nem en
gedhet szóhoz jutni. Ez az értelme annak, hogy ellenséges osztályerők 
képviseletében ellenzéki pártok indulását népi demokráciánk nem en
gedhette meg.

Nem kevésbé szükségszerű és természetes eredménye eddigi népi 
demokratikus fejlődésünknek az, hogy a Népfrontban tömörült demo
kratikus erők viszont közös programmal és közös listával állanak az 
ország népe elé. A munkásosztály vezetőszerepe és a munkásosztály 
pártjának döntő irányítása olyan kétségtelenné vált és olyan eredménye
ket ért el, hogy ezt semmiféle próbálkozás nem teheti kétségessé. A 
népi államhatalom kiépítésével, a munkásosztály vezetése és a dolgozó 
parasztság szövetsége megteremtette a dolgozó osztályok szilárd és ed
zett szövetségét s ez elvitathatatlan ereje népi demokráciánknak. Annál 
is inkább, mert a munkás-paraszt szövetség mellett a haladásra képes 
értelmiségi, polgári és kispolgári erők megtalálhatták és meg is találták 
a helyüket a Népfront keretei között. A Független Magyar Demokrata 
Párt és a Magyar Radikális Párt azoknak a polgári erőknek a csatla
kozását jelenti a munkásosztály és a parasztság pártjaihoz, akik készek 
és képesek velünk együtt haladni a népi demokratikus fejlődés útján.

A Függetlenségi Népfront megalakulása az összes demokratikus 
erő összefogását jelenti, elképzelhetetlen lenne tehát, hogy a választá
son a Népfrontban tömörült demokratikus erők egymással való ver
sengéssel, programinjuk külön-külön elemeinek a hangoztatásával la
zítsák és gyengítsék népi demokráciánk közös frontját. A közös pro-
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gramm és a közös lista szükségszerű és természetes következménye a 
munkásosztály megszilárdult vezetöszerepének, a dolgozó parasztság szö
vetségének és minden haladó demokratikus erő összetartozásának a 
Népfrontban.

Kétség nem férhet hozzá, hogy a választásnak az a fajtája, amelyet 
a népi demokrácia teremtett meg, nem alacsonyabb, hanem magasabb 
foka a demokráciának, azzal a választási típussal szemben, amelyet a 
polgári demokráciák alakítottak ki. Ami különbség van általában a pol
gári demokrácia és a népi demokrácia között, az a különbség a polgári 
demokratikus típusú és a népi demokratikus típusú választás között. 
Az előbbi a formális szabadságjogok szemfényvesztését, s a tényleges 
elnyomás és kizsákmányolás szentesítését jelenti, az utóbbi viszont a 
dolgozó osztályok tényleges felszabadulását teszi lehetővé és a nép köz
vetlen részvételét valósítja meg az államhatalomban. Népi demokratikus 
államunk, ahogy az állam egyéb területén: a gazdasági igazgatásban, az 
önkormányzati életben, a szakszervezetekben, az üzemekben és minden 
egyéb területen a nép közvetlen részvételén alapszik, úgy a törvény- 
hozásban is, az ország legfelső politikai vezetésében is csak ezt valósít
hatja meg. A munkásosztály vezetőszerepe és feltétlen irányító ereje 
az államéletben azt jelenti, hogy a munkásosztály az őre és biztosítéka 
annak, hogy az egész dolgozó nép javát szolgálja az államhatalom és 
az egész dolgozó nép részese legyen ennek az államhatalomnak. A vá
lasztás népi demokratikus formája azt jelenti, hogy a törvényhozás is 
ilyen elvek szerint, ilyen módon szerveződjék meg.

A május 15-i választás tehát formailag is kifejezi népi demokra
tikus fejlődésünk előrehaladását és nem kétséges, hogy eredményeiben 
is ugyanezt fogja megmutatni. Nem kétséges, hogy a Népfront zászlaja 
alatt, élén a munkásosztállyal, az egész magyar dolgozó nép hatalmas 
tömegben mond igent eddig elért eredményeinkre és a szocializmus 
felé haladó népi demokráciánk további terveire, épenúgy, mint békénk 
és nemzeti függetlenségünk elszánt megvédésére.

Erdei Ferenc

365



VERSSOROK
A DÉLI-TENGER PARTJÁRÓL

í .

Este megkerültük a temetőt, 
hogy bejárjuk a hegy kis útjait, 
míg megálltunk a kaptató előtt,
Anna mondta: itt sok halott lakik!
Míg a vörösbort ittuk, hallgatag, 
csak arra jártam, miről Anna szólt, 
egyedül jártam  lent a hegy alatt.

2.

Ügy megy Anna most a tisztáson át, 
mint őz, a legutolsó erdő mélyén, 
a gyermekkor forrásával szívében, 
hogy még egyszer felkínálja a békét, 
meghordozza homloka csillagát, 
hogy madárí üttyös, élő menedékét 
még egyszer felperzselje a világ.

3.
Csak hálót fogtál körém, nem hazát; 
elhagynak az emlékek, mint ruhák, 
alattuk mindig meztelen vagyok.
Fehér Monacco, fénylő Cap Ferrat,
Villefranche, hol a halászok jó bora 
talpunk alá szállt, vízen jártatott.
Elhagynak, mint vándor madárcsapat 
kik dél felé fordítják szárnyukat, 
követve halászbárkák ú tja it. . .  
és megdördülnek súlyos habok, 
a szél. mely a tengerre futtatott, 
már más vitorlák vásznában lakik.

Gijarmcíthi Erzsébet

Cagnes, 1948. augusztusán



A  M A G Y A R  T Ö R T É N E T Í R Á S  
N É H Á N Y  P R O B L É M Á J A

A Magyar Történelmi Társulat újonnan megválasztott vezetősége 
teljes tudatában van annak, hogy milyen megtisztelő és egyben nehéz 
és felelősségteljes feladatok előtt áll A Társulat több mint nyole évtize
des múltra tekint vissza és ezen hosszú munkássága alatt több történeti 
korszakot átélve, a magyar kultúrának jelentős szolgálatokat tett. Az 
újonnan megválasztott vezetőségtől mi sem áll távolabb, minthogy a 
Történelmi Társulat munkájának bármilyen értékes tapasztalatán, bár
milyen maradandó eredményén magát könnyelmű, vagy fennhéjázó mó
don túltegye.

Sokat tanulhatunk a Társulat munkájából, hogyha fennállásának 
első korszakát nézzük, amikor a Magyar Történelmi Társulat — köz
vetlenül a kiegyezés után — megalakult és amikor olyan jeles magyar 
történészek, mint Horváth Mihály, Thaly Kálmán és inások irányítot
ták munkásságát. E korszakban a Társulat hatalmas anyaggyüjtő mun
kát végzett és ugyanakkor sikeresen valósította meg azt a célkitűzését, 
hogy «a történetkedvelök egész seregét hozza érintkezésbe* a történelmi 
«adatokat bíráló tudományos törekvésekkel».' érlett ahhoz, hogy a nem
zeti társadalom aránylag jelentékeny rétegeit bevonja ebbe a munkába, 
szoros kapcsolatot teremtsen velük, együtt éljen és fejlődjön azokkal. 
A Társulat életének második korszakában, a XX. század elejétől kezdve 
ez a szép hagyomány, sajnos, már kiveszőben volt. Kétségtelen azonban, 
hogy ettől a korszaktól is tanulhatunk, mégpedig magas szakmabeli tu
dást, fejlett történelemkutató technikát és módszereket, szigorú kútfő
vizsgálatot, legalább is a részletkutatásoknál.

Mindezek elismerése mellett ugyanakkor meg kell állapítanunk, 
hogy sajnos, a magyar történelemtudomány, más honi tudományágakkal 
összehasonlítva, aránylag kevés maradandó, ma is értékes és követésre 
méltó hagyományt hagyott hátra számunkra.

Tudjuk, hogy a hivatalos történetírás mindig és mindenütt az ural
mon lévő osztály féltve őrzött monopóliuma. Olyan országban, mint 
aminő az 1945 előtti Magyarország volt, ahol egy, a történelmi fejlődés 
folyamán egyre inkább anakróniszlikussá vált kiváltságos réteg játszotta 
ezt a szerepet, az általa diktált történelemírás különösen ferde színben 
kellett hogy feltüntesse a múltat.

S valóban a hivatalos magyar történelemtudomány — különösen az 
elmúlt negyedszázados korszak folyamán •-— egészen durván és leple
zetlenül, egészen közvetlenül és kézzelfoghatóan kiszolgálta a fejlődés
sel egyre nyíltabban szembehelyezkedő, a magyar nemzet széles töme
geivel lassan minden kapcsolatát elveszítő magyar uralkodóosztályokat, 
amely körülmény nem maradhatott a legsúlyosabb következmények 
nélkül ennek a történetírásnak a szavahihetőségére és szellemi szín
vonalára

Elnöki székfoglaló a Magyar Történelmi Társulat 1949. március 27-i köz
gyűlésén.

1 Lásd a M. Történelmi Társulat alakuló üléséről szóló beszámolót. „Száza
dok” 1867. 16. o.



Meg kell mondanunk, akármilyen súlyos is a tény, hogy a fentiek 
következtében nekünk történészeknek, az egész Történelmi Társulatnak 
nem egy tekintetben és épen a legfontosabb kérdésekben elölről kell 
kezdeni a munkát. Nem nyugtathatjuk meg magunkat azzal sem, hogy 
jelentékeny a már feltárt anyag, mert hiszen ezt az anyagot is kritikai
lag át kell vizsgálni. Legyünk tisztában ázzál, hogy Magyarországon, 
szigorú értelemben véve, még polgári történetírásról sem beszélhetünk: 
a hivatalos magyar történetírás mindmáig alapvetően feudális és kleri
kális történetírás v o l t , amely nem ismerte el inég a polgári történet- 
írás alapvető tételeit sem.2

A hivatalos magyar történetírás tagadta a társadalmi fejlődés elvét, 
még az%evolúció formájában is, amit pedig a polgári történetírás, leg
alább is legjobb korszakaiban, alapul fogadott el. Nem ismerte el a tár
sadalom osztályokra való tagozódásának a tényét, noha a polgári tör
ténetírás azt már több mint egy évszázaddal ezelőtt felfedezte. A tör
ténelmi mozdulatlanságot dicsőítette, a merev ragaszkodást elavult •— 
feudális — társadalmi viszonyokhoz, intézményekhez és szokásokhoz. 
Százados elmaradottságunkat különleges és mintegy magasabbrendű 
nemzeti tulajdonságunkként, a magyar géniusz sajátos megnyilvánulása
ként igyekezett eszményíteni. Ez a felfogás a külön magyar Glóbusról 
kiszakította a magyar történelmi fejlődést az általános európai fejlő
désből, ami már egymagában lehetetlenné tette történelmi múltúnk leg
fontosabb jelenségeinek hiánytalan megértését. A nagybirtokososztály 
nemzetfenntartó szerepét, a nagybirtokrendszer hasznosságát és magas
rendűségét tartotta mindepekelött szükségesnek történelmi tényekkel 
igazolni és igyekezett figyelmen kívül hagyni a magyar történelemnek 
mindazokat a —- igen számos és igen fontos — jelenségeit, amelyek 
a fentiek ellenkezőjét bizonyítják.

A magyar történelemtudomány erősen feudális és kleidkális jellegé
ből következett, hogy rendkívül elhanyagolta az újkor, különösen a leg- 
újabbi kor történetének feltárását és fő figyelmét a magyar történelem 
legrégibb korszakaira irányította: az Árpádok kora ma is a magyar tör
ténelem leginkább feldolgozott fejezete,3 míg a későbbi korszakok, kü-

2 A polgári történelemszemléletet a magyar történelmi irodalomban csupán 
néhány mű, elsősorban Grünwald Béla és Acsády Ignác, részben Márky Sándor 
munkái képviselték. Ez a polgári történelemfelfogás Magyarországon egész sor 
társadalmi körülmény következtében nem tudott valójában kifejlődni, a negyed- 
százados ellenforradalmi korszak pedig nyíltan megtagadta. A fenti szerzők 
munkáiban kifejezésre jutott polgári tcrténelemírás ugyanannyira jutott — 
a hivatalos magyar történelemírással összehasonlítva — közelebb a történelmi 
igazsághoz, amennyire a polgárság, főkép a XIX. század még haladó polgár
sága jobban kifejezte a magyar nép érdekeit, felvilágosultabb és szélesebb 
látókörű volt a félíeudális nagybirtokos osztálynál és annak szellemi uszály
hordozóinál.

3 A Magyar Történelmi Társulat közlönyében, a „Századok”-ban fennállása 
folyamán megtárgyalt, vagy közölt történelmi tanulmányoknak optimális számí
tás szerint legfeljebb 20%-a foglalkozott a XIX. és XX. századdal, 80%-a 
viszont régebbi korszakokkal, mindenekelőtt Szt. István korával. Még rosszabb 
képet kapunk, hogyha a Magyar Tudományos Akadémia által közvetlen irá
nyított történetírást vesszük figyelembe. 1867-től 1946-ig, tehát nyolcvan év 
alatt a Tudományos Akadémia kiadásában megjelent mintegy 300 történelmi 
tanulmány közül összesen valami 20, azaz alig 7% foglalkozott legújabbkori 
magyar és egyetemes történelemmel. (L. a Tudományos Akadémia kiadásában 
megjelent „Értekezések a történeti tudományok köréből” 1867—1946.)
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löuösen a legújabb kor feldolgozása, hihetetlen hézagokat mutat. Ehhez 
járul, hogy alig akad még egy ország, amelynek a történeti irodalmá
ban olyan óriási helyet foglalnának el az egyháztörténelmi, különösen a 
katolikus egyháztörténelmi munkák, mint nálunk. A magyar történet- 
írásra jellemző ugyancsak a főúri nemzetségekkel foglalkozó rendkívül 
nagyszámú családtörténeti munka. Ezt a műfajt legtöbb tudós törté
nészünk — többnyire az illető főúri család megbízásából — nagy buz
galommal művelte. Mintahogy a magyar egyetemek vezető történelmi 
tanszékeit hosszú évtizedek óta nagyrészt olyan egyének töltötték be, 
akiket közvetlen kapcsolatok fűztek főúri családokhoz, azok protégéi 
voltak.

Nem csoda, hogy ez a magyar történetírás elhanyagolta, sőt egye
nesen elkerülte az antifeudális és népi mozgalmak történetének feltárá
sát. A közel három és félezer oldalra terjedő «Magyar Történelem* 
(Szekfű—Hóman) mindössze két oldalt szentel a Dózsa György által 
vezetett nagy parasztforradalom ismertetésének. Fraknói Vilmosnak Mar- 
tinovichcsal foglalkozó könyvét, noha maga Kossuth tiltakozott nyílt 
levélben, annak nemcsak a kegyelettel, hanem az igazsággal is nyilván 
szembehelyezkedő megállapításai ellen,4 történetíróink közül mind
máig senki sem tartotta szükségesnek revízió alá venni és a Martinovich- 
mozgalmat végre a maga valójában bemutatni. Az 1848'49-es szabad
ságharcnak és antifeudális forradalomnak száz év után sem bírjuk tel
jes és hű történetét, hogy az 1918/19-es forradalmakról ne is beszél
jünk. Ugyanakkor a magyar tudósok 1941-ben, Werbőczy halálának 
400. évfordulója alkalmával «Werbőczy évet» rendezlek, amikor is egész 
sor munkában a «Hármas könyvinek és megalkotójának «halhatatlan* 
jelentőségét dicsőítették.5

Mindennek következtében a magyar történetírás nem volt képes 
a magyar társadalom fejlődését helyesen megvilágítani, fordulatainak 
igazi okait feltárni. Hiszen a legégetőbb problémáinkat megkerülte, nagy 
nemzeti katasztrófáinkat, végzetes elmaradottságunkat tisztára külső 
tényezőkkel — előnytelen földrajzi helyzet, túlerőben lévő külső ellen
ség, stb. — magyarázta és nem akarta meglátni a belső osztálveröknek 
a szerepét az ország sorsának alakulásában. Tagadta az összefüggést a 
magyar jobbágyságnak 1514-ben bekövetkezett röghözkötése és az 
ország függetlenségének elvesztése között Igyekezett homályban hagyni 
azt a tényt, hogy a Habsburgok terjeszkedése előtt pártoskodó. újabb 
parasztforradalorntól rettegő nagvuraink nyitották meg az ország ka
puit, aminthogy ők voltak a Bécsből kiinduló gyarmatosító politikának 
évszázadokon keresztül a hűséges támaszai az országon belül Eltitkolta 
a magyar nép előtt, hogy az ország sorsát intéző, hatalmas birtokok
kal és méltóságokkal rendelkező neves arisztokrata családjaink túl
nyomó részben nyílt hazaárulással, a magyar nemzet érdekeinek áruba 
bocsátásával alapozták meg anyagi és politikai hatalmukat Elkendőzte, 
hogy az 1807. után érvényesülő dualista politikának az volt az értelme 
elsősorban, hogy a nagvbirtokos arisztokráciát minél sértetlenebből át
mentse a polgári társadalomba. Trianonról azt hirdette, hosy annak 
bekövetkezése az 1918/19-es forradalmak bűne volt és elhallgatta an-

* „Századok” 1877 évf. 771-772. o.
* L. különösen Illés Béla, Félegvtiázy József, Rácz György, Somogyi 

Ferenc, Bónis György és mások ez alkalommal megjelent és Werbőczyt magasz
taló munkáit.
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nak tényleges okait, úgymint azt is, hogy 1919-ben a forradalmi mun- 
káskonm'iny fegyveres harcban igyekezett megvédeni a magyar nem
zeti érdekeket és ezt a kísérletét nem utolsó sorban a magyar uralkodó 
osztályok nyílt hazaárulása hiúsította meg. A nemzet vezetésére hivatott 
rétegnek igyekezett feltüntetni azt a magyar nagybirtokososztályt, 
amely századok óta újra és újra külső ellenséggel szövetkezett a ma
gyar nép ellen és nem véletlen, hogy mai népi demokratikus rendünk
kel szemben is idegen fegyverek segítségére számít.

Bár a magyar történetírásnak feudális szemléletéből fakadó nagy 
hiányosságai többé-kevésbbé meg voltak kezdettől fogva, mégis rá kell 
mutatnunk arra, hogy ezen a téren kétségtelenül volt fokozat. Ahogyan 
a magyar uralkodó osztályok politikája a XX század elejétől kezdve, 
de különösen az 1918/19-es forradalmak leverése után egyre reakció- 
sabbá vált, úgy vált egyre reakciósabbá a hivatalos magyar történet- 
írás is. Ha a Történelmi Társulat fennállásának első évtizedében kifej
tett működését összehasonlítjuk a Horthy-korszak történetírásával, akkor 
látjuk, hogy milyen hatalmas regresszió állott be ezen a téren. A Tár
sulat megalapítói még a nemzeti haladás gondolatát tűzték ki zászló
jukra.

«A fejlődés, a haladás a népek legközelebbi célja. Oly törvénye 
ez minden népnek, melyet büntetlenül nem szeghet meg egy sem» — 
ezekkel a szavakkal nyitotta meg Horváth Mihály a Magyar Történel
mi Társulat alakuló gyűlését 1867. május 15-én.6
A Társulat későbbi korszakában történészeink már nyíltan elvetették 

a haladás gondolatát, mint »liberális-szocialista» tévhitet.
Az 1919. előtti történetírás nem érte el azt a mélypontot, amely a 

munkásforradalom leverése, az ellenforradalom győzelme után követ
kezett be. Ekkor lépett fel az a történelmi iskola, amely mar egészen 
nyíltan a reakció, a történelmi fejlődés útján való megállás, sőt lehető
leg visszafordulás mellett szállt síkra. Csak ekkor, az ellenforradalom 
korszakában történhetett meg, hogy magyar történetírók egész sora ma
gasan szárnyaló elméleti fejtegetéseiben a középkort állította piedesz- 
tálra. E történetírók szerint a feudális társadalomban a földesúr és 
jobbágy közötti viszonyt a «kölcsönös méltányosság» és «kölcsönös hű
ség» jellemezte. A feudális társadalom volt az ideális társadalom, főkép 
kezdeti korszakában, (azaz, amikor a polgári fejlődésnek még a csírái 
sem voltak jelen benne), a középkori kézművesség az ideális ipar. Álta
lában a középkori társadalom erkölcsében és kultúrájában sokkal ma- 
gasabbrendü volt a rákövetkező polgári fejlődésnél.7

Különös hévvel magasztalták történészeink a magyar feudális in
tézményeket, a magyar feudális osztályokat. A magyar feudális arisz
tokrácia különb volt, moráüsabb jelleggel bírt, mint más országok 
feudális arisztokráciája. Magyarországon a feudális nagybirtok hosszú 
fennmaradása nemzeti szükségesség volt: az ország elpusztult volna, ha 
századokon keresztül nem óvták volna létét a nagy domíniumok urai. 
Szinte közhellyé vált ennek a korszaknak történelmi irodalmában, hogy 
az 1848-ban hozott törvények a jobbágyság megszüntetésére elsietettek

8 „Századok” 1867, 4. o.
7 Hajnal István pl. azt rosszalta Mária Terézia urbáriumában, hogy 

az „bontó hatással” volt „úr s paraszt e g é s z s é g e s  t ö r t é n e t i  v i s z o 
ny á r a . ” („Századok” 1911. évi. 214. o. Aláhúzás tőlem. A. E.)
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voltak, mert a magyar parasztság ebben az időben sem gazdaságilag,
sem szellemileg nem volt még elég érett ahhoz, hogy szabad legyen.

Ez az ellenforradalmi történetírás nemcsak a feudális nagybirtokos- 
osztály múltbeli szerepét magasztalta az égig. Legalább ugyanolyan 
magasra emelte ennek támogatóját és szövetségesét a Habsburg abszo
lutizmust. A Habsburg-uralom nem gyarmatosítást jelentett — az ilyen 
felfogás a «rémmesék» kategóriájába soroltatott — hanem tulajdon
képen áldás volt az országra, aminthogy egyáltalában «a Habsburg- 
dinasztia, az osztrák-cseh tartományok, a német birodalom és a pápa
ság» voltak évszázadokon keresztül a magyar nemzet igazi pártfogói. 
Lipót és Metternich a magyar nemzetnek nem ellenségei, hanem jó
akarói voltak.

Történetírásunk függetlenségi törekvéseinket «irreális», «roman
tikus aspirációknak nyilvánította, amelyek a nemzet fejlődését katasz
trofálisan ingoványos talajra vitték. A «kuruc-szellemben» a magyar 
történelem átkát látta és a «labancokat» értékelte igazi hazafiakként, 
jó és főként bölcs magyarokként. Történelmi irodalmunkban ebben az 
időben megindult a magyar nemzet nyílt árulóinak a rehabilitálása 
Pálffy Jánostól és Károlyi Sándortól kezdve Görgeyig. A nagy francia» 
polgári forradalom hatalmas «vérpatak» volt eszméinek az országban 
való elterjedése mellett az uralkodónak joga és kötelessége volt Mar- 
tinovichéknak a lefejeztetésével védekezni.

A történelem — mondják — az élet tanítómestere. Azonban ahhoz, 
hogy ezt a szerepét betöltse, igaznak kell lennie. A meghamisított ma
gyar történelem természetesen nem tudott az élet tanítómestere lenni, 
a nemzetnek a helyes utat megmutatni. Nemcsak, hogy nem segítette 
abban, hogy az első világháború óta különösen bonyolulttá vált világ- 
helyzetben helyesen tájékozódjék, hanem ellenkezőleg nagy szerepe volt 
abban, hogy a magyar nemzet egyre inkább elveszítette érzékét az iránt, 
mi a jó számára és mi a rossz. Ennek a magyar népet megtévesztő tör- 
ténelemfrásnak nagy része volt abban, hogy az országot lelkiismeretien 
vezetői katasztrófába tudták vinni: a történelmi felelősséget ezért nem
csak az uralkodó osztályoknak, de ennek a történelemírásnak is vi
selnie kell.

Azt, hogy valamely ország történelemírása helyesen tárta fel a múl
tat, jól fogta fel annak tanulságait és ezek alapján helyesen mutatta 
meg az illető népnek a követendő utat, a való élet kell hogy Igazolja. 
Ha ebből a szempontból nézzük az eddigi, fökép a 25 éves korszak 
történetét, akkor a következőket látjuk.

A magyar nép nyomorúságának, az ország nehéz helyzetének, gya
kori katasztrófáinak tulajdonképeni okai abban gyökereztek, hogy Ma
gyarország elmaradott ország volt, hogy még a XX. században a feuda
lizmusnak erős maradványai voltak elevenek mind gazdasági, mind poli
tikai téren. A magyar nép tényleges sorsa, «az élet» ezt mutatta, még
pedig, sajnos, igen szemléltetően. A 25 éves korszak történetírása vi
szont azt hirdette, hogy kevés volt a feudalizmusból, hogy fent kell 
még tartani, sőt lehetőleg vissza kellene csinálni a múltat.

A magyar nép sorsa azt bizonyította, hogyha idejekorán számol
tunk volna fel a feudalizmussal és tértünk volna rá a polgári fejlődés 
útjára, akkor sok bajtól megmenekült volna az ország. A hivatalos ma
gyar történetírás ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy túlságosan mesz- 
sze ment Magyarország a polgári fejlődés útján, hogy a túltengő pol-
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gári szabadságok vollak a bajok okai, az, hogy Magyarország 1867. után 
iálságosán liberális ország lett.

Száz év tapasztalatai azt mutatták, hogy végzetes hiba volt, 1848- 
ban nem következetesen végigharcolni a küzdelmet a feudalizmus el
len. hogy a forradalom félúton megállt, hogy nem volt elég radikális.

Történetíróink ezzel ellentétben minden munkájukban azt igyekez
tek bizonyítani, hogy a szabadságharc és a forradalom történelmi téve
dés, esztelen véres kaland volt, amit még végzetesebbé tett az a körül
mény, hogy túl messze ment el, túl radikális volt.

Tudjuk, aligha lehet erről vitatkozni, hogy a magyar nép máso
dik szörnyű szerencsétlensége az évszázados gyarmati sors volt. Ennek 
súlyos gazdasági, politikai és kultúrális következményeit máig sem 
tudtuk teljesen kiheverni és még a jövőben is sok tennivalónk lesz ezen 
a téren. Ugyanakkor a magyar történetírás dicsőítette a Habsburg- 
dinasztiát és annak gyarmatosító politikáját. Tudjuk, hogy külpoliti
kánk német orientációja mennyi kárt okozott az országnak — a ma
gyar történetírók rendületlenül a német orientációt tüntették fel egyet
len lehetséges útként munkájukban. Tudjuk, milyen vészes kihatása 
volt annak, hogy nem akartunk keletre nézni és a szomszédos, főkép 
szláv népekkel baráti kapcsolatot teremteni, hogy azokkal volt a leg
rosszabb viszonyunk, akikre pedig a legjobban rá voltunk utalva. 
A magyar történetírók minden buzgalmukat latbavetbe szították a sovi
niszta elfogultságot a szlávok ellen, akikről úgy emlékeztek meg, mint 
«szervezetlen, szolgaságra hajló» népekről, a románokat «emelkedésre 
képtelen» és «a szabadsággal élni nem tudó» fajtának nyilvánították, 
stb. Tudjuk, milyen roppant anyagi és még nagyobb erkölcsi kárt oko
zott a nemzetnek az antiszemitizmus. Azonban, amikor erről van szó, 
egy pillanatra se feledjük cl, hogy a forradalmak utáni magyar történet- 
írás propagálta az antiszemitizmust. Istóczyhoz nyúlt vissza és ezzel —-  
akarták ezt az egyes történetírók, avagy nem — segítette létrejönni és 
megerősödni a fasizmust Magyarországon. Ezek megdöbbentő, de ugyan
akkor tagadhatatlan tények.

Tudjuk, hogy a polgári fejlődés kitermelt egy új osztályt orszá
gunkban, a magyar munkásosztályt, amely reménysége lett mindazok
nak, akik őszintén szívükön viselték az ország sorsát és szemébe mer
tek nézni megoldatlan problémáinak. (Ady Endre, Justh Gyula, Károlyi 
Mihály, stb.) A munkásosztály szervezettségével, tudományos világ
nézetével, forradalmi célkitűzéseivel új fejezetet volt hivatva nyitni a 
magyar történelemben. Megsejtettek ebből valamit is, akár a legnagyobb 
történész-gondolkodóink is? Közismert, hogy a magyar történetírás el
hanyagolható mennyiségnek tekintette a magyar munkásosztályt; ahol 
megemlékezett róla, ott csak az ellenszenv és megvetés hangján tette 
ezt. Ismerünk talán egyetlen céhbeli történetírói is — kicsit, avagy na
gyot —, aki érdemesnek tartotta volna a magyar munkásosztály törté
netét. vagy a magyar munkásmozgalom eseményeit, tanulságait fel
dolgozni?

A magyar népnek nagy szerencsétlensége volt, hogy Dózsa és 48 
óta nem élt át tisztító nagy átalakulást, forradalmat az ország, hogy 
egyáltalában csak sikertelen forradalmakat ismert, amelyek nem vol
tak képesek egész munkát végezni. Ugyanakkor a magyar történetírás 
azt vallotta, hogy a forradalom a , legnagyobb szerencsétlenség, amely 
érhet valamely országot és népet, tulajdonképen nem egyéb a vad ösz-
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tűnök kirobbanásánál, a legalantasabb emberi indulatok felszabadul«*
sánál, vak rombolásnál, esztelen pusztításnál.

Több mint három évtizeddel ezelőtt Magyarországnak csaknem a 
szomszédságában új, hatalmas állam alakult: a szovjet állam. Ma már 
aligha lehet bárki előtt is vitás, hogy a magyar népnek minden fenn
álló rendszerbeli különbség ellenére, az lett volna az érdeke hogy gaz
dasági és politikai kapcsolatokat létesítsen vele és magának barátul 
megnyerje. Történészeink talán felismerték ezt a tényt? Olvassák el a 
Szovjetunióra vonatkozó Írásaikat, én úgy önöket, mint magainat meg 
akarom kímélni attól, hogy idézem őket. Olvassák el s akkor meg fog
ják látni, mennyire volt kifejlődve történettudósaink «szemmértéke» 
olyan világtörténelmi eseménnyel szemben, mint a szovjet állam meg
alakulása volt és mennyire voltak képesek felismerni a magyar nép, 
a magyar nemzet, az ország elementáris érdekeit, mennyire segítettek 
a nemzetnek abban, hogy fasiszta kalandorok politikájával, vétkes és 
ostoba vállalkozásaikkal szemben, amikor azokra rákerült a sor, ellen- 
állóképes legyen.

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy ez a történetírás — min
denekelőtt az ellenforradalmi korszak történetírása — nem állta ki az 
élet próbáját. A tényleges történelmi fejlődés meghazudtolta ezt a tör
ténetírást, az események, a világ és országunk alakulása bizonyították 
a teljes csődjét. Az utolsó évtizedek magyar történetírásának legmaga
sabb színvonalon mozgó és legnagyobb formátumú művelőjét, Szekfü 
Gyulát Idézzük ennek az állításnak, ha mindjárt közvetett bizonyítá
sára. Szekfíí Gyula 1941 -ben «Magyar katolikus történetfelfogás» címen 
cikket írt, amelyben nyilvánvalóan a világesemények hatása alatt nem
csak a magyar nép, hanem az emberiség történetének olyan súlyos kér
dését vetette fel, mint az, hogy * miért van annyi nyomor benne», miért 
érvényesült fejlődése folyamán oly kevéssé az igazság?

»Minket a múltból» — írja Szekfíí — «legelsősorban az a kérdés 
érdekel, miért van annyi nyomor benne? . . .  A méltánytalan szenvedés, a 
meg nem érdemelt elnyomás, az igazságtalanság, szinte megszakítatlan 
érvényesülése a mi történetünk katasztrófáiban és hosszas korszakai
ban különösen kiütközik ... hol az igazság u történelemben? Keressük 
és nem ta lá lju k ... a világ sora értelm etlen...»8

«Keressük és nem találjuk» az igazságot a történelemben, mert 
«a világ sora értelmetlen», írja Szekfíí és hozzáteszi, hogy a világ nem 
hogy nem vált jobbá, az idők folyamán, hanem' «mind rosszabb, dur
vább, kereszténytelenebb leli*. Hói látja Szekfíí Gyula a kiutat ebből 
a rettenetes helyzetből? A felsorolt szörnyű tényekkel szemben az egyet
len vigasztalást Szekfíí Gyula abban látja, hogy «a keményszívű gaz
dagokat» és a «kegyetlen hatalmasokat» eléri majd a tülvilágí büntetés 
és azt ajánlja, hogy hagyjuk el «az evilági szemléletet, mely a törté
net értelmét kizárólag a haláloninnen keresi» s akkor «mind több és 
több vigasztaló momentumra akadunk történetfelfogásunkban.9

Ahogyan kétségtelen, hogy amikor az orvos valamely betegség le
küzdésével szemben állva, lemond tudományának eszközeiről, amelyek 
kétségtelenül csak «evilági» eszközök lehetnek és betege sorsát túlvilági 
erőkre bízza — mondván, hogy csak az Isten segíthet -—, nem beszél-

8 „Katolikus írók új magyar kalauza.” Bp., 1941.
9 U. o.
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hetünk másról, mint az orvostudomány csődjéről az adott esetben 
ugyanúgy, amikor a történetíró, azaz annak a tudománynak a képvi
selője, amely az emberiség «tanítómesterévé» kellene hogy legyen, azt 
vallja, hogy az emberiség történelmének értelmét és bajainak orvoslá
sát a túlvilágon lehet csak remélni, nem beszélhetünk másról, mint 
ugyancsak a tudomány csődjéről az adott esetben. Ha a történetíró szá
mára nem marad más hátra a történelmi események megmagyarázására, 
mint a hit, hogy a túlvilág kiegyenlíti a dolgokat, ezt joggal tekinthet
jük úgy, mint objektív beismerését annak, hogy a tudománya csődöt 
mondott.

Szekfű Gyula azóta megjelent írásai tanúskodnak arról, hogy szer
zőjük azon volt, hogy a magyar és a világesemények tanulságait le
vonja, mindenesetre gondolkodóit ezeken a tanulságokon egy nagy tu
dós felelősségérzetével. Ezt, sajnos, az eddigi magyar történetírás nem 
sok képviselőjéről mondhatjuk el. Szándékosan nem akarunk messze 
menni ennek bizonyítására, maradunk a Társulat «házalóján», a Tár
sulat közlönyénél, a «Századok»-nál. Érdekes és érdemes megnézni a 
«Századok»-nak azt a két számát, amely a felszabadulás óta megjelent. 
Az első szám 1946-ban jelent meg. A vezércikk (Berlász Gyula) kiemeli 
a hadműveleteket «követő anarchisztikus állapotokat» és «az össze
omlásból ránkmaradt roppant nyomorúságot». Amint látjuk, hivatalos 
történelmi folyóiratunk szerint az ország «roppant nyomorúsága» nem 
a Szovjetúnió ellen folytatott fasiszta háborúból, hanem ennek a há
borúnak a sikertelenségéből fakadt, aminthogy «összeomlásnak» nevezi 
azt, amit ennek az országnak demokratikusan érző polgárai általában 
«felszabadulásnak» szoktak nevezni. A vezércikkíró a továbbiak folya
mán az 1946-os magyar viszonyokat a 80 év előttiekkel — azaz, ha 
számolni tudunk —, a kiegyezés előtti abszolutista időkkel hasonlítja 
össze. Valószínűleg azért, hogy értsen belőle, aki érteni akar.

A «Századok» következő száma 1948. tavaszán jelent meg és azzal 
tűnik ki, hogy egyetlenegy szóval sem emlékezik meg az 1848/49-es 
magyar szabadságharcról és forradalomról. A folyóirat lehozza a Tör
ténelmi Társulat volt elnökének, Eckhardt Ferencnek a Társulat fenn
állásának 80. évfordulóján tartott beszédét, amelyben a szónok hang
súlyozta, hogy jelenleg a Társulatnak «nem sok oka és módja van az 
ünnepre» és felszólítja hallgatóit, hogy a múltból «merítsenek erőt jö- 
vőnkre».10

A Századoknak ez a száma, mint már mondottuk. 1948 tavaszán 
jelent meg, tehát a magyar demokrácia negyedik esztendejében, ami
kor mégis látszott már valami a pozitív alkotásokból — a földosztáson 
kívül a jó forint, az újjáépítés hatalmas eredményei, a hároméves gaz
dasági terv, stb. —, amit mindenkinek, még a történettudósoknak is 
tudomásul kellett venniök. Nem így a Századok é s , a  Történelmi Tár
sulat elnöke. Ez utóbbi ünnepi beszédében Klebelsberg Kunóról úgy fem
lékezik meg, mint akinek a működésével «a magyar történetírás törté
netében örökké emlékezetes» dicsőséges korszak indult meg.11 Azt hi
szem, nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy Magyarországon ebben az 
időben a Századokon kívül aligha volt még egy második nyomtatott 
orgánum, amley Klebelsberg Kunó dicsőítésével foglalkozott volna

A Századoknak 1948-ban megjelent száma semmiben sem külön-
19 „Századok”, 1947. (Aláhúzás tőlem. A. E.)
11 U. o.
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bözik a Horthy-korszak idején megjelent számoktól: ugyanaz a felfo- 
gás, ugyanaz az elhanyagolása a modern történetnek stb. jellemzi. So
viniszta szellemű «településtörténeti» cikkeket közöl . . .  a Csallóközről 
és Göjnör megyéről, «Liptó megye kialakulásáról» értekezik — amint 
látjuk, csupa «közelfekvü», «égető-» probléma foglalkoztatja. Olvasunk 
a Századok eme számában «az újjáéledő osztrák történelemtudományról* 
és a török történetírásról is, viszont egy szót sem találunk benne a 
szomszédos népi demokratikus országok, még kevésbbé a Szovjetunió 
történettudományáról.

Szekfű Gyula «Forradalom után» című könyvében a magyar tra
gédia egyik okát abban látja, hogy «Mikor végre észrevettük, hogy 
Szovjet-Oroszország is a világon van, már késő volt.12

Nos, a Századok írói és szerkesztői még 1948-ban sem vették észre 
a Szovjetuniót; a Századokban egyetlen cikk, vagy közlemény sem je
lent meg, amely a legtávolabbi vonatkozásban állna a szovjet történet- 
írással. A Szovjetunió, annak hatalmas történettudománya, a Századok 
számára nemhogy 1938-ban, hanem még 1948-ban sem létezett. Ellen
ben olvashatunk benne egy igen terjedelmes cikket Déer József tollá
ból a német «nemzeti szocialisták» történetírásáról, amelyben az azóta 
disszidált szerző arról ír, hogy a nácik tulajdonképen «forradalmat» 
hajtottak végre Németországban és hogy ezek a német nemzeti szocia
lista forradalmárok hogyan igyekeztek betörni a céhbeli történelem- 
tudományba. Megint: hadd értsen, aki érteni akar. A lap szerkesztői 
nyilvánvalóan arra számítottak, hogy azok. akik jelenleg éji-napot össze- 
téve dolgoznak a magyar nemzet életének demokratikus átépítésén, azok 
nem tudnak sem írni. sem olvasni. Ez mindenesetre optikai csalódás, 
hogy ne mondjuk, újabb történelmi tévedés. Az mindenesetre szerencsé
jük, hogy a magyar munkások és dolgozó parasztok tömegei ma még 
nem tartanak ott, hogy olvassák a történelmi folyóiratokat, mert nem 
tudjuk, mit szólnának ahhoz, hogy a magyar népi köztársaság pénzén 
és egyesek jóvoltából ilyen és ehhez hasonló «tudományos» értekezések 
jelenhetnek meg még most is az országban.

*

Mondanunk sem kell, hogy ugyanezek a történészeink a legmere
vebben elzárkóztak a marxista történelemfelfogásnak akárcsak a meg
ismerése, nemhogy a ’komoly számbavevése elől. A marxista történelmi 
tanulmányokat mint puszta zsurnalisztikát igyekeztek feltüntetni, ma
gát a történelmi materializmust pedig mint olyan felfogást kigúnyolni, 
amely csak anyagi értékeket ismer el és lényegében nem .más, mint a 
«gyomor filozófiája» Történészeink ebben a kérdésben tanúsított maga
biztosságánál, ■ csak tájékozatlansága volt nagyobb.

Pedig a «gyomor filozófiája» és hasonló szellemességekkel talán 
mégsem lehet elintézni azt a hatalmas jelentőségű lényt, hogyha tör
ténelmi materializmus új korszakot nyitott meg a történelemtudomá
nyok fejlődésében, amikor felfedte, hogy a történelem minden tarka
sága, sokoldalúsága és ellentmondása ellenére, belső objektív törvény- 
szerűségek állal vezetett egységes folyamat az örök fejlődés i jegyében. 
A történelem nem véletlenek halmaza. «A történelem menetét belső ál-

12 Szekfű Gyula: Forradalom után. Bp., 1947. 53. o.
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talános törvények szabályozzák, ahol a felszínen a véletlen ' űzi játékát, 
ott mindig belső rejtett törvények uralkodnak rajta. Csak arra van 
szükség, hogy ezeket a törvényeket f e l i smerj ük. «Mi nden véletlen* 
ségen keresztül» a «szükségszerűség érvényesül a történelemben», még
pedig «0 gazdasági szükségszerűség»*

Tán mégsem állít olyan képtelenséget a marxista történelemfelfo
gás, amikor megállapítja, hogy «az embereknek mindenekelőtt enniök, 
inniok, lakniok és riiházkodniok, tehát dolgozniok kell, mielőtt a hata
lomért harcolhatnak, politikával, vallással, filozófiával stb. foglalkoz
hatnak»,13 14 15 s hogy ezért «a történelemben a végső fokon a való élet 
termelése és újratermelése a meghatározó momentum. lr> A dialektikus 
materializmusnak az az általános tétele, hogy «nem a tudat határozza 
meg a létet, hanem a lét határozza meg a tudatot,16 az emberi társa
dalom fejlődésére alkalmazva azt jelenti, hogy «az összes társadalmi 
változások és politikai átalakulások végső okai nem az emberek fejé
ben . .  . nem az illető kor filozófiájában, hanem gazdaságában keresen
dők»,17 ez utóbbinak a fejlődése határozza meg «végső fokon» nem
csak a politika: és jogi viszonyok, de a művészetek, tudományok stb. 
fejlődését is. Ismeretes Engels híres mondása: «ha a társadalomnak 
valamilyen technikai szükséglete van, úgy ez jobban fejleszti a tudo
mányt, mint tíz egyetem»,18 amivel azt akarta kifejezni, hogy még 
annyira eszmei és szellemi dolgok, mint a tudományok sem «az égből 
pottyannak», hanem elsősorban a társadalom anyagi szükségleteiből 
nőnek ki.

A történelmi materializmus azonban a legkevésbbó sem jelent le
egyszerűsített történelmi gondolkodást, a történelemtudomány elseké- 
lyesítését, mint ellenfelei állítani szokták. «. . .  A különböző társadalmi 
alakulatok létfeltételeit részleteiben kell megvizsgálnunk, mielőtt a ne
kik megfelelő politikai, magánjogi, esztétikai, filozófiai, vallásos, stb. 
szemléleti módokat megkísérelnénk belőlük levezetni.»19 Épen a 
marxista történelemszemlélet követeli meg a történelmi jelenségek min
den oldalról való, ezeket mozgásukban, más jelenségekkel való kapcso
latukban történő konkrét és elmélyített tanulmányozását

A politikai, jogi, filozófiai, vallási, irodalmi, művészeti, stb. fejlő
dés a gazdasági fejlődésen alapszik. De mindezek hatnak egymásra és 
a gazdasági alapra is. Nem igaz. hogy a gazdasági helyzet egyedül cse
lekvő ok és minden más csak szenvedő okozat. K.ölcsönhatás van i t t . . .

A gazdasági helyzet. .  . nem hat gépiesen. . .  az emberek maguk 
csinálják történelmüket, csak adott, őket meghatározó környezetben, 
adott, tényleges viszonyok között, melyek között végső fokon a gazda
sági viszonyok döntenek, bármennyire is befolyásolják őket a többi po

13 Engels: L. Feuerbach és a klasszikus német filozófia alkonya. Bp., 
1945. 59—60. o.

14 Engels: Marx Károly (Marx Válogatott Művek. Bp., 1948. J3. o.)
15 Engels levele J Blochhoz 1890. szept. 21. (Marx i. m. 349. o.)
18 Marx—Engels: Deutsche Ideologie (Marx—Engels Gesamtausgabe ...)
17 Engels: Anti-Dühring . ..
18 Engels levele Starkenburghoz. 1894. jan. 25. (A4arx i. m. 359. o.)
19 Engels levele C. Schmidthez. 1890 aug 5. (Marx 1. m. 348. ó.)



litikai és ideológiai viszonyok. Ezek adják azt a történelmen keresztül 
húzódó fonalat, amelynek segítségével a történelem egyedül érthető 
meg.20

Engels, rámutatott arra is, hogy habár a gazdasági szükségszerűség 
érvényesül olyan területeken is, mint filozófia, irodalom stb. «de ez 
olyan feltételek mellett történik, melyeket yiaguk az egyes területek 
írnak elő.»21

«Minél messzebb van a gazdaságtól az a terület, melyet épen vizs
gálatnak vetünk alá, minél közelebb van a tisztára elvont ideológiai 
szférához, annál inkább látjuk azt, hogy fejlődése véletleneket mutat, 
hogy görbéje cik-cak vonalban halad. De vonja meg a görbe átlagos 
tengelyét s meglátja, hogy minél hosszabb a szemügyre vett korszak 
és minél nagyobb a tárgyalt terület, annál párhuzamosabban halad ez 
a tengely a gazdasági fejlődés tengelyével* — irta Engels 1894-ben 
Starkenburgnak.22

«Szellemtörténészeink» számára sem lenne haszon nélkül annak az 
engelsi figyelmeztetésnek a megszívlelése. hogy «a feladat mindenütt 
nem az többé, hogy kiki a fejében gondoljon ki összefüggéseket, ha
nem, hogy azokat a tényekben fedjék fel.»23 A marxista törlénetfelfogás 
«mindenekelőtt útmutató a tanulmányhoz, nem pedig a konstruálás 
emeltyűje.»24

Mindezek a sok évtizeddel ezelőtt lerakott alapjai a marxista tör
ténetszemléletnek nem akadályozzák meg a történelmi materializmus 
ellenségeit abban, hogy ne vessék állandóan a marxista történészeknek 
szemére, hogy azok aktuális politikai feladataiknak csupán az illusztrá
lására használják fel önkényesen az egyes történelmi tényeket és hogy 
mai fogalmakat vetítenek vissza a múltba azzal, hogy a mai társadalom 
követelményeit támasztják a múlt eseményeivel szemben. E mögött a 
szemrehányás mögött természetesen egészen más rejtőzik, a kapitaliz
must, sőt feudalizmust védelmező történészek részéről. De ami ettől 
függetlenül is érdekes, hogy ezek a történészek mindmáig nem isme
rik, mit válaszolt Engels Frigyes Dühring német professzornak, amikor 
az naív felháborodását fejezte ki az ókori rabszolgaság felett:

«Ha. . .  Dühring úr az orrát fintorgatja a görög világ felett, mert 
az a rabszolgaságon alapult, akkor ugyanazzal a joggal azt a szemre
hányást is teheti a görögöknek, hogy nem voltak gőzgépeik és villa
nyos távíróik . . .  A görögség és a római birodalom adta alap nélkül . . .  
nem lett volna modern Európa sem. Ebben az értelemben jogunk van 
azt mondani: az ókori rabszolgaság nélkül nem volna modern szocia
lizmus.»25

Ugyanúgy Engels kifogásolta a XVIII. század materialistáinál, hogy 
azok nem eléggé értékelték «a középkor nagy vívmányait, az európai 
művelődés területének kibővítését, az életképes nagy nemzeteket ame
lyek a középkorban öli egymás melleit kialakultak, végül a XIV. és 
XV. század hatalmas technikai vívmányait» és ezt a kort «nem tekin-

Engels levele Starkenburghoz. 1894. jan. 25 (A4arx i. m. 359—360. o. 
Aláhúzás tőlem. A. E.)

' 21 Engels levele C. Schmidthez. 1890. okt. 27. (Marx i. m. 355. o.)
22 Marx i. m. 361 o
23 Engels: L. Feuerbach. 74—75. o.
24 Engels levele C Schmidthez 1890 aug, 5. (Marx i. m, 348. o.)
25 Engels: Anti-Dühring. Moszkva, 1947. 261, 263. o.



tették egyébnek, mint a történelem puszta megakaszfásúnak, egy ezer
éves általános barbárság által.»'-0

Ismeretes, hogy Marx és Engels a Kommunista Kiáltványban ugyan
akkor, amikor rámutattak a polgári társadalom történelmi korlátozott
ságára és áthidalhatatlan belső ellentmondásaira, milyen elismeréssel 
sorolták fel a burzsoáziának kétségtelenül hatalmas történelmi vívmá
nyait a gazdaság, politika, kultúra, általában az egész emberi tovább
fejlődés terén. Gondoljunk arra, milyen nagy történelmi elismeréssel 
adózik a Szovjetunió marxista történetírása a nagy orosz uralkodók 
IV. Iván, I. Péter emlékének, hogy értékelése mennyire mentes minden 
korlátozottságtól és elfogultságtól. A marxista történelemfelfogásnak lé
nyegéhez tartozik, hogy minden kor eseményeit és alakjait annak a 
kornak mértékével méri, a nélkül, hogy elfelejtkezve viszonylagosságáról, 
annak apológiájába esnék.

«Az egymást követő történelmi állapotok csak múló fokok az em
beri társadalom végnélküli fejlődésmenetében alulról felfele. Minden 
fok szükséges, tehát jogosult arra az időre és azok között a feltételek 
között, melyek előidézték, de korhadttá és jogosulatlanná válik, mi
helyt az alakulat saját mellében lassanként új, magasabb feltételek ke
letkeznek.»27

A marxisták materialista történelemszemlélete ellen talán leggyak
rabban felhozott vád, hogy «.pártoskodó», «pártszempontjai vannak» és 
ezért nem elég objektív. Lenin, aki munkáiban zseniálisan alkalmazta 
a Történelmi materializmust, már egy félévszázaddal ezelőtt megfelelt a 
«pártszerüség» vádjára, amikor azt írta:

«Egyetlen élő ember sem képes arra, hogy ne lépjen egyik, vagy 
másik osztály álláspontjára, ha megértette kölcsönös viszonyukat, hogy 
ne örüljön az adott osztály sikereinek, hogy ne keseredjen el kudarcai 
miatt, ne háborodjon fel azokon, akik ellenségei, ennek az osztálynak.--

Azok illetnek bennünket, magyar marxista történészeket az osz
tályelfogultság vádjával, akiket levéltári kutatásaikban és adatgyűjté
seikben a legrosszabb értelemben vett oszlályszempontok vezettek, 
tudniillik az a törekvés, hogy mindenáron elhallgassák azokat az ok
mányokat és tényekei, amelyek neves arisztokrata családjainkra, nagy 
méltóságokat betöltő főpapjainkra bármilyen tekintetben kellemetlen 
fényt vetettek volna: azok, akik évszázadok múltán is dühös rágalmak
kal illetik a magyar történelem összes haladó alakjait, Dózsától és Mar- 
tinovichtól kezdve az 1848/49-es baloldal és az 1918/19-es forradal
mak legtöbb vezetőjéig. «Okmányhamisítóknak» és «szédelgőknek» ne
vezik a magyar történelem, a magyar parasztság szervezőit 1848-ban, 
«szellemi és fizikai bölléreknek»29 titulálja Károlyi Árpád Batthány 
Lajos főbenjáró pőréről szóló jeles munkájában a 48/49-beli baloldali 
elemeket, akiknek «garázdálkodásáról», úgyszintén a forradalmi klubok 
«őrjöngéseiről» olyan hangon ír, amely nem mutat nagy tudományos 
tárgyilagosságra.

Az elnyomó és kizsákmányoló osztályok képviselőinek szellemi 
módszereihez tartozik, hogy tagadják az osztályokat és önmagukat osz
tályfelettinek igyekeznek vallani. Nekünk marxistáknak semmi okunk

-8 Engels: L. Feuerbach. 32. o.
27 Engels: L. Feuerbach... 11. o.
28 Lenin művei II. k. 335. o. (oroszul).
20 Ugyan nem Petőfi Sándorra gondoií-e, akinek az apja mészáros volt?
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eltitkolni, hogy bennünket igenis parlszempontok. azaz osztályszempon
tok vezetnek abban az értelemben, hogy tudományos kutatásainkban 
is a felszabadulásért harcoló munkásosztály, u' dolgozó nép küzdelmei
nek előbbrevitelét tartjuk szem előtt.

De ebből nem következik, hogy elismernénk azt, hogy a történet
írás nem lehet objektív (hogy a történelem, ahogy Szabó Dezső kife
jezte magát — líra), még kevésbbé az, hogy a marxista történelemszem
lélet szubjektív történelemszemlélet lenne. A marxista történelemfelfo
gásnak épen az a nagy érdeme, hogy megtalálta a történelmi fejlődés 
objektív kritériumait az illető társadalom technikai fejlettségében és 
gazdasági viszonyaiban. Marx joggal fogta fel a társadalmi formák fej
lődését «természettudományos folyamatnak», amelynek felfedte exact 
törvényeit. A marxista történelemtudomány a szó legmélyebb értelmé
ben objektív tudomány azért is, mert törekvései a munkásosztálynak 
győzelmére és a szocializmus megvalósítására az objektív fejlődés irá
nyába esnek.

A munkásosztály és annak képviselői a történelmi múltnak olyan 
elfogultságtól mentes objektív megismerésére képesek, amilyenre semi- 
lyen más osztály képviselői sem képesek: a munkásosztály az egyedüli 
osztály, amelynek nincs semmi oka bármit is eltitkolni az emberiség 
múltjából. A dolgozó osztályok nem hódítottak idegen területeket, nem 
fűztek rabláncra idegen népeket, nem voltak kizsákmányolok, kik má
sok munkájából élnek, nem nyomtak el Igazságtalanul dolgozó, fel
törekvő osztályokat. A tudományos szocializmus alapjain álló munkás
osztály a történelemmel — ha szabad így kifejeznünk magunkat — 
«jó barátságban van», nem akarja menetét megállítani, még kevésbbé 
visszafelé fordítani, tiszteli törvényeit és okulni akar tanulságaiból. 
Egész világnézete «történelmi», Elméleti és gyakorlati tevékenységében 
a világosan felismert történelmi szükségszerűség szilárd talaján áll és 
ez teszi legyőzhetetlenné.

A munkásosztály történelemszemléletének, a történelmi materializ
musnak érvényesülésével a történelem nemcsak objektív tudománnyá, 
hanem a legnagyobb mértékben optimista tudománnyá is válik. Min
denfajta idealista 'történelemfelfogással ellentétben a materialista törté
nelemszemléletnek az a roppant előnye van, hogy felfedezte a kizsák
mányolásnak és elnyomásnak nemcsak az okait, hanem feltárta azok 
megszüntetésének előfeltételeit is.

«Ugyanaz a történeíemvizsgálat, amely . . .  az eddigi egyébként csak 
az emberek gonoszságával magyarázható osztályuralomnak természetes 
és értelmes magyarázatát adja, arra a belátásra is vezet, hogy a jelen
kor óriási módon fokozott termelőerői következtében még az utolsó 
ürügye is eltűnt annak, hogy az embereket. . .  uralkodókra és elnyomot
takra, kizsákmányolókra és kizsákmányoltakra osszák . . .  A történelmi 
vezetés a proletáriátusra ment ál, arra az osztályra, amely egész tör
ténelmi helyzeténél fogva csak úgy szabadíthatja fel magát, ha egyálta
lában minden osztálvuralmat, minden elnyomást és minden kizsákmá
nyolást megszüntet.

Ennek a felismerésnek alapján beszélt Engels arról, hogy a mun
kásosztály felszabadulásával véget ér a történelemnek az a korszaka, 
amikor az ember a gazdasági erők rabja, megtörténik az ugrás «a sziik- 30

30 Engels: „Marx Károly”. (Marx L m. 13. o.)
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ségszerííség birodalmából a szabadság birodalmába», véget ér az emberi
ség «előtörténete» és megkezdődik az emberiség «igazi története».

Annak illusztrálására, bogy a marxista történelemszemlélet meny
nyire optimista történelemszemlélet, ellentétben az idealista történelem- 
felfogás pesszimista lényegével, ismét Szekfű Gyulának már idézett cik
kére hivatkozunk. Ez a cikk, mint már mondottuk, a második világ
háború idején jelent meg és határozottan németellenes volt. A szerző 
azt fejtegette benne, hogy vájjon bűnhődni fognak-e egész államok és 
nemzetek, amelyek rablásból, öldöklésből, más népek leigázásából él
nek? Szekfű Gyula itt egész nyilvánvalóan Németországra és a német 
nácikra gondolt, akiknek bűnhődését ideálista történelemfelfogásának 
megfelelően áttette a túlvilágra. Egészen máskép fogta fel ezt a kér
dést a marxista, materialista történelemfelfogás. Ez utóbbi rámutatott a 
német fasizmus gazdasági és társadalmi gyökereire, feltárta osztály
jellegét, rámutatott történelmi tarthatatlanságára és a fasizmus megdön
tését, mint reális és történelmileg halaszthatatlan feladatot állította a 
munkásosztály és általában a haladó gondolkodású emberiség elé. És 
valóban a materialista történelemszemléleten nevelődő, annak eszméi
től áthatott szovjet nép és hadserege meg is döntötték a fasizmust. Ott, 
ahol az ideálista történelemírásnak még olyan nagy és őszinte művelője 
sem látott maga előtt más lehetőséget, mint a kétségbeesést a világ sor
sán és a halálontúli életbe vetett bizqdalmat. a materialista történelem- 
szemlélet felfedte azokat az erőket, amelyeknek a segítségével sikerült 
a fasizmusnak államát, a náci-gyalázat hordozóit megsemmisíteni — 
és a bűn e világon elnyerte büntetését.

*

Amikor kénytelenek vagyunk ilyen szigorú és éles — egyesek sze
rint talán túl szigorú és túl éles — kritikát gyakorolni a magyar tör
ténetírásnak az utolsó évtizedek alatti fejlődéséről, szeretnénk, ha senki 
sem értelmezné ezt, mint valami személyes dolgot, mint valami olyas
mit, amivel önmagunkat, saját egyéni értékeinket akarnánk magasra 
emelni az említett történészekkel szemben. Ez nem lehetett és nem is 
volt a célunk. Ellenben igenis magasra emeljük azt a történelemszem
léletet, amely nekünk kis embereknek, hogy ha feladatunkat komolyan 
fogjuk venni, ha lelkiismeretesen és kitartóan fogunk dolgozni és főkép, 
ha soha egy pillanatra se fogunk elfeledkezni népünk és az egész em
beriség jobb sorsának biztosításáról, erről a legfontosabb «történelmi 
célról», kulcsot ad ahhoz, hogy a múlt eseményeit hűen feltárva, előbbre 
vigyük a jelen problémáinak megoldását is.

Az előttünk álló munkaterület végtelenül nagy. Mindenkit, aki be
csületesen dolgozni akar, minden fenntartás nélkül üdvözlünk munka
társként ebben a munkában. Annak ellenére, hogy itt a teremben nagy
részt fiatalok vannak jelen — kétségtelen, hogy a munka nem kis része 
fog rájuk hárulni — fiatalok, akik a legtöbb esetben még nem mes
terei a történelmi kutatásnak, a források feldolgozásának, még kevésbbé 
az anyag helyes szintetizálásának, mégis megvagyunk győződve arról, 
hogy nálunk is érvényesülni fog az a történelmi tapasztalat, hogy nagy 
forradalmi eseményeket, mély társadalmi átalakulásokat mindig a tör
ténelemtudományok jelentékeny fellendülése követ nyomon. Hadd em
lítsem csak futólag a nagy francia forradalmat követő fellendülését a 
francia polgári történetírásnak. Még nagyobb ilyen irányú kihatása volt
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az 1917-es oroszországi szocialista forradalomnak: a marxizmus alapján 
álló szovjet történetírás ennek ezer jelét mutatja.

A történettudományok igazi fellendülésének már a mi országunk
ban is megteremtődtek az alapjai. A közelmúltban átélt nagy történelmi 
események egyrészt a magyar nép legszélesebb rétegeiben felkeltették 
a történelmi érdeklődést, másrészt kétségtelenül élesítették történelmi 
tisztánlátásunkat. Nagy politikai és szociális változások mindig mintegy 
fellebbentik a múltnak a fátylát az illető nemzedék szeme előtt, amely 
saját küzdelmein keresztül sok mindent meglát és megért a történe
lemből, amire azelőtt képtelen volt. Ugyanolyan természetes, hogy a 
felszabadult magyar nép soha nem tapasztalt érdeklődéssel fordul tör
ténelmi múltja felé, amelynek hti és igaz feltárásától rengeteg tanul
ságot, Ösztönzést és útmutatást vár jelenlegi küzdelmeiben, gazdaságot, 
államot, kultúrát és nem utolsó sorban önönmagát újjáformáló mun
kájában.

Népi demokratikus államunk tudománypártoló politikája kétség
telenül biztosítani fogja a történelemkutatás fellendítéséhez szükséges 
anyagi eszközöket, ugyanakkor az ötéves terv lehetővé teszi feladataink 
átgondolt terv szerinti megvalósítását, együttműködésben a Tudományos 
Tanáccsal, a történeiemtudománvi intézetekkel és a levéltárakkal. Ok
vetlenül fel kell újítanunk azt a hagyományt, hogy a Történelmi Tár
sulat munkájába bevonja a történelem iránt érdeklődők legszélesebb 
rétegeit, nemcsak a történelemtanárokat, nemcsak a főiskolák és egye
temek hallgatóit, hanem a középiskolák és dolgozók iskolája felsőbb 
osztályainak diákjait, az üzemek és szövetkezetek történelmi kérdések 
iránt érdeklődő dolgozóit is. Az egyes alapvető témakörök feldolgozására 
munkaközösségek létrehozása válik szükségessé, amelyeknek olyan 
összetételüeknek kell lenniök, hogy a történelmi kutatómunka külön
böző stádiumait legyenek képesek egyesíteni a bibliográfiai munkáktól 
kezdve, a felkutatott anyag összefoglaló feldolgozásáig.

Figyelmünket mindenekelőtt a következő témakörök feldolgozására 
kell összpontosítanunk. Az őskor és az Árpád-kor központi kérdései
nek alaposabb kidolgozása mellett a központi monarchia megteremté
sére irányuló kísérletek feldolgozására. Az antifeudális mozgalmak és 
nemzeti szabadságharcok (parasztmozgalmak, Martinovich-féle össze
esküvés, függetlenségi küzdelmek) helyesebb megvilágítására. Minthogy 
az 1848/49-es szabadságharc és forradalom története mindmáig nincs 
kielégítően feldolgozva, az a véleményünk, hogy külön munkaközös
ségnek kell foglalkoznia különösen a paraszt- és nemzetiségi kérdés, a 
katonai kérdés és nem utolsó sorban a baloldal szerepének feldolgozá
sával 1848/49-ben. A magyar kapitalizmus fejlődésére és a munkás- 
mozgalom történetére, úgyszintén a 48/49 utáni agrármozgalmakra 
vonatkozó anyagok még jóformán érintetlenül várnak feldolgozásra. 
Fontosságánál fogva önálló témakörnek tartjuk az 1918/19-es forradal
mak történetét. Ugyancsak a történetíró tollára vár a negyedszázados 
ellenforradalmi korszak törr'nelmi feldolgozása. Csaknem szűz talajra 
talál az a munkaközösség, amelynek Magyarország és a szomszédos or
szágok, nevezetesen Magyarország és a Szovjetúnió Iegújabbkori kap
csolataival kell foglalkoznia. Külön munkaközösségibe lesz szükség a 
külföldi haladó történettudomány, mindenekelőtt a Szovjetúnió történet- 
tudományának figyelemmel kísérésére és eredményeinek rendszeres is
mertetésére. Külön-külön munkaközösséget érdemelnek a marxista- 
leninista módszer tanulmányozása, úgyszintén a történelemoktatás kér-



dései. A vidéki levéltárak felkutatására brigádokat kell szervezni, pályá
zatot kell hirdetni anyaggyűjtésre, támogatni kell a helyi történetírást 
és végül, de nem utolsó sorban szükséges, hogy ez a munka minden 
stádiumában megfelelő fórumot kapjon a Magyar Történelmi Társulat 
közlönyében a — Századokban.

Látva a haladó történetírás feladataira vonatkozó ezt a sok tenni
valót, akaratlanul is Engelsnek egyik levele jut eszünkbe, ennek sza
vaival fejezzük be mondanivalónkat:

«E térpn eddig mégcsak kevés történt, mert csak kevesen fogtak 
ehhez a munkához. Ebben nagyon is használhatunk minden segítséget, 
a terület végtelenül nagy és aki komolyan dolgozni akar. sokat tehet. . .»

Midics Erzsébet
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KÁLYHÁCSKA

Szerelmesen dédelget a kályha, 
karcsú lábú fekete kisasszony. 
Szikra-fészke feléin muzsikálja: 
szép szeretőm nagyon jól mulasson.

Arcom fagyos rózsa, odahajlom 
s kigyulladok 1 Forró glóriában 
tartson engem fekete kisasszony 
valahányszor fázva megkívánom 
Látott maga minden este engem 
s bár együtt laktunk, szégyeltem magam, 
mikor silány gúnyámból vetkőztem.
S fűzfalombként lógott a hajam.
Álmodott e nálam szebb legényről? 
lm itt állok szépen felruházva: 
dolgos kezek a Teleki-térről 
elvezettek fényes áruházba.
Ugye £zép ez? Nálunk már a költők 
sem ágrólszakadt rongyos emberek. •
Ha madár lennék országok fölött 
keringve zengném ezt az éneket.
Csak muzsikáljon fülembe kályhácska, 
hadd táncolja sustorogva vérem, 
hogy szobámban sem vagyok én árvácska 
mert elkísér ide is a népem.

így beszélek Most a szívem óra 
s hogy siettessen jól föl is húzom 
Boldogságot írjon mutatója, 
a toliam, az én aranyszuronyom.

F. N a g y  L á sz ló



A Z  É G I  M E S Z E L Ő

Budafokon laktunk a szüleimmel, onnét jártam be HÉV-en, 40 
perc alatt a gyárba. Apám bádogosmester, most is megvan a műhelye 
a telepen, épp egy házban a kocsmával. Anyám is gyárba járt azelőtt, 
amíg nem kaptunk egy sváb házat, meg egy kis gyümölcsöst hozzá; 
azóta otthon szöszmötöl, baromfit nevel, egy hízónk is van. Egyik bá
tyám rendőr, a másik műszerész a Ganzban és nagy futballista.

Házasságom története úgy kezdődik, hogy én akartam őt meg
ismerni. Az utcán láttam meg, most egy éve, tavasszal. Vasárnap volt, 
vagy valami demokrata ünnep, Manci barátnőmmel az ablakból néz- • 
tűk a felvonulást. A férjem, már aki később a férjem lett, 183 centi 
magas, tehát az első sorban lépdelt. Jó ruhában volt, de kalap nélkül. 
Kérdem Mancitől, aki mindenkit isméi', hogy; hát ez lei?. . .  még nem 
láttam a telepen. Manci épp egy aszpirint szopogatott. Úgy eszi az asz
pirint, mint más ember a cukrot, nem tudom, mit szeret rajta. Minden 
kollégát azzal kínoz, hogy ninc.s-e nála aszpirin, s ha adnak neki azon
mód, víz nélkül bekapja és boldog. Kérdem tőle, hogy ki ez az égi me
szelő, azt mondja, nemrég költözött ide szüleivel Nógrádból egy szekér
rel, kél szép lóval, mert kaptak kilenc hold földet s egy jó házat a te
lep szélén, egyetlen fiú, az apja a szövetkezetét vezeti, ö  meg mit csinál?

— Megmondom, ha adsz még egy aszpirint.
Lent a menet már elhaladt, a vörös zászló még egy pillanatig ki

lobogott a sarok mögül. Ránéztem Mancira. Az orra egy kicsit vastag, 
a bőre meg sárga, szivacsos, külön látni minden kis likacskáját. Nem 
szép lány.

— Nincs már — mondom.
Visszanézett vám. — Láttam, hogy még van a dobozban.
— Az a mamáé! — Ideges voltam. — Azért nem szeretnek a fiúk, 

mert mindig izzadt vagy a sok aszpirintól.
Mégis odaadtam neki, mert már volt vele néhány defektem a ma

kacssága miatt s'nem akartam lemaradni az információról. így tudtam 
meg. hogy a meszelő az építőiparban dolgozik, külső munkán ugyan, 
de nem kézzel, hanem ceruzával, heti kétszázért. Máig sem tudom pon
tosan, mi a munkája, pedig már egy féléve a férjem. Akkor első nap, 
a vörös zászló mögött nagyon megtetszett nekem, hogy olyan szép ma
gas, mindenütt meg lehetne vele jelenni — s rákövetkező vasárnap még 
inkább rajtfelejtettem a szememet, mert egy csapat lánnyal vonult el 
az ablakom alatt, s ha szólni akartak hozzá, mindnek felfelé volt for
dulva az arca, mint moziban az első sorban, csak a szemük fehérje lát
szott. Két aszpirin fejében megbíztam Mancit, hogy tájékozódjék. — 
Ezt kifogom magamnak — mondtam Mancinak.

— Aligha! — felelte rákövetkező kedden, hírszerzés után.
— No, tekerd le! — biztattam.
Hogy csak a politika érdekli, közli a Manci. Gyűlésekre jár, meg 

értekezletekre, tanul, hajnalban megy el hazulról, késő este, éjjel jár 
haza. Ergárdista-parancsnok, vagy helyettes, azért is látni olyan rit
kán a telepen. A lányok mind buknak utána, de úgy megy el mellettük, 
mint a vonat a tehéncsorda mellett.

— Hát én majd megállítom — mondom Mancinak.
384



Van egy kis sebhely a bal halántékán keresztben, az nagyon fér
fias és elegáns, az is nagyon teiszeít nekem. De eltartott egy ideig, amíg 
megismerkedtünk. Búcsú volt, a Gazdakörben táncmulatság. Nem gon
doltam volna, hogy ott találom, később ki is tudódott, hogy csak egy 
fiúval akart ott találkozni, valamilyen demokrata ügyben, azért ment 
el. Amikor megláttam, olyan izgatott lettem, hogy kiszáradt a szájam. 
Egy Lulu nevű fiúval voltam, akivel már egy éve futottunk együtt, attól 
kértem egy limonádét. Amikor elmentünk a férjem mellett, már úgy 
értem, aki később a férjem lett, ránevettem. De azt hitte, hogy a háta 
mögé nevetek, nem kapcsolt rá. Visszafelé újra ránevettem s egy ki
csit megrezegtettem a mellemet. Akkor kapott észbe. A következő for
dulóban lekért Lulutól.

Ettől kezdve mintha elvágták volna. Nem úgy táncolt, ahogy a 
testem kívánta. S amikor megszólalt, teljesen lekonyultam. Süket be
széde volt, unalmas, egy szava nem talált, s közelről nézve, az 
arca sem olyan, amilyen a magamfajta csinosabb lányoknak tet
szik, nem az a rámenős, szemtelen, guszta arc, amit szeretek a 
fiúknál, hanem olyan nyugodt és meggondolt, hogy az ember
nek rögtön elpang mellette a jókedve, meg az ugrálhatnékja. De gon
doltam, hátha tévedek. Még kétszer táncoltam vele, jó erősen rásimul
tam, de éreztem, hogy nem hozzám való, úgy elsavanvodtam mellette. 
Elhatároztam, visszakérem Mancitől az aszpirint. Lulu természetesen le
csúsztatok, amikor látta, hogy úgy rámentem a másikra, azt gondoltam 
tehát, hogy mégis csak ezzel kísértetem magam haza. Nagyon dühös 
lettem, amikor később kiderült, hogy Lulu is haza akart volna vinni, 
én meg már elígérkeztem. Nem volt valami friss társalgás, ahogy jött 
mellettem a sötétben, mint egy gerenda s arról érdeklődött, hogy mi
kor léptem be a pártba. Csak nem akarsz feleségül venni, gondoltam 
rémülten. Még jobban elhúzódtam mellőle, de nem is nyomult utánam. 
Ha most még megkérdezi, hogy végzek-e pártmunkát, akkor biztos fe
leségül akar venni, ahogy ezt a mókust nézem. Megkérdezte.

így kezdődött. Tüzet fogott attól a kis dörzsöléstől, mint a száraz 
fa, pedig a búcsúmból a ház előtt megérthette volna, hogy nem jött 
ki a lépése. Másnap munka után, hazajövet, még meg sem fésülködtem, 
már beállított. Pléhpofával bemutatkozott az anyámnak, s leült.

Vagy három hónapig így tekeregtünk a baj körül. Hiába próbál
tam kiszórni, nem tágított. Akárhogy ungorkodlarn, mindig elnézte, min
dent megbocsátott. Naponta eljött; ha későn ért ki Pestről, akkor is 
elzarándokolt az ablakom alá s halkan megkocogtatta, épp csak, hogy 
tudjam, hogy ott járt. Feleletet nem kapott. Hol virágot hagyott a pár
kányon, hol kölnit vagy púdert, vagy egy levélkét, hogy másnap mikor 
jön. Nem fárasztottam a szememet az elolvasásával, így hát előfordult, 
hogy ő fáradt hiába. Szemrehányást sose tett nekem, úgy bánt velem, 
mint egy gyerekkel, akit «önludatositani» kell. Ha elég korán jött. s 
otthon talált, ami ritkán esett meg, akkor sétálnom kellett vele az erdő
ben. Mindig magyarázott, agitált, köröskörül a bolondgombák tán felel
tek is neki, mert én nem. Szörnyen unatkoztam. Nem nyúlt volna 
hozzám ezer dollárért sem! Egyszer kikezdtem vele, mert már nem tud
tam, hova tegyem magamat idegességemben. Már sötétedett, egyedül 
voltunk a Törökbálint felé vezető úton, olyan jó meleg virágillat volt, 
hogy legszívesebben meztelenre vetkőztem volna, a hajam pattogott 
s olyan telt és feszes voltam mindenütt, hogy azt gondoltam, belém 
kellene hasítani, különben meghalok. Óriási tenyere volt, majdnem el
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ájultam. De rögtön elengedett, hátralépelt. Nem bírt beszélni, csak 
lihegett s u szeme tüzelt a sötétben, — Énnekem még nem volt nővel 
dolgom — mondta. Akkor utáltam meg végkép. Ha legalább káromko
dott volna!

— Mikor esküszünk? — kérdezte.
— Énvelem ugyan nem — mondtam neki, — Hát nem érted, hogy 

nem kellesz nekem. Ütállak, mint a bűnömet.
Hallgatott.
betörtem egy gallyat s az arcába vágtam vele. Nem mozdult. — 

Csak azért tűrtelek eddig, te nyikhaj — kiabáltam mert a szüleim 
rámparancsoltak. Nem kell nekem az ilyen nyamvadt, hülye mókus, még
ha autón járna sem!

Hogy mért nem adtam ki már régen az útját? Mert az öregeim a 
fejemre ültek a kilenc hold földjével, a 200 forint hetivel, a házzal, 
a két szép lóval. S most egy héttel az erdei út után meg az ö anyja jött 
el hozzám, hogy könyörüljek meg rajta, mert a fia bányába megy, ha 
nem fogadom vissza. Mindenki az ő pártját fogta, a két bátyám is, az 
anyámat pedig, aki egyébként nem imádja a kommunistákat, különöskép 
úgy megfőzte, hogy azt mondta: akkor is odaadna neki, ha egv fillérje 
sem volna. Látszik rajta, hogy tisztaszívü ember, mondta. Ha ezt nem 
becsülöd meg, akkor nincs se szemed, se eszed. Ha a felesége leszel, 
akkor nyugodtan halok meg.

Megjegyzem, hogy a mama még olyan fürge és egészséges, hogy 
bátran elmehetne centercsatárnak, mindenkit legázolna. Nem ártott meg 
neki az a 15 év, amit a gép mellett töltött, de ha a gyerekeinek be akar 
olvasni, mindjárt a halálával hozakodik elő. A helyzet azonban úgy meg 
volt kukacosodva, hogy most már minden lépésemet szemmeltartották, 
moziba, táncra csak úgy engedtek, ha a meszelő vitt el. Luluval az utolsó 
időben már am úgy is csak nehezen találkozhattam, időm sem volt, s ha 
mégis, valaki mindig meglátott s besúgta otthon; most meg egyenesen 
nevetséges volt, hogy kitoltak velem. A bátyám például odament a tánc- 
helyiség elé, figyelni, hogy kivel lépek be. Szerencsére Lulu egy nagy
stílű fiú s megértette a helyzetemet. Minél jobban szorítottak, annál 
dühösebb s vadabb lettem. Ha kitolnak velem, én vissza velük. A férjein, 
már az, aki később a férjem lett, nagyon bágyadt volt ebben az időben, 
a sok pártmunka, amit a világért sem mulasztott volna el, s a hozzám 
való szívszerelem csak fogyasztotta, aszalta, kín volt ránézni, úgy össze
ment az arca. Énnekem mindegy volt! Egyszer moziba kellett volna 
mennem vele, olt volt találkánk s én az orra elölt Lultival vonultam be 
a helyiségbe. De előadás után — alig hittem a szememnek — megvárt, 
hazakísért s azzal a 183 centi magasságban lógó megkínzott arcával 
elmagyarázta nekem, hogy mi az igazi szerelem. Akkor majdnem meg
sajnáltam.

Nem sok idővel ezután még egyszer megjátszottam ugyanezt, ugyan
ennyi haszonnal. Üzemi kiránduláson voltunk Füreden, engem meg csak 
úgy engedtek el hazulról, ha a meszelő is eljön. Ne ünnepelj, gondoltam, 
korai! Egy teli csónakba szálltam, amelybe ő már nem fért be, s csak 
közvetlenül vonatindulás előtt eveztünk ki a partra. Megint megvárt. 
Valami demokrata könyv volt nála, azt olvasta nyilván a parton, amíg 
én kinn a vizen élveztem. Egy szó szemrehányást nem reszkírozott meg, 
csak épp hogy hallgatott a vonaton visszafelé. De nagyon bágyadt
nak látszott.

Megjegyzem, én is az voltam már. Szeptemberben meghívott a Széli
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Kálmán-térre egy MÉMOSz-bálba. Én érkeztem korábban, leültem egy 
asztalhoz s néztem a táncolókat. Egy lelket nem ismertem, az ő szak
szervezetéből jöttek ott össze, a ruhám meg hervadt volt, én is aznap 
este, ketlen együtt nem keltettünk zajos feltűnést. Tán egy negyedórát 
késett, megittam közben egy tröccsöt. Rögtön megláttam, amint belépett 
s az ajtó előtt megállva, 183 centi magasságban forgatni kezdte a fejét 
a tömeg fölött. Nem jeleztem, majd megtalál, gondoltam. Egy lány sza
ladt hozzá messziről is láttam, hogy nagyon jóképű, jóalakú lány, jobban 
is volt adjusztálva, mint én, nagyon kedvesen heherészett olt körülötte 
egy ideig, bele is karolt. Ugyanabban a pillanatban egy másik jóképű, 
vöröshajú lány a másik karjába nkaszkodott, mialatt ö tovább forgatta 
a fejét. Mihelyt kiszúrt engem a tömegből, lehagyta a két nőt s odajött. 
Egy vadonatúj gyönyörű tropikálruha volt rajta, gomblyukában vö
rös szekfű.

Attól fogva mintha megváltozott volna valami bennem. Jó meg
jelenése van, mindenhova el lehet vele menni, gondoltam. Hirtelen meg
dühödtem arra a két lányra. Táncoltunk, Mintha már jobban is táncolt 
volna, az unalmas beszédét már úgy ahogy megszoktam. Mostanában 
szófukarabb is lett, a ritkább szónak pedig nagyobb az ereje. A sovány, 
barna arcán csuda férfiasán festett az a kis sebhely. Nem hiszem, hogy 
már beleszeretek, gondoltam, de így is ki lehet bírni. Volt már egynéhány 
fiúm, egyik sem ért sokat.

Még jobban felhúzott akkor este, hogy a vécébe menet utánam jött 
az a jóképű kislány, aki férjemet az ajtónál elfogta s azt mondja nekem: 
elvtársnö, nem hozzád való az a fiú, te azt tönkreteszed, engedd ki! 
Amióta veled jár, félannyit ér, mint azelőtt.

— Cirka félannyit? — kérdezem vissza. — Tán nem jár eleget párt- 
napokra meg szemtnárimokra? Mert énfelőlem ott lehet.

— Ott is van — mondja a lány s közben jól megnézi az alakomat 
és még jobban az arcomat. — Az a baj, hogy te nem vagy ott vele s azért 
van ő csak félig ott.

Már nagyon zabos voltam. — Arra várhattok, hogy én is rabbinak 
menjek.

— Tudom — mondja s még egyszer végigmér. •— Azért kérlek, hogy 
engedd ki.

— Egy kicsit rázós vagyok mostanában — feleltem neki
Így hát október első vasárnapján megesküdtünk. Előtte való nap 

még elbúcsúztam Lulutól, ezt jelzem, anyámmal is közöltem. Hátramen
tünk a kertbe, a mama a konyhában vigyázott, hogy apám ránk ne talál
jon véletlenül. Nem voltam szerelmes I.ultiba s mégis úgy sírtam, hogy 
azt hittem, megszakadok. Üjra meg újra elfogott a zokogás, az egész 
életemet sirattam. Ügy éreztem magamat, mintha másnap börtönbe zár
nának. Annyira neki voltam keseredve, hogy még csak nem is csóko- 
lództunk. Lulu sem kívánta, látszott, hogy unja az ügyet, meg is utáltam 
érte. S ettől még jobban sírtam.

Délelőtt 11-kor volt az esküvő, utána a lakodalom az anyósomék 
házában. Meg kell mondanom, hogy a férjem jól viselkedett, nem mu
tatott kárörömöt, semmi szemtelenség nem volt benne, sőt tán még szeré
nyebb is volt, mint máskor. Jól festett a sötétkék ruhájában, a vörös 
nyakkendőjével. De alighogy lenyelte az utolsó falatot, a fülembe súgta, 
hogy két órára el kell mennie, valami szakszervezeti emberrel van ha
laszthatatlan beszéde. Ránéztem.

— Magamra hagysz az esküvőnkön?
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— Muszáj — mondta. Egy kicsit etsápadt.
Én csak nézni tudtam. A szívem úgy megtelt keserűséggel, hogy a 

legszívesebben megmérgeztem volna magamat. — Két óra múlva itt vagyok 
— mondta, megfordult s kiment a szobából. Utána akartam szaladni, de 
meggondoltam. Ez olyan, mint a vas, ezt nem lehet hajlítani. Ez nem 
változik meg, ez legfeljebb eltörik.

De pontosan két óra múlva visszajött. Gavalléros voltam, nem tettem 
neki szemrehányást, még akkor sem, amikor estére magunkra marad
tunk. Megtettem neki, amit illett.

Igaz, nem tudtam addig, hogy mi a szerelem. Sem azt, hogy milyen 
a férfi, ha igazán szeret, sem azt, hogy milyen a nő. Az egyiket akkor 
éjjel megismertem, a másikat most tanulom. Pedig azt hittem, ki vagyok 
oktatva, legalább is alapfokon. Nehezen tudnám megmagyarázni, hogy 
akkor mi történt velem, pedig nem vagyok szégyellős. Megbolydultam 
az egész lénj^emben. Voltam már fiúkkal, gondoltam, nem vagyok 
regruta, de az valami egészen más volt. A férjem szerelme olyan, mint az 
arca, komoly dolog. Ha ma visszaemlékszem az előőrsökre, még Lulut 
is beleértve, úgy azt gondolom magamban, hogy ezek kihasználtak. Ügy 
fogyasztottak engem, ahogy az ember egy fröccsöt felhajt, állva, a sön- 
tésben. Ma már szinte sajnálom, hogy nem maradtam meg szűzen a fér
jem számára; de persze ez a többi lányra nem vonatkozik. Lajos —- így 
hívják a férjemet — férfi, a többi csak fiú volt. A keze hol kemény, hol 
könnyű, mint a pihe, úgy mint az életében is, s a karjaiban megtanul
tam, amit még soha senkitől: hogy mit lesz az, gyöngédnek lenni. Az 
a legnagyobb dolog a világon. Biztos, hogy akármibe kezd bele odakünn, 
házon kívül, minden dolgát ugyanoly odaadón végzi, mint nálam, s addig 
nem hagyja abba, amíg célhoz nem ér. Ügy nézem, ez teszi az 
igazi férfit.

Most még nekem kell kitanulnom, hogy mit tesz az, igazi nőnek 
lenni. Ha ezt tanítanák szemináriumon! De egyelőre még sok a baj velem. 
A férjem soha sincs otthon, hajnalban elcsörög, éjjel lohol haza, hát 
házasélet ez? Azt gondoltam, esküvő után kivesz engem a gyárból. Meg
élünk a keresetéből, mért gatyázzak én a marógép mellett? . . .  de nem, 
azt tartja, csak dolgozzak. Ezért olykor dühöngök, persze hiába. Heten
ként egyszer-kétszer elmegyek oda, ahol előadást tart vágj7 hallgat, meg
hallgatom én is, aztán együtt billegünk haza. Ügy látom, be akar simogatni 
a pártba. Veszem a lapot, miért ne, ha ez a gusztusa. Az újságot már 
minden nap elolvastatja velem, már alapfokúra is jelentkeztem.

Jól érzem magam, mint a kis angyal a fáskamrában. Az anyósom
mal megvagyok. Mancinak az esküvőm után vettem egy egész doboz 
aszpirint, hadd legyen neki is valami öröme. Egy hét múlva beállított.

— Adj egy aszpirint! — mondja már az ajtóban.
Elhűltem. — Már az egészet befaltad?
Rámnézett a bamba, szomorú arcával. Elfordultam, mert könnybe- 

lábadt a szemem. Amióta magam boldog vagyok, hamarabb mellreszívom 
a más ember boldogtalanságát.
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A SZABADSÁGRÓL

Nem bárány ő és nem is farkas: 

védi az emberek jussát.

Repülő alszik hóna alatt, 

csukott ujjai katjusák.

Elődeink még őt dajkálták.

most pedig ő dajkál minket.

Ezen a fakadó tavaszon 

jól kinyitja szem einket.

Vállára kap, hogy m essze lássunk, 

aztán megint a földre tesz, 

hogy építsük, mit m essze látunk, 

legyen az mindig közelebb.

Már nélküle én nem élhetnék, 

nem élhet ez a sok m unkás.

A tardi traktort rozsda enné meg, 

dolgos kézből a kalapács,

Tóth Pistáéból, Csiszáréból 

kiesne fényét elveszítve 

s a gyárak összetört szem ekkel

néznének sötét semmibe.
‘ , \

F. Nagy László
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MEGNYERJÜK AZ ÉLET CSATÁJÁT

V E L Ü N K  A  K É T  L E G N A G Y O B B  S Z Ö V E T S É G E S :
A Z  I G A Z S Á G  É S  A Z  EPvC *

Mindenekelőtt szeretném kifejezni a magyar küldöttség háláját mind
azoknak, akik kongresszusunk létrehozatalán és megszervezésén fáradoz
tak. Szeretném kifejezni hálámat azért, hogy a világ békeszerstő népei
nek küldöttsége mellett az új, független, demokratikus Magyarország kül
dötteinek is módjukban áll leszögezni álláspontjukat a béke védelmének 
kérdésében

Rögtön elöljáróban szeretném kijelenteni: a magyar nép a Kongresz- 
szus megrendezésének nagy jelentőséget tulajdonít. Megnyilvánult ez a 
Kongresszus magyarországi előkészületeiben, amikor népünk politikai, 
gazdasági, kulturális és társadalmi szervezetei útján százféle módon 
fejezte ki elszánt akaratát a béke aktív megvédésére. Hiába szállította 
le a francia kormány a demokratikusan megválasztott 38 magyar kül
dött számát a vízumok megtagadásával mindössze 8 személyre: a 8 sze
mélyből álló magyar küldöttség ugyanúgy az egész magyar nép béke
akaratát képviseli, mint képviselte volna az eredeti 38 tagból álló de
legáció.

Az imperialista propaganda egyik állandóan visszatérő tétele, hogy 
Magyarország és a népi demokrácia országai a Szovjetunió oldalán tá
madó háborút készítenek elő s ezért nem lehet hinni az ezekből az orszá
gokból származó békenyilatkozatok őszinteségében. Sőt: az imperialista 
propagandisták saját agresszív és háborús szándékaikat azzal az ürügy
gyei igyekeznek álcázni, hogy a Szovjetúnió és a népi demokrácia orszá
gait vádolják meg támadó szándékkal. Ez a módszer annak a tolvajnak 
a módszeréhez hasonlítható, aki — hogy elterelje magáról a figyelmet — 
maga kiabálja leghangosabban a «fogd meg!»-et.

A Szov jetúniónak, a népi demokrácia országainak és speciálisan 
Magyarországnak, amelynek nevében van szerencsém itt felszólalni a 
Kongresszuson, nincs semmi oka arra, hogy «védekezzék» ezekkel a 
képtelen és alattomos rágalmakkal szemben. Magyarországon még a 
gyermekek is csak nevetni tudnak az ilyen gyanúsításokon. Védekezze
nek az imperialisták — ha tudnak — azzal a ténnyel szemben, hogy7 
alig néhány esztendővel a második világháború befejezése után, Hitler 
örököseiként a célok és módszerek tekintetében, egy új világháborút 
készülnek az emberiségre zúdítani. Mi nem védekezünk — mi csak né- 
hánv tényt sorolunk fel.

Könnyű azoknak, akiknek a háború jó üzlet és nem vér, könny és 
szenvedés. Könnyű azoknak, akik a háborút másokkal vívatják meg, 
maguk pedig gazdagodnak. Egyetlen ország van, amely nem vesztett, ha
nem milliárdokat és milliárdokat keresett a második világháborúban

* Beczéd a párizsi békekongresszuson
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— az Egyesült Államok. Az amerikai háborús veszteség köztudomás sze
rint kevesebb volt, mint a közlekedési balesetek száma egv esztendőben. 
De a magyar nép számára a háború hallatlanul súlyos veszteségeket jelen
tett emberéletben és anyagiakban egyaránt. A reakciós Magyarország urai 
egy emberöltő alatt kétszer sodorták hazánkat háborúba. Egyedül a má
sodik világháborúban több, mint (500.000 embert vesztettünk, nemzetünk 
lélekszámúnak mintegy 7 százalékát. Kell-e valakinek bővebben magya
rázni, hogy mit jelent ez a szám egy kis, 9 milliós lakosságú ország szá
mára? Ha az Egyesült Államok a második világháborúban ugyanolyan 
arányban véreztek volna, mint Magyarország, akkor veszteségük nem 
300.000, hanem 9 millió ember lett volna, nem a lakosság 2 ezreléke, ha
nem 7 százaléka.

A magyar nép számára tehát a húlmrú nem üzlet és meggazdagodási 
lehetőség, mint az amerikai imperialisták számára. A magyar nép két há
ború szenvedései és veszteségei után mindennél jobban állítja a tartós bé
két. Annál is inkább, mivel a felszabadult magyar nép számára a népi 
demokrácia megadja végre azt a lehetőséget, hogy évszázados mulasztá
sokat behozzon; megadja a lehetőséget, hogy politikai, gazdasági és kul
turális tekintetben az élenjáró nemzetek sorába kerüljön. A magyar nép 
élni akar ezzel a lehetőséggel: dolgozni, építeni és alkotni akar.

Magyarország nemcsak emberéletben veszteit sokat, hanem a háború 
befejezésekor egyike volt azoknak az országoknak, amelyeket a háború 
legjobban elpusztított. Fölrobbantott hidak, fölperzselt falvak, lebombá
zott városok, kifosztott ipar — és mezőgazdaság, tömegnyomor és inflá
ció — ilyen képet mutatott az ország a második világháború befejezése
kor. De íme most, amikor csupán néhány hónap hiányzik hároméves ter
vünk befejezéséhez, pénzünk stabil, iparunkat és mezőgazdaságunkat 
helyreállítottuk, termelésünk és népünk életszínvonala sok tekintetben 
felülmúlja az utolsó békeév színvonalát s nincs a magyar nemzetgazda
ságnak egyetlen olyan szektora sem, amely ne a fellendülés és fejlődés 
irányzatát mutatná. Magyarország jelenleg nemcsak élelmiszerekben, de 
iparcikkekben is Európának egyik legjobban edátutt országa, melyre 
irigykedve, sóvárogva tekintenek a tőkésországok.

Magyarország gazdasági eredményeit még az ellenség is kénytelen el
ismerni. Kénytelenek elismerni, annak ellenére, hogy a magyar újjáépí
tés eredményei egyáltalán nem jelentenek jó propagandát a Marshall-levv 
számára. — Hogyan lehetséges — kérdezik Nyugaton sokan —, hogy Ma
gyarország a Marshall-terv visszautasítása ellenére ilyen imponáló ered
ményeket tudott elérni? — Erre csak egyetlen válaszunk Ieh?t s ezt 
ajánljuk különösen a nyugati országok dolgozóinak figyelmébe: éppen 
azért értünk el ilyen hatalmas eredményeket, mert visszautasítottuk a 
Marshall-tervet s ezzel megőriztük országunk politikai és gazdasági füg
getlenségét. Mit hozott a Marshall-terv azoknak a nyugati országoknak, 
amelyek csatlakoztak hozzá? A bérek leszállítását, a munkanélküliség meg
növekedését, számos üzem bezárását, a termelés stagnálását vagv csökke
nését, az építkezések leállítását, az áruforgalom és a piac összeszűkülését, 
a létbizonytalanság fokozódását. De nemcsak ezt, hanem e mellett nem
zeti függetlenségük fokozódó megcsorbítását s az Atlanti Szövetségnek el
keresztelt új Szentszövetséget és háborús szerződést. Minden bizonnyal 
ugyanilyen képet képet mutatna ma Magyarország is, ha hallgatott volna 
azokra a reakciós szirénhangokra, amelyek annak idején a Marshall-ter
vet «segély» formájában igyekeztek bemutatni. És engedjék megjegyez
nem: ha egy ilyen kis ország, mint Magyarország, amely iparilag kovésbbé
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fejlett s korántsem rendelkezik olyan bőséges nyersanyagforrásokkal, mint
egyes nyugati országok, ilyen hatalmas eredményeket tudott elérni a há
ború befejezése óta, milyen kolosszális eredményeket tudtak volna fel
mutatni olyan országok, mint például Franciaország, Olaszország, Anglia 
vagy Belgium — ha nem kényszerítik rájuk a Marshall-tervét s nemzet- 
gazdaságuk a népek s nem az amerikai imperialisták érdekei szerint fej
lődhetett volna!

Magyarország az ország újjáépítésével és a dolgozó nép felemelésével 
foglalkozott az elmúlt esztendők alatt és nem az új háború előkészítésé
vel. S most, amikor a hároméves terv befejezése után az ötéves terv meg
valósítása kerül napirendre, szintén azzal foglalkozunk, hogy hány ekét, 
traktort, kombájnt adhatunk a parasztnak, hogyan állíthatjuk az eddigi
nél hatásosabban a kémiát és biológiát a mezőgazdaság szolgálatába, ho
gyan fejleszthetjük iparunkat, hogyan küldhetünk minél több munkás* 
es parasztgyermeket közép- és főiskolába, hogyan adhatunk több és jobb 
könyvet, színházat, filmet a népnek, hogyan emelhetjük dolgozó népünk 
életszínvonalát. Ezzel szeretnénk foglalkozni az elkövetkező öt évben és 
nem azzal, hogy ágyút, tankot, bombát gyártsunk. Az ötéves terv a béke- 
programmja, nem a háborúé. Egy olyan ország központi célkitűzése, 
amely a békés építés híve s nem a háborús uszításé és pusztításé. Az 
egész magyar belpolitika és külpolitika alapja és a magyar népi demo-. 
krácia lényegéből következő perspektívája a béke.

A népi demokratikus magyar köztársaságban nincsenek hadiszállítók 
és fegyvergyárosok, akik — mint Amerikában — milliárdokat kereshet
nének már a hidegháborún is és még sokkal több milliárrioí akarnának 
keresni az új világháborún. Magyarországon nincsenek monopolkapitalista 
körök, akik — mint Amerikában — rettegnének a békétől s akiket pánik 
és hisztéria fogna el a népek közötti megegyezés puszta gondolatára is. 
A mi nemzetgazdaságunk számára a béke a konjunktúra, nem a háború. 
Mi a tudományt és technikát az élet szolgálatába akarjuk állítani, míg az 
amerikai imperialisták a halál és a pusztulás eszközévé akarják alacso- 
nyítani. S amit el lehet mondani Magyarországról, ugyanazt el lehet mon
dani a népi demokrácia többi országairól és százszorosán a szocializmus 
nagy országáról, a világbéke bástyájáról; a Szovjetunióról.

Hangsúlyozni szeretném, hogy mindazok az eredmények, amelyeket 
a demokratikus Magyarország elért és minden bizonnyal el fog még érni, 
elsősorban annak köszönhető, hogy sikerült visszanyerni és sikerült meg
őrizni nemzeti függetlenségünket. Ennek a jelentőségét csak az értheti 
meg, aki tisztában van azzal, hogy nagykapitalisták és nagybirtokosok 
reakciós rendszerének sohasem sikerült országunk függetlenségét biztosí
tani. Nemzeti függetlenségünket legdrágább kincsünknek tartjuk és úgy 
ragaszkodunk hozzá, mim szemünk világához.

Nemzeti függetlenségünk védelme azonban állandó harci éberséget és 
keménységet követel. Az amerikai és angol imperialisták évek óta min
den eszközt megragadnak, hogy nemzeti függetlenségünket vitássá tegyék 
és beavatkozásokat kíséreljenek meg a magyar belügyekbe. Politikusokat 
és főpapokat vásárolnak meg, kémszervezeteket hoznak létre és finanszí
roznak, összeesküvéseket szítanak, szabotázsakciókat szerveznek, gondo
san kiagyalt rémhírekkel, rágalmakkal és háborús hisztériával próbálják 
elárasztani az országot. Ha pedig ügynökeiket lelepleztük és felelősség, e 
vonjuk, akkor megindul a diplomáciai jegyzékek áradata és az uszí tó
propaganda a békeszerződés, az emberi és szabadságjogok, stb állítólagos 
megsértése miatt.
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Ha az amerikai és angol imperialisták minden beavatkozási kísér
letét fel akarnám sorolni, akkor rövidre méretezett felszólalásom vulószí- 
nűleg órák múlva sem érne véget. Egyetlen ilyen esetre azonban — lui 
csak percekre is — mégis ki kell térnem és ez az ú. n. Mindszeuty-ügv. 
Mert vájjon ki gondolhatta volna józan ésszel, hogy egy ilyen egyszerű 
és világos ügyből, mint a Mindszenty-ügy, az imperialisták a háljorús 
uszítás és gyűlöletkeltés egv újabb ürügyét kovácsolják a béke és a demo
krácia ellen? A magyar bíróság felelősségre vont egy főpapot, akinek 
fasiszta múltja, Hitler és Mussolini iránti rajongása, faji gyűlöletet su
gárzó cikkeinek és könyveinek sorozata Magyarországon különben köz
ismert, hazaárulásért, kémkedésért, valutaüzérkedésért, a köztársaság 
nfegdöntésére irányuló szervezkedésért. A magyar bíróság felelősségre 
vont egy főpapot azért, mert a gyűlölt Habsburg-monarchia visszaállítá
sával meg akarta dönteni a köztársaságot, a nagybirtok és nagytőke ural
mának restaurálásával a demokratikus államrendet, mert a katolikus egy
házat, amely a legnagyobb magyar egyház, kémszervezetté és politikai fal
törő kossá akarta átépíteni az amerikai imperialisták szolgálatában s 
mert imperialista gazdáitól jó szolgálataiért kapott dollárok tízezreit és 
százezreit a fennálló törvények megkerülésével, illegálisan hozta forga
lomba. Mindszenty hercegprímás mindezt — a tárgyi bizonyítékok súlya 
alatt — beismerte s megkapta érte azt a büntetést, ami az ilyen főbenjáró 
bűnök elkövetéséért demokratikus országbau kijár. Még akkor is, ha fő
pap a bűnös.

A Mindszenty-ügy tehát egyszerű és világos. Az amerikai és angol 
imperialistáknak s a vezetésük alatt álló háborús propagandistáknak 
azonban természetesen semmi érdekük nem fűződött ahhoz, hogy a Mind- 
szenty-iigyben- a valóságot és a tényeket ismertessék a nemzetközi köz
vélemény előtt. Ellenkezőleg: a valóság és a tények ismertetése csak zavarta 
volna őket abban, hogy a Mindszenty-ügyet a háborús uszítás eszközévé 
tehessék. A nyugati imperialista lapok szerkesztőségeiben tengernyi pa
pírt fogyasztottak el, abból a célból, hogy ezt a kalandor főpapot, aki a 
reakció és a népelnyomás propagandistája volt egy életen át, a vallás- 
szabadság és az emberi jogok mártírjának tüntessék fel s a háborús uszí- 
tókat pedig úgy állítsák be, mint a vallásszabadság és az emberi jogok 
bajnokait. Az amerikai és az angol imperialistáknak azonban ez a szerep 
egyáltalán nem áll jól. Nemcsak azért, mivel a Mindszenty-ügyben a való
ság és a tények ellenük bizonyítanak. N#m áll jól ez a szerep azért sem, 
mivel Franco, a német, olasz és francia fasiszták barátainak, a görög nép 
hóhérainak, Indonézia, Vietnam, Burma és Afrika szabadságmozgalmai 
gyilkosainak és cinkosaiknak, azoknak, akik dajálc fejvadászokat külde
nek a gyarmati népek szabadságharcosai elleu s akik cinkos türelemmel 
tűrik a négerek lincselését — ismétlem: ezeknek az uraknak nem áll jól 
az emberi és szabadságjogok védelmezőinek szerepe. Nem áll jól azok
nak, akik a legfőbb emberi jog: a népek és egyének békés élete ellen ké
szülnek a legszörnyűbb merényletre.

De bármennyire nélkülöz is minden erkölcsi alapot az imperialista 
propaganda a Mindszenty-ügy körül, bizonyos szempontból mégis meg 
lehet érteni méltatlankodásukat. Hiszen mennyi pénzt, mennyi fáradsá
got fektettek ők már be a népi demokráciákban és speciálisan Magyaror
szágon ellenforradalmi szervezkedésekbe! S ennek ellenére mit kell ta
pasztalnak? Azt, hogy Nagv Ferenc, Pfeiffer és Peyer után most ismét 
veszendőbe ment rengeteg pénz és sok szép terv, amit Mir.dszentyhez és 
szervezkedéséhez fűztek. S ez annál bosszantóbb lehet számukra, mert
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— ismervén a magyar népi demokrácia tiszteletét az emberi szabadság- 
jogok és a vallásszabadság iránt — meg voltak győződve arról, hogy Mind- 
szén ty vei főnyereményt csináltak: a bíborosi reverenda védelme alatt 
nyugodtan folytathatja aknamunkáját a népi demokratikus köztársaság 
ellen, a legnagyobb magyar egyház élén. S ebben a tekintetben nem szá
mítottak egészen rosszul. Mert a magyar kormány valóban a legnagyobb 
türelemről tett tanúságot, kivételes türelemről, teíkintve, hogy a legvégső
kig óvakodott a katolikus hívők vallásos érzékenységét sértem belföldön 
és külföldön. Csak akkor nyúlt komoly rendszabályokhoz Mjndszentyvcl 
szemben, amikor már maguk a dolgozó néptömegek sürgették a fellépést 
í. hazaáruló főpap ellen és amikor a köztársaság üdvének veszélyeztetése 
nélkül nem lehetett tovább tűrni Mindszenty nyilvánvaló aknamunkáját. 
A Békekongresszus küldöttei közül sokan járlak Magyarországon — kö
zülük többen katolikus papi személyek is — mindezek igazolhatják ezek
nek az állításoknak a helyességét.

Az amerikai imperialisták kierőszakolták, hogy a Mindszenty-ügy az 
Egyesült Nemzetek Szervezete elé kerüljön. A sajtótudósítások szerint szo
katlanul nagy volt a tartózkodó szavazatok száma, amikor arról folyt 
a vita, hogy napirendre tűzzék-e a Mindszenty-kérdést. Magyarország 
ugyanazoknak a köröknek* «jóvoltából», amelyek most tárgyaltatni akar
ják a Mindszenty-ügyet, nem tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, 

s így nem vehet részt egy olyan ügy tárgyalásán, amely tulajdonképpen 
nyilvánvaló beavatkozást jelent ismét a magyar belügyekbe. De tudjuk, 
hogy ennek ellenére lesznek Lake Success-ben olyan tényezők, amelyek 
védelmére kelnek az imperialisták által meghurcolt igazságnak és le fog
ják leplezni a Mindszenty-ügyet, mint a háborús uszítás eszközét az egész 
emberiség békéje ellen.

Szeretném az ú. n. Mindszenty-ügy még egy vonatkozására felhívni 
a Kongresszus figyelmét. A háborús uszítok a Mindszenty-ügyet egyebek 
között arra is fel akarták használni, hogy kompromittálják vele a haladó 
katolicizmust és egyben rehabilitálják azokat az egyházi személyeket és 
irányzatokat, akik és amelyek, mint a fasizmus cinkosai, súlyosan lejá
ratták magukat. Kísérletet tettek arra, hogy mintegy eretnekekké nyilvá
nítsák azokat a személyeket, akik mint katolikusok, a munkásosztállyal 
egységfrontban akarják védelmezni a demokrácia és a béke nagy ügyét.

Ez a kísérlet Magyarországon csúfosan megbukott. Most, az ú. n. 
Mindszenty-ügy után, csatlakozott több száz katolikus, református és evan
gélikus pap a mi Békekongresszusunkhoz, sőt a református és evangélikus 
egyház a maga egészében hivatalosan is csatlakozott. Bizonyára nem ke
rülte el a kongresszus figyelmét, bogy a magyar delegáció tagja a refor
mátus és evangélikus egyház két vezető püspöke is. Bizonyos vagyok 
abban, bogy a Mindszenty-ügy körüli álszent propagandával a nyugati 
országokban nem sikerült éket verni abba az egységfrontba, amely a béke 
ügyének megvédése körül kialakult s amelynek szerves alkatelemévé kell 
válnia a haladó katolicizmusnak is.

Mi azon az állásponton vagyunk, hogy elvileg el kell utasítani min
den olyan kísérletet, amely egy nemzet önállóságának és függetlenségének 
megsértésére irányul. De százszoros erővel kell elutasítanunk most, ami
kor a nemzetek önállóságának és függetlenségének legnagyobb ellensége, 
az amerikai és angol imperializmus, amelyek mindig az elnyomók és ki
zsákmányolok, az összeesküvők és árulók érdekében kívánnak beavat
kozni a nemzetek belső ügyeibe. A nemzeti függetlenség véd'bne olvan 
sánc. am-*!vet m:nden országban bevekctcÜonné kell tenni. Az amerikai
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imperialisták új Szentszövetséget kovácsoltak össze Atlanti Szerződés né
ven. Azt Atlanti Szerződés fokozza a háborús veszélyt és fokozza a nem
zeti függetlenség veszélyeztetettségét. Mi, magyarok, négy év alatt meg
tanultuk —- és bizonyos vagyok abban, hogy a többi népek is megtanul
ták — : hogy az a háború, amelyre az imperializmus készül, a reakció 
háborúja lenne a dolgozó nép ellen világméretekben.

Az imperialisták arra törekedtek, hogy Magyarország ék legyen a 
népi demokratikus államok közösségében és ugródeszka a Szovjetúnió 
ellen. Különös gyűlöletükkel tüntetnek ki bennünket azóta, amióta kide
rült, hogy keményen védelmezzük a magunk frontszakaszát és nem rés, 
hanem bástya vagyunk a nagy nemzetközi békefronton. Tudatában va
gyunk annak, hogy akkor, amidőn saját nemzeti függetlenségünket védel
mezzük, egyben segítséget nyújtunk mindazoknak az erőknek, amelyek 
a békéért küzdenek más országokban. Tudatában vagyunk annak, hogy 
a mi helytállásunk erősíti az ő szilárdságukat a háborús uszítókkal szem
ben.

Védjük nemzeti függetlenségünket jól felfogott magyar nemzeti ér
dekből, de védjük azért is, mert szolidárisak vagyunk a béke és demo
krácia erőivel szerte az egész világon. A francia munkások sztrájkjai, az 
olasz parasztok földkövetelései, az amerikai nép haladómozgalmai, a dél
amerikai országok béketüntetései, Ázsia és Afrika elnyomott népeinek 
szabadságharcai, a spanyol és a görög nép küzdelme a fasizmus és az 
imperializmus ellen — mindezek a népek, mozgalmak, harcok és harco
sok, kedvesek a magyar népnek. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a szé
les nemzeti és nemzetközi egységfront meg tudja és meg fogja hiúsítani 
az új háború kalandorainak terveit. A magyar nép forró szeretettel tekint 
a nagy Szovjetúnióra, amelynek nemcsak felszabadulását és függetlensége 
\isszanyerését köszönheti, hanem azt is, hogy kis ország térére meg tudta 
védeni függetlenségét és szabadságát az imperialisták rohamaival szem
ben s amely a békéért vívott küzdelem legnagyobb biztosítéka minden 
nép számára.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy győzni fogunk. Bizonyosak va
gyunk azért, mert velünk van a két legnagyobb szövetséges: az igazság és 
az erő!

Losonczy G*za



Ä  M I L L I Ó K  A L K O T Ó  M U N K Á R A , S Z A B A D  É L E T R E  
É S  B É K É R E  V Á G Y N A K *

Hálás vagyok a rendkívüli alkalomért, hogy ezen a világfórumon 
szólhatok.

Az egyház embere vagyok. Testestől-lelkestöl. Tudatában vagyok 
annak, hogy egyszerre két oldalról kérdezhetik meg, hogy mit keres az 
egyház embere ezen a békekonferencián. Az eddig volt keresztyénségnek 
szemére vethetik azt a mulasztást, hogy az igazságtalanságnak és a tár
sadalmi elnyomásnak hosszú korszaka alatt nem mondott erőteljesen 
nemet a két világháborút okozó régi rendszer ellen és nem volt bátor
sága határozott igent mondani arra a küzdelemre, amely a munkán, az 
igazságosságon és az emberiség fejlődésén alapuló nagy szociális törek
vésben jelentkezett. Akik erről az oldalról fogadják gyanúval és bizal
matlansággal az egyház emberét, azok felé hangsúlyozottan elismerem, 
hogy náluk sokkal mélyebben tudom és megvallom a kereszlyénség sú
lyos mulasztásait. Akik pedig az egyház oldaláról néznek gyanúval és 
bizalmatlansággal a nyilt föllépésre, azok felé hangsúlyozom, hogy mer
nünk kell a világ mostani helyzetében vállalni a felelősséget a szociális 
igazságért és a valódi békéért való közös harcra mindenkivel, aki meg 
akarja menteni a világot egy újabb háború borzalmaitól és küzd a békéért.

A protestantizmus, tehát e jellegzetesen nyugati származású keresz- 
tyénség embere vagyok. Tehát se a világtól való kolostori elvonulást, se 
az evilági hatalomra törést, se e kettőnek különös kombinációját nem 
fogadhatom el. A kétésfélmilliós magyarországi protestantizmus felelős 
őrállói közös nyilatkozatban fejezték ki a békéért való felelősségüket s 
ünnepélyes deklarációjukban világosan kimondották, hogy «megértéssel 
tekintünk azokra és együtt működünk azokkal a jóakaratéi emberekkel, 
akik az egyházon belül vagy kívül, a világ bármely részén az emberiség 
békéjét munkálják.» Ebben a nyilatkozatban az egész magyar protestan
tizmus «őszinte üdvözletét és jókívánságát küldötte a Párizsban ülésező 
békekongresszusnak és csatlakozott békemunkájához.» Kiváltságnak 
tartom, hogy ezt most élőszóval is tolmácsolhatom.

Egy számra nézve kicsiny és sokat szenvedett nép fia is vagyok, 
két háború pusztításait átszenvedett népből való, aki sehol se remélhet 
több megértést nagy nemzetek fiaitól, mint éppen a legtöbbet szenvedett 
francia nép fővárosában. De ugyanezt a megértést várni és igényelni 
kell azoktól a népektől is, akik eddig még nem tapasztalták meg saját 
bőrükön, mit jelentene a szó szoros értelmében vett világháború, amit 
az eddig relatíve megkímélteknek sem lehetne a karzatról nézni.

Az egyház emberének hitből és engedelmességből kell szólnia. Meg 
kell vallani újra, amit az Egyházak Világtanácsa amsterdami gyűlése így 
fogalmazóit meg: «A háború ellenkezik Isten akaratával.. .  Az a szerep, 
amelyet a háború betölt a nemzetközi élet jelenlegi rendjében, bűn Isten 
ellen és az ember méltóságának megszégyenítése». Az a békefölhívás, 
amelyet az Ökumenikus Hírszolgálat közlése szerint az orosz orthodox 
egyház pátriárkája bocsátott ki, a világ minden részében élő hívő ke
resztyének és egyházak szívéből és meggyőződése szerint hangzott el. 
Az egyháznak következetesen vállalnia kell a békéért való harcot. Es pe-

* Beszéd a párizsi békekongresszuson.
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dig a földkerekségnek minden egyháza, ott ahol élnie és halnia kell, 
szolgálni köteles az igazságon és szabadságon épülő hőket.

Az ilyen szolgálat sohasem lehet passzív pacifizmus vagy langy- 
meleg semlegesség, hanem bátor küzdelem a háború kórokozó csírái 
ellen. Ilyen kórokozó, ha kis nemzetek belső ügyeibe tájékozatlanul úgy 
avatkoznak be, hogy elfelejtik azt a jogos és igazságos igényt, hogy a 
kis nemzeteknek is van nemzeti önérzete és megkívánhatják, hogy saját 
ügyeiket az emberiség szolidaritásának körén beiül önállóan és szabadon 
maguk intézzék. Senki se csodálkozhatik azon, ha a magyar protestan
tizmus teljes meggyőződéssel helyesli, hogy a magyar kormány ilyen 
esetekben határozottan visszautasítja a magyar állam belüjjyeibe való 
beavatkozásokat.

Tudom, hogy sokan félre fognak érteni — pedig csak jóakarat kel
lene, hogy megértsenek —, amikor konkréten is szükségesnek tartom 
megemlíteni azt a nemzetközi vitát, amit a magyarországi prímás érsek 
ügye támasztott. Ha erről itt hallgatnék, azt még inkább félremagyaráz- 
uák. Pedig könnyű volna hallgatnom, mert félreérthetetlenül szóltam 
akkor, amikor még Mindszenty érsek ügye nem volt törvényszéki ügy, 
amikor ö még a magyar kormányzat által számára biztosított szabad
ságát és főpapi tekintélyét arra használta fel, hogy erőteljes politikai 
agitációt folytasson az új állami és társadalmi rend ellen. Egy évvel ez
előtt Svájcban megjelent füzetemben* világosan és nyillan ítéltem el 
azt a hamis prófétaságot, amelyet sokat szenvedett népünk szociális 
irányú fejlődése ellen gyakorolt — pedig ez a fejlődés a magyar törté- 
lem legtisztább hagyományaiban gyökerezik és főleg protestáns eredetű. 
Senki se csodálkozhatik azon se, hogy nekünk a vallásszabadságért és 
egyben a nemzeti függetlenségért vívott harcok hagyományai szent örök
séget jelentenek s nem érthettünk és nem érthetünk egyet retrograd tö
rekvésekkel. Megállapítottam azt is, hogy az érsek magatartása engedet
lenség az ember javára adott Evangélium parancsaival szemben és ve
szélyes játék az egyház szabadságával. Olyan politikai, társadalmi és 
gazdasági elmaradottságokat védelmezett az egyház örve alatt, amelyeket 
a nyugati közvélemény is —. amennyiben ismerte — régtől fogva elítélt. 
Mindezeket nem mondanánk el újra — hiszen ami akkor a magyar ke
resztyén egyházak egyik vezető főpapja elleni férfias harc volt, ma egy, 
ítélet alatt levő fogoly ellen nem volnu keresztyén állásfoglalás —, ha 
nem kényszerítene rá az a szomorú tény, hogy a valóságot nem ismert'» 
külföldi protestantizmust is félrevezetheti egy nemzetközi propaganda
hadjárat s ma már ott tartunk, hogy az Egyesült Nemzetek tárgyalni 
készül a Mindszenly-iigyet. Kénytelen vagyok itt és most újra megmon
dani. ennek az ügynek semmi köze az egyház és a vallás szabadságának 
ügyéhez. És mindaz egyház embere, mint protestáns felelős vezető em
ber és mint, aki népét szereti, ki kelt fejeznem őszinte hálámat azért, 
hogy éppen a protestáns jellegű északi államok foglalták el azt az állás
pontot, hogy ez a kérdés Magyarország beliigye. Ha a nyugati protestáns 
egyházak és vezetőik felelősséget éreznek értünk, arra kérjük őket az 
egész magyar protestantizmus nevében és — meggyőződésem, hogy a ma
gyar római katolicizmus javái-a is —, hogy segítsenek elkülöníteni ezt 
az ügyei az egyház ügyétől.

A békéért való küzdelem fontos része a háború szociális okainak 
megszüntetésében is áll. Ezért ez a küzdelem szükségszerűen bátor döntés 
a szociális igazságosság mellett. Ahol az egyházak ezzel a felismeréssel

* A magyar keresztyéniig az új magyar álamban.
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elkéstek, Isten nem késett el eszközöket támasztani ennek a feladatnak 
az elvégzésére, az egyház megszégyenítésére és bűnhánatára. Ahol pedig 
megvan az egyháznak az esélye arra, hogy a világ fejlődésének igazi 
útját felismerjék és ezt a szolgálatot minden kockázatával együtt elvállal
ják, ott siessenek élni a gyorsan elveszíthető alkalommal. Ezzel végzik 
a békéltetés igazi szolgálatát és lesznek a rájuk bízott jó hír igazi tanú- 
bizonyságaivá.

De ezt a feladatát csak egy esetben tudja az egyház teljesíteni: ha 
ő maga szabad és mentes minden evilági megkötöttségétől és nem vál
lalja azt a szerepet, hogy egy félelem és lelkiismeretfurdalás által meg
szállott társadalmi rendszer védelmezője vágy szövetségese legyen. A 
keresztyénség éppen elég sokáig volt bálványozott hagyományoknak és a 
kapitalista társadalmi rendnek osztályos társa. Az emberiség új utat 
keres abból a zsákutcából, amelynek véres ítélete két világháború által 
van megpecsételve. Ila ennek a társadalmi rendszernek rossz a lelki- 
ismerete és ebből fakadóan erős a félelemérzete, a keresztyénség nem 
válhat a félelemből és rossz lelkiismeretből fakadó háborúbamenekvés 
gyáva és opportunista védelmezőjévé. A szocializmus hatalmas vállalko
zásával szemben a régi társadalmi rend védelmezői csak programmtalan 
és negatív magatartást tudnak tanúsítani. A keresztyénség és az egyház 
akkor találja meg a helyét, ha Urában a Jézus Krisztusban, aki meghalt 
és feltámadott, megnyeri azt a keresztyén fantáziát és keresztyén bátor
ságot, amellyel tudja vállalni az új világ születését vajúdási szenvedései
vel együtt s nem adja oda magát eszközül a megítélt mult, a kiélt és 
kilátástalan régi rendszer szolgájának.

A nyugati keresztyén egyházak legjobbjai is fölismerték már ezeket 
és tudják azt is, hogy a nagy szociális forradalom céljai a tiszta keresz
tyénség talajából nőttek ki. Ha ezekre a célokra határozott igent mon
dunk, becsületesn és nyíltan vallhatják azt is, hogy a célok felé vezető 
úton is az ember a legfőbb érték és a keresztyénség nagy- parancsa, a 
szeretet törvénye minden emberrel szemben érvényes. Minden emberrel 
szemben, de elsősorban a kicsinyek, a küzdők, a sokat szenvedettek, a 
milliók és százmilliók mellett szóljon az egyház hangja és vallja és hir
desse a háztetőkön is. hogy a szociális fejlődés elien vívott háború nem 
old meg semmit, legföljebb egyes csoportok érdekeit védi, de csak ideig- 
őráig. A milliók pedig alkotó munkára, igazságos és szabad életre és 
ezek érdekében egy dologra vágynak: a békére.

Eereezky Albert



AZ EGYHÁZI VEZETŐK BÉKESZÓZATA*

Isten országa a béke országa. A keresztény nem imád
kozhatni azért, hogy Isten országa eljöjjön, ha nem dolgo
zik ezért már itt, ezen a világon. Egy bizonyos propaganda 
1949-ben arra szólítja fel a keresztényeket, hogy helyesel
jék a háborút, amelyet a Szovjetúnió ellen irányuló keresz
teshadjárat formájúiban akarnak kirobbantani. Közös 
Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk minden keresztényt 
arra, értse meg, hogy egy ilyen kereszteshadjárat bűn lenne 
az emberiség ellen és hogy ezt senki nem veheti lelkiisme
retére.

Ma a kommunizmustól való félelem és a kommuniz
mus gyűlölete miatt a keresztényeket az a veszély fenye
geti, hogy elfelejtik: a gondolatot nem lehel börtönrácsok 
mögé zárni és bombákkal megsemmisíteni. Ma egyetlen 
keresztény ember sem tekintheti jogosnak hite elárulása 
nélkül a rendőrségnek vagy a kommunizmustól való féle
lemnek ilyen felhasználását és nem kísérelheti meg, hogy az 
ateizmus elpusztítása céljából az egész emberiséget romokba 
döntsék.

Kötelességünk kijelenteni a mi kereszténységünk ne
vében, hogy számunkra nem létezik „vasfüggönyt, hogy a 
különböző ideológiák békében élhetnek egymással a világ
ban, hogy az osztályharc, a kapitalizmus mély igazságtalan
ságának ez a keserű gyümölcse, nem oldható meg nyers erő
vel, amely leveri a lázadást, hanem egyedül az igazság út
ján. amely megvédi az elnyomottakat, valamint a népek 
ama jogának tiszteletbentartása útján, amely lehetővé teszi, 
hogy minden nép a neki megfelelő gazdasági rendszert 
válassza.

Kötelességünk kiállni az Egyesült Nemzetek mellett 
azok ellen a kormányok ellen, amelyek igyekeznek azt meg
kerülni. Ez kötelességünkké teszi megbélyegezni az Atlanti

* Aláírták a párizsi békevilágkongresszuson résztvett egyházi vezetők: 
Boulier abbé, Nikoláj metropolita, Hewlett Johnson canlerburgi érseki 
helytartó, Bereczky Albert és Vető Lajos püspök, valamint Sameyon 
örmény szertartású katolikus pap.
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Egyezményt, mint a szövetkezést rendszer által létrehozott
úgynevezett „egyensúlypolitikához'' vaíó visszatérést, amely 
a múltban mindig háborúkoz vezetett.

Kötelességünk ezzel ellentétben a kollektív biztonság 
elvét támogatni és annak hatékony alkalmazása mellett ki- 
állani. Végül pedig kötelességünk követelni, hogy a gazda
sági kapcsolatokat ne az Egyesült Nemzeteken kívül ren
dezzék, hanem őszinte nemzetközi együttműködés kere
tében.

Kötelességünk kijelenteni, hogy az egyetemes keresz
ténység nem azonos a nyugati civilizációval, amely annak 
mind kevesebb nyomát viseli és ezért kötelességünk meg
bélyegezni a faji gyűlöletet, a gyarmatok kizsákmányolását 
és különösen az antiszemitizmushoz való visszatérést.

Kötelességünk ebben a világban, amely oly sok borzal
mat látott és amely előtt Isten jótéteményei éppen ma a jó
lét hatalmas távlatait nyitják meg —  örömmel üdvözölni a 
jövőt és az embereknek különbségtétel nélkül elvinni a jó 
híreknek evangéliumát, a béke és a remény üzenetét, ame
lyeknek mi hordozói és tanúi vagyunk.
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A VILÁG NÉPEIHEZ*

Mi, a föld 72 népének küldöttei, mi, férfiak és nők, 
akik különböző nemzetekhez tartozunk, különböző vallás
felekezetek, különböző világnézetek hívei vagyunk, tudatá
ban vagyunk a borzalmas veszélynek: a háborús fenyege
tésnek.

Négy évvel a nagy világtragédia befejezése után a 
népeket új fegyverkezési versenybe hajszolják.

A tudományt, amely az emberiség boldogulását volna 
hivatott szolgálni, egyes országokban háborús célú rombo
lás szolgálatába állítják.

Görögországban, Vietnamban, Indonéziában, a Maláj
földön már kigyúlt a háború tüze.

Mi, akik Párizsban összegyűltünk, fennen hirdetjük, 
hogy megőriztük szabad szellemünket és a háborús propa
ganda nem térít el útunkból. Tudjuk, ki szegte meg a nagy
hatalmak közötti egyezményeket, azokat a megállapodáso
kat, amelyek azt hirdették, hogy különböző rendszerek bé
késen megférhetnek egymás mellett.

Tudjuk, ki szegi meg az ENSZ-alapokmányt, tudjuk, 
ki utasítja vissza a békés tárgyalásokra felhívó javaslatokat.

Azok, akik a fegyverkezési versenyt propagálják, le
leplezik magukat, mint háborús uszítok, mint támadók.

Elítéljük a blokkpolitikát. Állást foglalunk a katonai 
szövetségek rendszere ellen.

Elítéljük a kolonializmust, a gyarmati elnyomást, 
amely állandó fegyveres összetűzésekkel jár és döntő szere
pet játszhatik egy esetleges világháború kirobbantásához.

Elítéljük a fasiszta kormányzati rendszer támogatását.
Elítéljük Nyugat-Németország és Japán újrafegyver

kezését, ahol az emberiség hóhérai újhói megtalálják fegy
vereiket.

A háborús uszításból, a háborús zsarolásból a háború 
nyílt előkészítésébe csaptak át az imperialisták. De a népek 
már nem passzívak. Eltökélték, hogy építő és tevékeny sze
repet vállalnak a béke megvédése érdekében.

* A párizsi békekongresszus kiáltványa, melyet Aragon fogalmazóit.
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A népek, amelyeknek képviselői itt jelen vannak, sík- 
raszáílnak az Egyesült Nemzetek Szervezetének aiapokmá- 
nya mellett és állást foglalnak azok ellen a katonai szövet
ségek ellen, amelyek ezt az alapokmányt papírronggyá 
akarnák változtatni.

Elítéljük a fegyverkezési versenyt, amely felelős a 
nyomorért. Síkraszálíunk az atomfegyver betiltása mellett. 
Követeljük a leszerelést, hatékony nemzetközi ellenőrzést 
követelünk, hogy az atomkutatás csak a békét szolgálhassa, 
hogy a tudomány eszközei csak az emberiség fejlődésének  
szolgálatába állíttassanak.

Síkraszálíunk a nemzeti függetlenség, a békés nemzet
közi együttműködés, a nemzetek önrendelkezési joga mel
lett, amely a szabadság és a béke lényeges előfeltétele.

Elítélünk minden olyan vállalkozást, amely a demo
kratikus szabadságjogok ellen irányul.

Az igazság és a béke világfrontja vagyunk. Áílástfog- 
lalunk a háborús propaganda ellen, elítéljük a háborús hisz
tériát, elítéljük mindazokat, akik faji vagy nemzeti gyűlö
letet szítanak.

^Nyomatékosán ajánljuk az olyan sajtóorgánumok, fil
mek, színdarabok, olvasmányok, szervezetek és személyek 
bojkottálását, akik vagy amelyek új háborúra uszítanak.

Mi, akik a párizsi világkongresszuson megvalósítottuk 
a Föld népének egységes állásfoglalását, ugyanilyen hatal
mas lendülettel látunk neki a béke építésének.

Békebizottságokat kell szervezni világszerte a béke 
megvédésére.

A háborús uszítókra ellenállhatatlan nyomást kell gya
korolni, hogy érezzék: a népek képesek a béke kivívására, 
kikényszerítésére.

Az anyák, az asszonyok világszerte hangoztassák: szent 
kötelességünknek tekintjük, hogy megvédjük gyermekeink 
életét, otthonaink biztonságát.

Hallja meg szavunkat a világ ifjúsága: fogjon össze a 
nemzeti, vallási, felekezeti és más különbségre tekintet nél
kül és szabadítsa meg a pusztítás árnyékától a jövő ragyogó 
útját.
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A béke híveinek párizsi világkongresszusa fennen hir
deti, hogy a béke megvédése minden nép közös ügye.

Hatszázmillió férfi és nő nevében üzeni a béke világ- 
kongresszusa a Föld népeinek:

El vagyunk szánva a békéért vívott harc folytatására, 
összefogtunk, megértettük egymást, megnyerjük a 

béke csatáját, az élet csatáját.



SZEMLE

CSEHOV DRAMATURGIÁJA

1.

Anion Pavlovics Csehov azok közé az orosz írók közé tartozik, aki
ket Magyarországon — épúgy, mint a nyugati országokban is -— már 
régen elismernek. Fellépése még beleesett abba a nagy lelkesedés- és bá
mulat-hullámba, amellyel a múlt század nagy orosz íróit a külföld fo
gadta. Igaz, ez az elismerés elsősorban Csehovnak, a novellaírónak (és 
főleg szatirikus novellák szerzőjének) szólt, de nem kevés jutott belőle 
Csehovnak, a drámaírónak is.

Bródy Sándor folyóirata, a «Jövendő», 1903. szeptemberében «szent
pétervári levélben» számol be «Csehov új drámája» bemutatójáról. Ez 
a dráma «A sirály», 1904. júliusában ugyanabban a folyóiratban Színi 
Gyula két Csehov-darabról («A sirály» és «Három nővér») ad együttes 
áttekintést és írását ezekkel a szavakkal zárja: «. . .  kíváncsiak vagyunk, 
hogy mi következik utánuk. Lehet, hogy az orosz föld fogja szülni az 
új drámát, amely a rombolás helyén épít». Ám Színi Csehov drámáit még 
nem sorozza ezek közé az építő drámák közé, hanem ellenkezőleg <az 
ideálok lerombolásának műveletét» látja bennük. Es kétségtelen, hogy a 
századeleji magyar kritikusnak valóban csak kíváncsisága fordul a várt 
és esetleg Oroszországból várt «építő dráma» felé; miközben a «romboló
nak» hitt Csehovot dicséri, megmutatja, hogy a rokonszenve mennyire a 
destrukció felé vonzza.

«. . .  megfagy az érzés az emberben.» írja Színi, «amikor a «Sirály» 
és a «Három nővér» sápadt, szomorú világába téved. Csehovnak ezek 
a drámái úgy eluralkodnak az emberen, mint a novemberi ködeső, amely 
lassan, észrevétlenül lopódzik be az ízületekbe, az agyba . . .» És még a 
világháború tanulsága után, az «izmusok» kavargása idején, 1920-ban is 
így ír Faludi János a Nyugatban: «Nem valóságosan drámai Csehov 
mondanivalója. A küzdelemnek ember és ember közt a helye és ő ember 
és «világ» közé nyomja . . .  A személyek mindannyian az éleltel csatáz
nak és mindegyikük külön sebet hordoz magán, amely önössé és ön
magába fordulóvá teszi valamennyit. Ezek az emberek külön szálakkal 
vannak a sorsukhoz kötve, amelyekhez semmiféle más embernek köze 
nincsen . . . Csehov az ember és az «élet», a «világ» harcából csak az em
ber végkimerülését írja meg . . . Amit a drámaíró Csehov hozott, az egy 
drámai típusnak a megalkotása volt, a valaha tehetséges, intelligens, ösz- 
szetöi'ött, rezignált emberé, akit az «élet», a «világ» legyőzött.»

Ezeket a régi véleményeket olvasva, a mai ember elcsodálkozik: 
miért sorolták hát Csehovot, akit ennyire drámaiatlannak ítéltek, a szín-
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pad nagy írói közé? Miért nem vetették el azokat a színpadi műveket, 
amelyek az embert — minden évezredes dramaturgiai törvény ellenére 
— nem másik emberrel, hanem valami megfoghatatlan s a régi kritikus 
szerint is idézőjelbe kívánkozó «élettel» és «világgal* állítják szembe? 
Ha nem láttak építő drámaírót Csehovban, akkor hogyan jutott eszükbe 
ép a Csehov-drámák kapcsán orosz földről várni a drámairodalom meg
újhodását?

o

Csehov megbecsülését, ünneplését nem az egykorú magyar kritiku
sok találták ki. A nagy író értékelését készen kapták onnan, ahonnan 
szövegkönyveit is hozták: nyugatról. Az akkori nyugati drámairodalom 
pedig mindennél többre becsülte az olyan drámaírót, &ki segített a 
drámairodalom megszokott formáit — és velük együtt a drámát mint 
műfajt — felbomlasztani. Faltidi szerint «az ú. n. orosz nyíltság és lírai 
ság folydogálnak hosszan ezekben az áradataiban a beszédnek. A dis- 
kurzív líra és filozofálás néhol annyira elhatalmasodik, hogy az ember 
megfeledkezik arról, hogy drámát olvas — vagy pedig, ha színházban 
hallja, a színpadot csak mint illusztrációt látja hozzá.» Egy füzetes ki
advány szerkesztője, aki nyilván semmi újat sem óhajtott Csehov-ól 
megállapítani, csak a közismert tudnivalókat foglalta össze a harminc- 
filléres olvasó okulására, kereken ezt jelenti ki: «Színmüvei tulajdon
képen párbeszédben megírt novellák.» Tehát: líra, filozófia, epika — csak 
nem dráma!

Az említett «szentpétervári levél* (ki tudja valóban Szenipétervárott 
kelt-e?) a következőképen jellemzi a műfaj akkori általános helyzetét: 
«A színpaddal való kacérkodás még merészebbé vált- mióta a regényíró 
színpadi karrierje biztatóbb és biztosabb lett, vagyis mióta a naturaliz
mus hatása alatt a dráma annyira közeledett a regényhez és a novellá
hoz, hogy kezdte megvetni régi színpadi eszközeit, magyarán szólva: 
kezdte némiképen önmagát lenézni. A mai dráma beéri azzal, hogy 
jó milieu-festés, erkölcsrajz vagy lélektani tanulmány s a jobbfajta 
színpadokon nem akar többé a füzetes regények és törvényszéki króni
kák érdekességével (értsd: drámai cselekménnyel, H Gy.) hatni, hanem 
finomabb, hogy ne mondjuk, irodalmi hatásokra pályázik. Ilyen körül
mények között a jó novella- vagy regényíró határozottan gazdagíthatja 
a színpadot. . .» Faludi pedig így véli precízebben meghatározni Csehov 
helyét: «A lélek epikus teljessége Csehov naturalizmusa mellett bizonyít, 
de különben a dráma külsőségeiben, ha nem is szakít vele egészen, de 
«spiritaalizálja a naturalizmust*. Ez a «spiritualizált naturalizmus.» a 
drámaiság utolsó maradványát is elűzné a színpadról. Ez volt az a funk
ció, amelyet a nyugat Csehovnak szánt, ennek a vélt irányának köszön
hette nyugati sikereit.

De mi baja volt a nyugatnak a drámával, hogy zseniként volt haj? 
landó ünnepelni azt, akiről úgy hitte, hogy megadja a kegyelemdöfést 
ennek a felbomlásban levő műfajnak?

3.

A dráma valóban ember és ember egymás közötti harcának a mű
faja. Ez igaz. De nem igaz az, hogy nem lehet egyben az ember és az 
«élet», az ember és a «világ» harcának ábrázolója is — amennyiben ez
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az «élet» és ez a «világ» emberekből áll, vagyis, amennyiben ezek alatt 
a szavak alatt a iúrsadalfnat értjük.

A világirodalom nagy drámáiban az egyén kivétel nélkül mindig 
a társadalommal (tehát, ha úgy tetszik, az «élettel», a «világgal») kerül 
konfliktusba; a társadalmat pedig a színdarabban szereplő emberek egy
máshoz való viszonyából ismerjük meg. Minden nagy drámaíró nagy 
ismerője, elemzője a társadalmának. Felderíti a társadalom mozgató 
erőit és ezekkel mozgattatja színpadi alakjai sorsát. így hát a múlt nagy 
drámaírói nemhogy ellentétet látnának ember és ember harca, vagy 
ember és «világ» harca közt, hanem ellenkezőleg, az előbbi csak akkor 
érdekli őket, ha azonos az utóbbival.

Az ellentét eléggé .újkeletű: a múlt század közepén született.
A nyugat és középeurópai országokban lejátszódott 1848—49-es 

bukott forradalmak után ezekben az országokban a burzsoáziának min
den oka megvolt arra, hogy ne akarjon tükörbe nézni. Mint forradalmi 
osztály ment a harcba, mint a forradalom árulója, de a hatalom bir
tokosa, vagy legalább is részese, jött ki belőle. Az új társadalom kiala
kulásában játszott ilyetén nem épen erkölcsös, nem épen hősi szere
pére egy ország burzsoáziája sem emlékezett szívesen; a tudatosítás sér
tette is az érdekeit. Szerencsére az ilymódon létrejött -új társadalom, 
a kapitalista társadalom annyira bonyolult, hogy aki nem feszíti meg 
minden szellemi erejét, az nem tud benne tájékozódni, az nem lát tár
sadalmi rendszert, csak ködöt, káoszt, misztikus, kiismerhetetlen erők 
érthetetlen játékát. A múlt század második felének és a század elejének 
irodalma a burzsoázia által teremtett szellemi légkörben élt és műkö
dött. Legkisebb gondja is nagyobb volt tehát annál, semhogy óriási erő
feszítéssel megteremtse az új eszközöket annak a társadalomnak az 
ábrázolására, amelyet a burzsoázia — és mindenki, aki tőle függött — 
nem óhajtott ol5Tan pontosan látni.

Mert új eszközök kellettek, ahhoz nem fér kétség. A különböző 
érdekű — elsősorban különböző osztályérdekű — egyéneknek az az egye
nes és tudatos szembeállítása, amely a kapitalizmus előtti drámában le
hetséges volt, a kapitalizmus bonyolult viszonyai között már lehetetlen
nek bizonyult. Mert milyen ritka az az ember a kapitalista társadalom
ban, aki tisztán látja a saját társadalmi vonatkozásait és mennyi
vel ritkább még az, aki társadalmi ellenlábasait mint személyeket fel
ismeri vagy akár csak ismeri is. A kapitalizmus idején beállott álta
lános eldologiasodás a társadalmat, amellyel az egyén szemben áll, 
amelynek gyilkos nyomása alatt az egyén szenved és elpusztul, nem em
berek rendszerbefogott összesége képében mutatja a hányatott egyén
nek, hanem valami titokzatos, elvont szörny, valami misztikus Moloch 
képében. Már pedig ember és Moloch között nincs dráma. Ha a kapi
talizmus ragaszkodik a Molochhoz — és ragaszkodnia kell hozzá, ha 
nem .akar tükörbe nézni, — akkor le kell mondania a drámáról, mint 
műfajról, íróinak véghez kell vinnie a dráma eldrámaiatlanítását. Nyu
gaton csak kevés író fordult szembe a drámairodalomnak ezzel az egy
értelmű dekadenciájával: Ibsen, Shaw, a fiatal Hauptm ann... De az ő 
szembefordulásuk is csak részleges és alkalmi volt.

Az eldrámaiatlanodás folyamán ütötte fel a fejét a mull század má
sodik felében a naturalizmus, amely szívesen időzött el a kapitalista tár
sadalom árnyoldalainál, mutatta a nyomortanyákat, a szegénységet, be 
tegséget, iszákosságot, az átöröklés borzalmait, de mindezt a társadalmi 
összefüggések majdnem teljes elhallgatásával, a Moloehnak kiszolgáltatok
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ember egyoldalú vergődéseként dramatizálta. Innen az a felfogás, hogy 
«jobbfajta színpadokon» nincs többé drámai cselekmény, — ami két
oldalú harcot feltételez —, hanem «milieu-festés, erkölcsrajz, vagy lélek
tani tanulmány».

Amikor pedig a színpadi naturalizmustól író, színművész és közön
ség egyaránt kezdett megcsömörleni vagy a benne, ha felszínesen is, de 
mégis ábrázolt vádoló valóságot megsokalni, hozsannával köszöntötték 
— nem a dráma valamiféle újjászületését, hanem a naturalizmus «spiri- 
tualizálásáí» és Gsehovot, akinek munkáiban ezt a «spiritualizált natura
lizmust» vélték felfedezni.

A következőkben látni fogjuk, milyen kevéssé szolgált rá Csehov 
erre a hozsannára, milyen tévedésben voltak azok, akik müveiben a 
dráma további felbomlását üdvözölték.

4.

Oroszországban a kapitalizmus jóval később kezdett kialakulni, 
mint Európa többi országúban. 1861-ben — vagyis ugyanakkor, amikor 
Amerikában megindult a polgárháború a rabszolgaság megszüntetésére 
— következett be az orosz jobbágyok felszabadítása, vagy ahogy Firsz, 
az öreg szolga, Csehov «Cseresznyéskertjében» nevezi: a «szerencsét
lenség».

Helytelen volna Firsznek azt a szavát egyszerű durva komikum 
megnyilvánulásának venni. Az öreg szolgának a dolgok egyik oldalát te
kintve, igaza van: mindaz a baj, ami az ő és a körülötte élő emberek 
életét boldogtalanná teszi, ettől az eseménytől datálódik. Mert ezzel ve
szi kezdetét a kapitalizmus kialakulása és ami baj a csehovi bősöket 
éri, az mind a kapitalizmusból származik.

Csehov egész életét (I860.—1904.) ebben a korszakban élte. Minden, 
amit írt, amit panaszolt, amit vádolt: a fejlődésben levő orosz kapita
lizmust illette.

Az orosz kapitalizmus kialakulását nem forradalom vezette be. A 
burzsoáziának nem állt módjában egyetlen nagy árulással kerülni a fa
lakon belülre, sőt lényeges részeiben a falakon kívül is rekedt. Ennél 
fogva burzsoázia Oroszországban nem volt olyan egységesen érdekelve 
a társadalmi kép elködósítésébeji, mint a nyugati országokban. A pol
gárság nagy részében égett a gyűlölet a félfeudális kapitalizmus akkori 
formája ellen és az így kialakult ellenzéki légkörben gyűlt a forradalmi 
hangulat, amelyet aztán 1905-ben a munkásosztály hatalmas megmoz
dulása kirobbanásra is juttatott. Az 1861. és 1905. közötti időben az orosz 
irodalmat semmi sem gátolta a társadalom ábrázolásában, bármely műfaj 
keretében, tehát a drámában sem. Nem volt ok arra, hogy az egyén 
vergődését a kapitalizmus karmaiban ne igyekezzenek mint ember és 
ember harcát megérteni, ábrázolni.

Oroszországban tehát a dráma megtarthatta drámai karakterét és 
kifejleszthette eszközeit arra, hogy ember és ember szembenállását a 
bonyolult kapitalista viszonyok között is tükrözni tudja és a nyugati 
irodalom Molochja helyett megrajzolja a kapitalizmus «világát», «életét», 
amely emberek újszerű kölcsönhatásából áll.

A dramaturgiának ez az Oroszországra szorítkozó újszerű realista 
fejlődése Osztrovszkij, Csehov és Gorkij nevéhez fűződik.
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o.

Ha a Csehov drámáiban tükröződő «világot», vagy «életet» vizsgál
juk, az első, ami a szemünkbe tűnik: ennek a társadalomnak, amely az 
egykorú nyugati íróknál annyira alaktalan, kiismerhetetlen, Csehovnál 
nagyon határozott gazdasági struktúrája van.

Gondoljunk Szerebrjákov professzor beszédére a «Ványa bácsi» csa
ládi tanácsán. Bár azt állítja magáról, hogy mint a «könyvek embere» 
keveset ért az afféléhez, annyit mégis tud. hogy a birtok csak két szá
zalékot jövedelmez, viszont az értékpapírok, amelyeket a birtok eladása 
esetén vásárolhatna, négy-öt százalékot. Vagyis: a földjáradék csökkent, 
az osztalék vagy kamat emelkedett. A kapitalizmusra való átmenet jel
lemző tünete.

Szerebrjákov élősdi exisztenciájának gátlástalan önzésében el akarja 
adni a birtokot. Ezzel tönkretenné felesége kivételével az egész háza- 
népét: Ványa bácsit, Szónyát, Márnán-1, Marinát, Teljégint, akiknek léte 
eltéphetetlenül a birtokhoz, vagyis a kapitalizmus előtti életformához 
van kötve. A professzornak távolról sem szándéka, hogy ezeket az em -' 
bereket bántsa. Ványa felhorkanását, Szónya kétségbeesését meg sem 
érti. ö  csak le akarja vonni a konzekvenciákat a saját helyzetéből, amely 
akaratán kívül jött létre. Nincs szó tehát ember és ember szembenállá
sáról olyan értelemben, mint, mondjuk, egy Shakespeare-drámában, ahol 
az emberek közvetlenül akarják elvenni, ami a másé, akár hűbérbirtok- 
ról, akár életről van szó. Az emberek «külön szálakkal vannak a sor
sukhoz kötve», mint a régi kritikus• mondja, csakhogy ez a «sors»: a 
kapitalizmus gazdasági rendszere. Ezen a rendszeren keresztül hatnak 
az emberek egymásra, legalább olyan kegyetlenül, legalább olyan gyil
kos módon, mintha kardot rántanának egymás ellen. Embernek és em
bernek ez a közvetett, a kapitalista társadalom — az «élet», a «világ» 
— közvetítésével lejátszódó összeütközése időnkint közvetlen, tudatos 
összecsapásokat vált ki, amelyek a «Ványa bácsi »-ban lövöldözéssé, a 
«Sirály»-ban egy sikertelen és egy sikeres öngyilkossággá is fajulnak. 
De ezek nem azonosak a kapitalizmus okozta alapvető érdekösszeütközé- 
sekkel, ha mégoly szoros is köztük az összefüggés. Két síkon folyik tehát 
a drámai harc. Egy mélyebb, objektív síkon; az emberek elélnek egymás 
mellett a nélkül, hogy a kapitalizmus okozta mélységes érdekellentéteiket 
megértenék. És egy felszínesebb, szubjektív síkon, amelyen az objektív 
ellentétek eltorzulva, álokokkal, valóságos tudatosodás nélkül időnként 
a felszínre törnek. Az ilyenfajta kétsíkűság, a gazdasági alépítménynek és 
a lélektani felépítménynek ilyen elkülönülése és mégis dialektikus egy
ségben maradása új a dráma történetében. A kapitalizmus elölt nem volt 
alapja, a kapitalizmus idején Nyugaton nem tudott létrejönni.

Csak a dekadenciába esett nyugati drámairodalomtól elváló, járatlan 
utakon meginduló orosz drámairodalom volt erre képes.

6 .

Amit tehát a posztnaturalista idők kritikusa a naturalizmus «spiritua- 
lizálódásának» néz, az ennek épen ellenkezője: a kapitalista Moloch 
konkretizálódása, materializálódása a drámában. Ez pedig annyit jelent, 
hogy a kapitalizmus megszűnik drámában ábrázolhatatlan világ lenni és 
a dráma sem lesz többé a kapitalizmus idején pusztulásra ítélt műfaj.

Az anyagi alépítmény feltárásában Csehov nem elégszik meg azzal,
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hogy az egyes ember anyagi vonatkozásait — amelyek az anonim tár
sadalmon keresztül a többi emberrel összefüggésbe hozzák — tisztázza. 
Ezen túlmenően az egész nemzet sorsára kiható gazdasági folyamatokat 
is feltárja, hogy ezekkel építse alá szereplői sorsát.

Asztrov doktor hosszú beszámolója az erdőirtás pusztító következ
ményeiről, sok fejtörést okoz nyugati rendezőknek. Minek fogják ezt fel? 
Szimbólumnak? Asztrov jellemzésére szolgáló betétnek? A következő 
szerelmi jelenet előtti zavart kitöltő semleges szövegnek? Csak egy vala
minek nem igen szokták látni: valóságos beszámolónak az erdőirtás pusz
tító következményeiről, a kapitalizmus természetromboló, népgyilkos 
hatásáról.

Röviddel ez után a jelenet után Szerebrjákov arról beszél, hogy: «ha 
eladjuk, mondjuk, az erdő fáját, akkor az egy extraordinárius intéz
kedés, amelyet nem lehet minden évben megismételni». Osztrovszkij ko
médiát írt az «Erdő»-ről, amelyben a kései szerelmi fűztől elvakult özvegy 
földbirtokos asszony nyakló nélkül adja el kitermelésre erdejét a kutak
nak. A «Cseresznyéskertben# egy nagy, ódon gyümölcsös parcellázása 
és kiirtása körül folyik a harc.

Csábító és kényelmes dolog lenne mindezt a sok fát, erdőt, kertel, 
vadont, fadöntést, faültetést egyszerűen szimbólumnak felfogni. Bizonyos 
utalások ilyen irányban itt-olt elő is fordulnak — Osztrovszkijnál több, 
Csehovnál kevesebb. Az egykorú nyugati kritikusokat és rendezőket ez 
ki is elégítette. Természetesen, mint minden irodalmi alkotásban ezekben 
a darabokban is van a reális dolgoknak a kézzelfogható létezésükön kívül 
szimbolikus jelentősége is. Csakhogy az orosz realista drámaírók nem 
állnak meg azon a ponton, ahol a szimbólum végződik, hanem mélyen 
belemennek a realitás ábrázolásába. Osztrovszkijnál bőven van szó az 
adás-vétel és a kitermelés igen gyakorlati kérdéseiről. A «Cseresznyéskert
ben», nem szólva az adósság, a kamatok, az árverés ügyéről, amely az 
egész darabot mozgatja, még olyan apróságok sem hiányoznak, mint 
Férsz közlése: «A régi időkben, negyven-ötven esztendővel ezelőtt meg
aszalták a meggyet, megerjesztették, savanyították, lekvárt főztek be
lőle . . .  az aszalt meggyet fuvarszám küldték Moszkvába, Harkovba. Volt 
pénz! És akkoriban az aszalt meggy puha volt, leves, édes, illa to s ... 
Akkor értették az e ljárást... Elfelejtették. Nem emlékezik rá sen k i...»

A gyümölcskonzerválás hagyományos technikája kétségtelenül valami 
társadalmi változások áldozata lett. Nyilván a piac szűnt meg előbb, aztán 
a termelés maradt abba, míg végül az egész pátriárkális-feudális háziipar 
feledésbe ment.

A színdarabok időpontját megelőző társadalmi átalakulásokat Csehov 
általában nagy gonddal regisztrálja. «Tíz-tizenöt évvel ezelőtt a tópart 
szinte estéről-estére tele volt énekkel, muzsikaszóval. Hat úri kastély állt 
itt a tó körül. Emlékszem: zaj, kacagás, lövöldözés és csupa flört, flört . . . » 
— meséli Árkágyina a «Sirályában. Hogy mi lett az úri kastélyokkal? 
Nyilván az, ami a «Cseresznyéskert» kastélyával lett és ami a «Sirály» 
kastélyával is óhatatlanul történni fog röviddel a darab befejezése után. 
Kiürítette, pusztulásra ítélte a feltörő kapitalizmus.

Lopahin, a szemünk előtt kapitalistává cseperedő fiatal kulák, viszont 
ezt látja meg a pusztulásra ítélt cseresznyéskert környékén: «Eddig a 
faluban csak urak voltak meg muzsikok, de most megjelentek még a 
nyaralók is. Most minden várost, még a legkisebbeket is körülveszik a 
nyári házak. És lehet mondani, hogy a nyaraló népség húsz év alatt hal
latlan módon meg fog szaporodni. Most csak a balkonon iil és teát iszik.
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de megtörténhetik ám, hogy ezen az egy gyészjátin telkén elkezd gazdál
kodni, és akkor a kegyedek cseresznyéskertje (parcellázás után! H. Gy.) 
boldog lesz, gazdag, csin os...»

Asztrov doktor, az erdő-kérdés nagy ismerője a «Ványa bácsi »-ban, 
miután rendszerbe foglalva három etapban — ötven évvel ezelőtt, hu
szonöt év előtt és a darab napjaiban — bemutatta, rajzokkal és statisz
tikai adatokkal illusztrálta az erdőségek és velük együtt az állatállomány 
pusztulását, a lakosság elszegényedését, így foglalja össze az eredményt: 
«a fokozatos, kétségtelen degenerálódás képe, amelyből, úgylátszik, még 
vagy tíz-tizenöt esztendő hiányzik, hogy beteljesedjék. Azt mondhatná, 
hogy ez a kultúra hatása, hogy a régi élet természetszerűen kénytelen 
átadni a hetyét egy újnak. Hát igen, megérteném, ha a kiirtott erdők he
lyére műutakat, vasutakat építettek volna, ha itt gyárak, iskolák lenné
nek, a nép egészségesebb lenne, gazdagabb, okosabb, de hisz mindezeknek 
híre sincs! A járásban ugyanaz a mocsár, szúnyogok, úttalanság, nmcs- 
telenség, tífusz, diftéria, tűzvészek . . .  Mór majdnem minden tönkrement, 
de helyette még nem épült sem m i...»  Az erdőbarát orvos tehát máskép 
látja ezt a kérdést, mint az üzletember Lopáhin és máskép mint a szóra
kozni vágyó színésznő. De valamennyien a kapitalizmus kialakulását 
látják, ld-ki a maga szemszögéből, az őt pillanatnyilag érdeklő tárgyra 
gyakorolt hatásán lemérve. Henye szimbólum itt csak a cseresznyéskert 
eladósodott urainak fejében él; ők tönkre is mennek megmerevedett 
látásukban.

Hogy pedig Csehov —- vagy előtte Osztrovszkij — nem véletlen sze
szély folytán választotta az erdőt a kapitalizmus okozta változások be
mutatására, hanem a reális élet ismerete alapján értékelte ezt a rendkívül 
fontos nemzetgazdasági kérdést, az azóta már bebizonyosodott. A kom
munizmus felé haladó szocializmusnak épúgy programújában van a 
hatalmas méretű fásítás, ahrgy a kapitalizmus tervszerütlenségéből sziik- 
ségképen folyt az erdők kiirtása. A kapitalizmus pusztító hatása alatt 
szenvedő Asztrov doktor álma a Szovjetúnióban minden fantáziát felül
múló méretben teljesül.

Amikor Csehov hőseinek sorsát ennyire összekapcsolja az országban 
végbemenő gazdasági átalakulásokkal, nem tesz egyebet, mint hogy a 
színpadi mát szilárdan beleilleszti a történelembe. Nagy drámaírók ezt 
mindenkor megtették. A kapitalizmus korszakában erre teljes következe
tességgel és alkotási vezérelvként csak az orosz realisták képesek, a fön
tebb említett okoknál fogva.

7.

A kapitalizmus tehát, ahogy Csehov látja, a nemzeti lét legmélyéig 
ereszti gyökereit, megtámadja a természetet, belefurakszik az emberek 
pórusaiba. Mi sem természetesebb, mint hogy egyetlen ember sem jelenik 
meg a csehovi színpadon, aki nemcsak sorsában, de jellemében Is ne 
viselné magán a kapitalizmus okozta deformálódásokat.

A «Ványa bácsi» szereplői között élesen elválnak egymástól az £lős- 
diek és a dolgozók. De az élősdiség annyira vezérelve a társadalom itt 
bemutatott darabkájának, hogy a dolgozó emberek jellemének elválaszt
hatatlan részévé váll a viszonyuk, mégpedig alárendelt viszonyuk, a para
zitákhoz,

Szerebrjákov professzor a parazita áltudós, a szakmai kreténizmus 
olyan fokán, ahogy az csakis a kapitalizmus abszurdumig torzult munka-
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megoszlása melleit lehetséges. Nem véletlenül titulálja Vojnickij a sógorát 
ironikusan «Herr Professzor»-nak. Ezt a típusát u tudálékos ingyenélök- 
nek a rövidéletű orosz kapitalizmus a maga erejéből ki sem tudla ter
melni; a német mintát utánozta. A kapitalizmus, ahogy a már ismertetett 
általános nemzeti alapfeltételekből a Szerebrjákov-kúriűn konkretizálódik, 
a «Hctr Professzor» parazita önzését ismeri el kristályosodási tengelyül. 
A tudománynak ez a Tartuffe-je abban különbözik a vallás moliére-i 
Tartuffe-jétől, hogy neki, Szcrebrjákovnak már sikerül, amibe a párizsi 
Tarluffe még belebukik. Ennyit, úgylátszik már haladt a \ilág XIV. La
jostól II. Miklósig. Mint öreg embert ismerjük meg, életcélja a podagrája 
— amelyről még az sem biztos, hogy valódi —, és nem tűri, hogy a köze
lében bárki is másnak szentelje életét, mint neki és nyavalygásának. Már 
a második feleségét pusztítja, mégpedig olymódon, hogy öt is élősdivé 
tette: áldozatából bűnrészesévé a parazitizmusban. Jeléna Andréjevna a 
darab kezdetekor már nem kevésbbé fölösleges és nem kevésbbé kártékony, 
mini a férje, szépsége folytán még veszélyesebb is, csak nem annyira 
skrupulus nélküli. Szánalomraméltú, mert szenved, de egyben gyűlöletes, 
mert rombol. A kapitalizmusnak, amelynek, mint Asztrovtól tudjuk, meg
van az eszköze a természet, a nemzeti vagyon, az emberi életek és értékek 
pusztítására, a Szerebrjákov-kúria falai közt a professzoriig a legfőbb 
eszköze az emberek megrontására és pusztítására. És a mellett öntudatlan 
eszköz. Még a Szónya elleni árulását is tudatos szándék nélkül követi el. 
Hatalmas társadalmi erő mozgatja: a kapitalizmus romboló ereje.

Az egykorú kritikusok helyesen figyelték meg, hogy a csehovi figurák 
elélnek egymás mellett, kiki lefolytatja a maga önmagába fordult életét. 
De azt nem vették észre, hogy ugyanakkor mennyire egy csomóba ková
csolja őket ugyanaz a valóság, amely olyan egyedüljáróvá is teszi őket. 
A «Vanya bácsi» embereit elválaszthatatlanul összeköti gazdasági hely
zetük. Ezt azonban csak egyszer teszi tudatossá Szerebrjákov birtok
eladási terve. Egyébkor ez az összefogottság a professzortól való lelki 
függésben nyilvánul. A ház legfölöslege.s-cbb — és jogilag is szinte leg
kevésbé odatartozó —* emberének abszolút önzése olyan szuggesztiv hatás
sal van mindenkire, ahogy csak olyan emberekre lehet hatni, akik nem 
ismerik saját helyzetüket a társadalomban. A kapitalizmus olyan gyökér- 
telenné tett mindenkit, hogy azt sem tudják megítélni, kinek van joga ural
kodni fölöttük, kinek nincs. Az áltudomány tekintélye reális hatalomként 
fekszik rá a ház népére. A professzor anyósa annyira vakon szolgálja 
vejét és az áltudománynak azt a csücskét, amelyet vén kckharisnya létére 
a maga kezébe vett, hogy még azt sem veszi észre, hogy Szerebrjákov őt 
is földönfutóvá akarja tenni. Teljégin, aki a gazdaságban talán egy héten 
föld) hasznos munkát végez, mint a professzor a tudományban egy életen 
át, találva érzi magát, amikor a faluban azt vetik szemére, hogy kegyelem
kenyéren él A fogalmaknak ilyen fölcserélése jellemző a kapitalizmusra, 
ahol a munkás termelte értéktöbbleten élősködő tőkést a munkás «kenyér- 
adójának» nevezik,

A Szerebrjákov-féle kizsákmányolás a legszörnyűbbet cselckszi a 
munkával, ami csak elképzelhető: fölöslegessé, értelmetlenné teszi. Ványa 
és Szónya szorgos kezei mar kezdettől fogva üres, céltalan munkára 
voltak ítélve. Nem azért dolgozlak, hogy ezt. vagy amazt létrehozzák, 
hanem azért, hogy tehermentessé tegyék a birtokot, ellássák Szerebrjáko- 
vot pénzzel, egyszóval, hogy a professzor naplopó, álkultúrát szolgáló 
életét lehetségessé tegyék. De kezdetben nem tudják, hogy ez mennyire 
fölösleges. A darabban lefolyó cselekmény egyik eredménye az, hogy
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ezekután már tudatosan fognak csak azért virradattól vakulásig robo
tolni, hogy «a napok, a messze esték végtelen sorát> valamivel agyonüssék 
és eltartsanak valakiket, akikről már tudják, hogy hitvány kártékony 
emberek.

Asztrov munkája egy másik síkon ugyanilyen értelmetlen, ő  nem 
egyes emberek kizsákmányoltja. Orvos, aki szabadon, emelt fejjel vállalta 
a vidéki körorvos emberfeletti munkáját. De a tapasztalat fokról-fokra 
megtanította arra, hogy amíg a szociális berendezkedés, a fennálló rend
szer természetromboló, embergyilkoló rablógazdálkodása nem változik, 
az orvos munkája épúgy, mint az egyes facsemeték ültetésére szorítkozó 
«fásítás» kilátástalan, eredménytelenségre ítélt sziszifuszi munka. Lassan
ként «csodabogárrá» lett és rászokott a vodkára. Astrov a felismerésben 
addig jut el, ameddig Csehov maga: látja, hogy mi az, ami nem vezet 
célra, de a célhoz vivő utat nem találja meg.

A «Sirály» főalakjai három változatban is mutatják, hogyan válik 
a kapitalizmusban a művészet üressé, értelmetlenné. Árkágyina, az öre
gedő nagy színésznő a magamutogató «sztár» típusa. Fia szerint: «lélek
tani kuriózum az én anyám. Vitán felül tehetséges, okos, igaz könnyeket 
tud hullatni bármely könyv fölött, felmondja neked kívülről az egész 
Nyekrászovot, ha beteg vagy, úgy ápol, mint a mennybéli angyal, de 
próbáld csak a füle hallatára azt mondani, hogy a Duse is színésznő! Ohó! 
Dicsérni csak őt szabad, írni csak őróla szabad, csak őt szabad bömbölve 
magasztalni a bámulatos játékáért a Kaméliás hölgyben, az Elektrában. 
Mivel pedig itt a faluban hiányzik ez a kábulat, hát itt egyebet se tesz, 
mint unatkozik és mérgelődik és bennünket gyűlöl. Mi vagyunk az ellen
ség, mindennek mi vagyunk az oka. A tetejébe még babonás is, fél a 
három gyertyától és a tizenhármas számtól. És fukar. Hetvenezer rubelje 
fekszik Odesszában a bankban. Ezt határozottan tudom. De kérj csak 
tőle kölcsön egy hatost. Elsírja magát.»

Ezt a kimerítő leíró jellemzést a szerep pontról pontra igazolja és 
részletezi. Ha elemezni akarjuk ezt az érdekes, bonyolult jellemet, akkor 
leghelyesebb az utolsónak említett jellemvonásnál kezdeni: a fukarságnál. 
Amikor a fivére rá akarja beszélni, hogy ne hagyja fiát minden pénz 
nélkül, így válaszol: «Hát igen, volna pénzem, de, ugye, én színésznő 
vagyok. Egyedül a gardróbom vagyont emészt föl.» Egyszerre érthetővé 
válik az asszony beteges fukarsága, amit az író olyan részletességgel raj
zol, hogy még az is megmutatja, hogyan ad egy nyári tartózkodás után 
három cselédnek együtt egy rubel borravalót. Már nem nevetünk rajta. 
Megértjük: még egy-két év és ez az asszony, aki megszokta, hogy ő a 
társaság ünnepelt bálványa, a legnagyobb gázsik és fellépti díjak élvezője, 
itt marad minden nélkül, emlékeivel, esetleg megtakarított pénzével és 
divatból kimenő gardróbjával. A társadalom a legcsekélyebb kötelezett
séget sem fogja érezni iránta, mihelyt nem tudja áruba bocsátani művészi 
teljesítményét, amely elválaszthatatlanul függ össze a fiatalságával és 
a szépségével. Innen tehát a zsugoriság: közvetlen következménye a mű
vész helyzetének a kapitalista társadalomban. És ugyaninnen magyaráz
ható az öregedéstől való félelme, hiúsága, babonás volta, féltékenysége, 
amellyel fia szerint «nem is ismeri a darabomat, máris gyűlöli», mert 
egy fiatal színésznő, aki pedig még csak nem is hivatásos, játszik benne. 
Innen az ideges konzervativizmusa. «Meg akart bennünket tanítani, hogyan 
kell írni, hogyan kell játszani. Csakhogy ezt előbb-utóbb megúnja az em
ber» — panaszolja. Talán még Trígorin iránti gerinctelen szerelme is 
csak a fiatalsághoz való görcsös ragaszkodás folyománya. így vezethető
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vissza Arkágyina egész jelleme a kapitalizmusban elfoglalt társadalmi
helyzetére. Olyan társadalmi rendben, amely létéről nemcsak a fiatalság 
és a ragyogás idejére gondoskodik, tehetsége zavartalanul kivirágzott 
volna, családját és az új müvészgenerációt elnyomó zsarnok, parazita 
sztár helyett igazi művésszé fejlődött volna.

Hasonló folyamat más változatban alakította a sikeres írót, Trigorint 
olyanná, amilyen. Bár még ellenfele, Trepljov is okos, egyenes, kicsit 
melankolikus, de nagyon rendes embernek tartja, mégis kétségtelenül 
élősdi az irodalom testén, őszinte pillanatában így jellemzi viszonyát az 
irodalomhoz: «írok szakadatlanul, mintha zsákot hordanék és nem tudom 
abbahagyni. Mi van ezen gyönyörű, vagy ragyogó, ha szabad kérdeznem? 
Veszett hajsza az élet!» És a közönséghez való viszonya sem jobb. «Én 
még nem láttam az olvasómat, de valamilyen oknál fogva máris úgy élt 
a fejemben, mint barátságtalan, bizalmatlan személy. Féltem a közön
ségtől és ahányszor új darabom bemutatója volt mindig úgy tűnt nekem, 
hogy a barnák ellenségeim, a szőkék meg nem tőrödnek velem. Hogy ez 
milyen szörnyű! Micsoda szenvedés!# És végül a véleménye saját művéről: 
« . . .  lelkem mélyéig tisztátalannak érzem magam . . .  sokszor nem is 
értem, amit írok. . .  én nem vagyok tájképfestfí, én polgár is vagyok, 
szeretem a hazámat, a népemet, érzem, hogy ha író vagyok, hát köteles
ségem a népről is szólni, a nép szenvedéseiről, jövőjéről, a tudományról, 
az emberi jogokról és így tovább.» Medvegyenkó, a koldusszegény tanító 
is ilyen tanácsot ad neki: « ...te tsz ik  tudni, azt kéne megírni darabban 
és eljátszani színpadon, hogy milyen élete van a magamfajta tanítóember
nek. Nehéz, nehéz élete van.» Trigorin ismeri a kötelességét, de nem 
teljesíti. « . . .  beszélek is minderről nagy sietve, mint akit dühösen haj
szolnak, erről is, amarról is, cikázok egyik oldalról a másikra, akár a 
róka, ha a falka kergeti, látom, hogyan törtet az élet, a tudománv előre, 
előre, én meg mindinkább elmaradok, mint aki vonatról késik le és végül 
is úgy érzem, hogy én csak tájképet tudok írni és minden egyébben hamis 
vagyok, hamis a csontom velejéig.» Az írói árutermelés, a «zsákhordás# 
így függ össze a néptől való elszakadással, a l’art pour l’art-al.

A harmadik művésztípus, amelyet a «Sirály»-ban megismerünk: 
Trjeplov, a fiatal író, Arkágyina fia. Üjító, — de milyen újító? «Az én 
nézetem szerin t... — mondja — a mai színház: üres rutin, e lő íté let... 
Meg kell találni az új formákat. Üj formák kellenek, és ha nem találjuk 
meg őket, akkor inkább ne legyen sem m i. . .» Dorn doktor, aki tehet
ségesnek tartja, és szereti Trjeplovot, ellátja tanáccsal: «Minden műben 
kell lenni egy világos, határozott gondolatnak. Mindig tudnia kell, mi 
célból ír, mert, ha határozott cél nélkül járja ezt a festői utat, eltéved és 
a tehetsége csak a vesztét okozza.» így is történik. A haladni vágyó 
Trjeplov sohasem ismeri fel a művészet célzatosságát, mint a haladás 
alapvető követelményét. A henye formalista újításból csak percekkel az 
öngyilkossága előtt kezd kiábrándulni: «Annyit beszéltem az új formák
ról, most pedig érzem, hogy csúszom bele magam is lépésről-iépésre a* 
üres rutinba . . .  Bizony kezdek rájönni, hogy nem régi vagy új formákon 
múlik a dolog, hanem azon. hogy az ember írjon, mitsem törődve a for
mákkal, mert ömlik a leikéből az írnivaló...» És ő is az egyedülvaló- 
ságot panaszolja: «Magános vagyok, nem melegít senki közelsége, fázom, 
mintha a föld mélyében élnék és akármit is írok, az mind olyan száraz, 
olyan fásult, olyan sötét. . .»

Az üres rutin, a kongó öncélú álművészet ilyen eluralkodásét látva 
az egykorú kritika úgy vélte, hogy Csehov vigasztalanul sötét képet akart
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rajzolni a művészetről, az életről. 1930-ban, a «Sirály» Nemzeti Színház- 
beli előadása után így írt Schöpílin Aladár a Nyugatban: «Az élet könyör
telenül folyik és sodorja magával az embereket, akik oly magukkal lehe
tetleníti úszkálnak sodrában, mint a folyam árjában a fadarabok, virágok 
és holttestek . . . Csak sóvárgás marad egy jobb, örümteljesebb, szebb élet 
után, önmagáért való sóvárgás, amely nem is reméli a beteljesülést, nem 
tud hinni benne s nem tud egy lépést sem tenni feléje.» bámulatos mó
don ezzel a sötét látással minden egykorú sajtóhang megegyezik. Senki 
sem veszi észre az egyetlen nagy kitörést a kilátástalanságnak ebből a 
bűvös köréből: Nináét, a fiatal színésznőét.

A darab utolsó felvonásában ezekkel a szavakkal indul Nina vidéki 
szerződésének helyére: «Most már igazi színész vagyok, gyönyörűséget 
okoz a játék, csodaszépnek érzem magam . . .  és érzem, hogyan nő napról- 
napra a lelkierőm . . .  Most már tudom, Kosztya, hogy a mi dolgunkban 
— akár színpadon játszunk, akár novellát írunk, — nem a dicsőség a fő, 
nem a ragyogás, nem az, amiről álmodoztam; fő az, hogy tűrni tudjunk. 
Tudd hordani a keresztedet és higyj. Én hiszek és nekem nem is fáj 
annyira. Amikor a hivatásomra gondolok, nem félek az élettől.» Mennyire 
más ez, mint Szónya cél és hivatás nélküli tűrése.

Nina beállítottsága a művészettel szemben tehát homlokegyenest 
ellenkezik a másik három művészével. Igaz, meg is kellett szenvednie 
érte. Esztendők kínjai után a vidéki színészet illúziórontó körülményei 
között, kissé megzavarodott lélekkel jutott el a művész nagy alázatáig, 
amely nélkül igazi művészet nincs. «Holnap kora reggel utazás Jélecbe 
harmadosztályon... muzsikok közt. És Jélecben a művelt kereskedő
társadalom fog szívélyességével üldözni. Milyen komisz élet ez!» Ez a 
hely jut a kapitalista társadalomban annak a művésznek, aki nem a 
rutint, nem a «zsákhordást» — nagy pénzért — választja. Amíg fiatal, 
ez a sorsa; azután még ennél is rosszabb. De azt senki sem tudja meg
akadályozni, hogy' aki vállalja, ezt a nyomorúságos mártírsorsot, az ezért 
az árért igaz művész maradhasson. Ez is hozzátartozik a kapitalizmus 
reális képéhez. Csehov nem felejtette el beleírni. A drámaírás egykorú 
nyugati dekadenciájában élő kritikusok és színházi emberek elfelejtették 
észrevenni.

8 .

A dramaturgiában az optimizmus kérdése szorosan összefügg a cse
lekmény kérdésével. Ugyanaz a kritika, amely Nina jellemében nem vette 
észre a pozitív vonásokat, amely Csehovot vigasztalan pesszimistának 
akarta látni, egyben teljesen cselekménytelennek is nézte a csehovi 
drámát.

Pedig Csehov öt egész estét betöltő darabja közül háromban («Iva
nov», «Sirály», «Cseresznyéskert») a záró szituáció annyira különbözik 
a kezdő szituációtól, hogy már külsőleg is bajos cselekménytelennek nézni 
a darabot. Csak kettőben («Ványa bácsi», «Három nővér») lehet bizonyos 
leegyszerűsítéssel azt találni, hogy a cselekmény külsőleg ugyanoda tér 
vissza, ahonnan elindult.

De ez a helybenjárás is csak látszólagos. Már említettük: a «Ványa 
bácsi» cselekményének egyik eredménye, hogy Ványa és Szónya tudato
san vállalják azt a kizsákmányoltatást, amelyet azelőtt öntudatlanul vál
laltak. Lényeges különbség ez? Kétségtelenül. Sőt nem csak különbség, 
hanem haladás is. Aminthogy objektív haladás az is, hogy Asztrov a

414



remény bármily vékony szálán függő «csodabogárból» teljesen reménye- 
vesztett, züllésre ítélt emberré lesz. És amint a «Sirály»-ban nemcsak az 
a haladás, hogy Nina megtalálja a módot a művészi tisztaság megérzé
sére, hanem az is, hogy Trjeplov öngyilkos lesz és — amit biztosra 
vehetünk — ennek hatása alatt óhatatlanul bekövetkezik anyjának emberi 
összeomlása és niegöregedése.

Objektíve mindez haladás, mert közelebb visz a kapitalizmus kitel
jesedéséhez és egyben tűrhetetlenné válásához.

A posványos polgári életben nem várhatunk nagyon élénk külső 
történéseket. Mivel áz érdekösszeütközések — mint mondtuk — a kapita
lizmus természeténél fogva csak ritkán tudatosodnak, egy különös födött, 
letompult módja jön létre a történésnek. Csehov új cselekmény-technikát 
fejlesztett ki ennek a rejtett mozgású életmenetnek az’ ábrázolására. 
Jerinilov szovjet esztétikus így jellemzi a «Ványa bácsi» cselekményét: 
«Ügy látszik, mintha a kezdet és a vég azonos volna. De Csehov darab
jaiban a történéseknek más a karaktere, mint a korábbi dramaturgiában. 
Csehov megváltoztatta a drámai cselekménynek még a fogalmát is. Iróniá
val kezel minden külső drámaiságot, például Vojnickij lövöldözését. Em
lékezzünk Ványa bácsi mélységesen civil, nevetséges szavára, amikor 
elsüti a revolvert: «puff» (oroszul «bác!» H. Gy.). Ezzel aláhúzza, milyen 
idegen Ványa bácsi egész lényének az a drámai effektusa és milyen értel
metlen, milyen szükségtelen az: nem változtathat semmit, sem Vojnickij 
életén, sem az életen általában. A csehovi darabokban a történések igen 
finom átmenetek formájában jelentkeznek, majdnem észrevehetetlenül, 
amikor úgy látszik, hogy «nem történt semmi», minden maradt a régiben, 
de a valóságban az emberek megváltoztak és az élet is más lett.»

A csehovi cselekmény-technikának ehhez a jellemzéséhez a magunk 
részéről csak annyit kell hozzáfűznünk, hogy itt nem valami véletlen 
modorról van szó, amely kizárólag Csehov egyéniségéből folyik, hanem 
az 1900. körüli kapitalistává fejlődő orosz társadalom adacquat dramatur
giájáról és egyben az egyedüli dramaturgiáról, amely az utolsó száz év 
kapitalizmusának színpadi ábrázolását lehetővé tette. Ugyanennek a 
dramaturgiának korábbi fejlettségi formáját látjuk Osztrovszkijnál, ké
sőbbi változatát Gorkijnál. Nyugaton hasonló következetességgel kialakult 
dramaturgiát ugyanebben a korban hiába keresünk.

Rendkívüli és újszerű feladatának megoldása közben Csehov lerázza 
a naturalizmus néhány gátlását. Így például vissza meri állítani jogaiba 
a színpadi monológot, meri lefékezni a dialógus «dinamikusnak» nevezett 
rohanó tempóját, hogy elmélyedhessen a részletben. Nem kell félnie a 
bosszú, sőt néha nagyon hosszú replikától sem, mert az ember és ember 
között fennálló feszültség, mely nála egyetlen percre sem szűnik meg, 
bőségesen ellensúlyoz bármily tempólassítást.

A cselekményt alkotó finom átmenetek a drámai lélektan rendkívüli 
finomságát, az pedig a nyelv ritka precizitását vonja maga után. Fel
tűnőbb eltérések a mindennapi beszédtől alig fordulnak elő Csehov szín
padi nyelvében. Annál nagyobb jelentősége van a csekély, alig észre
vehető, alig lemérhető rendkívüliségeknek. Minden nyelvtani forma, min
den szokatlan szórend, egyes kifejezéseknek minden visszatérése kifejez 
nála valamit. Csehov írói egyéniségének félreértését külföldön nagyban 
elősegítette a fordítások elégtelensége és a fordítók drámaellenes beállí
tottsága is, amely vakká tette őket az új drámaiság finom, nehezén 
észrevehető nyelvi eszközeivel szemben. Ehhez Magyarországon még az
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h  járul, hogy magyarra mindezicleíg egyetlen egész estét betöltő Csehov* 
darabot sem fordítottak eredetiből, mindent valamely közbeeső nyelvből.

9.
i  , - -

Tuzenbah hadnagy mondja a «Három nővér»-ben: «Eljött az idő. 
Elindult mindannyiunk felé egy félelmes, gomolygó felleg. Egészséges, erős 
vihar készül, jön, már közel van és nemsokára kifújja a mi társadal
munkból a lustaságot, a közömbösséget, a munka lenézését, a fekélyes 
unalmat. Dolgozni fogok és valami huszonöt-harminc esztendő múlva 
minden ember dolgozni fog. Minden ember!» ilyen véleménnyel és 
elhatározással néz a jövőbe — nem egészen ötven évvel napjaink előtt — 
ez a naplopásra nevelt cári katonatiszt. Szándékát sohasem váltja valóra: 
párbajban agyonlövik, mielőtt megtehetné. — Asztrov doktor belenyug
szik a kilátástalanságba, Trjeplov öngyilkos lesz, Vanya bácsi suta lá
zadása rezignáeióba fullad, Szónya a túlvilágtól várja a megpihenést, . .  
Hosszan, nagyon hosszan lehetne folytatni a hajótörött Csehov-figurák 
és a velük elsüllyedt jószándékok sorát. Gyönge ellensúlyként állíthat 
juk szembe velük ISina és még egynéhány hozzá hasonló bágyadt erköl
csi győzelmét.

És Csehov mégis újra meg újra megismétli a jóslatait, amelyek ki
látásteljesek a közösség számára és csak az egyén számára kilátástala
nok. «Hatos számú kórterem» című novellájának hőse így beszél: «El
jön a jobb jövő, felvirrad az új élet hajnala, győz az igazság és lesz 
még egyszer ünnep a mi utcánkban is. Én nem érem meg. Megdöglök 
addigra, de valakinek a dédunokái meg fogják érni. Üdvözlöm őket. 
Teljes szívemből örülök a győzelmüknek. Előre barátaim!»

1902-ben, amikor a forradalom, különösen az orosz forradalom em
lítése még nosztalgiás érzéseket keltett a haladnivágyó magyar értelmi
ségben, Cliolnoky Viktor így írt Csehovval kapcsolatban a Magyar Gé
niuszban: «Ki lehet mondani tételül, hogy minden orosz író — ha ön- 
tudatlanul is — a forradalomtól viselős, annak leheliete él a munká
jában.» És azt is megállapítja, hogy az orosz forradalmár «tudja, hogy 
az új rend egyedüli eszköze nem a titkos jeiszó, nem a bőrbe tetovált 
forradalmi jelvény, nem a külsőség, hanem- az ész s a célbavett dol
gok okos mivolta.»

Teljes joggal írta ezt a magyar kritikus Csehovról. Joggal azt is. 
ami a forradalmi szellem önludatlanságára vonatkozik, de azt is, ami 
a célbavett dolgok okos mivoltáról, az észről és a fölösleges külsőségek 
kerüléséről szól.

Csehov forradalmisága a helyzet tarthatatlanságának felismerésén 
nyugszik és majdnem arra szorítkozik, hogy ezt a tarthatatlanságot né
pével mélyen átérezteti. Csehov tisztában van mindazzal, amit Trigo- 

rinnal az író felelősségéről mondhat és azzal is, amit Dorn doktor Trjeplov- 
nak tanácsol. Ismeri kötelességét a néppel szemben és nem menekül sem 
cinikus rutinba, amit Trigorin, sem álradikális formalizmusba, mint 
Trjeplov. Óriási feladatot vállal kötelessége teljesítése érdekében: az iro
dalom legharcosabb műfaját, a drámát forradalmi átalakítással alkal
massá teszi arra, hogy a kapitalizmust gyökeréig lenyúlva ábrázolja a 
kortárs mindennapjában, a körülötte folyó életet a színpad eszközeivel 
leleplezze.

És Csehov sohasem nyugszik bele a kapiíalizmus valóságába, mint 
tnegváltozfathatatlanba. Igaz, az alakjai általában rezignálódnak — a
4 1 6



maguk személyét illetőleg. De a bennük pislákoló közösségi érzés nem 
nyugszik meg, sőt gyakran ép az egyéni rezignáció pillanatában lobog 
fel. A rezignáció Csehovnál sohasem csábító dolog. Sohasem győzi meg 
a nézőt arról, hogy így helyes, vagy így kellemes. Fontos tisztába 
jönnünk Szónya lemondásának értelmével a «Ványa bácsi »-ban. Ennek 
a magamegadásnak bizonyos vallásos karaktere van, mindenesetre a túl
világtól várja a megoldást. De Csehovról tudjuk, hogy atheista volt és 
nem hitt a túlvilágban. Kivételt tett tehát Szónya esetében? Ha hallá
sunkat hozzáfinomitjuk Csehov stílusbeli finomságához, akkor megért
jük, mennyire nem azonosítja magát az író alakjának szavaival. «Meg
halljuk majd az angyalokat, meglátjuk az eget tele gyémántokkal. . .»  
— mondja Szónya. Hiheti-e valaki, hogy Csehov nem talált volna jobb 
képeket a túlvilág gyönyörűségeinek érzékeltetésére, ha akart volna? 
Szónya jelleme a legköltőibb kifejezéseket is megengedte volna. De Cse
hov nem ezt akarta. Époly kritikusan viszonyúk Szónya túlvilág-várásá- 
hoz, mint a rezignáció minden más formájához. Ezért keresi a hamis 
hangokat. A giccses «angyalok» és «gyémántok» lényegében ugyanazt 
a célt szolgálják, mint a «puff!» Vojnickij lövöldözésekor.

A rezignálódás tehát nem alapvető jellemvonása a csehovi hősök
nek, hanem a körülmények — a kapitalista társadalom — által rájuk- 
kényszerített módja a kidőlésnek egy küzdelemben, amelyet egyedül, 
sem önmagukat, sem az ellenfelet nem ismerve vállaltak.

Hogy mennyire a társadalmi rend okozza a csehovi hősök bukását, 
azt akkor látjuk csak igazán, ha a darabok egy-egy alakjának az életét 
megpróbáljuk az utolsó függöny legördülte után folytatni. Szónya az 
októberi forradalom idején még nem lehetett negyven éves. Az első 
pillanatban talán értelmetlenül állt azokkal az eseményekkel szemben, 
amelyek megzavarták «a napok, a messze esték hosszú, hosszú sorát» 
és felmentették attól, hogy «türelmesen viselje a megpróbáltatást, ame
lyet ráró a sors.» Azután nyilván megértette, hogy az új világban sincs 
más kötelessége, mint dolgozni, de a munkájának most már van ér
telme. Nem azért dolgozik már, hogy élősdieket tartson el, nem is azért, 
hogy eltöltse valahogy az élet hátralevő részét, hanem, hogy elősegítse 
népe boldogulását és ezzel együtt az önmaga nyugodt és tartalmas öreg
korát is. Nem kell már megvárnia, míg «elérkezik az óránk, alázatosan 
halunk meg és ott a síron túl . . .  megpihenünk!» Megpihenni már a 
síron innen is lesz módja és bár sem «angyalokat», sem «gyémántokat* 
nem lát, de meglátja már ezen a világon a «fényes életet», amelyben 
olyan törhetetlenül hisz, de amelynek realitását nem tudja elképzelni. — 
Még egyszerűbb végiggondolni, hogyan virágzik fel Nina Zarécsnája mű
vészete, amint a «nagy vihar», amelyről Tuzenbah beszél, kifújja éle
téből a jéleci «művelt kereskedőtársadalom szívélyességét», a kapitaliz
musnak kiszolgáltatott színészsors minden visszásságát, megaláztatását. 
Az emberi életek épúgy kihajtanak, kiterebélyesednek, újjáélednek a 
szocializmusban, mint az Asztrov doktor fái. — Gromov, a «Hatos számú 
kórterem» novellahőse a dédunokák korára várta a változást. Csehov 
halála pillanatában sem sejtette, hogy már csak néhány hónap választja 
el népét a harc első nagy rohamától, az 1905-ös forradalomtól és mind
össze 13 év a végső győzelemtől.

Ezen a ponton hiányos a kapitalista társadalomnak különben olyan 
tökéletes képe, amelyet Csehov rajzol. A «Cseresznyéskertben» — a Gá- 
jev-család és Lopáhin viszonyában — megmutatja, hogyan szüli meg 
a hanyatló feudalizmus saját sírásóját, a kapitalizmust. De hogy az



újonnan létrejött kapitalizmus, amelynek tiirhetetlenségét oly határozot
tan látta, már létrejöttekor terhes az őt leromboló és leváltó társadalmi 
formának, a szocializmusnak az erőitől, azt Csehov nem vette észre. 
Mint a fizikus, aki pontosan meg tudja jelölni a táblázaton, hol kell 
egy új elemnek lennie, de megtalálni az elemet mégsem tudja, vagy 
mint a csillagász, aki bolygójának helyét kiszámította, de távcsövével 
meglátni nem tudja, úgy mutatja Csehov valamennyi színdarabja, hogy 
kell lenni valamiféle erőknek, amelyek ezt a gyűlöletes kapitalista 
társadalmat valamikor eltörlik a föld színéről. Azt is látja, hogy ez 
nem a múltba való visszafordulás, hanem a jövőbe való továbbrohanás 
formájában fog történni, de a változást végrehajtó erőt: a forradalmi 
proletariátus erejét, mint az általa keresett történelmi tényezőt, nem 
sikerült felismernie.

Ezt a szerepet a történelem Maxim Gorkijnak tartotta fönn.

10 .

Drámairodalmunk új feladatok előtt áll. A kapitalizmus pusztulá
sát, a szocializmus születését kell ábrázolnia: azt várja közönségünk, 
a dolgozó nép, amely egyben hőse is az ábrázolásra váró történelmi 
harcnak Az új feladatok új drámai eszközöket kívánnak. A műfaj for
radalma nem maradhat el.

Ez a forradalom talán a felszínen nagyon keveset fog változtatni, 
annál többet a mélyben.

Korunk adaequat dramaturgiájának megteremtésében legerősebb tá
maszunk az orosz drámai realizmus lesz — hiszen a mienket közvet
lenül megelőző korban másutt, mint Oroszországban nem volt kiala
kult korszerű dramaturgia Ezért a drámairodalmunk előtt álló felada
tok megoldásának első alapfeltétele Osztrovszkij, Csehov és Gorkij dra
maturgiájának alapos tanulmányozása

Ugyanez áll színházainkra is. Itt és csakis itt fogják megtalálni azt 
az archimédeszi pontot, amelyre támaszkodva, új utakat kereső szín
házi világunkat kiemelik sarkaiból.

fiáy Gyula
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DISPUTA

C S A T L A K O Z Á S  V A G Y  M E N E K Ü L É S  
—  V A G Y  E G Y I K  S E

(A z  új m a g y a r  k ö l t é s z e t  k é r d é s e ir ő l )
A magyar demokrácia négyéves fejlődése egyre vitathatatlanabb for

mában veti fel a művészet előtt a munkásosztály világtörténeti hivatását 
s a maga egyedül valóságos helyét ma a munkásosztálynak a szocializ
musért vívott nemzetközi harca keretében és szolgálatában.

Ha költészetünk jelenét és jövőjét valóságos lehetőségeiben akarjuk 
megvizsgálni, akkor ebből a szempontból kell rávilágítanunk a ma jelen
tős költők múltbeli útjára is, amely többféle, és még futólagos áttekintés
sel sem általánosítható. A ma szereplő és költészetünk jövőbeli fejlődésé- 
íven feltehetőleg részvevő költők útja idáig — az ellenforradalom alatti 
hovatartozandóságuk, e hovatartozás által kialakult magatartásuk, s e 
magatartásnak is állandó változása, hullámzása, a társadalom valódi moz
gásához, a demokratikus erők kibontakozásához való viszonyuk szerint 
—- egyénenként más és más; összevéve pedig pontos tükre a huszonötéves 
magyar ellenforradalomnak, amelynek sikerült szinte kiiktatni a magyar
ság tudatából a proletárforradalom emlékét és egyre nagyobb elszigetelt
ségbe szorítani azokat, akikben ennek az emléke, sőt folytatása élt to
vább: a munkásosztályt és pártját.

Ezeket kellett volna megmutatnia Grandpierre Emil méltán vitatott 
cikkének (Új magyar költészetért, «Magyarok» 1949. január), ha a ma
gyar költészetben beállott döntő változás formáit és méreteit kívánta tet
ten érni. Hogy ez oly kevéssé sikerült neki, amint ez az Irodalomtörténeti 
Társaságban lefolyt vitából kiderült, annak első oka, hogy igen felülete
sen ismeri csak az anyagot, amit tárgyul választott: az új magyar költé
szetet; mégpedig annak mind felszabadulás előtti, mind mai fejlődését. 
Innen és szempontjainak alapvető ideológiai hibáiból fakadnak aztán 
döntő tévedései, az általa egyszerűen *menekíilés»-nek általánosított 
magatartás kérdésében épúgy, mint a «csatlakozás» új magatartásának 
elemzésénél.

Lássuk először a menekülés kérdését. Az egész korszak lírájának 
ismertetését két antológia alapján tárgyalja; mind a kettő a két háború 
közti valóságos költői mozgalmak perifériáján helyezkedik el. Az egyik 
ennek a költészetnek egy hivatalos, az ellenforradalom középiskolái szá
mára, az ellenforradalmi közoktatás által készített párlata, amellyel az 
abban szereplő költőknek csak «legmenekülőbb» része l«hctelt egyetértés
ben (hiszen ép attól menekültek), tehát magatartásuk végső értékelésére 
ezt idézni — hamis távlatot ad. (Üj magyar költők II. Összeállította 
Makkai László.) A másik egy még periferikusabb antológia, amelyet 1941- 
ben adott ki saját kezdeményezésre egy méltán irodalmon kívülinek te-
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kiüthető csoport, amely megjelenése legalizálására egy-két fiatal költőt 
is megnyert a maga számára, akik gondatlanságból odaadták néhány ver
süket az antológiának. Ezek tehát Grandpierre számára a felszabadulás 
előtti magyar költészet forrásai.

Már most, hogy exponálja ezeknek az alapján azt az általános mene
külést, amelybe egyaránt belevesz ilyen és olyan irányút, mai, sőt jövő 
perspektívából jelentős költőt és már a maga idejében is irodalmon kívüli 
dilettánst. Azt írja tanulmánya első lapján: «Visszahatásként az adott tár
sadalmi körülményekre, a költők túlnyomó része közös* magatartást ala
kított ki: a menekülés magatartását. Elégedetlenségében, hontalanságá
ban, tehetetlen reménységében a költő hátat fordít a valóságnak, tárgyi 
emigrációba kerül. A menekülő múzsa korszaka ez.» S itt, idézve Vas Ist
ván hasonló című költeményét, ennyit tart szükségesnek hozzáfűzni: «Ki
merítő, pontos leírása a lelkiállapotnak: minden magyarázatot feleslegessé 
tesz.» Az persze magyarázatot követelne, hogy, ha a versek puszta olva
sása minden magyarázatot feleslegessé^tesz, akkor mi a feladata a kri
tikusnak és miért egész nagy nekigyürkőzése, melynek eredményekép az 
újdonság kimondásának igényével mond ki olyan dolgokat, amelyek 
immár legvulgárisabb hírlapi kritikáinkban is magától értetődők. Azt 
mondja tovább: «Nem vitás, hogy ez a költői magatartás az adott társa
dalmi helyzetben megokolt volt. Nem több, nem kevesebb, mint megokolt.» 
De, hogy mi konkréten ez az «adott» társadalmi helyzet és mi benne az 
egyes költők különbözőképpen adott szerepe, hogy mennyiben megokolt e 
menekülésük és mennyiben nem az. — arról semmi továbbit nem kapunk 
s már itt kitűnik, ami a későbbbiekből még nyilvánvalóbbá lesz, hogy a 
cikk írója a társadalmi fejlődést és vele a szellemi fejlődés kapcsolatát 
nagyon kevéssé látja dialektikus egységben és számára az akkor «adott» 
társadalmi valóság épúgy puszta elvontság, eleven kapcsolataitól megfosz
tott fétis, mint ahogy fétis számára a mai társadalmi valóság is. amely
hez a «csatlakozást» hirdeti. Ez a költői menekülés szerinte «ugyanakkor 
azonban mérték is; a tehetség legbiztosabb mértéke. Általánossá vált, kon
vencióvá merevedett ez a magatartás, következéskép az egyéni tehetségek 
kibontakozását erősen gátolta. Nemcsak a témák visszatérésében kísért 
az egyhangúság, hanem a hangban is». Ezek a mondatok, minden ellen
kező látszat dacára — egymás után következnek; hogy egymást cáfolják 
meg, azt a kritikus dialektikája nem érzékeli; hogy egyrészt ez a maga
tartás a tehetség mértéke lenne, másrészt az egyéni tehetség kibontakozá
sának gátja — ez csak olyan kis tévedés, amilyennel a cikk bármely lap
ján találkozhatunk; de nem ezeknek keresése a célunk. S azt is szinte 
szégyenkezve írjuk le, de le kell írnunk, hogy ennek a reakciós antoló
giának előszóírója, Makkai László mennyivel lényegremutatóbbat tud 
mondani, még a mi számunkra is, erről a menekülés-líráról, mint Grand- 
pierre ma, annyi világot gyújtó, minden múltbeli problémánkra rámutató 
év után Azt mondja bevezetésében: «A fiatalok többsége azonban már 
szőkébbre húzza maga köré a kört. A társadalom reménytelen kátyúban 
sínylődik, az érte ejtett szavak a semmibe hullnak. Máshol kell keresni 
a líra célját. így fordulnak ösztönösen az örökúj tartalom felé, a termé
szet és önmaga titkai előtt megdöbbenő emberi lélek ábrázolásához, a 
tiszta lírához.» Grandpierre szerint Jékely Zoltán «aki ugyancsak a mene
külő múzsa híve, menekülése közepette gyakran szembefordul az élet 
iszonyatával s az enyészet új és új formáit festegeti gyönyörködve». 
Ugyanennek a költőnek egy szakaszához az antológia előszava ezt fűzi: 
«Az emberekkel érzett szolidaritásuk a közös halál megdöbbentő élmé-
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nyére korlátozódik. Csniád, osztály, nemzet, emberiség, elődök és utódok, 
ellenségek és barátok egyek a rettenetes végzetben, az elmúlásban.» Itt az 
előszó legalább is a tárgyalt költők felismerési fokán áll az érintett pro
blémák terén; a mai kritikusnak ezt a felismerési fokot többszörösen túl
haladva, minőségileg más álláspontot kellene tartania. De nem egyszerű, 
megértésük nélküli tagadással. A dialektikus módszer nem abban áll, 
hogy a művészetben vagy másutt megjelenő, objektíve vagy szubjektívc 
retrograd tendenciákat elnagyolva, megértésük, vagyis a társadalommal 
való összefüggések felfedése nélkül vessük el; feladata épen az, hogy 
ezeket megmutatva magyarázza meg a konkrét fejlődésben megnyilatkozó 
haladáseilenes voltukat; mert haladásellenes voltuk csakis ebben a: össze
függésben képzelhető el egyáltalán; és csakis ennek a megmutatásából 
tűnik ki világosan, nem puszta tagadás által; különösképen, ha, mint ez 
esetben, «az adott társadalmi helyzetben megokolt» tendenciákról vau szó.

•

Nem lehet célunk itt helyrehozni, amit Grandpierre cikke elmulasz
tott; de ha már szó került róla s ebben a fejveszett, áttekinthetetlen mene
külésben így összetorlódott minden megkülönböztetés nélkül Jékely é.s 
Illyés Gyula. Aczél Tamás és Körössényi Vilmos — próbáljuk meg leg
alább egynéhány tipikus úton követni a ma jelentős fiatal költők és ten
denciák nyomát, feltűnésüktől a demokráciához és az új költészethez 
való mai viszonyukig.

Vannak először is, akik a 30-as évek rövid ideig felszínre kerülő, erő
södő munkásmozgalmából, vagy legalább is annak pereméről indultak, 
hogy aztán annak újbóli visszavonulásával ott maradjanak egyedül az 
ingoványos parton, apályában már nem tudva követni azt, aminek dagá
lyához csatlakoztak. Ezek, más-más fokig, más-más formában, különböző 
nívón, de újra oti vergődnek a polgári kultúrpesszimizmus ősszebogozott 
hálóiban s egyre gyengébb kitörési kísérletek közben foglyul maradnak 
benne. De akik azért, akárhová kerülnek, tovább érzik a «vérbebukó vere
ség keserű ízeit mégy. és sokáig éreznek magukban unszolást «a vesztett 
ügyért versben is kiállni* Ennek a típusnak jellegzetes alakj« Vas István, 
akitől e két szép idézet is való (amelyek nem jelentek meg a Grandpierre 
állal idézett egyik antológiában sem; így hát nem is tudhat róluk). Ép 
ezért, minden menekülésében sem tudott egészen elfelejtkezni ifjúkora e 
döntő élményéről, mint a valóság döntő faktoráról; s minden kulíúrpesszi- 
mizmusában se szakadhatott el olyan véglegesen ennek a hatalmas törté
neti erőnek, a munkásmozgalomnak tudatától, végső igazságának és pilla
natnyi vereségének a küllő számára megoldhatatlannak látszó tragikumá
tól — mint azek a menekülök, akik számára a munkásmozgalom soha
sem volt valóság, akiket sohasem tartott a földön a maga kikerülhetet
len . gravitáció jóval — mint Jékely vagy Weöres. Ezért van, hogy Vas 
még a Grandpierre cikkében példának idézett és valóban a menekülést 
npologizáló versében is, abba a konkrét, vagy legalább is konkretizálható 
másik világba menekül a Weöres Na Conry Pan-ja, mások csillagképei, 
szűrrealista ködvilága, romantikus multemlékei, vagy klasszicista mitoló
giái helyett, «hol senkit sem követ, nem üldöz, nem ítél — detektív és 
ügyész, szegénység és hatóság».

Grandpierre is kiemeli ezek közül a költői fejlődésében hatalmasabb, 
emberi tragédiájában oly feledhetetlen Radnóti Miklóst, aki, ha élve nem 
is érhette meg, csodálatos utolsó költeményeivel a fasizmus feletti gvözel-
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minik és az újonnan kibontakozó hatalmas proletár nemzetköziség leg
nagyobb magyar költője lett József Attila mellett. De akkor sincs, sőt 
épen ezért nincs szükség arra, amit Grandpierre tesz, hogy tőle 1932-es 
verseit idézzük, mikor nem vesz tudomást Zelk és Vas akkori útjáról. A 
meggyőző az lenne, ha az 1932-es vers idézése helyett Grandpierre, meg
kísérelné megmutatni, mi az, ami már egykorú verseikben félreérthetet
lenül kiemeli Radnótit és egyenesen vezet monumentális gyengédségéi 
utolsó verseihez. Ehelyett újra csak ezt a minden társadalmi összefüggés
től mént, egyéni-lélektani megállapítást találja: «Bátorsága a gondolkodó 
emberé, a racionalistáé, erejének forrása az öntudat.» Bátorsága a gon
dolkodó emberé? — és nem azé, aki a szocializmus világtörténeti harcá
nak részeséül tudja magát? A racionalistáé? — és nem a történelmet 
materialista dialektikával szemlélőé? Erejének forrása az öntudat? — De 
hogy minek az öntudata — arról szó sem esik. Hogy ez az öntudat a 
József Attila halála körül újra fellendülő, részleges szekíánsságából telje
sen kilépő magyar munkásmozgalom s az ugyancsak új korszakába lépő 
proletár nemzetköziség (1937. — döntő forduló mind a KMP, mind a III. 
Internacionálé és a fasizmus elleni teljes demokratikus világfront életé
ben) öntudata — az itt számon kívül marad.

Csakhogy épen ez a tárgy hiányos ismeretével és a bizonytalan ideo
lógiai alappal járó veszély: ha mindenfajta menekülést egv kalap alá 
veszünk, hogyan tegyük ezt a kalapot olyan mintaképek legendás fejére, 
mint Radnóti, sőt József Attila. \ z  ő mindenki által ismert és legkivá
lóbb ideológusaink által ismertetett útjáról nem is kell beszélni. Ugyanígy 
ne érintsük a bizonyos pontokon szintén érintkező, de egy generációval 
élőbbről induló s szintén sokat tárgyalt Illyés Gyula és Sárközi György 
útját, amelyet Szigeti József emlékezetes tanulmányában (Magyar líra 
1947-ben, «Forum» 1947. augusztus) kitűnően elemzett: még okkor se, 
ha Grandpierre őket is vészes általánosítással idézi egy-egy tételének 
bizonyítására.

Hanem nézzük az idetartozó Zelk Zoltánt, aki Grandpierre szerint 
példa a költő mai «csatlakozására», «dali-dalokat» zümmögvén a Párt
hoz. Zelk nem ma, de még csak nem is 1945. januárjában «csatlakozott», 
hanem már akkor, Budapest romjai alatt, mint sajátját tudta üdvözölni 
a szabadságot, (1. «Teremtés tanúja», Cserépfalvi 1945. 5. old.) és nem 
valami elvont szabadságot, hanem a fasizmuson győztes demokrácia, a 
felszabadult proletariátus szabadságát; alig lépve ki a pincéből, máris nem 
tétlenül üdvözölve, amit másoktól kapott, de a ráváró munka, a szabad
sággal járó új felelősség teljes tudatában, máris az újjáépítést, szinte 
munkaversenyt hirdetve:

De légy hozzánk most még kemény, 
ints minket buzgalomra —
Jaj, holtan fekszik városunk, 
s a falvak, bányák, kertek, 
egy jajongó ország ölén, 
anyjuk ölén hevernek —
Ints munkára, de Te segíts, 
hogy vélünk fölemeljed! —

(«Szabadság», 1945. január 12.)
Már akkor, a felszabadulás félelmes pillanatában elsőnek teljességgel 

betöltve a költőnek azt a hivatását- amelynél többet ma sem kívánunk,
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hogy a pillanatnyi valóságot a jövő perspektívájával egyesítse. És mint 
elvtársát ünnepelte, a gyászban is győzelmesen, a Zuglóban elesett vörös 
katonát, tudva, hogy «ővele dús c század —- mert ő a Győzelemh

Vannak aztán fiatalabbak, akik később indultak, akkor, mikor már 
általánossá lett a menekülés, áttekinthetetlenebb a világ, kiúltalanabb a 
küzdelem tudata, hozzáférhetetlenebb az illegális mozgalommal való, bár
csak virtuális kapcsolat is; akik József Attilát is legutolsó korszakában, 
a «Nagyon fáj» diametrális katasztrófájában kapták mesterül s már nem 
értették, miről beszél mesterük, ha azt mondja: «Elpazaroltam mindenem, 
— amiről számot kéne adnom», s nem tudván konkretizálni, félreértették 
szükségképen ezt a szakaszát is: «Mit oltalmaztunk, nincs jelen, — azt 
most már támadóink védik. — Elejtem képzelt jegyverem, — mit ková
csoltam harminc évig.» S a fasizmus alatt egyre kétségbeesettebben ka
paszkodtak az ürességben és embertelenségben egyetlen valóságnak tűnő 
kemény «tiszta» formákba, a végső fokon önmagáért való költészet min
dig visszájára forduló, önmagát meghazudtoló délibábjába. Ezek megint 
másként állottak a «csatlakozás» és állnak még ma is közülük némelyek 
a demokráciával való teljes azonosulás feladata előtt. Erről a feladatról 
e sorok írójának már nem egy írása vallott.

Vannak aztán, akik már a demokráciával együtt tehették meg első 
lépéseiket, akik már azonnal a csatlakozással járó, azt követő konkrétabb 
feladatok előtt találták magukat és most kezdenek az új költészet élcsa
patává válni.

De van ennek a legfiatalabb generációnak is egy más része, akik a 
népi demokrácia osztályharcaiban, elődeik «viszonylag indokolt» mene
külését folytatva, épolyan úitalanul tévelyegnek, mint az ellenforradalom 
atmoszférájában és rendre foglyul esnek a legújabb európai reakciós 
világnézeti délibáboknak, a szürrealizmus után az cxiszlencializmusnak is. 
Ezeknek a tehetségesebb része is kezdi már keresni ennek a terméketlen 
tenyészetnek a demokrácia termő talajába való áttelepítését.

Végére hagytuk e vázlatos felsorolásnak azokat a «munkás»-költő- 
ket, akik a 30-as, 40-es években voltaképen az opportunista szociáldemo
krácia ideológiájából sarjadozva, nem tudtak túljutni a kisszerű munkás
kultúra szükségképen szűk perspektíváin. Amit az is mutat, hogy a mai 
költészet élén az egy Benjámin Lászlón kívül egyet sem találhatunk kö
zülük.

, *

Ebből az igen vázlatos, sem teljesnek, sem pontosnak nem szánt fel
sorolásból is kitetszik Grandpierre beállításának vészes általánosítása, 
amely elsősorban abban rejlik, hogy minden szubjektíve őszinte csatlako
zása ellenére, a költészet problematikáját nem a munkásmozgalom, tehát 
nem a konkrét társadalmi fejlődés perspektívájából nézi — hanem még 
most is a csatlakozó intellektueléhől; s következéskép, ellentétei mereven 
idealisztikusak, a társadalmi fejlődés nála puszta háttér, mint a rossz 
színpadi díszlet, amelí nem vesz részt a színjátékban, csak keretezi, s 
amitől voltaképen függetlenül folyik le a költő belső átalakulása, mene
külése és csatlakozása. Ez egyformán kitűnik a teljes gondolatmenetből 
és az egyes megállapításokból. A «költők képtelen, tárgyi emigrációjának» 
jellemzésénél például: «Ahelyett, hogy maga lépné át az ország határát, 
a költő képzeletben indul útnak, tér és idő minden kötelékétől szabadon» 
stb. — mintha országról lenne szó ebben a menekülésben és nem az osz-
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tályhelyzet s az egész világhelyzet által belülről és kívülről meghatározott 
világról, a költő egész látóhatáráról, amelybe épen jellemzően, az egész 
kozmosz beletartozik, asztronómusabb idegzetű költőknél alkalomadtán 
még az Aldebaran is. Hiszen ha csak az országból akarnának emigrálni, 
akkor ezek a költők ép a leghaladóbb magyarokkal, hősökkel és mártí
rokkal, demokráciánk mai vezetőivel volnának egyívásúak, egy fronton 
harcolók. — Ugyanilyen bizonytalanságot mutat az a megjegyzése is, 
amely tanulmányának módszerét van hivatva igazolni, azzal, hogy felada
tául «a negatív és pozitív tendenciák foglyulejlését* tűzte ki. Ami, ahogy 
már Keszi Imre is rámutatott, merev polarizáltságában épen nem alkal
mas arra, hogy a folyton mozgásban levőt, az állandóan keletkezőt, a ten
denciák hullámzásával és összekeveredésével fejlődőt a maga valóságában 
fogja meg. Maga a szóhasználat is, mely újabban egyre jobban elhara- 
pódzik, híven vall arról az eszmei tisztázottságról, amely Grandpierre 
egész gondolatmenetét jellemzi. A «pozitív» és «negatív* «tendenciák* és 
«figurák* néha szinte komikussá váló,* merev és gondolatszegény ellen
téte kiválóan alkalmas arra, hogy kikerülje a valóság bonyolult viszo
nyainak minden mélyebb megközelítését. De ezzel mindennapi életben, 
politikában, irodalomban egyaránt csak azok elégednek meg, akik a régi 
és új Sztálin által felismert dialektikáját a valóságban sehogyan sem ké
pesek megtalálni.

De nézzük meg a «pozitív» tendenciákat, amelyek Grandpierre szerint
a «csatlakozás* kérdése körül kristályosodnak ki. Miben látja ezeket — 
és miben nem látja meg.

*

Ahogy a polgári esztétika csak ott vesz észre politikai, társadalmi tar
talmat a művészetben, ahol az cggcnes politikai formában is jelentkezik 
—• ugyanúgy Grandpierre csak ott lát forradalmi költészetet, ahol a forra
dalmi tartalom cím- és jelszavakban nyilvánul meg. Ezt mutatja József 
Attila-idézete, amelyet már az Irodalomtörténeti Társaság vitáján említet
tek. De a főbaj nem is az, hogy Graudpierre nem ismerte a «Nyár» című 
vers eredetijét, amely a cenzor számára szelídített «megvillan — kék 
tünde fénnyel fönt a tél» változat helyett voltaképpen így fejeződik be: 
« . . .  megvillan —- elvtársaim, a koszáéi.* Ez még csak tárgyi tájékozatlan
ságát árulná el, -— ami a kisebb baj. A nagyobb baj, ami már nem egy 
versnek, hanem a költészet mibenlétének nemismerését tanúsítja, — az, 
hogy az «elvtársaim* szó hiányában képes volt ezt a minden szavában 
forradalmi verset cártalmatlan kismüvességnek» (!) tartani, amelynek 
«hangja révén (József Attila) kora költészetéhez kötődik.» Hogy a mellett, 
hogy nem érezte a vers «kibuggyanó» forradalmi erejét, «vérbő» vörössé
gét, nem segített neki József Attila alapvető költői szimbolikájának isme
rete sem; hogy nem hallotta át az ebben a versben «zizzenő kalász »-okon 
azt a sortüzekkel versenyt «zúgó búzát», amely a «Búza» c. versben fe
nyeget; hogy a tél villogását itt nem tudta azonosítani a József Attila 
annyi más versében csillanó, villogó élekkel, kaszával, baltával, s nem 
hallotta át rajta a «Favágó* idezengő sorát: «Fönn, fönn a fény baltája 
villog.» Egyszóval, hogy nem tudta, amit pedig, saját érzéke híján Lukács 
Györgytől is megtanulhatott volna, hogy «József Attilánál feltűnően erős 
az átcsapás a pusztán egyéni hangulatból u közéletibe, a politikumba, hu

* A Csillag legutóbbi, 17. számában Déry Tibor kis jegyzete mutat rá 
ugyanerre. —■—
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ez az átcsapás nem is kap mindig olyan szavaiban ki feje zeit hangsúlyt. . .  
József Attilánál a tájképek is lázit hatnak, sőt lazítanak is». (Kiemelés 
tőlem. Lásd: Irodalom és demokrácia, Szikra 1948. II. kiad. 129. 
old.) Az a groteszk helyzet áll elő, ami dialektikusán nézve nem is meg
lepő, hogy a túl friss és érleletlen «csatlakozás» ép azt a szektaszellemet 
teszi magáévá, amelyről Lukács György ugyanebben a cikkében így ír: 
«A szektaszellem csak a plakátköltöt ismeri el pártköltönek: minden meg* 
fogalmazási eltérést pártellenesnek deklarál. Ebből — egy bizonyos tör
téneti távlatból nézve — egyenesen komikus ítéletek következnek a múlt 
éa jelen nagy pártköltőiről.» (Id. m. 127—28'. old.)

Ugyanez nyilatkozik meg más oldalról, mikor egyik legkitűnőbb fia* 
tál költőnknek elismeréssel idézve egy strófáját, egyetlen szót kifogásol 
benne, amely szerinte «a ma is virágzó halandzsaköltészet csökevénye», 
csak azért, mert nem a puszta eseményt jelzi, hanem megadja az eso- 
mény pátoszát, a szó legjobb értelmében véve, költőivé emeli, egy mély 
hangot zendít a leírásba. Még "árulóbb egy másik kitűnő fiatal költőnk, 
Kuczka Péter kiemelt versének idézése azzal, hogy «a legkövetkezeteseb
ben, legtisztábban ütötte meg a hangot». Ezt, a magára a költőre nézve 
helyes megállapítást azonban egy olyan vers idézetével támasztja alá, 
amely sem a költőnek, sem az új költészetnek nem méltó mintadarabja, 
(inkább bizonyos mértékig a plakátköltészet szimplaságának) — csak 
azért, mert ezt a sort találja benne: «Rohammunkával ünnepeljük — A 
Szakszervezetek XVII. Kongresszusát.» Holott ettől a költőtől garmadával 
találhatna olyan verseket, sorokat, amelyek lényeges eredményt jelente
nek egy valóban újtartalmú, életünk problematikáját valóban és jövöbe- 
mutatóan megragadó költészet terén. Nem az idézet kedvéért, csak példa
képen, hogy megmutassuk az előbbi idézettel szemben mi az, ami való
ban forradalmi költőink új tartalmában, idézzük itt hirtelenében (sok 
más helyett, amit ép ilyen joggal idézhetnénk) Kuczkának egy strófáját, 
amelyben az épülő híd láttán a szocialista embernek a munkával való kap
csolatát, a tájat, a világot átformáló erejét, a most már megváltoztatható 
természettel való megváltozott viszonyát, pregnánsan, költői erővel vil
lantja meg:

Ez híddá vált emberi kapcsolat.
Még új, a formái is merevek.
Átfut rajta a hajnali vonat.
S a táj? A táj is majd hozzászokik.

*

Grandpierre szamára ez nyilván nem tűnik forradalminak: hiszen 
a «rohammunka» szó egyenes használata helyett csak ennek a roham
munkának valóságát, emberi átalakulásunkban való döntő szerepét pró
bálja kifejezni. Forradalminak, az ö szavával élve, «pozitív tendenciának» 
lát viszont másrészről olyan pontokat, amelyekben a közösséghez való 
csatlakozás még igen kis sikerrel vívja belső harcát a polgári-individuális 
érzésvilággal. Tóth Eszter «Georginák» című versében szerinte «üres, 
hideg szonett helyett a gyorsan elvirágzó gumósnövényröl, vagy egy 
programmszerű szónoki vers helyett az emberről, a harmadik: a legsze
rencsésebb téma valósult meg: maga a belső vita.» Ezt pedig csak a csat
lakozás még igen problematikus fokán nevezhetjük «pozitívnak». Mert 
azok a költők, akik a valóban újat képviselik, ma már ezen a belső vitán
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túl keresik és találják meg magának az objektív valóságnak, amelyben 
részt vesznek, egyenes és messziresugárzó ábrázolását, amely a mi szá
munkra Zsdánov nagy útmutatása szerint «a legszigorúbb, legjózanabb  
gyakorlati mankóinak a legnagyobb hősiességgel és a leghatalmasabb táv
latokkal való összekapcsolása.»

Felfogásának alapvető hibáját, azt, bogy minden jóhiszeműsége 
mellett sem a marxizmus dialektikája vezeti, Grandpierre maga fogalmazza 
meg legpontosabban: «/I csatlakozás jeltételezi annak a létét, amihez 
csatlakozunk, tehát az objektív valóságot.-» Ebből a hamisítatlan idealista 
nézetből fakadnak aztán ilyen alapvető félrecsúszásai; s mindez élesen 
mutat rá cikkének már említett középponti hibájára: a csatlakozó szűk 
látókörének központi problémává minősítésére. Hogy az új költészet 
elért eredményeit nem a demokrácia világnézeti küzdelmének és per
spektívájának már konkrét ábrázolásában látja, amellyel a költők egy 
része a «csatlakozás» útján vált eggyé; hanem magában a csatlakozás 
ábrázolásában. Mintha nem az volna az objektív valóság, amihez csat
lakozni kell, hanem az, aki csatlakozik; nem a forradalom a legelői járó 
költői tárgy, hanem a hozzá való problematikus viszony.

*

Láttuk, hogy a kritikus a maga kanyargó ideológiájának keresztező
déseinél hogyan találkozott váratlanul a szektaszellemmel., mikor hirte
len nem talált más kitérőt. Ugyanilyen váratlanul, de ugyanilyen szükség
szerűen kell találkoznia más oldalon a jungi mélypszichológiával, kreisch - 
meri karakterrológiával, mikor egyszerre csak a menekülés-csatlakozás 
már addig is pusztán lélektani síkon felvetett ellentétét hirtelen valójában 
pszichológiai terminológiában is oldja fel azzal, hogy «introvertáltból a 
költő extrovertálttá válikd . S mindjárt utána: «egg költő műve úgy vi
szonyuk a fejlődéshez, ahogy magatartása a költészethez és költészete a 
magatartáshoz ».

Ezután magától értetődik az is, hogy a szürrealizmusra példának egy 
nem szürrealista verset (Nemes Nagy Ágnesét) hoz fel s a szürrealizmus 
kommentálásában is puszta egyéni kategóriákat említ, a költő szubjektív 
jó- vagy rosszhiszeműségét. Azzal magyarázza, hogy «alig akad költő, akit 
a rím, a színes szó, a ritmus el ne csalogatott volna erre az ingoványos 
területre«, azzal ködösíti a kérdést, hogy «sok próbából egy könnyen 
sikerülhet, ahogy néha valóban sikerül ». (Micsoda? sok szürrealista pró
bából egy realista költemény? vagy csak egy «jó» költemény? de ez akkor 
mindenfajta költészetet jellemez.) És meg sem kísérli a szürrealizmus tár
sadalmi tartalmainak, szerepének legalább hozzávetőleges érintését. Mind
ezekhez, ítéleteinek igazolására (holott ez inkább ítéletei helytnemállását 
igazolja) Sainte-Beuve Baudelaire-hez írt levelét idézi; azét a Sainte- 
Beuve-ét, akinek tudvalevőleg nem tartozik elévülhetetlen érdemei közé, 
hogy értetlenül ment el Baudelaire zsenije mellett; és azt a levelét, ame
lyet az irodalomtörténet azóta is, mint nevezetes baklövést tart számon.

Egyébként cikkében minden ötletszerű. Az idézett versek és a kiha
gyottak egyaránt. Aczél Tamástól közölni példát a tangóra époly indoko
latlan, mint Darázs Endre Ars poeticá-jának kiemelése, amilyen téves 
Mária Béla lapos rigmusának például hozása a szocialista költészetre; 
mint Illyés két versének felületes felhasználása; mint Bánkuti Miklós (ki 
ismeri e nevet?) szokványos ostrom-versének tálalása; mint végül Képes



Gézának az összes haladó költők közül való kiemelése, aki a magi 
eddigi «menekülő» magatartásából csak most kezd egy-két szép versé
ben első lépéseket tenni azon az úton, melyen már néhányan messze 
tartanak.

De mindezen túltesz az a néhány mondat, amellyel Zelk Zoltán már 
fentebb említett versét, a «Pártos énekét» «elismeri»: «Nem különösen 
sikerült vers, a strófák úgyszólván versengve kínálkoznak a rosszindulatú 
boncolónak, olcsó mutatvány lenne szétszedni egyik-másikát szervetlen 
ízeire. De nem ez a cél. Fontosabb s egyedül lényeges az a magatartásbeli 
változás, aminek ez a költemény a tünete. A költő az elefántcsonttorony
ból kijött az utcára, a tömegtől is nyüzsgő térre.»

Ahány alany, annyi tévedés; ahány állítmány, annyi helyt nem álló 
állítás. Ahogy az elején említettük, Zelk példája ama keveseknek, akik
nek magatartása természetesen, a múltjukkal való komoly leszámolás nél
kül nőhetett bele a demokráciába: mert azelőtt is hozzátartozott, sőt 
többé-kevésbbé annak megtestesítőjéhez, a Párthoz is. Az elefántcsont
torony, amiből Zelk kilépett? Nézzük csak. A zuglói proletárviskók, a 
«petróleumszag, kávésbögre, — zsíros papír és tört kenyér tornyai? Vagy 
netán a Sztarij-Oszkoli felgyújtott hombárok láng-palotája, amelyről 1942- 
ben megrázó költeményét, a Madarak vigalmát írta? Vagy a villamos- 
kocsi, amelyen este kiérkezik, haza, a város peremére, a többi szegények
kel s baktat haza a grundok kietlen éjtszakáján, hol földszag s füst keve
redik* s «szegények rozsdás sóhajait — csörgetik a szelek»? Pedig ez is 
csak egy-két találomra, emlékezetből vett példa; Zelk bármelyik versében, 
35-ből, vagy 45-ből egyformán lehet hasonló, vagy jobb példáját találni 
a minden-csak-nem-elefántcsont torony-költészetnek.

Ilyen tévedéseket, ilyen elnagyoltságot még a legimpresszionistább 
kritika se bír el. Holott impresszionista kritikával nem fogjuk önmagánál 
mélyebben, valóságosabban megérteni tudni a különféle impresszionisz- 
likus stílusú költészeteket, mégkevésbbé felismerni a szocialista költészet 
terén elért eredményeket és kijelölni a jövő feladatokat.

Pedig erre lenne már egyre sürgetőbb szükségünk, ezt ' várnánk 
egyre türelmetlenebbül s ez után a tanulmány s a rákövetkező vita után 
még szenvedélyesebben — s reméljük, most már nem is eredménytelenül.

*

Grandpierre cikke, ha eredménytelen is, két okból nem véletlenül 
érdemli meg azt a figyelmet, amelyet az Irodalomtörténeti Társaság 
szentelt neki, amikor nyilvános vita tárgyává tette, s a fiatal költők és 
kritikusok, mikor olyan, nálunk sajnos szokatlan, hévvel vetették ma
gukat e vitába.

Az első ok. hogy nincs félrevezetői)!) a részleges igazságnál, az igaz
ság látszatánál, s különösképen a marxista szemlélet, a dialektika terén, 
amelynek lényegéből fakad, hogy puszta tételeinek szolgai alkalmazása 
azonnal átcsap a helyesből a helytelenbe s a helytelenből« mind járt az 
ártalmasba. Ami «ellen, épen az irodalom terén, ahogy Lukács György 
egy fontos cikkében figyelmeztet rá, már akkor «élesen állást kel! fog
lalni», amikor «ez még csak keveseknek az elhajlása», meri «a demo
kratikus irodalomszemlélet nem arra való, hogy új legendát állítson 
szembe a régivel».

De indokolt szenvedélyességet váltott ki Grandpierre cikke más ok
ból is: nem azzal, amit tartalmaz, hanem azzal, ami hiányzik belőle Vz
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élenjáró fiatal költők Grandpierre cikkének olvastán egyszerre még éle
sebben, sűrítve érezték azt a hiányt, amit régóta éreznek maguk körül: 
a valódi, építő, kommunista kritika hiányát, azét, amely nélkülözhetetlen 
eszköze, ßzinte egyik feltétele az alkotásnak, az alkotók fejlődésének; 
azt a kritikái, amelynek, ahogy legutóbb M. M Rozental fejtette ki a 
Szovjetunió Társadalomtudományi Akadémiáján tartott beszédében (h 
Anyag- és Adatszolgáltatás, 1948. dec.) az a rendkívüli feladata, hogy 
«a művészetek elv- és pártszerüségéért, tartalmi gazdagságáért folyó harc 
vonalának» vezetője legyen.

A felszabadulás nyomán felbolydult szellemi életünkben az esztétika 
messze előtte járt magának a művészetnek és meghatározta, kijelölte 
a fejlődés további útját, anélkül, hogy azt maguk az alkotások pillanat
nyilag alátámaszthatták volna. így vált az esztétika, elsősorban Lukács 
György felbecsülhetetlen jelentőségű müveiben, valóban az új művé
szet kialakítójává. Most már, mikor ez az iij művészet, mégpedig első
sorban a líra területén, többé-kevésbbé kialakulóban van, további fej
lődése nem kevéssé a müvekkel foglalkozó konkrét kritika segítségétől 
függ. Ezzel szemben Grandpierre cikke, amint láttuk, messze mögötte 
kullog a költészet objektív fejlődésének (ha az ő szubjektív fejlődésé
ben egy lépés is előre), a költészetnek közvetlenül a felszabadulást kö
vető problémáit vetve fel, mint jelenvalókat, anélkül, bogy a valóban 
jelenlévő kérdéseket akárcsak távolról is érintené.

Az új költészet problematikáját érdemlegesen utoljára Szigeti Jó
zsef már idézett cikke vetette fel, több mint másfél esztendeje. Ö ak
kor az idősebb generáció jelentős költőinek egy-egy aktuálisan meg
jelent kötetéből kiindulva s onnan múltjukra visszatekintve, tárgyalta 
a felszabadulással beálló legdöntőbb problémáját a költészetnek: az 
imperializmusban izolálódó Én meghaladásának kikerülhetetlen felada
tát — a proletariátus világtörténeti perspektívájához való csatlakozás 
által. Ezt az akkor valóban lényeges, teljes bonyolultságában felvetett 
problémát veszi át most felületesen Grandpierre cikke — mint újdon
ságot.

Ami Szigeti cikkében máig, sőt jövőbemutatóan érvényes, az tesz itt 
még a múltra nézve is immár érvénytelenné. A csatlakozás kérdése termé
szetesen most is egyik kulcspontja, és még egy ideig az is marad irodal
munknak. Csakhogy, s ezt nem szabad számon kívül hagyni, ma már 
más tartalommal, mint két évvel ezelőtt és holnap már nem ugyanazzal, 
amivel ma. A fogalom és magatartás tartalmi változásának ez a konkrét 
értelme hull ki a Grandpierre által mereven, puszta elvontságában fel
állított ellentét rostáján: minden kipereg a kérdésből, ami lényeges lenne, 
minden benne zörög, ami lapos és félrevezető. A «negatív és pozitív ten
denciák» tettenérése a célja, vagyis a szélsőségek kiemelésével mentegeti 
gondolatmenetének egyéb hibáit és hiányait — de voltaképen legtöbbször 
épen a közbülső pontokat érinti s azokat tünteti fel leghaladóbb tenden
ciáknak: azt, ahol még nem is a csatlakozás konkrét tartalma alakítja 
a verset, hanem a «belső vita», amelyet a csatlakozás szükségességének 
egy első, ellentmondásos felismerése vált ki a költőben Méghozzá, az 
idézett versben (Tóth Eszter: Georginák) ép azt a pillanatot mutatva, 
mikor a költőben a csatlakozás mégcsak külső, értelmi elhatározás, 
amelynek a belső, az érzelmi-ösztöni, az egész költői motor ellenszegül; 
tehát az élménynek költőivé válása, a csatlakozás élményének épen a 
költészetet alkotó fázisa előtt:
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• . .  egy harag szól bennem hirtelen:
tgeorginák, georginák*
Megszáll a szó, mint hadsereg 
Miért? miért? A terv nem ez.r

A terv: a vers az e m b e r é r t .
Mit akarsz most georgina?

S ez a belső konfliktus, a versíró szándék és a belülrőljövő mondani
való között, nem segít a költő világnézetének tisztázásában; épen ellen
kezőleg: egyre jobban összezavarja, hogy a vers végére teljesen tisztá
zatlanul maradjon magával, velünk és a csatlakozás felvetett kérdésével is.

Mondjátok hát: honnan jön ez?
Miféle emberek vagyunk?
S hol nyílnak a georginák?

Ma, az ötéves terv küszöbén, valóban ez lenne «a ley szerencsésebb* 
költői «témaválasztás»?.

*

Az utolsó másfél év, mint demokráciánk minden területén, a köl 
tészetben is a problémák meghaladását és új problémák születését ered
ményezte. (Ki gondol ma már pl. liberális párttagtoborzásra? mikor 
már a párttagság felülvizsgálata és megtisztítása a feladat, nemcsak a 
Magyar Dolgozók Pártja, de az egész demokrácia szempontjából ?) Azóta 
a köttészet is minőségi változáson ment át. legalábbis azon, amelyet poli
tikai téren a koalíciónak Népfronttá való átalakulása fejez ki, s egy 
sereg olyan pozitív eredményt mutathat fel, amely megérdemli azt, amit 
egyre követelőbben meg is kíván, hogy végre teljes elmélyedéssel, éber
séggel és legalább is azon az ideológiai fokon foglalkozzanak fejlődésének 
kérdéseivel, amelyet már maga is képvisel. Máskülönben ezek a kérdések 
és távlataik óhatatlanul tisztázatlanok maradnak.

Azokkal a távlatokkal kell felvetni a csatlakozás kérdését, amelyeket 
a költészet eddigi eredményei és életünk minden téren kibontakozó fej
lődése együtt meghatároznak; és nem egyiktől és másiktól egyaránt 
független elvontságban. Nem szabad elfelejteni, hogy költőink élcsapata 
előtt ma már nem a «menekülés vagy csatlakozás» merő belső dilemmája 
áll; hanem a csatlakozás által adott új tartalmak kifejezése. Már nem 
csatlakozni akarnak valamihez, ami nem ők; hanem eggyé válni vele, 
azzá lenni. Egy pillanatra sem szabad elfelejteni, hogy a csatlakozás 
egész kérdése egy olyan irodalmi fejlődés következménye, amelyben az 
irodalom egy történelmileg messze visszavető ellenforradalmi korszakban 
egyre teljesebben elszakadt mindattól, ami az emberi haladást, az új em
beri lehetőséget, vagyis a nagy irodalom egyetlen lehetséges anyagát és 
formáját képviselte. Épen ezért, a csatlakozást csak átmenetnek tekint
hetjük, bármilyen hosszú és értékes átmenetnek, ahhoz a pillanathoz, 
amelyben a művészet, csatlakozás helyett, újból élenjáró, jövőt meghatá
rozó igazságává válik népnek és politikának. És soha szem elől nem 
téveszthető cél, el nem feledhető sztratégia: eggyé válni, sőt élén járni a 
proletariátus nemzetközi küzdelmének, az osztálynélküli társadalomért, 
a kommunista emberért folyó világtörténeti küzdelemnek Nem pusztán 
csatlakozni ehhez az erőhöz, hanem erőnek lenni az erőijen: —- költé-
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szelnek, igazi alkotásnak, nem is lehet, nem is volt soha más lehetősége.
Ha új hajtást ojtunk a fába, annak nem az a feladata, hogy meg

őrizze az ojtás körülményeit és állapotát; hanem, hogy azon túllépve, 
beieniőjjön a fába, felismerhetetlenül azonossá váljék benne, elvegyítve 
benne a maga külön ízét és erejét. Ez a mai haladó művészek funkciója 
is, együtt azokkal az új hajtásokkal, amelyek majd már magából a fából 
hajtanak ki közvetlenül: a dolgozó osztályok új művészeivel.

Somlyó György
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KRITIKA

Gartner Pál
LÉLEKTAN ÉS KÓRLÉLEKTAN

(Novak Rudolf

A magyar orvosiudoniány általában 
fejlett. Nemcsak a múlt nagyjai — 
Korányi, Jendrássik, Lenhossék, Apa
thy, Schaffer alkottak maradandót 
szakmájukban, hanem a jelenlegi tu
dósgárdánk is megállja helyét nem
zetközi méretekben is.

Speciálisan az idegrendszer anató
miája és kórlana területén, a szervi 
idegbántalmak kutatásában magyar tu
dósaink élenjártak és márkát jelente
nek ma is — ezzel élénk ellentétben 
azonban elmegyógyászatunk nemcsak 
lemaradott, hanem talán — orvos- 
tudományunk legelmaradottabb szak
mája is.

Elmegyógyásza Iánknak ez a vi
szonylagos lemuradottsága a felszaba
dulás után sem változott meg. A lélek - 
elemzők kicsiny, de annál nagyra- 
töröbb csoportja jelentkezett az áléit 
pszichiátria feltámasztásának igényé 
vei. 1946—47-beu, amikor lényegesen 
fontosabb termelési, társadalmi és po
litikai kérdések megoldása kötötte te 
a haladó energiákat, az analitikusok 
csoportja a »lelki egészség védelme* 
jelszavával megjelentek a porondon, 
igényt támasztva nemcsak az elme
gyógyászatnak ízlésük szerinti átala
kítására,, hanem az új pedagógiai és 
jogi reform felfogás kialakításának 
igényével is. Ennek termékeként meg
alakult Lelkiegészségvédelmi Szövet-

és fsa  1948)

ség a Párt ébersége folytán szeren
csére liszavirágéletü volt.

A szervezési aspirációk bukása nem 
kedvetlenítelte el hosszabb időre az 
analitikusokat. Legutóbb Gartner Pál 
lépett a porondra új, analitikus pszi
chiátriái szemlélet igényével: «Lélek
tan és kórlélektan niéüy pszichológiai 
megvilágításban* című könyvével.

Gartner lélekelemzés slekeli irá
nyának híve, Stekel pedig Freud leg
korábban «disszidált* bécsi kővetője, 
aki pszicbologiznmsban annyira túl
iéit m esterén, hogy in ég Freud is 
szembefordult vele. Ennek ellenére 
azonban a különbség Freud és Stekel 
között mindössze szakmai nuance és 
hangsúlybeli.

Gartner «tudományos eklekticizmu
sa miatt» vonzódik Slekelhez, halmoz
za felfogásában Stekel összes idealista, 
rendezetlenül eklektikus, antidialek- 
tikus, nagypolgári és társadalmilag 
haladásellenes vonásait. Gartner igyek
szik korszerű maradni és megadni, 
ami a császáré. Bókoló nyilatkozato
kat lesz a szocializmus, a munkás- 
osztály és a Szovjetunió felé. Ezek a 
nyilatkozatok azonban csupán szavak. 
Pl. hibásnak tartja a marxizmus és 
freudizmus összeegyeztetésének kísér
letét, de utána megjegyzi: « . , ,  ha azt 
egyik igaz. mikor a társadalmi való
ságot mutatja meg és a másik bizo-
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nyos korrekciókkal igaz, midőn a lelki 
valóságot tárja fel, a kettőnek együtt 
is igaznak kell lennie.» (188. o,) Ezzel 
akarja «összehangolni» és nem «össze
egyeztetni» az igazságokat.

Hasonlóan jár Gartner a társadalmi 
felfogás területén is. «... Az egyetlen 
vigasztalás — írja — __hogy az éhe
zés mindig forradalmak szülőanyja 
volt, tehát a társadalom fejlődését a 
kizsákmányolás biológiailag is bizto
sítja». (188. o.) Vagy «...az osztály
társa da Írnak megszűnéséhez éhező 
osztályok is kellenek» (282. o. Az én 
aláhúzásom T. I.) Gartner ezzel a 
felfogással felmentést ad a ki zsák má- 
nvolóknak és pedig ugyanazzal az 
érvvel amellyel a német szoeiatsovi- 
nisztók Kautskival az élen felmentést 
adtak maguknak az imperialistáknak 
adandó hadihitelek megszavazására, az 
első világháború idején.

Ezek a világnézeti %su számlások 
freudistáknál már mindennapiak és 
—- az lenne szokatlan, ha nem fordul
nának elő. Gartner igyekezett elke
li ülni a csapdákat — freudi világnézet 
azonban összeegyeztethetetlen a mar
xizmussal — s ezért igyekezete csak 
igyekezet maradt. Gartner azonban 
nemcsak világnézeti kérdésekben hi
bázik, hanem szakmai kérdésekben is.

Természetesen a szakmai és világ
nézeti tévedések nem függetlenek egy 
mástól, hiszen a tudományos és világ
nézeti felfogásnak nincs külön dialek
tikája vagy mechanizmusa. Gartner 
szaktudománya területén azért hal
mozza a tévedéseket, mert az alap, 
amin áll, nem tudományos alap. Feles
leges most elsorolni mindazokat a hi
bákat, közkeletű általánosításokat, ön
kényes értelmezéseket, amik minden 
analitikusnál —» így Gart ne mél is —

fellelhetők. Az ember fejlődésére, gon
dolkodásmódjára, cselekedeteinek ma
gyarázatára vonatkoznak, ezek és ö s 
szefüggenek a freudi — ez esetben 
stekeli — alaptételekkel. Az ősvalami, 
az Én és Erkölcsi én analitikus «szent- 
háromsága» a három részre tépett em
ber lelki világának megszemélyesítői. 
Az Ősvalami, a tudatalatti itt az úr, 
melynek -az idő folyása nem változ
tatja meg folyamatait. A benne élő 
vágyrezdületek halhatatlanok» (97). 
Az Én pedig «...az ingerek felvételét 
és a tálerős ingerek elleni védekezést 
szolgálja. Az Én, a külvilág és az Ős- 
valami közt közvetít.» (78). Megtalál
ható Gartner könyvében ez Ödipus 
szituáció döntő értékelése; az elme 
egészséges és beteg állapotának a li
bidó befelé vagy kifelé fordulása a 
rugója, stb.

Túl azonban a közismert freudista téve
déseken, két döntő hibája emelhető ki
G. könyvéből: 1. teljes relativizmusa 
patológiai kérdésekben, másrészt: 2. az 
«infantil fatalizmus*. Gartner az elme 
egészséges és kóros állapotai és folya
matai között többször hangsúlyozottan 
csak mennyiségi különbséget lát, s csu
pán egyszer — szinte engedményként 
— említi, hogy ez a mennyiségi különb
ség minőségbe csap át. A patológiai 
szemlélet bevonulása a természettudo
mányban igen komoly lépés volt és 
jelentős eredményeket köszönhetünk 
neki, tudni kell azonban, hogy az 
egészséges és n kóros vonatkozásában 
mikor kell hangsúlyoznunk, amiben 
megegyeznek és mikor azt, amiben 
különböznek. Gartnemak ez a teljes 
relativizmusa az egészséges és kóros 
kérdésében odavezet, hogy anarchista 
jellegű általánosításokat tegyen. «Az. 
alkohol a kullűremberiség generális
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narkotikuma, ami a lelki egészség 
univerzális hiányára vet fényt» (151.) 
Másutt azt mondja: «Az életet. . .  az 
efnberis^? átlaga nem tudja narkoti
kumok nélkül elviselni» (152. o. Az én 
aláhúzásom T. I.). Azt hiszem, nem 
szükséges külön bizonygatni, hogy ez 
a «kultúremberiség» a burzsoázia, 
s hogy az emberiségnek ez az «átlaga» 
nem a munkásosztály, hanem a 
kapitalizmus. Ennek a jelenben élő 
kapitalista osztálynak a megfigyelésé
ből és oiynsztalásáru mondja ki végül 
Gartner, hogy «szorongás nélkül nem 
lehet élnh (217. o.)

A relativizmus végletekig való al
kalmazása. a kritika nélküli paloló- 
giai szemlélet végülís odavezet, hogy 
lényegileg megszűnik, vagy legalábbis 
értéktelenné válik a normalilás fo
galma, mert komplexusképzések ellen
állhatatlan sodrában elkerülhetetlen, 
hogy patológiásnak minősített mecha
nizmusok ne kerüljenek alkalmazásra. 
Némi huszárvágással Gartner ki is 
mondja: « . . .  Civilizációnkban az,
akit egészségesnek mondanak .. . igen 
gyakran kevéshbé. . mondható egész
ségesnek, mint az, akit — akárha 
elmebeteg is voll — pszichotherápiá 
val meggyógyítottak* (139. o.) Ez ter
mészetesen semmiféle tudomány szó 
».int sem igaz. hirdetése csupán az 
analitikusok önfeledt öncsodálalánuk 
és az analízis kritikai területen
kívüliségének ideológiai és üzleti ér
dekeivel magyarázható.

A patológiai relativizmus szüli az 
infantil fatalizmust, ami általánosítá
sinál fogva önálló jelentőségre tesz 
szert, Gartner az elmebajt épűgy 
mint a neurózist — stekeli termino
lógia szerint parapátiál *— gyermek
kori élményekre és lelki munka

módokra vezeti vissza. Elutasítja 
ugyan Melanie Klein feltevését a gyer
mek mániáspsziehÓ2Ís szerű fejlődési 
fokúnál, de azért maga is így fogal
mazza az elmebajra vonatkozó téte
lét: «...A  pszichózisban az En onto- 
genetikus regressziója megy végbe» 
(110. o.) Ezt még pregnánsabban tel
jesíti ki, amikor Ferenezi nyomán a 
«valóságérzék» fejlődésének elemzése 
során az elmebetegségi tüneteket a 
gyermek fejlődési fokaira vezeti visz- 
sza. fgy a hailucinációk az újszülött 
korral, a babonásvonatkozásos félel
mek és mozdulatok i fejlettebb cse
csemőkorral, a paranoiás zavarok a/, 
egy-kétéves korral kerül rokonságba. 
Ezek a sánta analógiák azt igyekez
nek végülis bizonyítani, hogy az elinp- 
betegség a személyiség regressziója, 
visszaesése egy túlhaladott, gyermeki 
fokra. Ez a felfogás teljes önkényes 
félremagyarázása mind a gyermekkor 
fejlődésének, mind az elmebetegségi 
dineteknek. Természetesen az elmebajt 
épűgy, mini bármely inás betegségi 
lehetetlen megérteni a fejlődés nélkül, 
az elmebajnál azonban ez nem kez
dődhet azzal, mint Ferenezi nyomán 
Gartner teszi, hogy az embrió «amorf 
lelkiségét» vegyük kiindulási pontnak. 
Ez a feltevés az önkényesség melleit 
féllábbal a misztikumba lóg bele és 
csak egy lépés választja el a miszti
kum generalizálásától. « .. .  a mélán* 
choliát a megölt apa meggyászolásá- 
nak, a mániás állapotot pedig az ün
nepélyes elfogyasztásának lehet tekin
teni (137. o.) mondja Roheim nyomán 
s ezzel máris hennevagyunk a freu
dista misztikum legközepében.

Gartner könyve a fentiek alapján 
természetesen nem alkalmas arra, hogy 
a pszichiátra aléltságánuk véget vessen.



sőt csak fokozza a zavart. Még 
csupán annyit, hogy (iartner ép úgy. 
mint rajta kívül még sokan, azzal 
akarja a lélekelemzéssel szemben a 
kritikát előre kiparírozni, hogy az 
atitianalitikus véleményt egében anti
szemita véleménnyé is degradálja. 
Nem vitás, hogy a múltban ebben volt 
is sok igazság, de nem a kommunis
ták részéről. Az, analitikusok expanzi- 
vitása ugyanis mihamar rákényszerí- 
tette a kommunista pártokat, hogy az 
analitikus aspirációkkal szemben ál
lásifoglaljanak. Az «Unter den Ban
ner»-ban lezajlott vita mellett Magyar 
országon is ismételten foglalkozott 
a d00%» és Erdélyben a «Korunk» 
a pszichoanalízis kérdésével, A «100%»

1929. júniusi számában Neines László 
így fejezi be «Pszichoanalízis és 
marxizmus» cimü cikkét: «Nem gon
dunk os, hegy hogyan gyógyítják a 
polgári osztály hisztériás asszonyait, 
de a mi feladatunk távoltartani a 
munkásosztálytól minden olyan ideoló
giát, amely nemcsak zavart és félre
értést okoz, hanem egyszersmind pol
gári ideológiával fertőzi meg a mun
kásságot» (360. o.) Nemes László sza
vaival fejezem is be kritikámat. Ezt 
a lényeget kell megérteni a lélek- 
elemzőknek és nem az antiszemitiz
mus vádjának pajzsként emlegetésével 
keresni eleve a kibúvás lehetőségét 
minden lélekelemzést érő. kritika alól.

Tariska István

Howard Fast 
A SZABADSÁG ÚTJA 

Révai 1949.

A lincolni «államalkotó», négerfel
szabadító, az ipari Észak uralmát biz
tosító polgárháború véget ért. Lincoln 
a gettysburgi csatatéren elmondta 
nagy beszédét arról a küzdelemről, 
amely eggyé kovácsolta az amerikai 
Uniót, s amely biztosítani fogja, hogy 
a nép kormányzata a népért a nép 
által valóban megteremtődjék. Mindez 
jól ismert része az Északamerikai 
Egyesült Államok történetének. Még 
az is ismeretes, hogy a négereknek 
polgárjogot adó demokratikus törvé
nyek végrehajtására a legyőzött déli 
államokat katonaság szállta meg. Ka
tonai kormányzatnak kellett volna 
biztosítania azt, hogy a felszabadított 
négerek, s egyben az arisztokrata föl- 
desúr-kisk irályok uralma alól csak 
akkor felszabadított szegény fehérek,
434

«demokratikus civilizációt» építsenek 
fel. Az érdeklődő azonban hiába ku
tatja az amerikai történelemkönyvek 
lapjait, erről a kísérletről nem esik 
szó. Nyilván ezek a volt rabszolgák és 
fél rabszolgasorban élő szegény fehér 
földmunkások — ez a «söpredék» — 
képtelen volt valamit építeni a déli 
arisztokraták feduális rendje helyére. 
A déli vidékekről hosszú ideig nem 
esik szó a történelemkönyvben, csak 
a haladóbbak emlékeznek meg arról, 
hogy egy évtizeddel a felszabadulás 
után, már javában garázdálkodtak a 
íehércsuklyás, égő kereszttel vágtató 
keretlegények. Hogy a K!u K!ux Klánt 
milyen társadalmi lét, milyen törté
nelmi fejlemények teremtették meg, 
arról szintén nem esik szó.

Az amerikai történelem egyik leg-



nagyszerűbb korszakát az amerikai
történeatírás teljesen elhallgatja, s a 
kommunistákon kívül alig akad ameri
kai aki egválltaIában tudna arról, hogy 
a polgárháborút demokratikus forra
dalom, s ennek nagy sikere miatt, feu
dális ellenforradalom követte.

Howard Fast, az igazi Amerika 
nagyszerű írója, az amerikai törté
nelemnek ezt a dicsőséges és tragikus 
ismeretlen korszakát írta meg «A sza
badság útja» című regényében. Nem 
csoda, hogy a magukat kereszlesvité- 
zekpek nevező Klu Klux Klan brigan- 
tik mai utódai — az «Amerika Elle- 
nes Bizottság» korrupt fasisztái — 
ki akarják utasítani Fastot nemcsak 
az amerikai irodalomból, hanem leg
szívesebben megfosztanák állampol
gárságától is.

Az amerikai «ismeretlen forrada
lom* és «ismeretlen ellenforradalom* 
regénye Howard Fast magyarul most 
megjelent műve, s még azok számára 
is nagy élmény, akik tudtak arról, 
hogy a baromi tudatlanságban tartott 
néger rabszolgák a fehér nincstelenek
kel együtt dolgozva «szép és igaz, és 
valóban demokratikus civilizációt te
remtettek» nyolc év alatt, s hogy a 
dolgozók államalkotásának ez # az 
eposzba illő munkája, miképen merült 
alá vérözönben és fői-telemben, örök 
szégyenére a szabadságot és minden 
emberséget meggyalázó köztársasági 
elnöknek, katonai parancsnokoknak, 
bankároknak, arisztokratáknak és ked
venc Klu-Klux-Klanjuknak.

* , >

Gideon Jackson szállás néger férfi 
volt. A polgárháború alatt kétszázez- 
redmagával beállt az északi seregekbe 
s négy évig harcolt a szabadságáért. 
Amikor végétért a háború, visszatért 
arra az arisztokrata nagybirtokra, 
amelynek születése óta rabszolgája 
volt. A hatalmas urasági kastély el
hagyottan állt, a földek műveletle
nül várták a munkás kezeket. Jackson 
elindítja a munkát, megszervezi az 
uradalmon maradt egykori rabszolga 
családokat, akik még mindig attól

rettegnek, hogy a földésúr visszatér. 
Szerte a déli államokban így indul 
meg a munka. Az egymás elleni gyű
löletre uszított volt fekete rabszolgák 
és fehér nincstelenek lassanként rá
ébrednek egymásrautaltságukra, s 
megindul az élet, urak nélkül. A «buta 
barmok», a «söpredék» dolgozik és 
termel Elkövetkeznek a választások. 
Hosszú időbe tellik, míg megértik, mi
ről van szó, de amint megértették, a 
maguk embereit küldik be a «Törvény
házba». így kerül a charlestoni tör
vényhozó testületbe Gideon Jackson 
is. Az új képviselő épen hogy a nevét 
tudja leírni. Gyalog vándoró) Charles- 
lonba, éjszakánként rakodómunkás
ként dolgozik, míg első képviselői fi
zetését megkapja. Aztán minden áldott 
éjszaka tanul, hogy a törvényházba 
képviselhesse népe érdekeit Nincsen 
«szakértelme», csak a szíve van a he
lyén, «csak» azt tudja, hogy ki akarja 
újra rabszolgasorba dönteni az ő fe
kete és fehér testvéreit. S Gideon Jack- 
souból nagyszerű törvényhozó, délka- 
rolinai szenátor, majd a washingtoni 
kongresszus tagja lesz. A volt rabszol
gák és az egykori fehér nincstelenek 
a déli államokban «úri szakértelem» 
nélkül virágzó demokráciát teremte
nek, bevezetik a kötelező általános 
oktatást, elindítják roppant országré
szüket a felemelkedés útján. Közben 
azonban az északi tőkések, a wash
ingtoni politikusok és a déli ariszto
kraták kiegyeznek, a gyenge, korrupt 
Grant elnök és a tőkés-cinkos utódja, 
Hayes, eladják a népet, visszavonják 
az északi katonaságot s a tőkés-föl- 
desúr ellenforradalmi összeskiivés 
megszervezi a fchércsuklyás «keresz
tesvitézeket», a Klu-Klux-Klant. Fel
lángolnak az égő keresztek délen — 
azóta is lángolnak — s minden égő 
kereszt egy-egy család, egy-egy telep 
kiirtását jelenti. Nemcsak volt néger 
rabszolgákét, hanem egykori fehér 
nincstelenekét is. A koncon összema
rakodott kizsákmányolók, a déli feuda
lizmus és az északi kapitalizmus, fegy
verszünetet kötött, hogy kiirtsa, színre 
és «fajra» való tekintet nélkül az osz-
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tályellenségét. Gideon is elpusztul, hő
si önvédelmi harc után, családjával 
egyetemben. A Klu-Klux-Klan a hiva
talos Amerika teljes támogatásával rá
zúdítja fehér terrorját a déli államok
ra. «Nemcsak az anyagi javakat töröl
ték el a föld színéről, nemcsak embe
reket mészárollak le, hanem az emlé
küket is kitörölték». De a történész 
ez utolsó megállapítása téves: «em
lékük éh. Howard Fast nagy regénye 
után ezt a korszakot már nem lehet 
többé elhallgatni.

A téma, a korszak, hozzánk, a fel
szabadult, a szocializmus felé haladó 
Magyarország olvasóihoz, igen közel 
áll. S Gideon Jackson «kitalált figurá
ja» s lebilincsclően szép története, kö
zel is hozza hozzánk. Howard Fast 
igaz eu ” er és jő regényíró, az írók
nak abból a fajtájából, akik «az igazat 
szépen mondják eh.

«A szabadság útja»: szocialista rea
lista regény. A Nemzeti Vállalattá lett 
Révai könyvkiadót dicséret illeti kiadá
sáért.

Pálóczi-Horváth György

Louis Aragon:
AZ OMNIBUSZ UTASAI 

Athenaeum 1949.
«Egy világban, melyben mindenki 

egyetért a nyomort elszakíthatatlan 
fátyollal álcázó nagy szavak őrületé
vel, akadnak még, akik nem kívánnak 
résztvenni ebben a játékban, sőt tol- 
lukat, hangjukat arra használják, hogy 
megvádolják ezt a világot, ahogy 
Aragon is teszi: «Le ezzel a világgal 
— mondja — újat építek helyébe.» 
. . .  Le az omnibusz utasaival!

Nem nehéz kitalálni, kiket ért Ara
gon az Omnibusz Utasai alatt. Nem 
csak John Law biográf usát, Pierre 
Mercadiert, családjával, barátaival; 
nem csak a montecarlói kaszinó ipar
mágnásait és déciasséit; nem csak 
Georges Meyert a soviniszta, revanche- 
éhes zsidó tanárt; nem csak Étoic 
Fami le obszkurus lakóit; nem csak 
a Heinrich Goetz és Johann Werner 
személyében összpontosult párizsi né
met kémszolgálat ügynökeit és ügy
nöknőit, akik semmiben sem külön
böznek a Fecskefészek mulató hold- 
viJágromantikájú lánykereskedő Dóra. 
jától és örömlányaitól. Nem! Aragon

omnibuszának imperiálján és belsejé
ben a két csoportra osztott francia pol
gárság utazik az elkerülhetetlen vég 
felé, azok... «akik úgy vitetik ma. 
gukat az omnibusszal, hogy sejtelmük 
sincs a szerkezetéről» .. .é s  akik
«ismerik a gépszörnyeteg működését és 
csalárd játékot űznek vele.» Ezt a 
vakon vagy tudatosan vesztébe rohanó 
századelejei társadalmat viszi az om
nibusz, melyen Pierre Mercadier tanár 
úr csak egy utas a sok között, ahogy 
tragédiája is csak egy tragédia milliók 
tragédiája között. Különös tragédia 
ez, hiszen a tragédiákat általában ki
robbantó szenvedély, szenvedés, harc 
stb., nem játszanak benne szerepet. A 
hős bukása se hősies, inkább dicstelen, 
minthogy Mercadier harc nélkül bukik 
el. Pierre Mercadiert nem győzi le 
serami, miért is győzné le, mikor ő 
maga se képes semmire és bukása 
is csak gyengesége végső stációját 
jelenti.

A fulajdonképeni regény at  Í897.es 
párizsi világkiállítás idején indul meg.
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A harminckét éves Pierre Mercadier 
még emlékszik 1871-re. Családjaiban 
nem egyszer felvetődött a revanche 
gondolata, ami körülbelül annyit 
jelentett a járadékimádó, vagyont va
gyonra halmozó francia polgárság 
álmaiban, mint egy parádés diadal, 
menet, mely valami csoda közbejötté
vel fog realizálódni, minthogy senki 
se tesz érte semmit, mint ahogy azért 
se tesz senki semmit, hogy áttörje az 
intellektuális liberalizmus jelszavaktól 
hemzsegő elefántcsonttornyát és ki
lépjen önimádó magányossága bűv
köréből.

Pierre Mercadier, tulajdonképen, 
nem egyetlen mdividiumot képvisel 
Aragonnál, hanem egy általános és 
pusztító betegség tünetét. Ö az az 
omnibuszutas. aki ismeri a gépször
nyeteg működését és csalárd játékot 
űz vele. Kívülállónak képzeli magát a 
polgári életformák nonsensének fel
ismerésében és, minthogy nem kíván 
olyan lenni mini a többiek, minthogy 
felül kíván emelkedni a mindennapin, 
ahelyett, hogy valóban emberivé vál
nék, elöbb-utóbb be kell látnia, hogy 
bukásra ítéltetett. Bukásra, — először 
is környezetével szemben. Mert, mit 
hagy maga után, mikor önmaga elől 
is menekülésre kényszerül? Jövőtlen 
egzisztenciákat, — egy, a jómódba, 
az inaktivitásba belesatnyull feleséget, 
egy önmagával meghasonlott kispol
gári szeretőt; fiát, akit sosem ismert 
és akit nem fog ismerni soha és akire 
kiút nélküli apáthiáját és befejezetlen 
de egész klasszisának beteges intellek- 
tualizmusát tükröző kéziratát hagyja 
örökségül «Mi lesz belöed Pascal Mer
cadier, adja Aragon a félbolond Saint- 
eville szájába, — tintanyaló, mint 
apád. Vagy éhenkórász katonatiszt, . .

Mindenképen beálsz a taposóma
lomha... A híres demokráciaI Ha már 
cyyenlőségesdit játszanak, csinálnák 
tiszlán, becsületesen... ti hivatalno
kok meg szakemberek tulajdonképen 
többé-kevésbbé mind ka mórok vagy
tok . . .  Egy szentségetek van az üzleti 
A burzsoázia, na szép kis haladás . . .  
Nézd az apádat; csak semmi politika. 
Ez az egyetlen jelszava... Csak 
semmi politika. . .»

Pierre Mercadier bukása talán saját 
látószögéből nézve a legrettenetesebb. 
Egyetlen pillanatra se szűnik meg 
idegen maradni bárhová kerüljön is. 
Hiába igyekszik megérteni tanártár. 
sát Meyerl és megértetni magát vele, 
— hiába menekül Olaszországba, majd 
Afrikába az immoralisták igeretföld- 
jére, hiába tér vissza fizikai és mo
rális bukásának totális tudatával, va
lami beleidegződött kényszer, a «nem 
politizálni» tradicionális kényszere 
nem engedi, hogy az individuális 
forrongóból forradalmárrá váljék, 
hogy ne a Fecskefészek mulató bor
gőzében keressen menedéket, hanem 
meglássa a Fecskefészek-ház világító 
udvarának proletárvilágát és ráébred
jen, hogy nem John Law pénzügyi 
pioféciái fogják kivezetni kátyújából 
Franciaországot és az emberiséget, 
hanem a még a háttérben, a szürkeség
ben már ébredező Eugéne-ek

Ez a «non veder, non sentir» elv 
hajtja az «omnibusz»-szal rohanó 
figurák mindegyikét. A Dreyfus, a 
Cailloux-Calmette pör, Fachoda, Aga. 
dir fenyegetően, figyelmeztetőn villan
nak fel a szakadék felé szaladok előtt, 
de valamennyien a tőzsdei árfolya
mok, a roulette-asztal számlapocskái 
felé tekintenek és mit látnak, végül? 
. . .  «Romokat» — mondja Pierre Mer-
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eadier. <Ha maga mögé néz romokai 
lát. Ahová nyúl, mindenütt romok . . .  
romok .. .»

Louis Aragon — és épen ebben 
van regényének reális nagysága — a 
nyugodt és nyugtalan polgári egzisz
tenciák. az Étoile negyed és a «milieu» 
világának közös, majdnem elválasztha
tatlan rohanását világítja meg a romok, 
a vég felé. A montecarlói kaszinó, a pá
rizsi kispolgári penzió, az Étoile Fa
milie és a Fecskefészek mulató habituéi 
közölt semmi különbség. Mind a há
rom világ egyazon tradícióért harcol, 
ha harca egyáltalán harcnak és nem 
megrögzött inaktiónak nevezhető és 
mind a hármat ugyanaz a tradició, az 
inaktivitás, a haladásellenesség tradí
ciója viszi a teljes fizikai és morális 
gennvesedésbe Igen, Pierre Mercadier 
is miután elhagyta kispolgári felesé
gét és kémnő barátnőjét, miután hiába 
keresett vigaszt Olaszországban és Af

rikában, a szónak szorosan vett értel
mében, élve rothad el egy nevetséges, 
öreg leánykereskedőnö karjaiban. Ha
láltusája utolsó perceiben azonban, 
mintha ráébredne rettenetes bukása 
félremagyarázhataílan okaira és végső 
erőfeszítéseképen világgá ordítja, 
amit addig önmagának se mert ki
mondani, amitől egész életében vissza
riadt, amit fia, a tradíciók imádatá
ban hátra bog yot Pascal Mercadier 
is csak a háború valóságára döbbené- 
sében mer először kiejteni. . ,  «poli. 
litika . . .  politika . . .  politika .. » Azt a 
szót, «amitől apáink visszariadtak... 
hogy magukat kihúzzák a csávából és 
másokat hagyjanak benne. , ,  poli
tika . . .  politika . . .»

így írja meg Louis Aragon a francia 
polgárság három generációjának tör
ténetét az individualista apáthiától, a 
pusztuláson át az ébredésig.

Mdthé Lydia
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R A D N Ó T I  M IK L Ó S  Ö S S Z E S  V E R S E I

Kezünkben tartva art a 200 oldala« könyvet, amely Radnóti Miklós 
összes verseit, életének főmüvét nyújtja át, tragikus sorsának egész mesz- 
szemutató tanúságával, — elrévedhetnénk annyi példa után újra az em
beri nagyság „e világi tragikumán“, azon, bogy őt is elérte az „örök 
költősors“v< öróla is, mint annyi nagy elődjéről a világirodalomban, csak 
halála után tudtuk meg, ki vőtt: itt élt és szenvedett közöttünk s alig 
vettük észre „homlokán a jegyet“. Könnyű volna elrévédni rajt, ha maga 
előre meg nem magyarázza mindez*, még életében, oly tisztán s mintegy 
objektiven, ahogy most, halála után sem tudnánk néküle. Miért látjuk 
most másképpen, mint ahogy akkor láttuk? Ö már okkor látta, — sok 
mindennel együtt, aminek összefüggése nélkül nem is lehet látni:

Mert ami volt, annak más távlatot ád a halál már.
És nemcsak a halál. Hanem1 e hálái minden körülménye, mindaz, ami 

halálának kerete és oka volt; nem a halál, hanem ez a halál, az az élet 
és az a halál, amely neki jutott osztályrészül s ami csak ezek között 
a körülmények között érhette, soha máskor.

Nem érte váratlanul. Erre a halálra készült már kezdettől fogva és 
egyre elszánt abban, egyre tudatosabban, sokszoros számvetés után választ
va végre ezt a halált s a róla szótó ianuságtételt, mint az emberhez leg
méltóbb magatartást a maga lehetőségei között. Es 1936-tól kezdve,

bokáig csúszós vérben állt már, 
és minden énekében utolsót énekeik

* ,

Mi volt ez? Romantikus halállal cljegyzcüség? Egy halálraítélt osz
tály dekadens élelkcpielensége? Egy elbukó életérzés szimbolikája? — 
Ugyanevvel oz erővel a fasiszta gyilkosok erőszakos „vitaiizmusát“ egész
séges életösztönnek tarthatnánk.

Ö nem azért énekelt utolsót minden énekében, mert egy halálraítélt 
élettartalom siralója volt; hanem mert egy jövőt alakító, új, mindennél 
emberibb élettartalom harcosait látta elbukni, a világtörténelem legember
telenebb gazságának áldozatul esni. És látta magát és népét mindjobban, 
végképpen kiszorulni saját sorsa intézéséből, az embertelenség elleni aktív 
küzdelem folytatásának lehetőségéből. A magyar fasizmus egyre fulla&z- 
tóbb elnyomatásában Jépésröl-lépésre kellett felmérnie, amint a küzde
lem, a nagy népmozgalom lehetősége elveszett; és világosan felismerte 
ennek következményét a maga számára, annak a számára, akinek minden 
csepp vére és egész eszmélete ezért a küzdelemért lobog s akinek sorsa, 
hogy költő, hogy tanúságot tegyen lelke igazsága mellett, amely a világ 
igazsága. Hogy nem lehet hős, csak áldozat; nem a felszabadulás harcosa, 
csak az embertelenség tanúja. S az évek során egyre határozottabban 
vállalja ezt a sorsot, műiden kitérő és kibúvó nélkül, mint az adott lehe
tőségek között számára, a küzdő és tanú számára legelfogadhatóbbat. lís 
Jő éven keresztül együtt hal halált az imperializmus és fasizmus minden 
áldozatával, a szabadság minden hősével. Csak a középkori haláltáncok, 
csak Hőibe in metszetei, csak Goya látomásai hasonlíthatók e rettenetes 
és mégis oly lelkesítő sorozathoz. 1931-ben a kínaiakkal kell meghalnia, 
mikor „átkelt a Wuszung palakon — a japán galogság — és ágyúk vastag
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harmata készíti —> kínai réteken útját.” 32-ben a négerrel, „aki a városba
'ment“; aztán a szerteszét heverő abesszinekkd, 37-ben Guernica legyilkoll- 
jaival és Sanghai menekültjeivel, és Hispánia véres folyójának, az Ebró
nak tajtékzó tetemeivel. És egyre szűkült a kör. Már barátai következnek:
P. J., aki „Prágában ölte meg magát“, T., aki Newyorkban „hurkot kötött 
nyakára», P. R„ aki «költő volt és Hispániába ment». 39-ben már a kato
nákkal, akiknek „lelke száll a fényes délkörökre". Nem lehet felsorolni: 
de ha felsoroljuk, — a két világháború közti szakadatlan harc áll előttünk, 
pattanásig feszítve az imperialist embertelenség és a szabadság hőseinek 
soha nem ismert embersége között. „Három barátom elment s mindhárom 
elveszett“ — ezek az ukrajnai büntetőszázadok 1942-ben. És a társak a 
tanúságban, sorban a költők: Garcia Lorca, Babits, Kosztolányi, Juhász 
Gyula, József Aítiia. És Bálint György — megegyszer az ukrajnai halál- 
mezők. Es Dési Huber — a magyar fasizmus börtönei! És végül, akik 
már valóságos társai a halálban, akikkel együtt «rémhírek és férgek közt» 
él: „franciá, lengyel, — hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a he
gyekben “ — és mind az elesettek, kiknek szívén „Ukrajna, Hispánia, 
Flandria földje“. S végül az a legutolsó is, aki melléje zuhant le Szent
királyszabadján. a fasiszta brigantizmus utolsó és legborzalmasabb pilla
natában, s «teste feszes volt, mint húr, ha pattan». Ezt jól megfigyelte. 
Tudta, hogy ennél megállapodhat az eddig százfelé cikázó fáradhatalan 
látomás: vége a haláltánc minden változatának; ez az utolsó, amiről még 
számot kell adnia: a „maga halála: «Tarkólövés. így végzed majd te is.» 
S még a «sárral kevert vért» se lehetett elfelednie, ami a «fülére száradt. -

*
1933-tól kezdve verseiben minden a halál felé hajlik, minden a 

„halálig mutatja“ sorsát; akármerre lép, valamilyen rossz varázslat foly
tán, a halállal találja mgát szemközt. Nem volt még költő, akinek számára 
a halál az élet ennyiféle érzékletes képében jelent volna meg; s akinél a 
halál ilyen „szorgos“ lett volna, ilyen fortélyosan vette volna be magát 
mindenhová, hol .„lágyan szenderegve“, hol „vadul rohanva“, hol „virágot 
hajtva“ ifjú szívekből, hol „ezüsttel hintve be az elbukó, vad árnyakat.“

De a korábbi versekben ugyanígy minden csak a harcra lobban. Első 
különös versgyűjteményei — Pogány köszöntő; Üjmódi pásztorok éneke 
— a Nyugat köré csoportosuló irodalmi életben kellő feltűnést és idegen
kedést keltettek. Holott, — vagy éppen ezért —, mert minden különössé
gük és „modorosságuk“, maga Babits Mihály által nyilvánosan megbélyeg
zett «új népiességük» (l. Babits M.: Könyvről Könyvre, Nyugat, 1933. 
február.) egy rendkívül tudatos fiatalember birkózása volt a ke/,San kon
szolidálódó magyar ellenforradalom döntő ellentmondásaival. A két, legális 
és illegális, megalkuvó és következetes ágra szakadt munkásmozgalom 
által megosztott forradalmi erők helyzete; az áruló, „paktumot“ kötő 
szociáldemokrácia lemondása a parasztság szervezéséről, vagyis az ellen
állás és összefogás lehetőségéről; ezáltal a parasztság külön utakat kere
sése, amelynek folytán egymástól méginkább elszakadó két osztály a bal
oldal egységes ideológiájának kialakulását lehetetlenné teszi; az urbánus- 
népi, Márciusi Front-Szép Szó harcok szerencsétlen küzdelmei; ez a való
ság. Az egyetlen következetes legális erő, a Magyarországi Szocialista Mun
káspárt éppen ebben az időben esik áldozatul Belhlenék mind erősebb 
fellépésének. Az egyetlen valóban forradalmi erő, a KMP is éppen ebben 
az időben nehezen birkózott a felmerülő problémákkal és az 1929-ben 
kezdődő nagyarányú gazdasági válság és munkanélküliség által kialakuló 
helyzetben nem ismerte fel egészen a helyes feladatot, a küszöbön álló
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forradalom előkészítésének hamis perspektívájába tévedt. (1. Réti László: 
Negyedszázados harc a reakcó ellen, Szikra 1949.) Ebből az izzó társa
dalmi helyzetből lobbannak fel Radnóti első versei, kissé füstölgő, tisztá
zatlan lendületükkel; de mindig a valóságos ellentmondások i'ojtogatásá- 
val küzdve. Innen az a tétovázás parasztság és munkásság hangja közölt, 
amelynek eredménye első kötetének kissé elvontan, mesterségesen «népi», 
romantikus hangja, ez a különös „újpósztori líra“, amelyben a tiszaparti 
tájszólás angyalföldi argóval és a kifinomodott szimbolista líra szavaival 
keveredik. Mélyen érezte, hogy az egyetlen igazság, tehát a költészet egyet
len igazi tartalma az lenne, ami munkásság és parasztság közös fájdalmá
nak és közös harcának tudna hangot adni; ugyanakkor, mikor a valóság
ban, az eltorzított politikai helyzetben a két elnyomott osztály élettáraimat 
egyre inkább elváltak, sőt szembekerüllek egymással, elnyomó uraik, áruló 
vezetőik és tévelygő értelmiségük együttes müveként. Közős hangjukat 
így csak elvontan lehetett megszólaltatni; minhogy a valóságban nem be
széltek közös nyelvet, egyiivétartozásuk kifejezésére úgy kellett kon
struálni egy ilyen közös nyelv lehetőségét, ami el tudja mondani azt, ami 
sorsuk mélyén és jövöjükben azonos. Ezért ennek az „újmódi pásztor
éneknek“ mutáló, meg-megbícsakló, elvont hangja is teljesebbre törekvés, 
mint az akkori magyar költészet csak-puraszti, narodnyik romantikája, 
vagy a szűk munkásköltészeti forradalmiság, vagy éppen az elökelöen radi
kális polgárság költészete, amelyek, friss indulásuk után is, a 30-as években 
már egyre kevésbbé tudnak szabadulni a Nyugat mindent magához húzó 
elvonultságától. Az ellenforradalom által teremtett egész szellemi-politikai 
légkör szinte észrevétlenül kergette a forradalmárnak induló fiatal költő
ket a Nyugat esztéticizmu sónak bűvöletébe. Majdnem teljesen ment ettől 
egyedül József Attila tudott maradni, következetesen forradalmár útján. 
És több-kevesebb sikerrel küzdött ellene Radnóti. Nem véletlen, hogy 
József Attila halála után ö lett az a magyar költő, akinek várába egyetlen 
rejtekúton sem tudott belopózip a fasiszta és fasizmus-kitermelte ideoló
giák kultúrpesszimi/musa s ezért az egyre jobban összegubancolódott szel
lemi frontban, ahol szinte senki sem tudta már a maga helyét, egye
dül ő képviselhette a magyar költészetben azt, amit a nagy költészet 
Európaszerte egyre tisztább hangon kezdett megszólaltatni: a következe
tes ellenállást, az egységes antifasiszta frontot, a szabadságharcosok nem
zetközi szolidaritását: hogy teljesen magáraliagyva „kibomlö látomásai 
közt“, ö lett a magyar nép fasizmussal való szembenállásának egyetlen 
messzire hangzó szava.

Ez csak úgy lehetett, hogy a mozgalomhoz való későbbi laza kapcso
lata ellenére is. mindvégig a forradalom élt benne, a 29—30-as évek nagy 
indulásának folytatása és e harc együvétartozásúnak tudata a szabadság 
nemzetközi harcával, a magyarság mind teljesebbé váló elszigeteltsége 
közepette is. A „fegyvert“, amit József Attila „harminc évig kovácsolt“, 
veszi fel József Attila halála után Radnóti és tartja kezében utolsó pilla
natáig, egyre görcsösebben markolva, nem ejtve el pillanatra sem. Költé
szetének nagyobb és jelentősebb része József Attila halála utánra esik s 
mintegy az ő müvének folytatása, a közben módosult forradalmi gyakor
latnak megfelelően módosult művészi feltételeket tükrözve.

* *

Első költeményeit Radnóti, mint láttuk, teljesen a forradalom jegyében 
indííja útnak, teljes szélességében osztva e forradalom mozgatójának, a



KMP-nek akkori valóságos taktikáját és illúzióit egyaránt. A költők közöl 
talán egyedül neki központi problémája, verseinek formáját kialakító élmé
nye a munkás-paraszt-egység megvalósításának forradalmi feladata, talán 
még a Pártnak 1932-ben közzétett „Harci programmja a falu kizsákmá- 
nyoltjai számúra“ nyílt megjelenése előtt. De egyszersmind meghatározója 
költészetének a párt 29—30-as forradalmi illúziója, amely a „hatalomért 
való harcot közvetlen küszöbön állónak» mutatja (1. Réti László i. m. 
13. 1.). Mégpedig mindkettő valóban költői élménnyé válva nála, nem 
a meztelen tendencia külső jegyeivel, a tudatosan felismert tétel jelszó- 
szerűségében; hanem úgy, hogy a tétekszerűen meg nem fogalmazott — 
s a történeti pillanat keretében talán meg sem is fogalmazható — tarta
lom teremti meg magának azt a költői tormáit és hangot, amelyben egye
dül fejeződhet ki. S ezzel, Radnóti korai verseinek hangjával kapcsolatban, 
felmerül forma és tartalom dialektikus viszonyának kérdése. Úgy tudjuk, 
s nagy klasszikus példákból minden további meggondolás nélkül könnyű
szerrel le is tudjuk vonni, hogy az adekvát művészi kifejezés forma és 
tartalom egységén múlik. Radnóti korai verseiben a lényeges mondanivaló 
ellenkezőleg forma és tartalom ellentmondásában fejeződik ki. — 
Nyilván szerepe van Radnóti gyerekkorának is, amely apátlan-anyátlanul, 
faluról városba hányatva telt el, sokféle különböző környezetben, abban, 
hogy benne merülhetett fel legélesebben a költők közül a magyar társa
dalomnak akkor objektíve legélesebb kérdése, a paraszt-munkás összefo
gás szükségessége. Természetesen szerepe van benne személyes sorsának, 
azért költő; mint ahogy rendkívül érzékeny, halálfélelemmel viaskodó 
idegrendszerének is abban később, hogy az ö költészete fogja fel legéle
sebben a szabadságért küzdők és pusztulok messzi üzeneteit, bárhonnan 
jönnek is, hogy „Sanyhai nagy Guernica — színéhez ép olyan közel, ■— 
mint rettegő kezed —, vagy arra fönt a Juppiter.“ —- Mindenesetre, első 
verseinek ezt a sajátos s szinte egyetlen mondanivalóját, — mégegyszer 
hangsúlyozzuk: nem tendenciáját, — amely ebben, forma-tartalom ellent
mondásában fejeződik ki, a paraszti és proletársors egységének keresése 
építi, mégpedig úgy, hogy parasztokról, a szegedkörnyéki tanyák népének 
kissé jelképes sorsáról beszél, — olyan versformában, olyan nyelven, amely 
a városi forradalmi költészet nyelve, a 20-as évek európai expresszionista- 
vitalista-sziirrealista szabadversében, amely általában a proletariátusnál, 
vagy a hozzácsatlakozó értelmiségről szokott beszélni s mindenesetre, 
ilyen vagy olyan formában, a munkásmozgalmak körül kialakuló új 
európai költészet hangja. Ilyenmódon próbálja meg a költő a maga mon
danivalójában a szintézist, amelyet a valóság nem tesz lehetővé. Ezért 
nem léphet be Radnóti verseibe a valóságos magyar paraszt, csak annak 
elnyomatása, csak nyomorúságának jellemző szituációi, — de egy képzett, 
mitizált paraszt-világ, az „újmódi pásztorok“ életének keretében, amely 
különös, mesterséges ötvözete a valóságos paraszt-sorsnak a valóságos pro
letársorssal. Ezek az újmódi pásztorok, — parasztok proletánsorsban; 
vagyis olyan parasztok, amilyenek nincsenek, nem is voltak soha, és nem 
is lesznek, mert mire a paraszt nagyüzemi termelővé válik, addigra telje
sen megszűnik kizsákmányollsága, vagyis proletár jellege. így ezek az első 
versek a maguk mondanivalójának teljes ellentmondásosságát őrzik, s ha 
ennélfogva nem is remekek, — ha néha el is csúsznak a hamis miszti
cizmus, vagy szürrealista fonákság felé—, majdnem egyedülálló kísérletek 
arra, hogy a költészet témájává tegyék azt, ami koruk forradalmi mélyé
nek legkényszerítőbb s egyben legtisztázatlanabb kérdése s ép ezért a leg
nehezebb költi tárgy; s ezzel már előre mutatják költőjüknek azt a művé
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szi-emW i bátorságát, amely mindig a legnehezebb és legkeservesebb kér
désekkel néz szembe s amely később azt a hősi magatartást hozta léire, 
amely méltán marad számunkra példakép.

*

A soron következő kötet, a Lábadozó szel, már tisztázottal)!) for
mák közt, korai verseinek másik fö jellemzője, az agitációs lobogás 
jegyében indul. A küszöbön képzelt forradalom hetykesége lobogtatja 
verseit, mint megannyi röpcédulát. Az eddig súlyos-inozdulású szabad- 
vers itt hirtelen, lobogó, izgatott, de egyben elmélyültebb lesz. Itt jele
nik meg az első nagy \ers, amely össze tudja foglalni eddigi témáit, 
egy eddig el nem ért egységbe emelve: a Férfinapló ciklusa. Megírására 
az adott közvetlen alkalmat, hogy utolsó kötetét, az Űjmódi pásztorok 
énekét az ügyészség elkobozta, öt magát «vallásgyalázás és szemérem el
leni vétség» vádjával perbeíogta és 8 napra ítélte. Ez az ítélet, melyet 
a Törékv-Ianács zárt tárgyaláson hirdetett ki, s a belőle felkavargó in
dulat adja a napló anyagát. De a naplóban valójában sokkal több van 
ennél a tárgyalásnál; ille!\e, mindaz benne van, amit ez a tárgyalás, 
mint hátteret, magyar, sőt nemzetközi méretben magába sürít; az az 
egész rettentő áram. amelynek itt csak egy enyhe ütése éri a költőt. 
E tárgyalás mögül kibomlik az az egész magyar ellenforradalmi világ, 
melyben az igazság szavai eméssze kakastollak között — portverve me
nekülnek»; ahol a dolgozókkal együtt az értelmiség is egyre nagyobb 
nyomorba és elszigeteltségbe kerül; ahol a munkásság naponla áll a 
törvény elé:

Előttem Müller a nyomdász 
állt a mérleg, előtt, 
megméretett
s hat hónapot kapott. —

Ahol a népet a nép fiaival őriztetik, hogy fel ne lázadjon, s aki «Perm- 
ben és Etában volt fogoly» és * tizennyolc november hetedikén» ért 
haza, azt gyorsan két hetet pihentetik, «.s aztán munkáiba áll s azóta em
bertársait őrzi szuronnyal.» Ahol a törvényhozás, csakúgy, mint az igaz
ságszolgáltatás, a néptől elzárva, titokban, urak kényére folyik s a 
citoyen-létnek, az állampolgári életnek utolsó maradványai is eltűnnek:

Aztán kiürítették a termet, hogy 
én kerültem sorra; óvták a népet 
ragályos verseimtől.

Nem éizleltetett enyhítő körülmény 
s két versem nyolc napot kapott: 
felállva hallgattam. Tudták, kiktől 
születtem, hol s mikor; ösmertiik egymást 
és hogy kimentek, mégse köszönlek.

Azt a magyar társadalmat, ahol a szabadság még olyan szelíd harcosai 
is rendőrtiszttől remegnek a kávéházban is. József Attila egy-két versén 
kívül Radnóti költészete ad egyedül hírt arról, ami az egész ellenforra
dalmi korszak alatt népünk legjobbjainak, osztályharcos munkásoknak, 
esendő"öknek kiszolgáltatott parasztoknak, illegálisan élő forradalmá
roknak állandó természetes életformája volt, de ami a társadalom többi
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része, s benne a költészet számára is, legjobb esetben hamis romantika, 
gyakrabban vallásos irtózat és idegenkedés, mindenképpen teljes értet
lenség tárgya volt: hogy n it jelent elnyomottként élni rendőrállamban, 
forradalmárként élni a fasizmusban, a forradalmár tudatával állni ellen- 
forradalmi törvényszék előtt, rejtve, üldözötten, meg-megbújva élni sa
ját otthonában. S mindezt minden idealizálás, merev pátosz nélkül, a 
maga természetességében, humorával és kedves pillanataival együtt tudja 
elénktárni:

Estefelé fiatal elvtárssal ültem 
a kávéház közepén s harcosan járt 
a szánk. Sok volt a vasárnapi vendég; 
szomszédos asztalnál rendőrtiszt üil 
hozzánkszorulva.
Papírt szedtem elő, ráírtam: vigyázz! 
társam olvasta, bólintott s összetépte; 
apró öröm kuporgott bennünk, hogy 
észrevettük.

Vagy azt a kevésbbé derűs, minden illegálisan élöt veszélyeztető mo
mentumot, mikor a veszély az utolsó menedékhelyre is betör, és

Békés könyveim fölött
a polcokon s fiókjaim lukán
lidércként imbolyog a házkutatás riadalma.

S mindezt miért? Mert kinyitotta az újságot, amelyben ez áll, hogy 
«Farkas László magyar proletár költő és író, emigrációja első esztende
jében Becsben, tüdővészben elpusztult.»

Meghalt. Belőle fujásnyi por maradt 
s egy krematórium kőkorsaján neve; 
utána néhány vers, egy öregasszony 
s a harc, mely mi vagyunk és amely 
eldől nemsokára; és akkor!

És itt ennek az élménynek közepén tudja tisztábban megfogalmazni 
magának azt, ami első két kötetében csak belső sejtésként alakította 
verseit. Hogy miként «keveredtek réti szavai közé a pesti dumák», hogy 
hogyan vitte azokat a versekbe szerte a lábadozó szél», a szél, «amely
től hajlanak már a harci fenyők», a szél, —- a felszabadulás lehellete, 
amely ezidőben, — akárcsak később a halál, — százféle változatban 
fii szét versein és mindig a közelgő forradalom illatával.

«Hajtsd le fejed, vidéki költő lettél.
A város fölött szeretőd kontya világol 
s te jössz felé Tiszától a Duna mellé!
Néped közt jöttél. S ha igaz 
amit az erdélyi lap írt rólad egyszer 
(hogy Angyalföld és a Lágymányos 
proletárainak költője vagy te), 
akkor hazaértél.

így jön a vonaton Szegedről Pestre: így köti össze egy vonalút a 
költő tudatában azt, amit a valóságban nem tud összekötni akkor semi-
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lyen gyorsvonat: Angyalföldet és a tiszakörnyéki tanyákat. S így való
sul meg a költőben a nép egysége, a felismerés: «Néped közt jöttél.» 
Otthonról indult — és hazaért. Népe közt. Ennek a költőnek népe van; 
akkor, mikor az uralkodó költészet a Nyugat magányosságának leg- 
csúcsára húzódik s egyik legnagyobb alakja ezt írja költői hitvallása
ként: «Nem kell a millióktól olcsó-ócska kegy. Azt hirdetem, barátim, 
sok a kettő, de több az. egy.» (Kosztolányi: Költő a XX. században.) 
S ennél is tovább megy. Ezt a felismerést, hogy népe van, azonnal, ki
kerülhetetlen következményként követi az a másik, hogy a nép élete 
és küzdelme minden népével azonos, hogy a tiszaparti halász és John 
Love, néger költő «testvérek*. S ez a felismert testvériség is azonnal a 
látomás konkrét erejével lép müvébe. «John Love fiatal néger költőt... 
versének elmondása közben a Ku-Klux-Klan emberéi agyonverték . . .» 
Hogy szólítja meg emlékét a Tisza partján a költő?

John Love, testvérem!
A Tiszán láttalak forogni 
a híd alatt ma.

Mintha csak magyar halladai hős lenne. De nemcsak a nép ügye azo
nos. A nép elnyomóié is, itt és ott, mindenütt. S ez a másik «szövetség» 
az imperializmus és fasizmus egysége, épilyen tömör képben villan elénk:

Mert nagy a Ku-Klux-Klan s néki esik.
Övé a kenyér, szőlő és legelő 
a tej föle itt is néki ráncosodik!

Ebben a nagy versben, amely együtt emeli fel Radnóti későbbi té
máit — a szabadságért való küzdelmet és elbukást, a «förtelmes halált» 
és a tiszta életet, a fasiszta banditizmust és a hősi áldozatot, a szerel
met és a testvériséget, — egyetlen hangot és széttéphetetlen kifejezést, 
konkrét emberi sorsokban ábrázolt hitelt kap a nemzeti összefogás és 
proletár nemzetköziség egységének forradalmi felismerése.

*

A proletár nemzetköziség felismerésének kissé elvonüá hirtelene- 
dett versével fejeződik be a Lábadozó szél, és azzal indul a következő 
kötet is, az Üjhold. De az Ének a négerről, aki a városba ment, és a 
Montenegrói elégia között megváltozik a nemzetközi szolidaritás értelme 
és tartalma a magyar nép számára. A Lábadozó szél és az Újhold meg
jelenése között a forradalom világméretekben való visszavonulása áll; 
a nagy ábránd pillanatnyilag Európaszerte szertefoszlik és helyébe, hosz- 
szú időre az ellenkezője lép: az ellenforradalomból kibomló fasizmus 
szörnyűséges évtizede, amely Radnóti egész további költészetének tala
ját fogja adni, amelynek véráztatta földjén olyan szelíd és rettenetes, 
egyszerű és megrázó virágok fognak sarjadni, mint a Péntek, és az A la 
Recherche, az Erőltetett menet és a Razgleclnieák.

Ezt a változást is már csírájában érzékeli. A harc és győzelem — 
mint közvetlen perspektíva — helyébe itt lép verseiben először a halál, 
amely egyre kikerülhetetlenebbül bújik szavaiba, ezerféle, követhetetlen 
úton. de sohasem leválasztva a harctól, a majdan elkövetkező végső 
győzelem tudatától. Csakhogy ez a győzelem eztán már csak mint élete 
tartalmának és eszméjének győzelme jelenik meg, mint a nép győzelme 
— és nem mint személyes önmagáé.
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Az Ének a négerről, aki a városba ment, még közvetlenül a forra
dalom perspektívájába állította az imperialista extraprofitnak áldozatul 
eső bennszülöttet, akinek «erején csak a tőke szakajtóit*. Mert

a faluban szertefutottak
Szertefutottak és összefutottak, 
kunyhók füstjéből lobogót, 
sarkokból harcot siv/tottak!
Szervezkedtek és dárdákat vertek, 
dárdákkal dárdás sorsot fenyegettek:
bokorban kígyók fütyört'sztek és 
seregek nehéz szaga szállt: 
megindultak a néger proletárok!

De egy évre rá (1933-ban) már más sors vár Kapeíánovics Pedro.mon
tenegrói férfira, akii «'dicsérjen a vers . Megváltozik a hang, a rövid, 
lázongó sorok hosszan és nehézkesén, belenyugvon kinyúlnak, s a kép 
a proletárok harcát már nem győzelem előtt állónak mutatja, hanem 
mint hosszú, nehéz sorsra berendezkedőt, és magát, mint keményen 
élőt, akinek «emléke zászlóként csapdos majd jövendő férfiak útján s 
késő koroknak hirdeti tiszta életét.» Nem téveszthet meg az idegen kör
nyezet, — mint ahogy nem téveszthetett meg előbb a négernél se —, 
de itt már ki is mondja nyíltan, és első személyben; «Élnek, ahogy élek 
más tájakon én és élnek a többiek is», «ritka jókedvvel», «sok tenni
valóval» és nehezebb sorssal, mint »a só vagy a bánat».

A Bethleni uralom egyre inkább hányja le magáról ,,konszolidációs 
álarcát“*, egyre nyíltabban alakul rendő rákiammá; uralomra jut a német 
fasizmus. Az illegális kommunista mozgalom sötét éve ez, Saltai és Fürs! 
kivégzésének, a tömeges lebukásoknak éve. S a választás éve mindazok 
számára, akik a mozgalomba vetették hitüket és életüket. A választás, 
számotvetés, és megpróbált atátí perce. Ettől fogva mást jelent hozzátar
tozni: nem a forradalom lobogó viharát, hanem a sejtekre szakadt visz- 
szavonulást. Kemény napi munkát jelent, minden nap nehezebb helytállást, 
pátosztaian küzdelmei, amelynek végén — a maga számúivá — csak az 
elbukás áll; s csak annak eredményekép int, azután, a győzelem.

Születésnapját a költő évente verssel szokta ünnepelni, .születésnapját, 
mely egyben anyja halálának napja, öntudatlan csecsemői gyilkosságának 
évfordulója, mikor önkéntelenül ölt, ő, aki tudja, hogy az. „kit végül is 
megölnek, — mert maga sosem ölt.“ Mostantól kezdve, születésnapja he
lyett, négy éven át évenként újra ezzel a választással néz szembe, az 
emberi magé tartás lehetőségével az egyre embertelenebb világban; és 
mindannyiszor a legteljesebb politikai éleslátás dönt benne, eggyéfonódva 
az emberi hősiességgel, szellemi tisztasággal. Ha ezeket a számvetéseket 
a magyar társadalom is elvégezte volna magával, ha az elnyomatás embert 
embertől elzáró falain valami szellemi és mozgalmi ozmózis átáraszthatta 
volna ezeket a verseket!... Mindegyik az igazság vállalásának egyetlen . 
emberhez méltó magatartását, a szabadságukért öntudatosan küzdő embe
rek testvériségének halálon és elnyomáson győztes erejét, az élet igazságát 
kiáltja. Nem árt ma sem felidézni őket; vannak még, akik a mai diamet
rálisan álfordult helyzetben sem végezték el magákban ezt a számvetést; 
akik a mai összemérhetetlenül remértyteljesebb, tisztább helyzetben se n 
mernek bátran és következetesen dönteni a dolgozó nép szocializmust építő
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küzdelmének feltételeiben, a béke és háború újra, mindjobban kiéleződő 
táborai között. Nem árt ma sem idézni ezeket a verseket; béke és háború, 
felszabadulás és új elnyomatás mai, mindennél nagyóbbmérelü küzdel
mében megerősítik a dolgozó nép maga erejébe vetett hitét, — és lelep
lezik — még önmaguk előtt is —, az új imperializmus tudatos vagy' ön
tudatlan szolgáinak ocsmány terveit, vagy hazug illúzióit. 1933-ban, elő
ször, az addigi magatartás és az. új. a harci forrna és emberi távlat, taktika 
és stratégia megváltozásának kettős képe merül fel, ritka élességgel, mint 
egy kettészelt gyümölcs:

Ügy éltem mostanig, mint Fiatal bika, 
aki esett tehenek közt unja magát a déli 
melegben és erejét hirdetni körherohangat 
s játéka mellé nyálából ereszt halves lobogót.

S úgy élek mostan is, mint a bika, de mint 
bika, ki megtorpan a tiicskös rét közepén
és fölszagol a levegőbe.................
elgondolja, ha megjön majd az óra. kiizd 
és elesik s csontjait széthordja a tájon a horda.
így küzdők én is és így esem el majd, 
s okulásul késő koroknak, csontjaim őrzi a táj.

Egy évvel később már módosul a kép. Kevésbbé szimbolikus és még 
félreérthetetlenebb. Választani kell s a választás teljes, nem tűr megalku
vást, két menedéket. Csak igen van és nem: csak a hűség vagy az árulás; 
az emberi élet — vagy a gyalázat. Vagy ..surranva kell most élned itt, 
sötét vadmacskaként. . .  ki hogyha alszik, télig alszik és — szembehasal 
a vésszel akkor is.“ Vagy: „sárként kell majd tajwidnod orvul“, s akkor: 
„az esti csöndben leköpheted magad“. Búvó gyávaság — vagy nyílt gya
lázat: a magyar értelmiség nagyobb része vagy egyiket' vagy másikat vá
lasztotta s egyikkel is, másikkal is végül ugyanazt: a fasizmust, az ukraj
nai halál mezőket, a magyarság legjobbjának kitiltását a nemzet életéből, 
a német szolgaságot. Pedig Radnóti a Kortárs útilevelére felírta a harma
dikat is, az egyetlen emberi választást: a jövőhöz, a mára jelenné vált 
jövőhöz való hűséget:

Vagy fellázadsz, mindezt ha nem tudod, 
és híredet most itt nem hirdetheti 
semmise akkor és legelső fürdőd is — 
hiába volt! Mert mocskol e kor. De 
híred jövő fiatal korokon 
vonul át égi fénynél fényesebben!
Gondold el! hogyha lázadsz, jövendő
fiatal koroknak embere..........
.......... fiának adja át
emlékedéi, hogy példakép, erős fa
legyen, melyre rákúszhat a gyenge növendék!

Újabb egy év s még egyszerűbb a felelet. Csak egy leheletnyi, egy 
szellönyi biztatás kell hozzá a lankadásban: s az kiárad a téli tájból is, 
a télből, amely ha már itt van . . .  Mint egy’ másik nagy forradalmár költő, 
Shelley énekébe: „Késhet a tavasz, lva már itt a tél?“
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Törvény ez, eddig ér; erős
a fél, de süni lázadás.
tör majd belőle föl tömötten.
Velünk tartasz-é? — mögöttem 
súgva kérdez így a^tájék.
Bólintok s érzem arcomon
elégedett szelét, piros
láng a lomb és int, hogy nem felejt.
Figyelj te is. Levelet ejt 
eléd is. Várja válaszod.

' Sosem késett a válasszal. Mindig megfelelt, ha kérdezte magát. És 
nem szűnt kérdezni utolsó percéig. Még egy év, — mindegyik egy 
ßzömjü lépés előre —: s a liang még tisztább lesz, még félelmetesebb, s 
a kép: egy ártatlan kisdedből s egy vérző farkasból összeszőve:

Ó költő, tisztán élj te most, 
mint a széljárta havasok 
lakói és oly bűnlelen, 
mint jámbor régi képeken 
pöttömnyi gyermek Jézusok.
S oly keményen is, mint a sok 
sebből vérző nagy farkasok.

S miután a maga keretei között tisztázta emberi lehetőségeit, egy 
pillanatra se csalva magát, ezentúl iigy «járkált», mint a «halálraítélt ; 
de mint a halálraítélt, aki utolsó lehelteiéig nem adja meg magát ítélő i- 
nek. haláláig nem szűnik hirdetni igazát, nem enged éberségéből, nem 
feledi költői és forradalmár feladatát. Aki utolsó pillanatig nem enged 
tanú voltából, sőt vádló voltából. Minden versét mintha az erőszak ítélö- 
széke előtt mondaná, kiáltó vádbeszédként a vádlottak padjáról. S ha 
nem is azzal az elsöprő erővel, milliókat indító biztonsággal, amivel a 
világraszóló perek Dimitrov ja, Rákosi ja, — de a magyar költészetbe n 
mindenesetre az egyetlen olyan magatartásként, amely ezeket a ha
talmas példákat megközelíti. S ezidőtől írt versei méltóak lennének rá, 
hogy föléjük írjuk mottóul, amit Rákosi Mátyás mondott el a magyar 
ellenforradalmi bíróság előtt 1935-ben: «Bármi sors várjon is rám, — 
a kommunizmus eszméje győzni fog, mert győznie keli!»

*

Ha tudja, hogy megölik, azt is tudja, hogy nem véletlenül, nem a 
«sors kifürkészhetetlen akaratából» kell meghalnia időnek előtte* hanem: 
«mert az igazra tanú». És nem adja meg magát a félelemnek se, bár 
«mindennap újszülött borzalommal él». Nem az, aki a halál előtti rémü
letben mindent elfeled életéről; sőt mindenre csak jobban emlékszik és 
el is mondja utolsó szóig s „tiszta szavát sosem kormozza be •— a barna 
füsttel égő félelem“, S ha egész teste reszket is már az éhségtől, hidegtől, 
a hihetetlen nyomorúságtól a Borból a tömegsírig vezető úton — kezében a 
toll meg se rezzen: utolsó betűjét is olyan tiszta ívben rója noteszébe, 
mintha csak a nyugodt filológus-munka pepecselő derűjét élné —, amelyet 
úgy szeretett s amely sosem adatott meg neki.
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A változott valóságnak s a valósághoz forduló megváltozott viszonyá
nak megfelelően nemcsak „mondanivalója“, de hangja, verseinek kiilsö- 
belsö formája (hiszen költőnél ez „mondanivalójának“ integráns része) is 
átalakul, S az „ÜjhoM“-ban kezd hirtelen, szertelen, zizegő agitáclós verse 
simább ütemet, mértéket, rímet kapni, ebben a döntő fordulatban, mikor 
a mozgalom egységesen meglóduló, nyílt utcai tömegből konspirativ sejtekre, 
teljes illegalitásba szorul. Most már nem arra van szükség, hogy közvetlen 
akcióra lazítsuk az elvtársakat; hanem, hogy minél pontosabb tanúságot 
adjunk nekik arról, ami van, a gaztettekről és iszonyatról a hazai és euró
pai fasizmus, lehetőség szerint, teljes leltáráról Ezt a változást is, mint 
Radnóti egész pályáját, fokról-fokra követhetjük verseiben, ugrás, kiha
gyás nélkül. Az első rímben írt vers — Vihar dőlt  ~  (az. „Újhold“ c. 
kötetben, közvetlenül, a Montenegrói elégia után!) igen jellemzően, még 
tapogatódzik, érzik rajt, hogy az addigi teljesen szabad, csupán a forra
dalom izgalmához igazodó vers már szilárdabb támpontot keres; de az is, 
hogy még nem akaródzik felvenni teljesen a kötött formát, vagyis, ebben 
az esetben, a közvetlen harcról való lemondást. Csupa torz rím ékíti ez! 
a vej-set, jambikus és trocliaikus rímek következetes összeesem!Rése, amit 
abban az időben egyetlen mesterségére adó küllő se mert volna meglenni. 
Nézzük meg cgy-két strófáját, összehasonlítva egy régebbi versével, amely
nek formájából létrejött; s egy későbbivel, amivé fejlődni fog.

S kár lenne életedért
S kár világodért, mit enmagad kapartál 

• liz. kemény körömmel magad köré, míg 
körötted körbe-körbe lengett a hátúi,
és íme újra leng! s lepotyognak a kert 
fészkei rémülten a fák tetejéről 
s minden összetörik! figyeld az eget, mert . . .

Kiemelem belőle a rímeket, amelyeken érzik az összecsöndílés köve
telménye, de ugyanakkor a túl tiszta csengéstől való idegenkedés. — Hogy 
hangzik mindez valamivel előbb?

fizessetek nékem két erős cipőt és 
elmegyek napnak Indiába sütni, hol 
fehér utcákon reggel a lázadás szalad, 
szép rőt baján a fiatal tömegekkel!

De mi lesz belőle az utolsó versek félelmetesen ragyogó, kristályba met
szett lanúságtételében:

Ékezetek nélkül, csak sort sor alá topogatva, 
lígy írom itt a homályban a verset,-mint ahogy élek, 
vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron; 
zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a Láger 
őrei s posta se jön, köd száll le csupán barakunkra.
Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, 
hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben, 
szétdarabolt, lázas test s mégis egy élet él itt, —- 
jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot, 
s várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat.

Ott, ahol «minden összetörik», ép ott kell a versnek törhetetlennek, biztos 
építésűnek, rímek csillogó szögeivel megerősítettnek lenni — tudja a



küllő. Az. agitáció közvetlen szabad beszéde helyett immár a leírás, beszá
molás, a tanúságtélel pontos, tiszta és kemény, sokátartó formája kell.

*

A tág tömegeket egybefogva lázadásra indító mozgalomból egyelőre
ifjúmunkások kirándulásai, baráti vasárnapok maradnak; a kemény 
munka szürke hetei s a közülük kicsillanó vasárnapok, melyek erűt adnak 
« hétre. Itt lép be költészete eddigi témái mellé, a régi pásztori idill helyébe 
az új, a városi, a vasárnapok idill je. A vasárnapé, amely a hét többi napjai
tól oly kiugróan különbözik nála, ahogy csak a dolgozó nép számára, azok 
számára, akiknek a hét a kormos gyárban, füstös műhelyben telik el. Az 
irodalom addig jobbára csak a vasárnapok «unalmáról» énekelt. Zord
hét után fáradt szívemre — Eljön a méla, szent vasárnap .........— Ki
egyedül van, az ma boldog, — Az emberek kocsmákba járnak. 
— ahogy Babits írja. A polgár számára, akinek minden nap egyforma, a 
vasárnap viszolygató „népünnepély“, amelyben még jobban érzi magányos
ságát. De a munkás számára, s különösen az egyre veszélyeztetettebb 
konspirációs lehetőségek közé szorított mozgalom számára, a hegy vidám 
búvóhely, a folyó boldog agitáció; a vasárnapokban csillan fel újra az élet 
és a harc; a derű és az értelem:

Vasárnap volt, vasárnap 
így megyünk el mindig és fölfelé, 
dologtalan.

Es gyűlnek a versek, amelyekben a „ragadós, sáros hétfők", „siralmas 
szerdák és hitvány csütörtökök“ közül „tündérként libben elő“ a vasárnap. 
S ez a derű, sokáig az egyetlen megnyugvás Radnóti költészetében. A szí
vet melengető sítúrák és baráti borozások. Ezeknek az emlékére fogja 
építeni a bori drótsövények közölt, egy ország pusztulásának országút jan 
menetelve saját pusztulása felé, az idillt, a jövendőt, amely úgy tündöklik 
fel az irtózat leírásai közt — mint egy mártír székszaggatott arcán a mo
soly. E szörnyűségbe metszett s róla a jövőbe sugárzó idill, mely nyolc cso
dálatos „Eklogájának“ s egynéhány más hozzákapcsolódó remekének (A 
la Recherche, Erőltetett menet, Októbervégi hexameterek. Sem emlék, 
sem varázslat, Töredék, stb.) tartalma a «már születőben lévő országi
ról, «arról az országról» ad hírt, amelynek felépítése mindnyájunk célja.

< *

E tudatos ember és tudatos költő költészetében a pártos, a szocialista 
a népi művészet két látszólagos ellentmondását oszlatja el, amelyet még ma 
is sokan szeretnének megoldatlanságukban tüntetni fel. Egyik az a 
látszat, hogy a nép, a „tömeg“ sokszor értetlenül megy el épt>en a mellett, 
aki őérte, az ő nevében, az ő számára emel szól; az ellentmondás a nép 
műveltség és ízlésbeli elmaradottsága és a magas művészet között. Radnótit 
egy percre se zavarta meg. Még az se töltötte el gondolatnyi kuliúrpesz- 
szimizmussal se, amikor a dolgozók, a maguk rettentő einyomöttságában 
elhagyták a közülük kinőtt, értük harcoló művészt. Tudta, tétovázás nélkül 
tudta, hogy éppen azért kell harcolni értük; s hogy az értük vívott harc 
akkoi sem hiábavaló, ha bele kell pusztulni; és akkor is az ő nevükben 
szól, ha nem ismerik fel. Es hogy a művészet tartalma, az adott helyzetben, 
nem is lehet egyéb, mint éppen ennek az ellentmodásnak, nem a művészet
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elvon* keretein belül, hanem a valóságban való megszüntetéséért vívott
harc.' így búcsúzik hát Dési-Huheríől, akiben nem véletlenül látja a maga 
harcának megtestesítőjét, feladatának és sorsának párosát:

A dolgozók nehézkes népe felvetett, 
csodálatos roncsát a szörnyű tenger,

. hű voltál hozzá s hozzád az kegyetlen, 
de megtanul majd s többé nem felejt el.

S ha megtanult, úgy látja majd, ahogy te 
a külvárost, a tájat, társait . . .

Második az a ma is közkeletű ellenvetés, tudatos vagy nem tudatos félre
értés, amely szerint a politikus, a pártos költő nem beszélhet tájról, termé
szetről, szerelemről. Radnóti költészete minden rezzenésével e háromhoz 
van kötve; csakhogy mindig az ember nagy «• Íjaihoz való viszonyában, 
mindig az ember felszabadulásáért vívott világküzdelem érzelmi é.s értelmi 
fűtöttségében. Szerelme, akihez a fértias gyengédség páratlanul tiszta hang
ján lordul, „harcainak társa“ és „ösmeri életét“: teljes értékű társ mun
kában és küzdelemben, életben és halálban, akinek „csókjait úgy hordja, 
mint vértet a hősi csatán ". Nyoma «Ines nála férfi é.s nő problematikus 
viszonyának, a . két önzés " álland<!> viaskodásáuak. egy pillanatra sem zak
latja a szerelem-hivafás-harc „IriUunma“, sem a szerelem önkinzó és mást 
kínzó, bűntudatos vagy mazochista, betegesen szolgai, vagy betegesen önző 
eltorzultsága, amivel az egész modern polgári irodalom tele van; amitől 
ennek az időnek magyar költészete is hemzseg.

S a táj! A teljes ember számára, és mi másért küzdött volna Radnóti, 
mi másért küzdhet ma a , politikus“ költő — a világ minden része, az egész 
valóság fontos, legapróbb részleteivel, de mindig az egésszel, az emberrel 
való összefüggésben s az ember megváltoztatásának távlatából. Ezért nála 
a táj sohasem tárgytalan, „tiszta“ képekben jelenik meg: nem énekli a 
szervetlen világ dekadens dícséretét, nem miíi/.álja a mindenséget, mint 
a modern szimbolista és szül realista költészet, amely elválasztja a termé
szetet az emberitől, sőt mereven szembeállítja egymással az embert, az 
élőt és „romlót“ a „múlhatatlannal“ és ..nem változóval“. Mindig tudja, 
hogy az ember számára minden csak az ember által válik értelmessé; és 
a „táj“ nála mindig ..változással“ láthat«), — ahogy egyik verscíme mondja: 
az emberi változattal; sőt maga is csak változata az emberinek. Költészetébe 
és minden igazán nagy pártköltő költészetébe belefér még ./« liicsökugrás 
kicsi zaja is"; hiszen két sorral odébb abból is „az elfúló béke“ sír fel és 
a ..kigyúló világ r i a d a l m a S a szél is azt teszi verseiben, amit az ember 
tesz, vagy amit kellene lennie, vagy amit. vár. Néha „piros szót ejt a lomb 
közt“; és szinte/ elfúltad a torkunk a magyar fasizmus nehéz, levegőjétől, 
mikor ezt haljjuk: „szél se fúj itt már". S a táj mindenütt megtelik konspi
rációval, az illegális mozgalom jeleivel, értelmével: „az ég szuronyon szel
lővel üzen“; a pipacs százszor felpirosló példá ja ad erőt a harchoz: „csak 
hajlik n ■— virág s könnyedén aligha — hagyhatja el piros hitét». Es 
„pipacspirossal zendül a világ!“ Később ugyanebből a „mozgalmi“ iáiból 
háborús tá j lesz abban a szörnyű sorozatban, amelyben egy évtizedig min
denből háború lesz „kibomló látomásai között“: így lesz az „acélkék köd“ 
„vérre ) áró sűrű drótsövény“; s a töknek ..szelíd gyujtőzsinór a szára“.

Bárhol keresse tárgyát a költő, mindenen át az emberi magatartás 
fejeződik ki:



Mindegy, koporsót, korsót mond a kép, 
vagy tűzfalat, mert minden arra in t. . .

A fasizmus irtózaiában minden ugyanarra int, az egyetlen emberhez méltó 
feladatra:

Éld e rossz világot,
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, 
hogy más legyen.

*
Még fel se ocsúdtunk a sokujjú borzalom szorításából: a deportálás iszo
nyatából, a börtönök rettenetéből és mindnyájan az éhség és elnyomatás ver
meiből — mikor szállingózni kezdtyk, mintegy messzi-messzi —, akkor még 
nem tudtuk, hogy túlvilági — üzenetként, fájuktól elvált levelekként Rad
nóti Miklós utolsó versei. Már egy év óla néma volt a nemzet; költői.hall
gattak, egyeseket a szenvedés, másokat a bizonytalanság, ismét másokat a 
gyávaság, végül voltak, akiket a becstelenség némított el. Csak „Zagubica 
felett, a hegyekben“ zengett egy egész nép hangja, soha nem hallott tiszta
ságában. Zengett utolsó pillanatig, a költő lehelletének utolsó szusszanásáig, 
meggyötör tetősének utolsó jajszaváig, elfagyott lábának utolsó moccaná
sáig. Sőt azután is. Még halálában is tartogatott számunkra egy utolsó, min
dennél megrázóbb szól. Ha valaki kezébe veszi azt a tömegsírt megjárt kis 
noteszt — rajt szerb felírás; ilyenbe írhatták napi számadásaikat a szerb 
parasztasszonyok —, amelyet már foszló teste mellett találtak, ha valaki nézi 
a halványuló tintában is ragyogóívű betűket, olyan tanúságot kap az emberi 
és költői hősiességről, a szószerint halálontúh hűségről, a pátosztalan nagy
ságról amit csak meséből ismer. Radnóti Miklós egész pályája egyszerű 
valósággá tesz előttünk távoli legendákat, olyan emberi tartalmakat, ame
lyeket mi egy mindennél embertelenebb korban csak múlt idők emlékeként 
ismerhettünk. S amelyeket Európaszerte a fasizmus elleni küzdelemben ki
alakuló új ember valósított meg újra, s magyar nyelven mindenekelőtt Rad
nóti versei foglaltak szavakba. Felfogta bennük mindazt az erőt és gyön
gédséget, harcot és igazságot, ami éji ebben a mindennél embertelenebb 
korban lett új emberi tartalommá. Ügy, hogv rettenhelgtlen hűséggel 
kísérte szavaival életét; ha a valóságos harcból ki is i ekeszleiték, tudta, 
hogy szavaival kell helyt állnia magáért és az emberiségért, tudta, hogy 
a valóságos küzdelem híján ,,annyit ér, amennyit ér a szó versében s mert 
n : addig izgatja őt, míg csont marad belőle s néhány hajcsomó“'. Ezt 1943. 
május 26-án írta s ettől fogva egvre tisztábban tudta és vállalta egészen 
addig a pillanatig, amikor azt jegyezte fel Szentkirályszabadján, 1944. 
október 31-én, egy-két nappal halála előtt: „Sárral kevert vér száradt füle
m en .» Láttam a zsebében talált noteszben e vers kéziratát. Egvellén törlés 
nélkül, ragyogó vonalú betűkkel, mfritha csak egv napsütötte keit szelíd 
asztala melleit írná. Meg se rezzent a keze. Volt-e már félelmetesebb költői 
dolgozószoba, mint a kivégzett bajtárs melletti sírgödör? De volt-e olvan, 
amelyben hitelesebben, igazabhul lehetett tanúságot tenni és vádat emelni 
1944-ben mindazokra, akik ezt a sírt ásták végig egész Európa .halait 
virágzó“ földjén? Radnóti tudatosan vállalta, hogy a végső szót is elmondja 
erről az irtózatról és megkereste azt a helyet, ahol ezt a végső, ezt a végső 
utáni szót is meg lehetett találni. Tudta és eldön'ötte magában, hogv az 
életnek csak mártírja lehet; hőse csak a költészetnek lett. Hogv miért? Erre 
tanúság egész költészete, amely a legnagyobb kísérlet az ember integritá- ' 
sának fenntartására az egyre teljesebb elnyomás idején, amikor a jelen
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harcaiban, a valóságos élei terén lehel ellen, akkor legalább hitvallással és 
áldozattal, olyan magalartásSal, amely, ha a jelenben csak nlártíriumot, a 
jövő számára eleven életet, a kiteljesedő ember harcában való tevékeny 
részvételt jelent. Azt az erőt, amelyet Radnóti költészetének példája, halála 
után, a felszabaduló és teljes felszabadulásáért küzdő magyar népnek ad, 
ha ez a nép „megtanulja“ szavait, ahogy ő mondta Dési-Huberről és „úgy 
látja majd" a fasizmus világát s benne a saját harcál, ..ahogy ö“, életének 
feláldozásával megmutatta neki. Ha ez a nép, a szocializmus építése köz
ben egyre műveltebbé és öntudatooabbű válik, s az ö éves terv Rákosi 
Mátyás szavával „legfőbb, legfontosabb eredménye“-kép, valósággá vál
nak a «kiművelt emberfők százezreit — s akkor ez az ember „többé nem 
felejti el“ azt a tanúságot, amelyet Radnóti élete reá hagyott. S mikor íme 
itt van ,,az az ország", amelyhez nélküle érkeztünk el, nem feledkezünk 
meg arról, aki, míg élt, ezért az országért ejtette minden szavát és legalább 
képzeletben „összegyűjtve a népet“, lefagyott lábbal is „útrakell“ leiéje.

Somlyó György

z V I,

H I



CSALÁDFÁM
Nézzétek hát s nevessetek csak, 
orosz firkászok rongy hada, 
hogy mit morognak, mit makognak? 
én lennék arisztokrata?
Se liszt, se kocsis -— mily remek sor! 
nemessé nem ütött a hot, 
se akadémikus professzor — 
közönséges polgár vagyok.
Értem én jól: fut az idő és 
azt is tudom — igaza van.
Nálunk a nemesé a főrész, 
több tisztelet — ha, több arany.
Csupa elaggott, kelekótya, 
s balszerencsénkre! — annyi sok — 
vén bojárok ifjú utóda — 
én bizony csak polgár vagyok.
ősöm nem árult kiflit, zsemlét, 
s a cárnak csizmát nem pucolt, 
a szent kórusba be se vették, 
udvari bohóc sose volt, 
s nem volt katonaszökevény sem 
osztrákkal nem barátkozott — 
a főurakat így elérem? —- 
Hál’ isten, csak polgár vagyok
Az én ősöm az izmos Rácsa 
Nyevszkijnek szolgált, amíg élt 
fia, Iván cár haragjának 
htjából még jókor kitért.
A cárokhoz minket barátság 
fűzött — no meg a rendjelek, 
mikor a lengyeleket vágták 
a novgorodi emberek.
És amikor az uralomra 
kerültek a Romanovok 
az engedelmesség lenyomta 
bennünk a dühödt haragot.
Mi nem táncoltunk oda-vissza, 
rajtunk a nép sajnálkozott.
A lelkiismeretem tiszta — 
de ma én csak polgár vagyok.
Fajtám  makacs, nyers és kemény lett, 
igát nem tűrhetett nyakán,
Péterrel ősöm sose fért meg

P U S K I N :
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és hol végezte? — fent a fán.
Az ő példáján hát jegyezd meg: 
erősek a hatalmasok,
Jó Jakob Dolgorukij herceg 
is alázatra tanított.
Hs amikor a peterhofi 
nagy zendülés fellobogott,
Harmadik Péter árulói 
nem mi lettünk, hiszen tudod.
Az Orlovok napja ragyogni 
akkor kezdett. Az ősömet 
két évre lecsukták — nyugodni — 
s így születtem — polgárgyerek.
Okmányaim alján egy másik 
okmányt őrzök — az is elég. 
Dicsekedjem? Hordom halálig 
vérem gőgös üzenetét.
Költő vagyok! írásra gondos!
Csak így, hogy P u s k in  — semmi több. 
Nem lettem úr, se tiszt, se boltos, 
polgár vagyok — naggyá növök.

Utóirat
Figljarin otthon döntött — fekve: 
néger ősömet, Hannibált 
egy kisüveg rumért szerezte 
egy teherhajó kapitány,
kire később — minő dicsőség! — 
ama remek szerep jutott, 
hogy flottánknak játszhatta hősét 
hajójával, mely elfutott.
Nos, e kapitányt ősöm látta, 
s akár a megvett szerecsen, 
felnőtten, de szabadon járva, 
a cár mellett — de rab sosem —
ö volt az apja Hannibálnak 
ki hadihajók tömegét 
támadta meg s gyújtotta lángra 
s Navarinba elsőnek ért.
Figljarin döntött, lelkesedve: 
az Udvarban polgár vagyok.
No és ki ő, mondd? Kit egy szende 
a Mescsanszkáján kirúgott.

F o r d í to t ta  A c z é l  T a m á s



P U S K I N :

A TENGERHEZ
Búcsúzom tőled, utoljára 
Görögnek kék hullámaid,
Szabad világod büszke tája 
Tenger! szépséged megvakíl

Hívott a hangod, mélabúval 
Zúgott a búcsú-perceken,
Szívemre szállt a szomorú dal 
Ajkadról, ó hű tengerem.

Te csendes táj! Ti enyhe partok! 
Felétek vágyom, szomjazom 
S a ködben újra ott csavargók 
A régi-régi nyomdokon.

Szemed mélységes csillogását 
Szerettem! Hívó hangodat!
És tompa hangfoszlányodat, 
Dörgésedet az éjszakán át!

Merészen vág a névtelen 
Halászhajó a vízfodorba,
S az elsimuló tengeren 
Ragyogva leng a vén vitorla.1 
Bús hajók nyögnek szüntelen.

Örökkön vágytam méla partod 
Dicsérni vígan. Vége már.
A balszerencse messze hajtott,
Költői pályám megszakadt ott,
Hol zúg a hullám, zúg az ár.

Hiába hívtál, várakozva,
Nehéz bilincs volt telkemen!
Csak álltam tétlenül lobogva 
Az enyhe parton, tengerem!

Hogy nem találok könnyű mesgyét? 
Panaszra még nincs semmi ok. 
Megigézett a végtelenség 
Varázsa, halkan ringatott.

Dicső nagyoknak árnya libben . . .  
Nagyok nevével álmodom.
Gránitba rótt emlék a szirten:
Ott haldokolt Napoleon.
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Ott műit ki 6, kínokban égve.
S egy nagy költő is messze ment, 
Viharként szállt a semmiségbe 
S elhagyta m ár a végtelent.

Eltűnt a szó uralkodója 
S a szabadság siratja őt.
Ki a vihart, a vészt dalolta:
Tiéd volt, tenger, éltetőd!

Tiéd volt ő, a hasonmásod,
Ki a lelkedből vétetett:
Szelíd, szeszélyes, méla, áldott, 
Fékezhetetlen förgeteg.

Kihalt a föld . . .  (X merre, merre 
Vihetnél most, te óceán?
Mindenhol egy a sors kivetve: 
ő r t  áll a jólét büszke rendje 
S tudás vagy zsarnok vár reám.

Dicső szépségű, ősi tenger,
Szépséged emlék lesz nekem,
Sokáig hallgatlak szívemmel,
Ahogy felzúgsz az éjeken.
Elviszlek csendes pusztaságba 
S erdőkbe hordom szirtjeíd.

S az árnyék és a fény világa 
Hullám-beszéddel megtelik.

F o r d í to t ta  K e s z th e l y i  Z o l tá n



P R Ó B A T É T E L

í.

Vasárnap délelőtt a szövetkezetben az aratás megkezdéséről tanakod
tak. Kijött a kormánj' rendelete is: a gabonát viaszérésben kell vágni, 
A határban meg itl-ott már keresztek is vannak, Borsos Lajos nagy 
Szikháton egész sor keresztet látott. Rozs lehel vagy őszi árpa, Je mind
egy, amikor az emberek már kereszteket látnak, kitör rajtuk az aratási 
nyugtalanság: vágni, bogy el ne peregjen, jég vagy tűz ne érje.

Akik a Balószegben, a szövetkezet földjén dolgoztak, tengerit kapál
tak, lucernát gyűjtöttek, azoknak a szaván nem lehetett eligazodni. Az 
egyik azt mondta, zöld még a búza, a másik azt mondta, a Tarka dűlő
ben már lehetne vágni, mert a sz.ikfoltokon fehérük a rozs

Kérdezték a kerülőt is, aki kint »lakik a tanyán, mindennap szeme 
előtt a határ, de az se merte azt mondani, hogv ekkor vagy akkor lehet 
vágni. Csak köntörfalazott: sárgul itt-ott, de a szemje tejes még és el
kezdte mesélni, hogy amikor ő a patkósi uraságnál szolgált, milyen zsengés 
búzákat vágtak.

Ez igy nem ér semmit, szóbeszédre nem lehet határozni. Menjenek 
ki a vezetők és járják fel az összes táblákat.

A vezetők közt is vezető, az elnök, Sós Mihály, jó hatvanas, de még 
magabíró ember. Valamikor bérlő volt egy húszholdas tanyán, értenie 
kell a gazdálkodáshoz, azért választották meg. Hogy ott a valóságban 
Zsuzsi néni volt a gazda, azt kevesen tudták, mert ügyesen eltakarták. 
Mindenkinek van egy képe a világ számára, amit a piacon, a templom
ban, a korcsmában és a pártban látnak és van egy igazi, amit csak az 
otthoniak ismernek.

A másik vezető, bizottsági tag, Csapó Bandi — holtáig Bandi — fu
varos és újgazda. Szemfüles, sebes beszédű, gyorshazug, mindenben 
benne van és mindenben elől van, igy került elölre a szövetkezetben is, 
Ő kezdte szervezni, nem lehetett kihagyni: ez nem illik. Aki valamit el
kezd, az ott az elsőszeres. Világhajtó ember különben: volt már vándor- 
munkás, piaci kofa, nyúlborszedő, korcsmái kimérő, csak földje nem 
volt soha egy ekealja se. Végül a fuvarozásnál kötött ki. Van két rossz 
lova, hozzá nagy kamasz fiai és követ hordanak az országúton, szenet, 
fát fuvaroznak az állomásról, gabonát szállítanak a szövetkezetnek, mi
kor mi akad.

A harmadik vezető, Kiss Gábor, földmunkás és részesarató volt. Min
dig a más tarlóján élt, saját magának legfeljebb ha krumpli földet, az 
uraságnak meg harmados répát vagy negyedes tengerit munkált.

*
Másnap reggel, jó korán, még napfeljötte előtt elindultak, feljárni a
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határt. A szövetkezet embereire ne mondhassa senki, hogy késön kelnek, 
tel. mert ezer kaján szem ügyeli a faluban őket.

Szekéren mennek, mert jó két óra járásra van a Buiószeg és egyik* 
se gyerekember mór. A szekér nem a szövetkezeté, hanem a Csapó Ban
dié, mert a szövetkezet kevés igája most a tengerihuzatást és a lucerna- 
hordást hajtja. Aratás előtt mindent rendbe kell tenni: a tengerit meg kell 
kapálni, a lucernát kazalba kell rakni, mert azután senki se ér rá. Ez. 
most mindennél elöbbrevaló. A szövetkezet igáját nem leltei ilyenkor ko- 

* ősiké zásra berendelni, le is rágnák a tagok a vezetők fiilét, ha a tanyáról 
ezért hazazavartatnának két lovat.

De Csapó Bandi a gyűlésről hazamenöhen ajánlkozott: — Hallja, Mi
hály bátyám, nincs itt semmi baj: befogok én. Úgyis arra megyek, meg
nézem a gyerekek kis búzáját is. (Nem a gyerekeké volt a bú/a.'hanem 
az övé, de írem kell ezt a többieknek tudni. Jó az, ha az ember többféle 
is biztosítva van.)

Kis üábor nem fogadta szívesen az ajánlkozást. inkább ballagott 
volna gyalog, mert kerékpárja még nincs. Az ilyesminek soha sínes jó 
vége. Az ingyen munkát elöbb-utöbb felhányják. Még a. legtisztábbnak 
látszó szívesség is fel-ft Iböffen a második féldeci pálinka vagy a harma
dik pohár bor után. A huncutságból, számító hízelgésből csinált szí\es
ségnek meg nagy ára szokott lenni. De azt is szegy élné a többi tagok 
előtt, ha a nagy könyvbe oda lenne írva, hogv íuvarbérre ennyi meg 
ennyi, mert a vezetők búzát nézni mentek.

De mivel ő olyan ember, aki mielőtt beszélne, elébb gondolkozik, 
amíg ö gondolkozott, a másik kettő már határozott is. Reggel, félnégy
kor, a falu végétől, a Maurer malom' elöl indulnak, legyen ott mindegyi
kük. Ekkor már nem mondhatta, hogy én inkább gyalog megyek, mert 
ez nagy sértés lett volna amazoknak, akik nála idősebbek is. Azt érezhet
ték volna, hogy Kis Gábor iki vagyok, ini vagyok, én jó szocialista va
gyok» és lenézi a társait. Ez nem jó, mert most kezdték a közös mun
kát, őrizni kell a békességet, amíg lehet. Ha az ember a magáéban vesze
kedik, azt nem nagyon tartják számon, de ha a szövetkezetben nines 
egyesség, azon az egész falu nevet. Még a feleségével is úgy kezdi az em
ber az életet, hogy én is engedek, te is engedsz: így valahogy majd csak 
összeférünk.

Kis Gábor hát hallgatott, amikor erről tárgyaltak, mert elkésett a 
szólással és így reggel ö is ott volt a malomnál, hogy felüljön a potya 
szekérre. Az ember ne legyen büszke még a tisztességére se, mert az is 
haragot szül. Nem gondolta ugyan ennek végig minden ága-bogút, de kel- 
letlenkedő érzéseiben ezek a tapasztalatok bukkantak fel.

Amikor kiértek a határba, nmguk is megállapíthatták mindjárt, hogy; 
nem olyan könnyű itt határozatot hozni. Az egész határ aratás-előtti szí
neit játssza. A haragoszöld tengerik, fakózöld kolompárok, dudvazöld 
répák mellett, lejsárga árpák, íakófehér rozsok, aranysárga búzák, zöldes

4Ú9



sári?a zabok tarkázzák a batári, még a magángazdálkodók földjein is. 
A szövetkezeti táblákban meg még a búzák színe is változó, a szerint, hogy 
kié volt tavaly a föld, mi volt belevetve, mikor volt trágyázva és mikor, 
bogy volt szántva. A búzatáblákban színüket váltó sávok mutatták a ta
valyi gazda kezenyomát. Amelyik ember tavai}’, amikor a földjét még 
maga művelte, tarlót hántolt, vagy ugaroit, annak a volt földjén már 
aranysárga, amelyik csak kétszer kapálta a tengerijét, azon még zöldes 
és akié tarló maradt őszire, azon sápadtfukó a búza.

A bizottság sorba ment a táblák mellett, nézegette, tapogatta a ka
lászokat. Sós Mihály hümmgetett, sopánkodott: — puha a szem, tej fo
lyik belőle, az egyik már sárga, de a másik még zöld, a sarjú búza mind 
éretlen. — Nem tudja megállítani az eszét, ha a sajátja volna, azt mon
daná, ráér még néhány napig, de lehet, hogy egy hétig is, mert a búza 
olyan, hogy néha csak hirtelen leérik, egy-két nap alatt, néha meg egész 
hétig sárgáskodik és naponta kell kijárni nézegetni. — Ha az enyém volna, 
nem vágnám, mert én mindig csak akkor szoktam, ha megroppan a fo
gam alatt, de ez még tésztás — mondogatta tovább. — Akkor jó a búza, 
amikor lassan sárgul, mert akkor tartja magát. Ilyenkor lesz jó kemény 
és gömbölyű a mag, ámbár a fene tudja, nekem csupa zöld volt egyszer 
még a búzám, jött egy meleg szél, két nap múlva arra megyek, hát érett 
az egész. Azonnal kaszát neki, nehogy elperegjen, mégis tizenkét mázsát 
adott holdja — így magyarázgatott töprengve Sós Mihály, miközben új 
és új kalászokat morzsolgatott az ujjai közt, Csapó meg feldíszítette a ka
lapját hajlós búzakalászokkal.

Kis Gábor csendesen megszólalt: — Az lehet Mihály bátyám, hogy 
tizenkét mázsát adott, de ha nem csapja meg a meleg, tizenhatot is ad
hatott volna.

— Igaz a’ hallod, igaz lehet a’, mert volt azon kereszt harminc is 
holdanként és csak negyven kiló volt benne egyre-másra, pedig jó, 
nagy kévék voltak, ha belementem, idáig ért — és mutatta a tenyerével, 
hogy a búza az áliával színeit.

Így jártak be az egész balószegi dűlőt, vitatkozva, magyarázva, de 
az eszüket nem tudták megállítani, hogy mikor lehetne megkezdeni, 
mikorra kellene szólítani az összes tagokat, hogy álljanak ki a már 
előre kitervelt beosztás szerint aratni.

Sós Mihály a felelősségtől félt, nem mert határozni. Még tán job
ban félt a szövetkezeti tagoktól, a párttól, a népibizoltságtól, a kormány
tól és az összes mostani hatalmaktól, mint annakidején a feleségétől, 
aki azért is veszekedett vele, ha megkezdte a munkát, azért is, ha ha
lasztotta, azért is, ha eladta a jószágot a vásárban, azért is. ha vissza
hajtotta.

* Csapó Bandi nem nagyon értett hozzá, az ő szeme sose volt gazda
szem, egyszer azt mondta, ennek kasza kell. másszor azt, hogy egy hétig 
is ráér és hát a nóta is azt mondj-a: „meg keil a búzának érni.“
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Kis Gábor szokás szerint hallgatót! cs gondolkozott, majd amikor 
megállották az egyik nagytábla végén, hogy most aztán döntsék el, 
hogy mit fognak otthon mondani, mert ha ők is össze-vissza beszélnek, 
kinevetik őket az emberek, megszólalt ő is:

— Hallgass csak ide András, nézze csak Mihály bátyám: ez a mi 
búzánk ebl»en az első esztendőben még igen tarka, mert sokféle em
ber kezenyomát viseli, fin sok nyáron arattam a grófnál is, a káptalan
nál is. Schlézingemél is, tudom, hogy milyen az a viaszérés. Néha 
majd belegebedlünk a kezdetén, olyan nehéz volt a nyers ^gz. Sárga 
volt az, de zsengés erősen. De a keresztben megért, piros lelt és acélos. 
Ez a mienk még nem ilyen. Fótolni, lyukgalni lehetne itt-olt az érett
jét, de nem érdemes, mert nem hozhatunk ide ki huszonnégy pár ara
tót, hogy gázoljon, kastoljon itt néhány hold éréit búzáért. Hanem azt 
mondom én, hogy ide még ki kell jönni és ha majd már lesz benne 
annyi érett, hogy bele lehet fogni, akkor szólunk a tagságnak. A többi 
aztán majd megérik a kasza előtt, az uradalomban is így volt.

Sós Mihály reslelte ugyan, hogy nem ő mondta ki az utolsó szót, 
pedig az ő kötelessége volna, de hát a Gábor szava az igaz. Nemcsak 
beszélni kell a vezetőknek, hanem határozni is.

Csapó Bandi ebbe belenyugodott, különben is neki máson járt az 
esze, azon, hogyan is lehetne a szekérderékba a szövetkezet lucernájá
ból egy pár etetésre valót behányni. Amíg a dűlőn gyalogoltak, ő ki
zabolázta a lovakat, és azok, hol a búzakalászok közé haraplak bele, 
hol az útszéli porcsint hersegtetiék. Itt-olt, ha renden lévő lucerna mel
lett mentek el, egy-egy villaheggyel elébiik is lökött, és ették a lovak, 
míg ők tanakodtak. Aztán, ha tovább hajlottak, ezt mindig fellökte a 
kasba, hogy kárba ne vesszen. Lovas, szekeres ember örül, ha a lova 
akár csak egy falatot is a máséból heharap. Ö világéletében megszokta, 
hogyha keresztül hajt a határon, itt is fellök egy villa szénát, amott 
is egy petrence lucernát, néhány árpa-kaparékot vagy zabkévét, egy
két tököt, répát, néhány eső tengerit, mikor és hol mi van és erre most 
is rájár a keze. Hazafelé indulás elölt nekiáll a villával, felölt egy jó 
öllel, hogy azok a szegény lovak hadd harapjanak egy kis jót, ha már 
kihozták a bizottságot.

Sós Mihály ezt észre se veszi, megszokta még a régi társaságok
ban, hogy a vezetők lova mindig a másét eszi, ha a határban jönnek- 
mennek, de Kis Gábor úgy nézi a megcsonkult rendet, mintha a fo
gát húznák. Néz-néz, nem szól semmit, de Csapó Bandi a hátán keresz
tül is érzi a szúrós szemeket és a Gáborban kavargó dühöt, mert nem 
mer belemerülni és nem mer nagy villával felöltem. És amikor hozza 
is, szinte bocsánatkérőleg pislog és mondja, Kis Gábornak szólva: — Sze
gény lovak nem ettek hajnalba, mert ezek a nagy kölykök reggel jöt
tek haza a bálból.
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Kis Gábor megint csak hallgatott, de érzett rajta, hogy nincs el
intézve a dolog. Most még csak gyűjti a tapasztalatokat, de majd szól, 
amikor kell. Evvel a Bandival előbb-utóbb baj lesz a szövetkezetben, 
de még most kevés a bűne és sok a barátja. Könnyen adja a jó szót 
is és könnyen fizeti a porciókat is. Teheti, mindennap pénz jár a 
kézén, ő szövetkezeti tag, a fiai meg fuvaroznak.

2 .

Az első csapatban Sós Mihály az első kaszás, a másodikban Csapó 
Bandi, a harmadikban Kis Gábor. Most még csak ismerkednek az em
berek egymással is, a munkával is. Nem lehet siettetni. A vágást azért 
nem, mert nedves az alja, a kötést azért nem. mert száradni kell a ma
roknak, a keresztezést azért nem, hogy be ne penészedjenek a kévék, 
meri akkor keserű lesz a lőrék, nem eszi meg a jószág.

De az aralás az olyan, hogy húzza az embert. Olj'an öröm. olyan 
jó érzés látni, hogy dűl a vastag gaz a kasza előtt, sűrűn hencséregnek 
a kévék, gyűlnek a keresztek, hogy hiába mondja Sós Mihály: — nem 
kell hajtani emberek, ráér még — mire észreveszik, már megint erős 
hajtásban vannak.

Közben pedig mindenki a másiknak a munkáját nézi és a magáéhoz 
Hasonlitgatja. Ki hogy kaszál, nem keskeny-e a rendje, nem magas-c 
torsa, nem szór-e kaszája, nem maradnak-e vágatlan szálak, egyenes e 
a rendje fala, takaros-e a kévéje, nem nyűlik-c a farka, nem oldódzik-e 
ki a kötele: ezt kutatják a csurgó ' izzadság sós levélöl összehúzott sze
mek. Amikor a hosszú rendiáb végére kiérnek, a dohányosok rágyúj
tanak és agyarra szorított pipával vagy a szájuk széléhez ragasztott 
cigarettával füstölve hónuk alatt az élével felfelé, vagy vállukon az 
élével lefelé csüngő kaszával, titokban azt szemmértékezik, hogy nem 
csal-e, nem tágít-e a másik. Az egyik az.t lesi, a másiknak a rendje nem 
keskenyebb-e mint az övé, a másik meg azt, hogy az övé nem keske- 
nyebb-c mint a másiké. Az igazabb emberek és a büszkébb emberek 
arra ügyelnek, hogy kevesebbet ne dolgozzanak a többinél, a huncutab
bak és a sunyibbak arra, hogy többet ne dolgozzanak és a legbuncu- 
tabbak arra, hogy kevesebbet dolgozzanak mint a többi, ha lehet. Az 
igazabb emberek a legszebb rendhez szeretnék igazítani a magukét, a 
huncutabbak meg a legkisebbhez, hogy valahogy egy kaszavonással töb
bet ne dolgozzanak, mint mások.

Erről persze egyelőre egy szó se esik, még gondolkozni sem igen 
gondolkoznak rajta, ez csak úgy jön magától, a munkából és az ember 
természetéből.

Az első baj a Sós Mihály csapatában kezdődött. Major Béni, bivaly 
erős fiatal ember, Sós Mihály unokaöccse és utána a második kaszás, 
száztíz centis nagy kaszájával és hosszú karjával csupa kivagyiságból
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nagyobb rendet vág, mint a többiek. Mert vannak ott gyengébb embe- 
rek is, akik nem bírják a hajtást. Az egyik azért, mert beteges, gyenge 
és rosszul él, a másik, mert öregedő ember, ámbár egyedül még sokáig 
bírná a munkát, a harmadik meg. Szabó Miska, süldőlegény és kezdő 
kaszás, aki a beteg apja helyett állt ki. Nem tud még jól se kalapálni, 
se fenni, se kaszálni. Sokfelől, sok utcából, sokféle gazdától verődtek 
össze és hogy ki kicsoda, az csak itt egymás mellett látszik meg igazán.

Béni, amikor visszafelé megyen, a hátrább jövő kaszások rendjét 
olyan szemmel nézi, hogy azt már nehezen lehet bírni. Még azt is meg
teszi, hogy némelyiknek a rendjét keresztbe átlépi, hogy megvan-e »* 
egv öl.

Az első napon azért nem történik semmi, csak apró szuszmogások 
vannak ligy este felé, amikor már a legtöbb embert összetörte egy kicsit 
a kasza. Az első napi aratás még azt is megviseli, aki mindennap dolgo
zik, mert minden munkához másféle erő kell és minden munka más iz
mokat feszít meg. Azok, akik erősnek és jódolgúnak érzik magukat, ö«sze- 
összenéztek és a vergődő kaszásra kacsintottak. — Minek jön a szövet
kezetbe, aki nem bírja — ez volt a nézésükben.

A második napon aztán úgy dél felé, araikor a nap már közel volt 
az ég közepéhez, de még a szokásos kóbor fellegecskék sem enyhítették 
a tüzet, éppen amikor nyakig érő, hajlós, nyers gazú rozsot vágtak, ami 
csak úgy tekergőzött a gyengébb kaszás kaszanyelére, Major Béniből ki
tört a gőg és nekitámadt Szabó Miskának:

— Öcsém, hol tanultál te kaszálni?
A szegény fiú, aki úgy dürückőlte a nehéz gazt, mint éhesfborjú az 

anyja tőgyét, hogy még feltekinteni sem mert s az izzadtságot se tudta 
letörölni az inge ujjával, mert az is elvett volna egy kaszacsapásnvi időt 
és ezért a homlokán, szeme pilláján, az orra hegyén, az álián és a nyakán 
mindenütt csörgött a szennyes lé, szégyenkező alázattal pislantott fel a 
nagy derék emberre.

— Otthon — mondta csendesen.
— Nohát mondd meg apádnak, hogy elébb tanítson meg kaszálni 

és csak azután állítson ki maga helyett. Miattad elveszítjük a tarló
tisztasági versenyt, mert a te torsod közt elbújhatna a hathetes malac is.

A lecke csak Miskának szólt, de mások is érthettek belőle. Értettek 
is, de azzal a keserűséggel tetézve, hogy de jó annak, akinek a Jóisten 
olyan sok erőt adott, és azzal a szégyenkező érzéssel, hogy minek is jöt
tem én ide, az ilyen gőgös emberek közé, mint ez a nagy marha Béni.

Egyetlen ember, az öreg Tóth, a Miska nagybátyja szólt mellé, de 
csak olyan öreges-szelíden:

— Na jól van, öcsém, Béni, te is voltál tizennyolc éves. Senki se 
tanulja ezt az anyja hasába . . .

Béni a szón kapva, vágta Vissza:
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*•— Amikor én tizennyolcéves voltam, az első kaszást is kivágtam a 
rendből, pedig kévekötőnek voltam szegődtetve.

Sós Mihály nem szólott bele, pedig neki kellett volna igazságot tenni. 
Igen, de már ő is öregedő ember, nehezebben is bírja, meg aztán sohasem 
próbálta a csapatban való hajtást és az ő rendje sem hibátlan. Kétujj- 
nyira kopott öreg kaszával állott ki, mert Zsuzsi néni nem adott neki 
pénzt új kaszára. — A fene megesz a szövetkezeteddel — mondta neki —, 
eddig jó volt ez is, hát adjon a társaság újat, ha már ez nem jó, én nem 
áldozok rá. Még nem láttam belőle semmit, csak a sok beszédet, meg a 
sok gyűlést — és Mihály bácsi inkább hallgatott. De ennek az öreg ka
szának a hegye földnek jár már, mert a dereka rokkanást kapott. Ezért 
túlságosan felfelé tartja, hogy csúfságra bele ne törjön az elnök kaszája 
a gazba és így eléggé teknősen kaszál, serényes torsot hagy. Nem szólít
hat meg mást, akinek a kaszája nyomát majd még az üres tarlón is ki 
lehet olvasni, amíg a tarlóhántoló traktorok fel nem szántják. Meg aztán 
Major Béni az öccse, az öreg Tóth meg a kérész lkomé ja. a Szabó gyerek 
apja is régi cimborája, hiszen azért vannak itt vele: akármelyik ujját 
harapja, mindegyik fáj.

Szerencsére közel volt a rendláb eleje és Béni egy utolsó Vlörmögés- 
sel, amiben az volt, hogy én nem dolgozok senki helyett, én nem keresek 
senkinek, a kövér rozsba eresztette a dühét és csak azért is, még széle
sebb rendet vágott.

Ugyanakkor a Csapó Bandi csapatában ki is tört a veszekedés. Nem 
ugyan a munkán, hanem a vizen, de a rossz hangulat, a méreg már a 
munkától a levegőben volt. A vízhordó fiúgyerek, a Teleki Jancsi nem 
győzte hordani a vizet, mert mindenki egész kannatetőkkel nyelte. A 
bamba gyerek nem is rosszakaratból, csak próbálatlanságból minden 
alkalommal az első kaszásnál kezdte, mert a dűlőn volt a lajt. és mert 
minden rendben mindenki ivott, a hátulsóknak már nem jutott. A nap 
sütött, a nyers, nehéz rozs főzte az embert, a szájpadlás száradt; gebe- 
désig volt mindenki. Es mert a gyerek minden újabb alkalommal megint 
csak az elején kezdte osztogatni a friss vizet, hátulról káromkodni kezd
tek: — Az anyád kölyök istenit, beléd mártom a kaszát, ha megint az 
elejére viszed a vizet —, így kiabált nagy Tóth Jankó, a leghátulsó kaszás 
és Csapó Bandira fordította a szót: — Nem hiába hogy fuvaros, meg nyúl- 
bőrszedő, nem tudja, mi a munkában a rend. Minek áll akkor előre? 
Jöjjön csak ide hátra és gebedjen itt, majd eszibe jut, hogy hány rőf, 
meddig ér.

Qsak Kis Gábornál nem volt baj. Csendes szívóssággal haladt elöl, 
ügyelt, hogy ne maradjon le a többi csapatoktól, még inkább egy kicsit 
előzze is őket, de a csapatát mindig szemmel tartotta. Még a vízhordó 
gyereknek is megmondta- — Az előbb itt kezdted öcséin, most hátul 
kezd, mert akkor azoknak sohasem ju! friss víz. Ha valamelyik kaszás, 
vagy marokszedö zizmált, csúnya munkát csinált, visszatérőben
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megállt mellette, s kicsit, de nem sokáig, hogy fel ne tűnjön, nézte a 
munkáját, valami közömbös szót szólt is neki, vagy azt, hogy nem jó a 
fenököved, s ilyenkor az ember kapva kapott a felkínált íirügyön —• nem 
jó, a lene ette vóna meg a boltost vele — vagy azt, hogy nagyrament a 
kaszád, nem jó az a gyári kulcs, hiába nincs párja a légifajta ékítek. — 
Ilyenkor a megfigyelt ember igyekezett jól csinálni, minden erejét és 
tudását beleadta. Kis Gábor tudta, hogy többet ér a jó szem, mint a rossz 
szó. A tempót is mértékkel tartotta, reggel a kalapálás után, még éles ka- 
szákkal egy kicsit megvezelte a társaságot, de sohasem szórta szét. Nem 
engedte, hogy bárki is elmaradozzon, és ha valaki nagyobb erejű volt 
mint a lobbi és kivagyiságból nagyobb rendet vágott, sagv gyorsabban 
hajtott és szorította az előtte járót, halkan odaszólt neki. hogy más ne 
hallja: — Ne erőltesd öcsém, más is hadd érkezzen. Es aki a csapatjáhan 
erősebb ember volt, mint Mihályi Ferenc és az elkezdett neki suttogni, 
hogy némelyik kicsi rendet visz, azt mondta neki: — Nézd Ferenc, ha 
többet bírsz, mint a többi, ne hányd fel nekik. Ila pedig sajnálod az 
erődet, akkor ne vágj nagyobb rendet, mint a többi. A normát mindenki 
elbírja, valamivel többet is. Itt rendnek kell lenni: nem öljük egymást, 
mint a régi világban, az uraság tarlóján. Érted? Ne is kezdj itt veszeke
dést, mert annak nem lesz jó vége. Akkor a párt elé megyünk.

*

Ebéd idején, amikor az asszonyok kijöttek a faluból az ételes szil
kékkel, szatyrokkal és köcsögökkel, a marokszedő lányok, akik mind a 
tagok gyermekei voltak, míg az édesapa szundított, elmesél gették az édes
anyáknak, hogy mi újság, milyen bajok vannak, ki milyen ember. Hogy 
Major Béni gőgös, Csapó Bandi kiállhalatlan, nagyszájú és huncut, Csiri 
Borsos bagós, pocos lesz a szája, aki utána iszik, hogy az elnök-gazda, 
az öreg Sós tehetetlen, gyáva, nem tud rendet tartani, nem hallgat rá 
senki, nem tart tőle senki, a csapatja mindig veszekedik. így van ez a 
Csapó bandában is. Csiri Borsos, az a kis fekete, görbelábú, pipás ember 
összeveszett a nagyszájú Tóth Jankóval, aki haragszik, mert utolsó ka
szásnak tették, és Csiri Borsos (a Csiri ragadvány név, mert kicsi ember) 
nekiszaladt a kaszával, hogy leszedi a fejét, nem ijed ő meg, ha még 
egyszer olyan nagy se. Meg is tette volna, ha meg nem fogják, mert az 
egy vadember. Tóth Jankó azt mondta neki egyszer, amikor Csapó nem 
volt jelen, és helyette Borsos volt az első kaszás és valamit szólt neki, 
hogy: kend akar itt dirigálni, hát kicsoda kend? Egy makkopáncs, egy 
pipabágó, úgy belerúgok kendbe, hogy leüti az öreg napot az égről. — Ha 
Kis Gábor bácsi, aki éppen közel volt a csapatjával, közbe nem lép, talán 
emberölés lesz. Bizony, Kis Gábor bácsi a jó ember, az ő csoportjában 
jó lenni, ott mindig dalolnak, tréfálnak, de a munka is halad. Nálunk 
meg mindig káromkodnak és veszekednek — így mesélgettek a Sós- és 
Csapó-csapatbeli lányok.
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Az asszonyok aztán szétviiték a híreket az egész faluba és otthon 
azon tették a törvényt, a jó kútnak az ablak alatt, a malomban és a 
piacon, hogy mennyi minden baj van a balószegi. szövetkezetnél. A Szabó 
Miska édesanyja, amikor meghallotta, hogy mit mondott Major Béni a 
fiának, elkezdett átkozódni, egy csomó asszony között, hogy hogy is 
szakadna meg, az a marha Béni, a nagy erejével, hogy miként veszí
tené el örökre, hogy még az ágyra is négykézláb mászna fel és azt 
adná a jó Isten, hogy olyan kevés ereje lenne, hogy. a nadrágot se tudná 
felhúzni, a maga kezével, ha annyira irígyli, hogy ö a beteg ura he
lyett a fiát küldte ki.

*

De azért jobb időben, könnyebb gazban, fel-felvidult a nép és el
felejtették a villámló haragokat. Napközben, ha egy-cgy fogással vé
geztek és közel kerültek egymáshoz a csapatok, a jóismerősök át-át- 
kiabáltak egymáshoz. Varga Imre a második csapatból átkurjantott a 
harmadik csapatba, a kötésnél éppen eröse.n hajladozó és a lábaszárát 
ragyogtató Szabó Erzsinek, esténkénti táncos cimborájának: — Te Er
zsi, te Erzsi te, kilátszik a se — lyem kendőt veszek a babám nak... 
Erre Erzsi visszakiált: — Onnan ide nem jár a szó, Varga Imre bolond 
tok jó. — Mit kiabálsz te, nem hallod, hogy milyen szépen danolok — 
huncutkodott vissza Imre. Csiri Borsosnak meg Kis Gábor is át-átszólt 
néha: — Na, öreg komám, itt a jó bagó, olyan, mint a cukor.

Este pedig összejött mind a három csapat s a fiatalabbak néha 
még nótára, táncra is kerekedtek, kinn a tarló végén, szalonnasütés, 
vacsorázás után. Az öregebbek meg összeültek beszélgetni, két-három 
bokorba, de most már összekeveredve, nem a csapatrend szerint és po
litizáltak, a falusi és szövetkezeti vezetőket bírálgatták, vagy pedig azt 
számítgatták, hogy mennyi lesz a termés és jövőre mi mindent kell csi
nálni a szövetkezetben, hogy jobban legyen, mint az idén.

Hogy Sós Mihály tehetetlen, Csapó Bandi meg huncut, azt már 
ennyiből is látták. Ez a Csapó azt csinál az öreg Sóssal, a mii akar. Ma 
be-beállnak, egy-egy új táblába és Csapdáknak jó síma föld és könnyű- 
vágó, egyenes gabona jut, akkor jó neki a sorrend, de ha valahol dűlt 
a búza, vagy aszatos jutna neki, akkor azon crősködik, hogy húzzanak 
nyilai, kit hogy ér a szerencse, mert az nem igazság, hogy mindig ne
kik jusson a nehezebbik fogás. Ez persze nem igaz, mert másnak is 
jut, de ő mindig huncutsággal van teli. Ha könnyű és ritka gazuk van, 
elapróztatja a kévéket, hogy ne legyen kevesebb keresztjük, mint a 
többieknek és reggeli kötélhányásnál, amíg mind a három csapat együtt 
csinálta a kötelet, ő úgy spekulált, hogy dicsekedhessen vele, hogy a. 
ő csapata legtöbb keresztre való kötelet hányt, hogy tizennyolc kötél 
helyett tizennégyet-tizenötöt rakatott a lányával egy-egy kötegbe s maid 
kévekötéskor derült ki, hogy itt is, ott is hiányzik egy-egy marokhoz



a kötői. Ezért hozták be, hogy minden csapat a saját kötéléin* kössön. 
Ilii csal, önmagát csalja.

De különösen azért haragudtak Csapóra, mert a nehéz munka elöl 
mindig lógni igyekezett. Ha az öreg Sós azt mondta, hogy el kelt menni 
a határba, meg kell nézni melyik tábla következzen holnap és el kel
lett intézni előre, hogy a csapatok hova, müven sorrendi»«; álljanak. 
Csapó mindig azon volt, hogy az öreg Sós ne egyedül menjen, hanem 
inkább menjen még Kis Gábor is. mert így kívánja a demokrácia, csak
hogy ő is kibújhasson egy kis időre a munka alól. Es azt is mindig ki
spekulálta, hogy lehetőleg akkor menjenek határt nézni, táblát ölezni, 
keresztet olvasni vagy a gazdaságba széttekinteni, tengerit, lucernát, jó
szágot megnézni, araikor nagyon meleg van, vagy pedig dűlt, vagy 
aszatos búza következett. Saját csapata is haragudott rá, mert a nehéz 
dolgoknál valamilyen űrüggyel mindig cserbe hagyta őket. Ha Kis Gá
bortól nem tartott volna, éppen úgy belemerült volna a naplopásba, a 
fák alatt való hfivösölésbe és a kocsmába való eltekintésre, mint a régi 
bandagazdák és fuvaros vállalkozók szokták, akik mindenféle ürügyek
kel a tanyába vagy a faluba mentek és a kocsmában sörözlek, mialatt 
a csapatuk a forróságban a száraz kortyokat nyelte, mert még friss 
vizük sem mindig volt. Ha mást nem tud ez a huncut Csapó kitalálni, 
akkor liascsikarást kap és sűrűn leteszi a kaszát. Még a lányát is, azt 
a csatri Sárit, aki hajnalig elbújkálna a legényekkel, de reggel kötél- 
csináláskor álltában elalszik és gonoszul felesel, ha valaki rákiált, ami
kor megái! a kezében a kötél, hogy szép álmokat Sári, még azt is ki- 
kiméli. Ha ü elmegy valahová, Sári leül a rend végére, a helyett, hogy 
nekiállna kötni, vagy felváltaná valamelyik fáradt marokszedőt. Es 
kötélért sohasem szalad. Mások meggebednek a cipekedéstől, ő meg 
a sarlóját lóbálgatva sétál a tarlón, mint egy kisasszony, — így beszél
ték meg a csapatok dolgait esti ejtőzködés és pípázgatás közben.

3.

A hordás előtt nagy tanácskozás volt. Amikor az utolsó zab
keresztet is bekötötték, a kaparékot is felszedték és összerakták, Sós 
Mihály kiadta a jelszót: a lányok, marokszedők elmehetnek haza, a 
férfiak gyülekezzenek a dűlő végén: határozni kell a hordásról. Nem 
várhatnak egy napot sem, egy órát sem, kevés az iga, sok a kereszt, 
addig nincs pihenés, míg a termés a magtárba és kamrába nem kerül.

Össze is ültek az árokparton, egy öreg akácfa alatt és Sós Mihály 
előadta, hogy mi itt a gond. A szövetkezetnek majdnem háromezer ke
resztje lett, pontosan kétezerkilencszázhetvenhat és csak négy igája van. 
Kettő ökrös, kettő lovas, A traktorosok már tarlót hántanak és ugarol- 
nak, mert az is sürgős, más vontató nincs, muszáj lesz fuvarosokat 
fogadni, mert a négy iga, még ha eső nem is lenne, nem hordaná be 
két hétig sem ezt a sok keresztet.



Csapó Bandi mindjárt helyeselt Arra számított, hogy az 5 igája 
is mindjárt idejöhetne, keresne is. a lovak is jól élnének a közösből.

De Csiri Borsos csak azért is ellentmondott. — Nem kell fuvaros. 
Azok sokat lopnak, mindig tele az abrakos tarisznya, otthon töreket 
eszik a lovuk, itt meg maggal tömnék. Ismerem őket — és Csapóra 
nézett.

Tóth Jankó, nagy ellensége Csirinek, mert aratáskor összecsaptak» 
de még nagyobb irígye Csapónak, mellé állott: — Persze, ráérünk, úgy
sincs egyéb dolgunk. Minek fizetnénk ki azt a sok búzát a fuvarosok
nak. Nem is muszáj asztagba rakni, hordjuk egyenesen a gépbe, mint 
az uraság szokta . . .

De Sós Mihályban most feltört- a hozzáértő gazda, aki már a magáén 
megtanulta, mi is az a hordás, meg a cséplés.

—-- Éppen a te eszedhez van az, János — nyomta meg gúnyosan 
a Jánost. — A gép elver naponta 400 keresztet, a mi négy igánk meg 
behordana 200-at, de még a maghordásra is iga kell . . .  Majd itt ülünk 
mellette októberig és a hátulja kicsírázik a tarlón — nem gondolod?

Tóth Jankóban felforrt a méreg, különben is könnyen állott nála a 
szó, hamar botra beszélt.

— Na, van kendnek esze, láttuk az aratáson, ha nincs ott Kiss Gábor, 
még most is ott gebedünk a Háromnyárfa-dülőben.

A hangulat felforrt, mindenki beszélni kezdett, az egyik azt kiabálta, 
mit pofázik ez a Jankó, nem lehet lőle szót érteni, a másik azon erőskö- 
dött, hogy ez a fuvarosfogadás mégsem jó, hanem hordják előbb asztagba, 
és azután csépeljenek. De erre a másik ember azt mondta, hogy akkor 
nagyon sokáig állnának kinn az asztagok, a tűznek és a keresztek az 
esőnek kitéve. Varga Imre azon erősködölt, hogy így elmaradnának a 
betakarítási és beszolgáltatás! versenyben. Kovács Gábor, akinek nyolc 
gyereke van otthon, közbevágott, mikor lesz akkor kenyér, neki nincs 
kitartása, már az aratáson is görhemálét evett.

A zaj teljes lelt, Sós Mihály hiába erőlködött, hogy csendet teremt
sen, senki sem hallgatott rá. Nemcsak a hordáson való véleménykülönb
ség robbant ki ilyen hirtelen zivatarban, hanem az aratáson elrakott 
mérgek és irigységek is. Aki ott gyengén dolgozott, mert rossz volt a ka
szája, vagy gyengécskén állt erőben, az most asztagrakó is lehet, ha tud 
asztagot rakni. De a villát is jobban bírja mindenki. Új murika, új rend. 
Most az új rendben való elhelyezkedés izgalma füstölt már a vita mögött. 
Kis Gábor már régen szót kért, de a hirtelen keletkezett zajban oda se 
figyeltek, míg végre a nagy Major Béni, a káplártorkával beordította a 
zajba: — Csend! Az istenit! — , és egy pillanatra mindenki megrettenve 
odafigyelt így vették észre, hogy Kis Gábor akar szólni.

— Várjunk csak emberek, nézzük csak meg, hogy hogy is volna 
jobb — kezdte Kis Gábor, nem valami parancsoló, de még csak nem is 
afféle javasoló hangon, hanem csak úgy, mintha hangosan töprengene.
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Akikben a méreg még nem hűlt le, és a Major Béni ordításával eb 

harapott falós igazság legalább suttogás formájában kikívánkozoit belő
lük, azokat a többiek lepisszegték, Tóth Jankónak meg Mihályi Ferkó 
lökte oda egy szigorú tekintettel kísérve a szót: — Fogd már be a szádatl

— Először az a kérdés emberek, hogy asztagból csépeljünk-e vagy)
keresztből — kezdte Kis Gábor. — Ha keresztből csépelnénk, megspó
rolnánk az asztagrakást, de ha véletlenül nagy esők jönnének, amit sohase 
lehet tudni, akkor fekhetünk itt mellette, amíg megszárad. Vagy kicsírá
zik a kereszt, vagy szárítani kell. Ha nyersen hányjuk a gépbe, akkor 
meg a szem lesz vizes, azt is csak szárítani kell. A szalma kiszáradna 
valahogy, de a törek penészes lesz. Ez így nem jó. És ha keresztből csé
pelnénk, négy igával semmire sem megyünk, abba igaza van Mihály 
bácsinak, oda legalább tíz iga kell. Hét-nyolc hordja a keresztet, kettő-há
rom meg viszi a faluba a magot, mert azt sem hagyhatjuk itt az ég alatt. 
Ez sehogy se jó. - - ' : j t

— Hacsak a magunk négy igájával hordunk és mind az egészet
előbb asztagba rakjuk és azután csépelünk, az — abba megint igaza van 
Mihály bácsinak — sokáig tart. Egy iga egyre-másra, közelről, távolról 
számítva, behord naponta hajnaltól vakestig, hatvan keresztet. Ez négy 
igára kétszáznegyven kereszt. Ha semmi baj nem lenne, szekér nem 
törne, ráf le nem esne, nagy szél nem fúna, eső nem lenne, még akkor 
is két hétbe kerülne. Ez sok idő, igaza van Kovács Gábornak, sok ház
nál már most sincs kenyér. De igaza van Varga Imrének is, nem marad
hatunk le a betakarításban, sem, a beszolgáltatásban sem, a tarlóhántás- 
han sem, az ugarolásban sem. Még a versenyt is meg kéne nyernünk, 
csak nem nevettetjük ki magunkat, ha már a Sándor-majoriak kihívtak. 
Mindjárt itt lesz a harmadik lucernakaszálás is, a tengeri fiókolás is, az 
igának ott is dolga lesz, mert a takarmányt sem hagyhatjuk kinn, egyszó
val, én is azt gondolom, hogy a hordáshoz fuvarosokat kell fogadni, 
amíg már több igánk nem lesz. 1 • ' ! f

Ez így nagyon értelmesen hangzott, csak azon sopánkodtak Csiri 
Borsosék, hogy mennyi búzát visznek el a fuvarosok. Ha csak ezer ke
resztet hordanak is be, legkevesebb két kiló búza kell minden keresztért 
— ámbár hármat kérnek —, de már az is húsz mázsa volna. Milyen jó 
volna, ha az is megmaradna, majd minden családra egy mázsa búza, egyí 
hónapi kenyér.

— Ez igaz — mondta Ki» Gábor — de hát semmiből nincsen semmi.
Majd, ha több lovunk, ökrünk, meg vontató autónk lesz, akkor majd ez 
is megmarad. Most nem lehet mást csinálni, mert kárt kárral pótolnánk, 
ha a hordással késlekednénk. i

Az értelmes szó győzött. Hat fuvarost kell fogadni, az lett a megegye
zés, hogy mentöl hamarabb asztagba kerüljön minden kereszt. Villás 
ember lesz hozzá bőven, mert itt áll az egész csapat.

*
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Jól látták Borsosék, a hordással is lettek bajok. Csapót nem lehe
tett a fuvarosok közül kihagyni, hiszen egyik vezetője a szövetkezet
nek. Még nincs semmi olyan bűne, amiért ki lehetne tenni, de meg az 
nem is megy: az ő földje és az ő munkája is ott van a többié között. 
Ha meg nem lehet kitenni, akkor . nem lehet mellőzni se, mert hogy 
jön az ki, hogy van a csoportban vagy három embernek saját igája is, 
otthon a családjánál és azokat kihagyják a munkából. Ez már csak azért 
sem lehet, mert könnyű azt elhatározni, hogy fuvarosokat fogadunk, 
de ilyenkor, amikor mindenki azon siet, hogy minél hamarabb szérűre, 
aztán meg kamrába és a malomba vigye a gabonát, nem olyan kőny- 
nyű ráérő szekereseket találni. Két hét múlva, amikor a magáét min
denki hazavitte, lenne akár száz is. Az • uraságoknál is így volt. Csak 
akkor mentek a fuvarosok másnak hordani, amikor a maguk kévésén 
már túl voltak.

Bizony csak Csapó Bandihoz kellett folyamodni, ő ismeri a fuva
rosokat, szedjen össze vagy hatot, ö  aztán össze is hozott egy bandát, 
úgyhogy közben egy pár szekér mindig a sajátjukat is hordta és a 
szerte levő cséplőgépeknél is helyt állt, mialatt a többi a balószegi szö
vetkezetnek hordott

Ezek a fuvarosok aztán sok mérget hoztak a szövetkezet tagjainak.' 
Ezek megszokták a régi világban az uraságoknál is, meg a gyalog- 
parasztoknál is, ha egv-egy fuvarra elhívták őket, hogy «nyomtató 
ökörnek nem kötik be a száját» és dugták, tömték a lovaikat .a szövet
kezet terméséből. Az uraságoknál csak a kerülők szemét kellett meg
kenni egy kis pálinkával és már nem látták, hogy mit esznek a lovak 
é-s mit lopnak a fuvarosok, a gyalogparaszt, meg, ha véletlenül termett 
egy szekér harmados tengerije, örült, ha fuvarost kapott és hogy no 
mondják, hogy fukar a szegény, kicsire nem nézett és annyit adott a 
lovaknak, amennyi beléjük fért. Itt ugyan ki volt egyezve, hogy takar
mányt hozzanak, hoztak is egy kis sásos szénát vagy sarját, de csak 
azért, hogy a lovak kitöröljék a szájukat a sok berágott árpa, zab és 
rozs után és csak azért, hogy hascsikarást ne kapjanak a sok abrak
tól, mert a jószág épúgy ráún a mindig egyforma jóra, mint ahogy az 
embernek is jói esik a hús közé a bor, vagy a saláta.

Sós Mihálynak eszébe sem jutott, hogy ez másként is lehelne, 
hiszen a jó lótartó ember a sajátját sem sajnálja a jószágtól. Amikor 
hordás vagy tengeritőrés van, annyit eszik mindegyik, amennyi bele
fér, de csak amikor ráér. Hajnaltól estig csak olyankor harap a ló, 
amikor áll, rakodik vagy lerakodik. Néha még az ebéd is úgy megy, 
hogy az ember is fal, a ló is harap valamit, aztán gyerünk, mert hajtja 
egyik dolog a másikat, vagy hajtja az embert az idő, jön a felleg, az 
eső vagy a szél, vagy siettet a cséplőgép, vagy a szántás, vagy a szer
ződés, mikor mi. Különben is Sós Mihály mindig fenn volt az asztag
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tetején és nem tiulott mindent szemmel tartani, nem ügyelhetett arra 
is, hogy a fuvarosok minden lerakásnál új kéve kaparékot löknek a 
lovak elé s azok csak a fejét rágják le a drága gabonának, a többit 
szétvágják, összetapossák, miközben a legyekhez csapkodnak és az asz- 
tag mellett bokáig ér a szem, belekeverve a porba. Az emberekben forrt 
a méreg, de resteltek szólni, mert ez az elnök kötelessége volna. Ha köz
ember szól, megkaphatja az élesszájú fuvarosoktól, hogy mi van itt, 
mindenki parancsol? Hát ki itt a gazda? A napszámosfajta emberek 
közt kevés olyan van, aki az asztagrakásnak mestere lehetett volna. 
Már pedig a szövetkezet asztagjait nem lehet csak úgy összehányni', 
tövivel-hegyivel, görbén és gödrösen, hogy az eső bele folyjon és a kutya 
is megugassa csudálkozásában. Ezt parancsolja a célszerűség is, a hasz
nosság is, de a becsület is. Az asztagok szépek, formásak, körte- 
szárúak, jól hajazottak és jól szegettek legyenek, hogy az esöszemek 
legörögjenek, az emberi szemek meg végig simuljanak és megpihenje
nek rajta, mert messzi határokból nézik a szövetkezet asztagjait.

Így Sós Mihály, aki mégis a maga gazdája volt és életében már 
sok asztagot megrakott, mindig a tetőn volt. Hajazott, bélelt, szegett 
és kötözött. Még pipázni sem ért rá lejönni, mert a kéve szüntelen folyt 
felfelé és nem állhatott meg tíz-tizenöt ember azért, mert egy pipázni 
akar. Ezért titokban ő is betette a bagót, ha már nem bírta dohány 
nélkül. De ezt gondosan rejtegette a többiek előtt, épúgy, mint ezelőtt 
Zsuzsi néni előtt, mert mégsem lenne jó, ha a tagok megtudnák, hogy 
az elnök bagózik. De mit tegyen az ember, ha fröstöktől délig, déltől 
estig nem jöhet le az asztag tetejéről. Itt nem lehet sem cigarettázni, 
sem pipázni Rendes ember még a testi dolgát is munka előtt intézi. 
Igaz, hogy némely asztagrakók a régi világban megtették, hogy a kazal 
tetején is rápöffentettek jólzáródó kupakos cseréppipájukra, ha az in
téző vagy a kerülő nem látta, az is igaz, hogy ebből sose lett tűz, mert 
az ember vigyázott, a markában tartotta a pipát, míg néhányat szip
pantott, hogy érezhesse kicsit a füst ízét, aztán eloltotta és betette a 
bagót. Máskor meg csak a hideg pipát rágta s ha valaki rákiáltott, hogy 
ne pipázzék kend, visszamutatott, hogy nem ég, csak rágja. De az el
nök most nem adhat rossz példát, még hideg pipával se, azért csak 
titokban dug a szájába egy kis gombóc dohányt.

Csiri Borsos nem restelli, ő nyíltan bagózik. Hosszú időkön át 
aszlagrakó és kazalrakó mester volt a Sándor-majori uradalomban, ott 
szokott rá a bagózásra, amikor úgy hegyezte-tetézte a kazlakat, hogy 
már csak a szénaemelődaru járt hozzá, mert a létrák és a villások is 
mélyen lemaradlak.

Ebből aztán, hogy két különböző ember tetézte az asztagok végét, 
baj is lett Máskép rakta, hajazta és tetézte az asztagot Sós Mihály és 
máskép Borsos Lajos. Amikor a közepén összeérkeztek, úgy nézett ki
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az 'asztag, mintha két olyan ember találkozna, akik utálják egymást. 
Az egyik erre hajlott, a másik amarra. Az emberek gúnyolták az asz- 
tagrakókat, hogy a Borsosé balra dől, a Sósé meg jobbra hajlik, azok 
meg dörmögtek, bogy a másik nem vezeti jól a falat, a bélelést vagy 
a hajazatot és dühösen kiáltottak oda a bírálgatóknak: — Csináld te, 
ha jobban tudod!

Meg lehetett volna úgy csinálni, hogy mindegyik mester más-más 
asztagot kezd, de abba meg a tagok nem egyeztek bele, hogy két asz
tag legyen sokáig darabban, mert nincs hozzá ponyva és ha valami 
nagy eső lesz, fenékig ázik. Hogy csak egy végén rakják az asztagot és 
egy mestere legyen, abba meg a fuvarosok nem egyeztek bele, mert ők 
nem azért jöttek, hogy az asztag mellett ácsorogjanak és várják, míg 
rájuk kerül a sor, hanem rakodni, menni, rakódni, menni. Két mes
terhez két oldalról állhatott oda a szekér és percek alatt felhányta mind
egyik és ment ki a tarlóra, ahol Kis Gábor volt a csapatvezető. Neki 
kellett számontartani, hogy melyik fuvaros hány keresztet visz be és 
neki kellett gondoskodni róla, hogy a keresztek helyét jól felkaparják 
és a kaparékot, meg a kibomlott kévéket is felrakják, mert a fuvaros 
csak a keresetet hajtja, neki csak a keresztért fizetnek, nem a kaparékért.

Még arra is neki kellett ügyelni, hogy ne törjék, tapossák, csépel
jék nagyon a gabonát, mint az uraságnál szokták, ahol annyit kita-. 
posták a kalászokból rakodás közben, hogy a szekérderékban a pony
ván, vastagon állott a szem. Ezt az abrakosba gyűjtötték, azután meg 
zsákba szedték és hazavitték. Schlézingernél, meg a káptalannál, ahol 
kicsire nem néztek és jó pálinkaszerető kerülők voltak, szombatestén
ként zsákok voltak a derékban a szalma alatt az így gyűjtött gaboná
iról. Szegényember úgy él, ahogy tud és liát van az uraságnak, ez volt 
az elv, de most a szövetkezet emberei is szegények és nem mehet a 
régi módszer.

Csapó a fuvarosokat kormányozta, de olyanformán, mintha inkább 
a fuvarosok vállalkozója, mint a szövetkezet vezetője volna.

4. /
Búg a cséplőgép, nyeli a kévéket, néha önti, máskor csorgatja a 

szemet. Sós Mihály a mázsás, Csapó és Kis Gábor etetők, Major Béni 
és Mihályi Feri zsákosok, ők  mennek a szekerekkel, ők hordják be a 
szövetkezeti magtárba is, meg a tagokhoz is a gabonát. Tele is vannak, 
mint a csap, összeisznak pálinkát, bort, sört, ahogy jön, mert mindenki 
megkínálja őket, ahová életet visznek. Major Béninek a szeme véres, 
neki ott jön ki az ital, Mihályi Ferinek a hangja nő meg, zsákosnak 
való rossz lityakja félrecsapva áll a fejebűbján. Úgy hányják-vetik a 
zsákot, szekérre fel, szekérről le, mintha az nekik csak gyerekjáték 
volna és csakugyan könnyű is a zsákolás és tiszta munka, annak, aki 
bírja. Csak nem mfedenki bírja. Szív kell hozzá és tüdő, váll, kar, de
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rék, ín és jó boka, ami az öregebbeknek már nincs, a fiataloknak meg
még nincs. A zsákosok az erő jogán, szesszel is fűtve, a többiekre egy 
kicsit lefelé néznek.

A többiek, a közemberek az asztagon, a szalmánál és a töreknél 
vannak. Váltva, sorba, mert hallgatni a cséplőgép bugását nagy élve
zet, még nézni is megjár, de benne lenni a porban, zajban, forróság
ban már nem olyan mulatság, amit nagyon kívánna az ember.

De megy a dolog, mert mennie kell. Akik ma az asztagon vannak 
és kévét hánynak, holnap a szalmakazalra mennek, rudashoz és elevátor
hoz. A töreknél meg lányok vannak, akik az apjuk vagy bátyjuk he
lyett jöttek, ők  vannak a legnagyobb porban, de az már régi hit, hogy 
nekik nem árt semmi, nekik jó a tüdejük és friss a vérük. Vékony 
csontjaik vastag húsokba vannak burkolva, farukon reng a hűvös hús, 
pirosbarna lábukszára ragyog és feszül és szívük-tüdejük fölött kívül
ről rengő mellek őrködnek.

•

Itt aztán kijön mindenkiből, ami benne van. Az aratás egyforma 
munka, hamar rávall arra, akit tágít, a sorból még kilépni sem lehet, 
a hordásnál már széjjel vari szórva az ember, tarlóra, szekérre, asztag- 
lyukba, létrára, hajazáshoz, nem tudja szemmel tartani egymást, a 
cséplőgép meg uralkodik a csapaton. Annak szolgálni kell, mert ha 
fuldoklik a töméstől, vagy üresen búg, ha felakad a kanál vagy a tö- 
rekrázó szalmába fut a szem, vagy leesik a villarázó szíj, egy embernek 
a hibája miatt az egésznek a munkája megakad.

Most derül ki, hogy az asztagrakásnál nem elég arra ügyelni, hogy 
az asztag takaros, jól bélelt, jól hajazott legyen. Még az sem elég, ha 
egymástól éppen a kellő távolságban vannak az asztagok, hogy éppen 
befér közéjük a cséplődob, de még le lehet ereszteni az etetőasztalt és 
a törekhordó lányok is elférnek a gép faránál, hanem arra is kell gon
dolni, hogy az asztagok jól legyenek rakva a széliránynak. A gazdák 
ezzel nem szoktak törődni, nekik a munkások szeme sose fújt, ők csak 
a saját kazlaik jó fekvésére gondoltak. A cséplőmunkások törődtek vele, 
de már csak úgy, hogy szidták a gazdát, amiért nincs annyi esze vagy 
jósága, hogy a széljáráshoz is jóirányba rakatná az asztagokat.

Most minden bajnak Sós Mihály az oka. A szél legtöbbször észak
ról vagy délről fúj; vagy a gép elejét borítja porba vagy a hátulját 
Mindig az haragszik és szidja Sós Mihályt, aki a porban áll. Ha meg 
keresztben áll a gép a szélnek, vagy a szét fordul nyugat felől, akkor 
meg leemelgeti a szíjat a kerékről. Hiába gyantáznak, a szíj meg-meg- 
libben, a közepén élére fordul a szél erejétől és már repül is le, úgy, 
hogy néha összerándul, mint a tíízbelökött kígyó.

Szabó Miska nem jött a géphez, szégyelte magát az aratásért, he
lyette a bátyja. Jani jött, aki bejárta már a félországot, gyárba is járt,
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vasúton is, bányában is, sehol nem tudott megragadni, de minden hun
cutság ráragadt, amivel a napot lehet lopni és a többieket be lehet
csapni.

A Csiri Borsos csapatjában van, de nem érzi tagnak magát és so
kat lóg. Ha neki terül a hosszú asztagon a hat villás, egyszer csak azon 
veszik észre, hogy Jankó már megint nincs köztük. Lenn van a lajtnál, 
iszik vagy csak hüti magát a vízzel, vagy odabújik a traktorhoz, kicsit 
ácsorog a gép körül, cigarettát csavar, aztán, mivel a gép körül nem 
szabad rágyújtani, kimegyen a dűlőre vagy száz lépésre, odaül az öreg 
akác alá, nekitámasztja a hátát, nyugalmasan nézi a búgó, portfüstölő 
gépet és cigarettázik. Majd ha elszívta', megint nyugalmasan eldörzsöli 
a tüzet, és megindul, a villáját a földön maga után húzva, vissza az 
asztagra. De nem siet; tiszta nyereség neki az az idő, ami így eltelik.

Máskor a szalmakazal mellett a hűvösben hencsereg a lányokkal, 
akik ha kevés a törek, mert szívós a gaz, vagy mert rozsnak, zabnak 
kevés a pelyvája, felváltva dolgoznak és az egyik pár mindig pihenő
ben van. Fogdossa őket, a lábukat piszkálja hosszú szalmaszállal, titok
ban megoldja a kötőjüket, vagy összeköti a kötőjük madzagját s ami
kor hirtelen felugranak, mert meggyűlt a törek és kiabálnak a törek- 
kaparók, akkor leszakad róluk vagy belehasad a kötő. Máskor meg el
lopja a zsebkendőjüket, vagy a pici tükröt, amivel miircos kis arcukat 
nézegetni szokták.

De Csiri Borsos Lajos nem az az ember, aki sokáig tűri az ilyes
mit, Nem akar kezdeni, mert így is azt mondják rá, hogy vadember, 
de amikor a második, harmadik napon is ez folytatódik és délután, 
amikor mindnyájan az asztagfeneket hányják felfelé a magas dobra 
és még a sarkukon is csurog a leve, az ingük meg fekete, mintha po
csolyába mártották volna, a levegő fülledt, messze délnyugaton nehéz 
fekete fellegek emelkednek, elmúló módon messziről égzengés hallik, 
a levegő tele van villamos feszültséggel, az emberek tele vannak ide
ges igyekezettel, hogy be ne ázzon az asztagfenék, mindenki siet, igyek
szik, csak Szabó Janit nem izgatja a dolog, akkor mégis rákezdi:

— Hallod-e öcsém János? Az lehet, hogy te sokfelé jártál már, 
biztosan jobban tudod a farmozgatós táncot mint én, dehogy te nem vagy 
rendes munkás ember, az már egyszer biztos. Hun láttál te olyat, hogy 
hat ember közül mindig csak egy járjon cigarettázni? És hun láttál 
olyat, hogy az asztagfenékről elmenjen valaki pihenni vagy szórakozni?

Szabó Jani gúnyosan mosolyog:
— Na, és mi baja kendnek velem? Miért nem megy maga is! Majd 

bolond vagyok itt meggebedni a kendlek jókedvéért.
Csiri Borsos nem olyan ember, ha kicsi is, akivel így lehet beszélni 

és mindjárt a vastagára fordítja:
De az anyád tekergő szentségit, én pedig megmutatom hogy
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vagy dolgozol, vagy megszökő! — és a villa akaratlanul megállóit a 
kezében.

Szabó Jankó nem hagyhatja magát, már csak a lányok miatt sem, 
akik éppen mellettük rakják a töreket és már meghallották még a gép 
zaja mellett is, hogy valami történt az asztagosok közt és most meg
rettenve, de kíváncsian fülelnek — és az ő kezében is megállott a villa.

Ä többi asztagosok, kicsit megrexzentve, annál hevesebben hány- 
\ ják a kévét, hogy legyen fönn mit etetni és azért is, mert irtóznak a 

veszekedéstől, ismerik a kis Csirit és a tekergő Jankót is.
Egy pillanat az egész, a forró levegő még forróbbá válik, az arcokon 

láng csap szét.
— Kend szöktet meg engem — sziszegte Jankó — kend? Oltó

helyemből sem állok fel kend előtt — érti? Micsoda kend? — kicsoda 
kend? — egy görcs, e g y . . .

Csiri Borsosnál mindig az volt a nehéz pont, amikor valaki a ki
csiségére utalt, ezt nem bírta józanon, éppen azért, aki sérteni akarta, 
gyilkosul mindig ezt vágta neki oda.

Szerencsére Kis Gábor pár lépésre onnan, éppen a gép elejénél állt, 
a zsákokat kötözte és ismerte Borsos Lajost. Kiengedte a kezéből a 
zsákot, csak úgy puffant és felugrott az alacsony asztagfenókre. Éppen 
az utolsó pillanatban, hogy Borsos Lajos kezében megkapja a villát.

Ä gép körül nagy riadalom keletkezett, mindenkinek a kezében 
megállott a szerszám, a lányok a rémülettől elvissantolfák magukat, a 
dobról Csapó és a kévevágó lány lefele bámult, az etető szemüvegen 
keresztül, a szemfüles traktorvezető lelassította a gépet, az emberek 
kezdtek összeszaladni.

De Kis Gábor visszakiáltott: —- Hadd menjen a gép, adjátok bele! 
— Régi munkás volt, sokat látott már ilyet, tudta, hogy az a legjobb, 
ha megyen a gép, mert az üres gép húzza az embert, mint lakodalom
ban a muzsika, ráérnek vitatkozni a bajon majd estére, amikor már 
lehűlt a méreg egy kicsit.

Csiri Borsos is megjuhádzotf, nagyon szerette a Gábor komáját, mert 
a* sose nézte le a kicsisége miatt, sose beszélt vele felülről. Kis Gábor 
ismerte Borsost, tudta, hogy egész ember magáért, dologban is, de vere
kedésben is. Borsos restelle előtte, hogy már megint vele van baj és 
mintha mi sem történt volna, reszkető dühvei ugyan, de annál vadabbal 
hányta felfelé a kévéket a dobra.

Jankó is megrestelte magát egy kicsit és bár Csiri Borsost le sze
relte volna szúrni, mégis nekiállott, hogy dühét a munkában vezesse 
le. A gép új erőt vett, a nagyszíj meglibbent s szinte összecsapódott a 
hirtelen hajtástól, a lányok kiabálni kezdtek: — Gábor bácsi tele a zsák, 
melléfolyik! —• Kis Gábor odasietett, hirtelen lecsapta a záróvasat és 
új zsákot rántott elő, de még visszaszólt, hogy majd estére beszélünk 
róla, raosl hadd menjen a gép.
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Az öreg Sós akkor vette észre, amikor lelassult a traktor, de akkor 
is odanézett először, azután a dobra. El volt merülve az összeadásba 
és ilyenkor se látott, se hallóit, meri ha félbehagyja a számsort, akkor 
kezdheti újra. Mire felállolt és levette a pápaszemét, akkorra vége is 
lett a kis zivatarnak.

Este aztán vacsora után, a tűznél megbeszélték az ügyet. Sós Mi
hály nem tudott hozzászólni, Csapó is csak a dobról látta, hát Kis 
Gábor mondta él, mi a baj.

Az emberek fáradtak voltak, jólesett a hűvös estében ejtőzni a 
nappali forróság után, most lehetett értelmesen elintézni a kérdést. 
Csiri Borsos azt követelte, zavarják el Szabó Jankót a géptől. Voltak 
olyanok, akik meíléálloftak, de a nagy többség nem szerette a bajt, 
az otthoni rossz hírt, ami az ilyenből kijön és nem avatkozott bele.

Hogy a vita el ne mérgesedjen, Kis Gábor vette át a szót:
— Én azt mondom emberek, ezt a bajt most még felejtsük el. Szabó 

Jani menjen át a másik csapatba, cseréljen valakivel. De, hogy ilyen 
baj többet ne legyen, rendet kell csinálni a váltásba. Ne menjen el senki 
se cigarettázni, se inni, se semmiféle dolgára, hacsak éppen hascsitkarás 
nincs rajta, csak amikor rajta van a sor. Ha jól beosztjuk a munkát és 
tartjuk a sorrendet, mindenkinek jut egy kis szuszogni és pipázni való 
idő. Aki a dob szájánál van, az asztagon vagy az elevátornál a szalma
kazalon, etetőváltáskor mindig lemegyen a földre, dolgát végzi és há
túira áll. Addig a többi helytáll. Így sorban mindenki ihat, pipázhat és 
nem lesz baj.

— Jó lesz a’, jó lesz a’, — mondták az emberek, örültek, hogy nincs 
több baj, mert olyan jólesik a csendes estében a munka után békében 
tanyázgatni. Szemek, gégék, orrok, szájpadlások ilyenkor heverik ki 
az egész napi kínzást.

*

Pár nap múlva a lányok között ütött ki a baj és megint csak Szabó 
Jankóval. Ez a fiú nem tudott belenyugodni, hogy ahol lányok vannak 
ő ne kezdjen velük valamit és amikor csak tehette, mindig dongta őket. 
De ezt telte a traktoros is, akinek lehetett ugyan valakije, de valahol a 
messze városban és a jólmenö kis gép mellett únta magát, kevés dolga 
volt, egész nap a hajladozó lányokat nézte a gép végétől, vagy a satu- 
ládától és hát szívébe fúródott a kívánság. — Milyen lányok, milyen 
lábak! — egész nap ezen evődött és esténként megpróbált tájékozódni 
a lábak közölt.

Igen hamar meggyőződött azonban arról, hogy ez nem is olyan 
egyszerű, mint ahogy első látásra hitte. Szabó Erzsi ugyan szabadszájú 
lány, nem igen hagyja magát zavax'ba hozni, még trágár szavakkal sem, 
de itt van Varga Imre, akinek valami köze van hozzá. Előbb úgy lát
szott, hogy a szeretője, mert mindig komáztak és nagyon otthonosan
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viselkedtek egymással szenten, de hát furcsa ez a falusi divat, a legény 
a saját menyasszonyával nem nagyon rendetlenkedik és nem mond 
neki vadakat, de a komája menyasszonyának, aki majd a komaasz- 
szonya lesz, már igen És Szabó Erzsi az Imre kedves komájának, aki 
most katona, lesz a menyasszonya. A másiknak, Tóth Esztinek itt van 
az apja, aki törekrakó mester és úgy vigyáz a lányára, hogy minden 
szavát és minden lépését számontartja. Van rá oka, a másik lánya éppen 
a cséplőgépnél csúszott el. Kisunoka van a háznál.

A harmadiknak, Balogh Zsuzsinak, itt a vőlegénye, a Mihályi Feri. 
Olyan ember, akivel nem jó volna összeakasztani a bajuszt. A negyedik
nek megint katona a vőlegénye és úgylátszik komolyan veszi a hősé
get: nem állja az udvarlást, az ötödik csendes, szemérmes lány, nem 
lehet hozzá közelíteni se. Egyedül Szőke Terus az, akinél valami remény 
lehet.

Igen, de az a baj, hogy Szal>ó Jankó is így végignézegette a lányo
kat és ő is Terusnál kötött ki.

Ebből az lett, hogy délben, este, meg amikor valami kis szabad idő 
volt, mindig a Teríts körül dongtak.

Ez hagyján, de esténként néha eltűnt a Terus és eltűnt utána 
Jankó is. A lányok, akik számontartják egymás minden lépését, sóhaj
tásait és szerelmeit is, szörnyűlködni és pletykálni kezdtek.

Lehet, hogy nem történt semmi, Terus sokat próbált lány volt, vá
rosban is szolgált, tudta kezelni a férfiakat és nem maradt el soká. de 
mégis szemet szúrt már mindenkinek, csak még nem szólt bele senki. 
Sós Mihálynak lett volna a kötelessége, de neki nem volt szeme az ilyes
mihez. ö  esténként nem is aludt a csapattal a szérűn kívüli tanyahelyen, 
hanem a gép előtt, a zsákok mellett, a kinnmaradt zsákmáglyákat és 
félbenmaradt zsákokat őrizte. Különben is öregesen, szekeresember mód
jára aludt. Ha letelte a fejét, pár pillanat múlva egyet horkantott és 
már fújta is a kását Igaz, hogy sokszor és könnyen ébredt éjiszaka, ha 
valaki félredolgára ment és hersegett lába alatt a tors, ha éjféli telleg 
csúszott a hold elé, vagy ha hajnali szélroham szaladt át az asztagok 
között, mindjárt í'elpislantott, de most nem vett észre semmit. Igaz, hogy 
nem is történt semmi.

így azt sem vette észre, hogy a traktoros és Szabó Jankó között 
nehéz a helyzet. A traktoros régen távol van a városi lányoktól és nagyon 
belenőtt a vágyaiba a Szőke Terus fürge alakja, huncut szeme és kerek 
kis lába, de Szabó Jankó úgy őrzi, mint kutya a koncot: ha nem is 
bírja megenni, de nem enged hozzá másokat nyúlni.

A csapat véleménye szerint a főbűnös a Terus, aki nem tartotta 
magát a tisztességhez és magába bolondította csalogatta a két férfit. 
Nem gondolta meg, hogy itt nem lehet úgy tenni, mint a városban, 
hogy ha meguntam az egyik katonámat, akkor a jövő vasárnap másik 
irányba megyek sétára, hogy ne találkozzak vele.
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A botrány nem tört ki, csak sustorgott, amíg szombat hajnalon,
amikor is korábban keltek, hogy délután korábban hazaméhessenek a 
messze faluba mosakodni, tisztálkodni, Sós Mihály bácsi végigjárta az 
alvókat, hogy csendben, anélkül, hogy zavarná az alvókat, fel
keltse az etetőket a gép kenéséhez és Szabó Jankót a lányok fekvő*, 
helyénél, Terus mellett találta.

— Hát te mit keresel itt? — rúgott bele a Jankó talpába.
A Terus apja, az öreg Szőke, szövetkezeti tag, nem bírja már a tü

deje a cséplőgép porát, ezért küldte maga helyett a lányát és így a lány 
is a Sós Mihály felelősségére van adva, a közösséghez tartozik.

Szabó Jankó ijedten riadt fel és az első pillanatban azt sem tudta 
hol van. Soká fenn volt az éjszaka, de nem tudott Terushoz közel fér
kőzni, meri a huncut lányok szintén nem aludtak és ha ő megmozdult 
vagy közelíteni próbált Terushoz, azok is mozgolódtak, köhintettek vagy 
csiklandósat kaccantottak.

így tartott ez éjfélutánig, amikor is Jankót végre úgy elnyomta 
a hirtelenjövŐ, szemetragasztő, mézízű hajnali harmat, hogy nem tudott 
visszamenni á saját vackára. A traktoros már előbb elment, nem győzte 
kivárni Jankót, mert neki a gépje mellett kell hálni. A jó traktorosnak 
ilyenkor a gépje a felesége, mint a jó katonának a puskája.

Valamit motyorékolt Jankó álmos szájjal, hogy én nem is tudom, 
soká fennvoltunk és úgylátszik itt rekedtem, de Juhász Miklósné, a 
kévevágó hadiasszony, aki mint özvegy szintén a lányok közt aludt 
és nagyon mérges volt az elrontott éjtszakáért, mert hiszen ö is izga
tottan fülelt, hogy törlénik-e valami Terusék közölt, mérgesen támadt 
Mihály bácsira:

— Na, hiszen maga is jó elnök, nem vesz észre semmit. Nem látja, 
hogy nem tud az ember aludni az ilyen latroktól. . .  és mondta tovább, 
még azt is, amit nem kellett volna. Terus a takaró alá bújt és a ráz
kódásról úgy látszott, hogy sír. A többi lányok csak tibláboltak: szégyen
kezés, gonosz kis kacagások és kárörvendő nőstényiség kavargóit bennük.

Mihály bácsinak megállóit az esze. Erre ő nem volt elkészülve. 
Világéletében a maga házában elég volt neki Zsuzsi nénivel, meg a sa
ját lányaival hajolni, most niég a más lányaira is neki legyen gondja.

A gép búgott, menni kellett dologra, de ez most már nem marad
hatott annyiban. A traktoros és Szabó Jankó közt is baj vau. Csak egy 
kis ital kell és kész a veszedelem, de Terus és a többi lányok közt is 
elromlott a helyzet.

Mit lehet itt csinálni?
Mihály bácsi ezt már nem tudta, hanem Kis Gáborhoz fordult.
Kis Gábor már tudott a dologról, de eddig nem tartotta számon, 

mert szokott ez így lenni a Csapatos munkások között és hát nem akart 
minden lében kanálkodni.
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Igen ám, de itt szövetkezeti tagok között vag}7unk és valahogy 
helyre kell hozni a hibát.

Nincs más, Jankónak el kell hagynia a munkát, de. a lánynak is. 
Nem is a saját hibájuk miatt, mert talán nem is történt semmi, hanem 
a közösség békessége miatt.

Szerencsére Terusnak megvolt még az egészséges lányesze és nem 
jött fel a géphez, hanem a vackán maradt és kis idő múlva, csendesen, 
mint aki beteg, hogy az úton ne kérdezgessék, ne találgassák, elballag- 
dált haza. Pár nap múlva augusztus elseje, elmegy vissza a városba cse
lédnek, mert itt most már nem bírná ki, míg el nem felejtik.

Másnap, vasárnap határozlak a Szabó Jankó sorsáról is. Kis (labor 
maga szólt be a gyűlésről hazamenőben az élesnyelvíi Szabónéhoz, hogy
küldje inkább a Miska fiát, mert az, ha gyengébb is, de nem csinál any-
nyi bajt, mint ez a Jankó.

He

A második héten, már a munka derekán, megjött az igazi kánikula. 
Néhány napig tiszta idő volt, szél se főtt, forrt a levegő, sárgás gőz «111 
az ég alján és már az éjtszakók is kezdtek melegedni.

Majd aztán megindult a szél, de délről, valahonnan Afrikából hozta
a forró levegőt. A legyek már a hűvösön is csíptek, a lányok, ha lefe-
kiidtek az asztag árnyékába, szoknyájuk alá húzták a lábukat, az ar
cukat kendőjükkel takarták el. Még így is fel-felvisított valamelyik, ha 
elszunnyadtában kidugta lábát: — Jaj. az íz egye meg, de csíp.

Minden bogár, minden madár, minden öregember azt érezte, hogy 
valami nagy idő lesz. Égiháború, zivatar, vagy szélvihar, de biztos, hogy 
megérkezik.

Meg is érkezett. Pénteken délelőtt már-már kibírhatatlan volt a hő
ség. A gyengébb szívek pihegtek, a tágabb tüdők lihegtek, mindenki bá
gyadt és mégis ingerült volt. Lányok hirtelen összekaptak, férfiak ha
mar az Isten körül jártak, csak néhány ember, köztük Kis Gábor és 
Csiri Borsos Lajos viselték tűrhetően a fiillesztő időt. Csiri Borsos szi
kár kis teste olyan volt, mint a szíj, kevés izzadtságot adott ki és a 
sovány kis test felett mokány kis akarat uralkodott. Azt, hogy valami 
nagy idő lesz, azért ő is érezte, de várta is. Nem baj, kell a tengerire, 
bárcsak térdigérŐ eső lenne.

Délután egyideig még nem volt semmi, csak a levegő sűrűsödött. 
Majd uzsonna után, már úgy estefele a nap elhomályosult és a délnyugati 
határ kezdett setétedni.

Egy nagy asztag meg volt kezdve. A hajazat már lement róla, a 
derekát hányták a gépbe. Mindenki érezte, hogy valami lesz, de ez már 
inkább az öröm izgalma volt, mint az aggodalomé. Az asztagnak már 
nem árt, hacsak villám nem éri, ponyvák is vannak, egy a gépre, egy 
a darab asziagra, hadd jönne hát már a frissítő eső.
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Nem is tettek semmi készülődést. Mihály bácsi csak annyit mon
dott: — Éjtszakára feljön az idő. Jó volna, ha a szekerek kiérkeznének 
ide naplemente előtt, hogy még világosan visszajutnának a kövesútra 
mert az út csúszós lesz, ha valami eső jön.

Kis Gábor fenn volt a gépen, etetett, Csapó meg lenn kötözte a 
zsákokat és segített a mázsálásnál, ahogy a pihenő etetők szokták.

Mihály bácsi odament az asztagosokhoz, éppen Cski Borsosék vol
tak ott megint. — Lajos, szakítsátok fel a végét, hányjuk bele gyorsan, 
a többit már beéri a ponyva.

Neki is láttak Borsosék, a megkezdett részt levágták és tépték, cibál- 
ták a kévéket, hogy mennél kevesebb maradjon kitéve az esőnek.

Mindenki elmerült a maga munkájába. A kazalrakók gyűrték, tapos
ták a bőven ömlő szalmát, a törekrakó taposta, lapogatta, egyengette 
a törekkazlat.

Mihály bácsi szokás szerint szintén belemerült a maga számadásaiba. 
Megjöttek a szekerek és minden gondja az volt, hogy azokat megrakat
hassa és útnakindíthassa és az, hogy meg ne lopják, mert a kocsisok
nak és a zsákosoknak nem lehet hinni. Kilopják azok a legügyesebb 
kulcsár szemét is, hát még a Sós Mihályét, aki világéletében csak a 
maga kevés termésével bajolt.

Így történt a szorgos munka közben, hogy a cséplőgép szokatlanul 
mohó, diibörgős morgása mögött, ami azért volt, mert az asz tagfenékről 
nyersebb kévéket kapott és fuldoklóit tőle, senki sem figyelt oda, hogy 
délnyugatról egymásbafolyó égdörgés közeledik és előseregeit höm
pölygő, földetseprő szürke viharfelhők alakjában már küldi is.

Pillanatok alatt sötét lett, amit mélyített az is, hogy a belehasító 
villámok elvették az emberek szemefényét.

Most már mindenki megriadt egy kicsit és a maga munkáját sze
rette volna rendbe hagyni. Az asztagosok a feneket szerették volna még 
felszedni, a kazalrakók kiabáltak a szalmáscsapatnak, hogy kötelet a 
kazalra, a törekrakó mester veszekedett a lányokra, hogy segítsenek le
kötelezni a kazlat, az etető és a kévevágó a dobon lévő, bokáig érő 
búzaszemet szerette volna még betakarítani. Sós Mihály a szekerek meg- 
rakásán izgult és kiabált a szalmarakóknak és az asztagosoknak, hogy 
menjen oda két-két ember, hányják meg gyorsan a szekereket, hogy 
kiérjenek még a kövesútra.

De minden kiabálás beleveszett már a vihar zúgásába. A földön 
hentergő szürke felhő vegyest volt porral, amit messzi utakról szedett 
össze és a következő pillanatban elborította az egész szérűt a por. 
A szél üvöltött és beleragadt, amibe tudott. A szalmakazlat a betetézett 
végén elkezdte emelgetni, emelgetni, eleinte nem bírt vele, tartották a 
kötelek és így csak a szabadon álló csomókat kapta fel és vitte a leve
gőbe. De a szél nem nyugodott, a kötelek feszültek, tágultak, a rés szé-
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lesedet t, aztán új roham jött, a megnyomó, békítő eső késett, egy kötél
elszakadt, a kazal teteje megemelkedett, erre a másik kötél alsó vége 
kicsúszott a bújtatásból és aztán egy billenéssel lefordult az egész tető, 
nyakukba az embereknek, akik most még az utolsó pillanatban is baj
lódtak a lekötéssel. De a szalmakötelek szétszakadtak, mert elfelejtették 
a kazalosok megvizezni és a hőségben ropogósra száradtak.

A törekkazalnál tartottak a kötelek, mert az öreg Tóth régi és jó 
törekrakó mester és. gondosan rendbentartja a kazlat és a köteleket, de 
ezeket meg végigborotválja a szél és kisodorja a kötelek alól a töreket. 
Kisodorja és viszi, viszi szerte a nagyvilágija.

Az asztag felszakított hajazatát szintén megkezdte a szél és búza
kévék is kalimpálnak a füstölgő sűrű levegőben.

Már az első nagy szem esők is lepottyantak, a szél esihadt egy kicsit, 
aztán új rohamra jött, de még sehol sincs rend. Sós Mihály még mindig 
kiabál, hogy csak a szekeret megrakni, mert elázik a mag és hogy szal
mát ide, mert a zsákokat már éri az eső.

De a szalmát elkapja a szél és a zsákokat már paskolja a szekéren 
is, a máglyában is a hirtelen leszakadt, apró jéggel vegyes pustolós 
zápor. A jégszemek úgy pattognak a zsákok tetején, mint a pattogatott 
kukorica a rostából. r;.

Az eső már ömlik, a villámok vakítanak, a dörgés szüntelen, de 
a gép nincs rendben. Az asztagosok addig erőltették a felszakítást, hogy 
a fenék mégiscsak félben maradt. Csapó kiabál, hogy be kell takarni 
az asztagot, mert fenékig ázik, de a ponyva nincs jelen, nem készítet
ték ide, még el kell hozni a satuládától.

Húznák is már rá a félbenlevő asztagra, de a szél kikapja a kezük
ből és lehajítja a földre.

Újra nekifognak, de a zápor ömlik a nyakukba, kiizzadt hátukat 
paskolja a hideg eső, egyik is, másik is szalad a kisujjasáért, meg, hogy 
elrejtse a tarisznyáját, gúnyáját, mert felkapta a vackokról a szalmát 
a szél, viszi már a nagyvilágba és tésztává ázik a kenyér, pacallá a 
szalonna.

Csak Csiri Borsos áll helyt, egy ingben viaskodik a ponyvával, pró
bálja villákkal megtűzni a sarkát, hogy el ne ragadja a szél.

Nem boldogul egyedül, Kis Gábort hívná, de annak is van baja. 
A eséplődobot kell lekötnie, csakhogy a gép fara felöl, az asztagok 
közül új és új szélrohamok törnek elő és verik, csapkodják, újra és 
újra felszakítják a lekötött ponyvát; az egyik sarkát a ponyvának már 
foszlányokra verte. Már a traktorossal drótot is hozatott, mert a kóc- 
madzag nem bírja. *

Sós Mihály még mindig a zsákokkal viaskodik, a zsákravaló kis 
ponyvát is elvitte a szél a szalma után, most nedves kévékkel pró
bálja berakni és az asztag fenekéről hordja egyedül, mert a szekeresek
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elindultak, hogy kitörjenek a kövesútig. De az is hiába, mert párszáz 
lépés után ixlegállottak, a lovak nem mernek szembe menni az esővel, 
mert jég is pattog benne, szerencsére, ha sűrű is, de apró. A szekér 
is fáról, a lovak is csúsznak, mert poros útra nem szoktak patkolni. 
Most ott áznak a zsákok, csupa víz az egész; mit szól majd, aki vizes 
búzát kap.

Ez kavarog homályosan a Sós Mihály fejében és kínjában, hogy 
legalább mentsen valamit, tovább hordja a zsákokra a kévéket, amelye
ket a szél mindig leborogat.

A zápor sűrű kukoricajéggel vegyest veri a földet, a tarló és a 
gyep füstöl és a víz már tócsákba gyűlik.

Végre az etetőknek sikerült lekötni a ponyvát a gép elején, de 
akkorra a hátulján megint felszakadt és úgy veri a szalmarázóhoz, 
hogy már cafatokra tépték a csavarok a másik sarkát is. Drótot neki, 
itt is lekötni, aztán gyerünk az asztagra, amelyen még mindig viasko
dik Csiri Borsos, hogy valamiképpen meg tudná állítani a ponyvát.

Jönnek már segítségül az etetők és a traktoros, a többi ember el
tűnt, elbújt. Villákat szúrnak a ponyva sarkaiba, vizes kévéket hánynak 
rá, a traktoros feldobja a nehéz gépsúlyokat is.

Sötét van, csak a villámok világítanak. Az emberek eltűntek, kazal 
oldalába, asztag oldalába bújtak, amikor a szél fordult és az eső arról 
zúdult, akkor másik oldalra húzódtak. A lányok meg bemenekültek 
a cséplőgép alá, a íörekrázó poros lyukába, ahol a becsapódó eső a 
port mind sárrá vágta és a lábuk alatt már bokáig érő hideg víz höm
pölyög, mert kiderült az első nagy esőnél, hogy az asztagot hajtásba 
rakatta Sós Mihály.

Mindenki elbújt végre. Kis Gábor is elment a holmijáért, elázott 
tarisznyájáért, csatákká ázott gúnyájáért.

És ahogy ott botorkál a sötétben, a volt vacok körül a szalma- 
csomó helyén, megbotlik valamibe. Villámfénynél megnézi, mi ez? Zsák. 
Zsákban búza, úgy féligformán, a Csapó Bandi vacka helyén. A szalmát 
elvitte a szél, a tarisznya és a zsák itt maradt. A nagy zivatar miatt 
nem tudta átcsempészni fuvarozó fiainak, akik hajnalonként szoktak 
kiérkezni a reggeli rakodásra és olyankor már egy-egy kiscsomó búza, 
amit a géptől csent el Csapó Bandi, a takarmányos ponyvaköteg köze
pébe kerül.

De jön már Csapó is a tarisznyáért és vele botorkál Csiri Borsos 
és a traktoros, aki el van anyátlanodva, mert ilyen időt még nem ért, 
amióta az anyja szülte.

Sötét van, az eső ömlik, Kis Gábor a vizes nagyujjast és a taka- 
ródzó pokrócát a nyakába keríti a kék etetőing fölé, menne már a kazal 
enyhébe, vagy a ponyva alá, mert a foga vacog, nincs a ruhájában egy 
csepp száraz se, de már bevárja Csapót: — András mi ez?
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Csapó úgy tesz, mintha nem tudna róla, de már eszébe jut, meg 
van rémülve és a hidegtől is vacogva kérdi, hogy micsoda?

— Ez a zsák itt, félig búzával — mondja Kis Gábor és a hangja 
nyugodt, még örül is. Végre megfogta ezt az ügyes tolvajt. Kitakarta 
a szél a vackát és a gazemberségét. Csapó még mindig nem akarja 
érteni, de Gábor már nem törődik vele, megyen végre enyhelyet 
keresni. Tanúk vannak, Csiri Borsos kajánul felnevet s még a traktoros 
is kezdi érteni, hogy miféle zsákról van szó. — Hadd ott reggelig, 
mondja Kiss Gábor, most már keményen, majd holnap beszélünk róla. 
Űgyis vizes mán.

Ki-ki búvóhelyet keres magának, reggelig vacogva vagy gőzölögve, 
aszerint, ki milyen búvóhelyet talált, kustorog mindenki a kazlak ki
vájt oldalában, az aszlag körleszára alatt, ahol az eső nem esik, de 
ahová mégis befolyt a víz és a ponyvák alatt, ahol csak a gaz vizes, de 
az eső legalább nem vág.

A kocsisok, amikor csendesedett az eső, kifogták a lovakat és 
behajtották a nem messze levő tanyába.

Ott hagyták a szekereket a takaratlan búzával az esőben, Sós 
Mihály pedig a gép faránál levő zsákmáglya tövibe húzta meg magát, 
ahol is a felrakott vizes kévékről egész éjtszaka csurgóit a nyakába a 
víz. Mert az eső aztán hajnalig esett. Kicsit meg megcsendesedett, aztán 
új égzengéssel, villámlással új zivatar jött, hajnalra pedig csendes sze
meteléssel búcsúzott a tájtól. Napfcljöttkor már csak néhány maradék 
felhő futott át az égen.

*

A megfürdetett messze határból előtűnő nap a megziláll szérűt 
találta a tollászkodó emberekkel. Körös-körül a határ a vihar és az eső 
nyomát mutatta. A szalma szerte-szórva, a lőrék megcibálva, magános 
kévék az asztagoktól száz-kétszáz lépésre szétszórva, a szérű mellett a 
tarló felázott mint a kovász, a kiöntött pocos egerek és a fiahörcsögök 
hulláin már n traktoros foxija és a kerülő fekete kuvasza lakmározik, 
a szérű melletti gyepen ürgék szárítkoznak. Előbb fel-felkukkantanuk 
ügyes fejecskéikkel, aztán kivezérlik újbúzán nőtt nagy fiaikat. J

Nem messze a szérűtől a zsákos szekerek állanak az úton, a zsá
kok feketéllenek a nedvességtől, az úton pedig messze-messze csillámlik 
a két keréknyomban a víz.

Kiderült, bogy a szérűt se jó helyre okoskodta Mihály bácsi, mert 
az asztagok is, a cséplőgép is, a traktor is, bokáig érő vízben állnak és 
a lányok, a melegítő nap hatására a lábukat mossák benne.

Az emberek szárítkoznak. Száraz szalmát keresnek a kazal aljából, 
tüzet gyújtanak és a könnyű ruhákat hamar felcsapalják, a nehezeb
beket meg kifacsarják és majd megszárítja a nap.

Most már talán el is mehetnének haza, mert úgyis szombat van és
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itt máma már úgysem lehet csépelni. Vízben áll a gép és beázott az 
asztag. És egyesek már, de inkább a lányok, szedik is a cók-mókot, 
kötözik és készülődnek haza.

De a dolog nem ilyen egyszerű. Nem mehet mindenki a maga aka
ratjára. Hátha még újabb eső jön, nagyon kiraggyanlott a nap, az pe
dig azt jelzi, hogy még lehet valami és addigra mindent rendbe kell 
tenni.

Kis Gábor megkeresi Sós Mihályt, odahívja a Csapó Bandi lopott 
és elázott zsákjához: — Nézze csak Mihály bátyám, mi ez?

Sós Mihály nehezen fogja fel, meg kell neki magyarázni. — Miért 
ül maga mindig a gép faránál és miért hál a zsákmáglyák mellett, ha 
ez is lehet?

Igen, neki csakugyan hiányzik két zsákja is, napok óta irkái és 
számolgat érte, nem találja.

Csapó Bandi már nincs itt. Bement a tanyába, a fiához, hogy meg
nézi a lovakat. De nem ez a baj, hanem az, hogy nem akar itt lenni 
a számadásnál. Nem szívesen néz a szemébe Kis Gábornak, akivel együtt 
etetett és Csiri Borsosnak, aki megölné a nézésével és Tóth Jankónak, 
aki elnyeli a szájával.

Mihály bácsi nem tud mit kezdeni, össze van ijedve. Mindig ke
rülte a bajt, a veszekedést és Zsuzsinak is inkább hallgatott és itt van ni 
most, mi lesz ebből. Hogy minek is vállalta ezt az elnökséget, nem neki 
való. De azt hitte, majd olyan jól jön ki, mint a földigénylő bizottság. 
Meg aztán lelke mélyén Zsuzsinak is meg akarta mutatni, hogy azért 
vagyok én még valaki, ha te semmibe nézel is. Most itt van a baj: 
milyen veszekedés lesz itt. Ezt a Csapót agyonütik az emberek. Az 
a Csiri Borsos, Varga Imre, Tóth Jankó, meg a többiek, ezek nem ke
gyelmeznek neki. De csak vissza ne jönne a marha.

Mindez egy pillanat alatt fut át rajta, de közben jámboran meg
kérdezi: — Mit csináljunk Gábor?

— Hívjuk össze az embereket, mindet, a lyányokat is. — Jól van, 
a’, a' lesz a helyes — kap a szón Sós Mihály és elkezd kurjongatni, hogy 
mindenki meghallja:

— Mindenki jöjjön elő, mind, mind, a lyányok is!
Nehezen verődnek össze, mert a szárítkozásokat félbe kellett hagyni, 

de, hogy a Csapó Bandi lopása híre már szétfutott, mindenki előkerült.
A zsák körül jöttek össze, a bűnjel, a félig telt vizes zsák ott feküdt 

a gyülekezés közepén.
Mihály bácsi kezdte el a szót, mert 5 az elnök, de most még a 

szokásosnál is nehezebben magyarázott.
Azzal kezdte, hogy itt hibák vannak, itt van ez a z sá k ...
A nagy Tóth János belekiáltott: — mindig mondtam, hogy tolvaj 

ez a nyiilbőrszedö, ki tudja mennyit hordott mán el? Mindig járt a
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tarisznyával, mindig nyakait, mindig hozfa a fia a pálinkát, meg a 
szalmásbutykost. Láttam, hogy kínálgatta a traktorost, meg Sós Mihályt.

Varga Imre, aki valami kicsi helyi pártiskolét is végzett, szintén 
megszólalt:

— Na, lám. Hát ilyenből lesz a kapitalista!
— Csak lenne, öcsém, ha lehetne, — teszi hozzá Csiri Borsos.
— Hol van a nyúlbőrös? — kiabálta Mihályi Feri, — hadd szoron

gatom meg a nyakát. Tudom, Istenem, nem lesz kedve többel a szö
vetkezetéből lopni.

— Ki vele, ki a büdössel a társaságból — vágott bele Major Béni. 
— Egy szem búzát se kapjon!

— Aki a közösből lop, azt fel kell akasztani — sivította Juhász 
Miklósné, a mindig keseredett szívű hadiözvegy kévevágó, aki külön 
is gyűlölte Csapót, mert mindig azt kívánta tőle, hogy kényelmesen 
eressze oda neki a kivágott kévét, még ükkor is, ha az a veszély fenye
gette, hogy belecsúszik vagy beleszédül a zúgó, forgó, szédületét szugge- 
ráló dobba.

A napok óta visszatartott, sok apró ok miatt felgyülemlett düh 
hirtelen fellobbant az emberekben és ha Csapó most nem fog és meg 
nem ugrik, talán csakugyan rossz vége lett volna. Minden méreg, gya
nakvás, irigység, ami részint benn keletkezett, részint kinntről, a falu
ból szították, most felszínre jött és megint kitört a szokásos általános 
zaj, aminek Mihály bácsi nem tudóit végét vetni, mert hiszen a zajnak 
egyrésze neki is szólt, hogy gyáva és nem tud intézkedni, az este is
miatta áztunk el és ezért lett minden baj és kár, mert neki, amikor jött
az idő, le kellett volna állítani a gépet, hogy mindent rendbe tegyünk. 
Ehelyett még az asztag alját is fel akarta hányatni, amikor már itt volt 
az idő a villánk hegyén és hogy a szekereket is ő zavarta ki az esőbe, 
ott állnak ni, a ponyvákat is miatta tépte szét a szél, a szérűt is miatta
öntötte el a víz, mert minek ide rakatta, miért nem feljebb a partra,
ráadásul nem is vigyázott, mert lám a Csapó annyit lopott mellette, 
amennyit akart — így az emberek.

Ez persze nem igaz, védekezett magában, mert minden gondja az 
volt, bogy ne lopjanak, azért nem tudott gondot viselni az egész csa
patra és azért nem tudta kormányozni a munkát, de valójában nem 
tudott se köpni, se nyelni.

Végre Kis Gábor csinált rendet. Odaszólt Csiri Borsosnak és Tóth 
Jankónak, hogy hallgassatok már, a traktoros is bele-bele beszélt:

— Figyelem emberek — úgy, hogy végre Mihály bácsi is megint 
szóhoz jutott.

— Én belátom tagtársak — kezdte újra hivatalos nyelven —, hogy 
itt sok hiba van és azért azt mondom, hogy próbáljanak mást. hátha 
jobb elnök lesz, én lemondok szívesen.
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Erre újra zaj lett. Egyik azt kiáltotta: — régen kellett volna, a 
másik azt, hogy késő mán, amikor itt a sok kár, a harmadik azt, hogy 
helyes. Vegye át Kis Gábor.

— Megálljunk csak emberek — kezdte Kis Gábor —, elébb a ba
jok közt csináljunk rendet, majd úgy sorba elintézzük. Itt két baj van 
most. Az egyik a tegnapesti fejetlenség, a másik a Csapó András lo
pása. Ezt most hagyjuk még, vegyük az elsőt. Az biztos, hogy Mihály 
bácsi későn kezdett intézkedni és akkor is rosszul, mert nem a gépbe 
kellett volna hányatni az asztagfeneket, hanem összefele, befelezni a 
szakítást, hogy ne menjen bele az eső. Nem akarom újra kezdeni, min
denki tudja, mi volt a baj. De nemcsak Sós Mihály hibázott itt, ha
nem mindnyájan. Mert mindenki csak a maga munkájával törődött, 
nem segített a másiknak, azután meg megijedt az esőtől és otthagyta. 
Pedig az asztagot senkinek sem szabad otthagyni, míg be nincs tetézve, 
vagy le nincs ponyvázva. A zsákokat sem szabad otthagyni, míg le nincs 
takarva, ha csákányfergeteg hullik is az égből. Az asztagosok dolga az 
asztagon kívül, a zsákosoknak és az etetőknek segíteni. Mindig a leg
első a gép, meg az asztag, mert onnan indul újra a munka, ha szára
zon marad. A szalmát meg nem akkor kell lekötelezni, amikor már jön 
a vihar, hanem mindig, amikor be van tetézve belőle egy darab. És a 
kötelet nedves szalmából kell csavarni és jói eltakarva nedvesen kell 
tartani is. A jó kötelet nem szakítja el semmiféle vihar. Rozsszalmából 
olyan kötelet lehet csinálni, hogy felakaszthatja magát rá az ember is, 
ha megunta az életét. De itíhagyni a gépet és szétszaladni, mint a csirke, 
mert fii a szél, esik vagy villámlik, az nem lehet. Ez az asztag itt, a 
mag, a gép, a traktor, a kazlak és minden most nem az uraságé, nein 
is az enyém, hanem a miénk. Amikor az uraságé volt, teljesítettük a 
kötelességünket, mert muszáj volt, amikor a magunké volt, gondoltunk 
vele, mert a magunké volt, a szövetkezeté, a miénk, de ebbe benne van 
az enyém is. Ami a miénk, az az enyém is. Benne van a munkánk, a 
kenyerünk, a ruhánk és a háztetőnk, meg minden. Ezt értse meg min
denki. Mert addig nem szövetkezet, hanem csűrbe, amelyik százlelé sza
lad, ha nem áll talpon a pásztor.

-— Ügy van, úgy van — helyeseltek az emberek, még azok is, akik
nek lesütött fejjel szégyenkezni kellett volna. Akik pedig helyt álltak, 
mint Csiri Borsos, villogó szemekkel tekinfgettek szét: — na, ügyi 
mondtam.

— Ami a Csapó András dolgát iljeti — folytatta Kis Gábor —, 
abba itt most nem hozhatunk végleges szót, abba a szövetkezet igaz
gatóságának és a Pártnak is van szava és majd csak rendes értekez
leten határozhatunk, otthon, ahol jegyzőkönyv, meg minden egyéb is 
lesz, de annyit megtehetünk és ajánlom is, hogy tegyünk, hogy Csapó 
András ide többet be ne tegye a lábát és várja meg, hogy mit ítél felőle 
a szövetkezet és a párt.
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Valaki közbeszólt: — de mi lesz az elnökkel és ki lesz az etető? 
És ki fizeti meg a kárt?

Erre általános kiabálás kezdődött: — Kis Gábor lesz az elnök, 
még a lányok is, akik fiatal nőcselédek szokása szerint kíváncsian csak 
füleltek, hogy. majd elmondhassák otthon, még ők is helyeseltek: 
— Gábor bácsi lesz a jó.

Csapó helyére egyik etetőnek Borsos Lajost ajánlották, a másiknál 
megakadt a tudomány, mindenki a másikra nézett, hogy ki is lenne 
hát a jó. Az öreg Tóth, a törekrakó, Sós Mihály barátja, javasolta vé
gül, hogy valamelyik fiatalt kellene oda tenni, nekik való az már, hadd 
tanuljanak bele. Mink öregek, már kifele megyünk a világból és sohase 
leszünk olyan emberek, amilyen ide kell. A Varga fiút kell betanítani.

Ebbe meg is egyeztek.
De Kis Gábor inégegyszer szót kért: — hát jól van emberek, én 

elfogadom a megbízatást, de csak ideiglenesen, mert majd otthon a szö
vetkezetben lehet határozni, de addig is arra kérem a tagtársakat, fo
gadjunk szót egymásnak és hozzuk helyre a hibákat. Látom, hogy itt 
egyesek már készülődnek, hogy hazamennek a faluba, mint amikor 
napszámba jártak és az uraság gondja volt, hogy mi lesz a terméssel. 
Ez nem lehet. Nem hagyhatjuk itt így a szérűt hétfőig, hátha még újabb 
esők is jönnek. Addig még kicsírázna a zsákba a vizes búza. Hanem 
most már síit a nap és fű a szél. Azonnal dologra. Szedjük le a pony
vákat a gépről, meg az asztagróí és terítsük ki. A megázott kévéket 
állítsuk fel, a szétszórt szalmát forgassuk fel, hadd fújja a szél. Az 
asztagot szedjük le, ameddig beázott. Akkor megfröstökölünk. Azalatt 
megszáradnak a ponyvák, a szekereket visszahúzatjuk, a zsákokból a 
búzát kiöntjük és megszárítjuk. A szalmások, törekesek csináljanak új 
köteleket és ne egy ölre, hanem fél ölre jusson egy, most jó vizes a 
szalma, jó ‘kötél lesz belőle. Ha megszáradnak a kévék és nem tudunk 
elindulni emiatt a pocsolya miatt, ami itt a gép alatt van, takarosán 
összerakjuk, betetézzük az asztagot. Hétfőre elnyeli a száraz föld ezt 
a kis vizet és csépelhetünk tovább,----na. gyerünk dologra!

Mindenki jókedvvel, vidáman indult a dolga felé, a hetek óta tartó 
idegesség és bizonytalanság megszűnt, a lányok handarikázva futottak 
megmosott lábaikkal a törekkazal felé, de Kis Gábornak valami még 
eszébe jutott: — Megálljunk csak emberek, van itt még valami!

A legtöbben csak úgy megállották, de nem tértek vissza és Kis 
Gábor hangosabban mondta: — a Sós Mihály bácsi dolgában nem ha
tároztunk. Én azt javasolnám, Mihály bácsi menjen kazalrakóuak, Ko
vács Berti meg, fiatalabb ember, jöjjön le az asztagosokhoz, mert on
nan hiányzik most Borsos Lajos.

— Jó lesz az, jó lesz — helyesellek az emberek és mentek a dol
guk után. De még Mihály bácsit is megkérdezte: — mit szól hozzá Mi
hály bátyáin?
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Mihály bácsi csak bólintott, mert szólni úgy sem tudott volna, a
szíve is, a könnye is a torkába szaladt. Ez ugyan becsületes vissza
vonulás, de mégis nagy dolog ez egy sokat próbált öneg ember életé
ben, akit a fél falu ismer,

Csiri Borsos, meg Varga Imre csavarják Írfele a ponyvát a gép
ről és kiabálnak, hogy vigyázat, valakinek a nyakába ne zuhanjon a 
sonyván összegyűlt víz.

A kötelet csavaró lányok visonganak, a kötélcsinálás játék is, hogy 
ti ereszti, ki csavarja és kié lesz hosszabb és kié szakad el.

Kis Gábor és Sós Mihály leülnek a mázsára, átvenni a számadást 
$s a zsákokat, a traktoros a gépet törölgeti, be ne rozsdásodjon, az asz- 
iagosok a nagy, nehéz ponyvával bajlódnak, amelynek a hajlásúban 
aeklónyi vizek állnak és vigyázni kell, nehogy ez a víz is az asztagba 
izaladjon. Ezért csak óvatosan húzzák és kiabálnak, hogy egyszerre 
saenjen: — hó, húzd meg!

A nyári napnak már a reggelen ereje van, keletről, amerre az eső 
nent, friss szél jön vissza, már szinte érzik, hogy emelgeti a szárnyait, 
t szérűn zsong a munka, a kötélcsináló lányok felől nóta zeng:

Nem ismerünk címet, rangot 
ágas-bogas koronát. , .

Veres Péter
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P U S K I N :

A BACHCS1SZARÁJI SZÖKŐKÚT
„Mint én. mások is so
kan meglátogatták ezt a 
szökökutat, azonban eltá
voztak és szemük örökre 
lecsukódott.*’

Saadi

Szemét lesütve ült Girej; 
szájában füstölgő borostyán; 
rab udvara leste, mivel 
deríthetné fel a komor kánt.
A palotában néma csend; 
görnyedő, szorongó alázat 
fürkészte: a harag s a bánat 
az úr mord arcán mit jelent?
De intett, gőgösen, a zord kéz, 
türelmetlen, s földig hajolt és 
tovarebbent a szolgahad.

A teremben maga marad 
a kán, sóhaj emeli keblét; 
m ost már vetheti szigorú 
arcáról zajgó lelke leplét: 
így festi a víz tükrös öblét 
a közel égiháború.

Mi forrhat benne? Mily kegyetlen * 
vágy s terv zsúfolja s gondolat?
Hadd hívja megint Moszkva ellen?
Vagy új törvényt Varsóra szah?
Vérbosszú álma gyújtja arcát?
Fellázadt sok hü csapata?
Özönlő népek riogatják 
Vagy a cselszövő Genova?

Nem; ün harcolni; a dicsőség 
nem mozdítia félelm es öklét: 
távol van tőle a csata.

Háremébe hatolt talán a 
bűn útján a szentségtörés, 
s egy gyaurnak adta a szívét 
a rabság és gyönyör leánya?
Nem; Girej asszonyainak  
félénk eszébe sem m i métely

m
i



nem jut; bús börtönükben, éber 
és hideg őrizet alatt 
a vigasztalan unalomban 
nincs árulás, nem kél sehonnan 
hívó liang; szépségük örök 
árny rejti, titkos, néma átok: 
melegház üvege mögött 
élnek így az arab virágok. 
Számunkra mind örömtelen 
fut tova nap és hónap és év 
és velük veszti vágya éhét 
az ifjúság s a szerelem.
És az órák folyása lassú, 
egyforma a holnap, a ma, 
az öröm ritka csoda: hosszú 
renyheség a hárem ura.
A fiatal nők, meg akarva 
csalni szívüket egy kicsit, 
csevegve, játszadozva tarka 
cicomáik cserélgetik, 
vagy hol a sok fénylő szökőkút 
sugara fölszáll és lezúg, 
ott inibotlyg fák közül előbújt 
és tovatűnő csapatuk.
Köztük jár-kél az eunuch, 
akit rászedni lehetetlen, 
szeme oly gonosz, s füle úgy 
buzgólkodik a figyelemben, 
ö  szabja meg s őrzi ellen 
a nap rendjét. Amit a kán 
akar, neki az az egyetlen 
törvény, ast lesi, a Korán 
se hűségesebben.
Szerelmet lelke nem kíván; 
rest bálványként tűr dacot és gúny 
dévaj kihívást, megvetést, únt 
könnyet, szitkot, megtört szemet; 
kárbavész sóhaj, gyűlölet, 
s epedő, könyörgő tekintet.
Hogy mi a nő, ismeri mindet, 
az alnok, asszony nemet, 
ha rab, ha szabad, egyremegy: 
méz-mosoly, édes szemrehányás 
nem hat rá: ő oly hideg, ádáz, 
hogy nincs, aminek hinne, szó.

Déltájí, mikor a lángoló 
napban a nők fürödni mennek



s bosmló-szikrázó hajukat 
s szívbűvölő bájaikat
hab csókolja és enyhe permet, 
ott van mulatozásaik 
válhatatlan őre s unottan 
nézi meztelen foglyait.
S az éj sötétjében is ott van, 
járja  az alvó háremet: 
neszt sem adnak a szőnyegek, 
készségesen nyílnak az ajtók, 
és ő fekhelytől fekhelyig 
oson: a kán asszonyait 
lesi, mit mondanak az arcok 
álmukról: minden motozást, 
remegést, sóhajt, susogást 
rögtön észrevesz és jaj annak, 
aki ajkáról önfeledt 
álmában idegen nevet 
röppent, vagy bűnös gondolatnak 
árnyát közli társnőivel.

Mért oly szomorú hál Girej? 
Csibukja k ih ű lt. . . Mozdulatlan, 
de mint aki egy jelre pattan, 
az eunuch a küszöbön á ll 
Az úr felkel, előtte már 
nyíl az ajtó, sarkig kitárva, 
s ő indul, szótlan, a minap 
még szeretett hurik lakába.

Azok, gondtalan, s urukat 
várva, szőnyegek síma selymén 
üldögélnek, pajzán csapat, 
vagy a szökőkútnál hevervén 
gyermekded nézik, a halak 
az áttetsző medence alján 
hogy játszanak, keringenek 
s hogy úsznak egy-egy fiatal lány 
vízbedobott gyűrűinek — 
miközben rabnők, halk s szelíd raj 
friss szörbeltel szolgálnak és 
szinte fölverik az egész 
háremet édes dalaikkal.

TATÁR DAL

„Igaz kárpótlást, végtelent, ád 
az ég a földi könnyekért:



a vén fakir meglátja Mekkát 
s boldog, hogy — bár szenvedve — élt.

Boldog, akit a Duna vérző 
partjain ért dicső halál: 
elébe a mennyben igéző 
mosollyal hurik raja száll.

De még boldogabb, óh Zaréma,
aki élvez, szerelmesen, 
és léged cirógat a néma 
háremben, Rózsám, Kedvesem!“

Így dalolnak. De hol a hárem 
gyöngye, szerelem csillaga,
Zaréma? Már csak üres álom, 
hogy oly szép azt hallania; 
mint pálma, mit szél dühe tépáz, 
ifjú feje úgy csiigged el; 
semmi sem érdekli: Girej 
nem szereti többé Zarémát!
Elhagyta! . .  . Ah, pedig van-é
grúzi lány, még egy ily termet, alkat?
Dús fürtjeit kétszer csavartad
liliomhomlokod köré;
igéző szemed fényesebb, mint
a nap, szebb, mint az éjiszaka!
Tegnap több mámort és ma több kínt 
kinek mond s mondott a szava?
Kinek ajka gyújt ily parázs kéjt?
Izzóbb kéj kinek ajkait?
Hogy bír, veled telítve, másért, 
idegenért dobbanni szív?
De, közömbösen és kegyetlen, 
kerül Girej, s te megvetetten 
csak sírsz sok árva éjiszakán; — 
te gyötrődsz s egyre komorul ő, 
mióta itt van, itt az új nő, 
a hercegi lengyel leány.

Nemrég történt csak, hogy az égboit 
fényét meglátta Mária; 
s hogy kinyílt, virult, az se rég volt, 
s hogy a hercegnek vigasza, 
gyámola lett a drága gyermek — 
ő mondta így, az ősz apa, 
és számára törvényt jelentett 
a lány ifjú akarata.



Egy gondja volt csak: Máriának 
boldog legyen az élete 
s tavaszi lelkét percnyi bánat, 
még az se árnyékolja be, 
hanem, mint a napfény, ragyogjon; 
s hogy majd még asszonyfővel is, 
ha visszagondol, régi, friss 
varázzsal vonzhassa az otthon, 
a sok víg, álomröptü nap.
És álom volt a lány, igézet, 
epedő kék szem, szende lélek, 
csupa szép s élénk mozdulat. 
Amivel szinte záporozta 
a természet, megsokszorozta 
művészetével: lakomák 
csodálták hárfáját s dalát, 
úgyhogy tolongtak a kezéért 
nemesek cs gazdag urak, 
s érte ifjú szív, szenvedélyét 
titkolva, nem egy megszakadt; 
míg ő, kinek nem verte lelke 
csöndjét még fel a szerelem, 
barátnői közt, mit se sejtve, 
az ős kastély termeiben 
szórakozva élte világát.

így volt ez. Rég? Nem. A tatárság 
I/engyelországra tört vadul: 
emésztő láng se száll, ha gyűl 
a gabona, oly szörnyű gyorsan.
A dúlt ország egyszerre porban; 
háború volt: nincs több nemes 
mulatság, erdő, falu hallgat, 
nincs már helye világi dalnak: 
a kastély árva és üres.
És üres Mária szobája . ..
A kápolnában, hol hideg 
álmukban ősök — koronázva 
és címeresen — fekszenek, 
új síremlékeket emeltek . . .
Az apa halott, rab a g y erm ek ... 
Kapzsi utód lett úr a váron 
s pusztító járma becstelen 
súlyosul a messzi határon.

Oh, jaj, a bachcsii terem 
őrzi a hercegi leánykát: 
a hüs szerájban sorvadoz,



könnyes magányban, sóhajos 
kínok közt. Kíméli az árvát 
Girej: álmát zavarja a 
boldogtalan lány bánata, 
és foglya kedvéért a  kán 
enyhít a  hárem  szigorán.
Az új szépséghez a mogorva 
öt nem léphet be, a heréit, 
se éj, se nap, hogy betakarja, 
vagy igazítsa fekhelyét; 
szemét se meri ráemelni: 
magában élhet, csöndesen, 
rabnőjével a fejedelmi 
hölgy a rejtek fürdőhelyen.
Maga a kán is fél zavarni 
foglya nyugalmát, akinek 
a pompázatos hárem egy 
távoli részét adta lakni: 
az a szoba most szinte egy 
földöntúli lényt rejteget.
Ott éjjel-nappal ég a lámpa 
a Szent Szűz bús arca előtt, 
a lélek Tőle kap erőt,
Ö a tört szív vigasztalása: 
a csendben bizalom lakik 
és megnyugvást ígér a hit 
s e g y  közeli és jobb világra 
emlékezteti a rab o t. . .
Irígyeitől távol ott
sír ő; s míg kint a szenvedők is
élvezik őrült mámoruk,
bent szigorú szentséget őriz
egy megmentett, parányi zug,
és így a szív, bár száz veszélyt é.s
gyászt s bűnt rejt minden pillanat.
szent zálog, egy isteni érzés
megtisztult edénye marad . .  *

Éj van; árny borult az üde 
Tauria zöld mezőire; 
babérliget messze ködéből 
ideesattog a csalogány; 
csillagok tábora után 
feljön a hold s a tiszta égről 
porzó ezüsttel hinteget 
völgyeket, erdőt, hegyeket. 
Fehér fátylukba burkoiódzva,



árnyként, mely jön s oson tovább, 
Bachcsiszaráj utcáin át 
most sietnek találkozóra 
kapun ki-be s kapuk előtt 
a tatár nők és szeretők.
A palota már néma. Csendes 
éj altatja a háremet.
Csak a nesztelen éj piheg, 
más semmi. Végigjárta rendes 
ellenőr-útját a heréit, 
s alszik; de buzgó ijedelme 
lelkét most is zaklatja benne: 
álmában is azzal csatáz, 
hogy minden perc új árulás.
Hol ingsuhogást, suttogást hall, 
hol úgy véli, hogy hang kiált, 
füle csapja be — holtravált 
szívvel riad s fél, csupa láz s jaj, 
úgy figyel, előrehajol. ; .
De: csönd . . .  Csak a szökőkutaknak 
dallamos muzsikája szól 
a medencékben. S mind vadabbak 
a fii lem i! ék dalai, 
kik a rózsáknak könyörögnek; 
az ör sokáig hallgat ja őket, 
majd álma visszaöleli.

Keleti éj! Hol lelni párját 
sötét bájodnak ?! Kéjeid 
mézt szűrnek azoknak, akik 
mosolygó Prófétád imádják!
Házuk mily pompázó, buja; 
kertjeik: virágzó csodap 
óh, meghitt háremek sötétje, 
melyet elönt a hold-varázs:
mily csönd gyűl az ember szívébe, 
mily gyönyör s elragadtatás!

Mind alszanak a nők. Csak egy nem: 
alig lélekzik, felkel, és 
indul, ki. Hogy remeg a kéz!
A zár enged, s ő visszaretten 
a nagy éjtől. Nem. Megy. Ijedten 
les a sarokba: a heréit 
csak meg ne törje szenderét. s .
Óh, az a szív kérlehetetlen,



s alva is Iá! a vén zsiványl 
S elsuhan előtte az árny.

Az új ajtónál tétovázva 
érinti reszkető keze 
a meghitt z á ra t. . .  Vissza? . . .  De 
m ár belépett s egyszerre tágra 
nyitja két káprázó szemét.
A látvány titka fogva tartja: 
magánosán virraszt a mécs, 
szentségtartó ragyog alatta 
s a szeplőtlen Szűz szelíd arca 
s a  Jó jelképe, a Kereszt. . .
Grúz lány, te láttad egykor ezt, 
láttad, még otthon: az riasztott, 
az ébresztett fel valamit: 
lelkedben drága, régi hangok 
zendültek, halk em lékeid!. . .
Előtte feküdt a vetélytárs: 
arcán szűzi álom heve 
és még friss könnyek tündököltek 
bágyadt mosolyban: hogyha méláz 
a hold, akkor ragyogja lse 
így az esőgyöngyözte földet.
Szinte mintha égből leröppent 
angyal álmodott volna ott, 
ki siratja a sok rabot, 
a háremét, Éden leánj^a . . .
Oh, Zaréma, szíved mi bántja?
Jaj, egész lelke elszóró], 
letérdel akaratlanul 
s imádkozik: „Könyörülj rajtam, 
hallgasd meg, amit kér az ajkam i'1 
Mozgása, szava, sóhaja 
elrezzen ti a szűzi szén der t: 
döbbenten nézi ágya mellett 
az idegen nőt Mária.
Remegő kézzel és zavartan 
fölemeli s ügy kérdi halkan:
„Ki vagy, ki éjnek idején 
hozzám jössz?“ „Oh, hozzád, tehozzád 
hozom szívemnek árva sorsát, 
melyben csak te vagy a remény. 
Számomra az üdv testet öltött 
s élveztem, soká, gondtalan . . .
De üdvöm immár oda van!
Elveszek, hallgass meg, könj'örgök



Nem Rt — nngymessife a Hazam 
de képei a mult napoknak 
emlékemben, bár tétován, 
ma is varázsosan ragyognak: 
bércek öveznek, szila jón 
zúgó víz, hegyek, óriások, 
és át törhetetlen vadon 
és más törvények, más szokások.

Mi hozta ide utamat, 
azt nem tudom; m ár csak a tengert 
látom, s fent, vitorlák alatt, 
látok még valakit, egy embert, 
egy férfit*...  Bánat s félelem 
eddig nem ijesztett sosem; 
s a háremben, békés magányban, 
virágként, mely repesve nyit, 
alázattal, megadva vártam 
a gyönyör első csókjait.
Titkos vágyaim teljesültek.
Girej földi örömökért 
megutálta a szörnyű vért, 
a harcol, portyát és derültebb 
lélekkel háremébe tért.
Vágyva sorakoztunk elébe.
Ragyogó szeme hallgatag 
átfutott rajtunk, s rám  tapadt. 
Nevem mondta! . . .  S azóta vége 
nem volt üdvünknek: tiszta láng 
m aradt szerelmünk: se gonosz vád, 
se gyanú, e mérges fulánk, 
semmi féltékenység s unottság 
nem zavarta fényét soha . . .
S ekkor jöttél te, Mária!
Jaj, a lelkét azóta bűnös 
gondolatok töltik tele: 
panaszomra válasza hűvös, 
nem ad szívem könnyeire, 
sóhajaimat únja, semmi 
kedve, mint rég, velem csevegni, 
szerelme hozzám m egfagyott. . .
Nem te kavartad ezt az örvényt, 
tudom, nem bűnöd, ami történt 
De most jól figyelj: szép vagyok, 
az egész háremben egyetlen 
vetélytársam csak le lehetsz; 
de én szenvedélyre születtem, 
s ahogy én, te sosem szeretsz, 
gyenge lelkét mért zaklatod hát



hideg szépségeddel? Szívén 
hadd legyek én úri ő  enyém: 
csókjai ajkam bíborozták, 
hozzám szörnyű eskü köti 
minden gondolatát örökre — 
világon ő, mint én neki, 
s jaj, a hűtlensége megölne . . .
Lásd, térdet hajtok és fejet,
és sírva szólok, és remegve,
nem vádolva — nincs mért! — csak esdve:
hagyd meg régi Girejemet,
add vissza békém, régi üdvöm !. . .
Ne felelj semmit: ő enyém, 
csak belédvakult. Kérleléssel, 
ha tetszik, daccal, megvetéssel 
fordítsd magadtól énfelém.
Esküdj! Én ugyan a Koránért 
a kán rabnői közepett 
elhagytam régi hitemet, 
de a vallás, melyben anyám élt, 
a tied — esküdj arra, hogy 
Girejt Zarémának hagyod . . .
Máskép . . .  ha nem . . .  ha lehetetlen . 
Vigyázz: van tőröm, fegyverem! . . .
Én a Kaukázusban születtem!“

így szólt s eltűnt. Lélektelen 
nézett a hercegnő utána.
A kínzó szenvedély maga 
mint a sötét éj zavara 
hatott az ártatlan leányra, 
de hogy iszonyúk a szavak, 
megsústa a zord indulat.
Mi könny menti meg, mily könyörgés 
a gyalázattól? Végzete, 
hogy szűz ifjúsága letelt és 
most agyasnak kell lennie?
Nagy Isten! Bár hagyná meg e 
rejtek zugban Girej örökké, 
vagv jönne gyors vég, hogy sose 
kell jen már rettegnie többé 
attól, ami még hátra van!
Oh, Mária, mily boldogan 
itthagyná e vésze;* világot!
Ami szent volt, mind tovaszállolt. 
a múlt nincs, csak az álmaiban!
Mit vár e romok közt, ahol 
elhamvadt minden menedéky?



ó rá ja  ütött, égi bébe 
hívja fel, s szülői mosoly.

Szállt az idő. Mária nincs már.
A szép árva elszenderűlt; 
ahová vágya szárnyain szállt, 
új angyalnak égbe került.
Mi vitte sírba? Tán a fogság 
reménytelen nagy bánata?
Betegség? Más baj? OJka volt száz: 
ki tudja?! . . .  Nincsen M ária!. . .
A hárem gazdátlan. Girejre 
nem hat többé a női báj; 
gonoszul kergeti tatár 
hadait az idegenekre; 
vérszomjasán, gyilkolva, dúlva 
vágtat viharos háborúkba; 
de új érzések fojtva-gyűlt 
tüze perzseli őt is: éles 
kardját gyakran emeli véres 
sujtásra, aztán mégse sújt, 
csak áll, sápadtan dermedezve, 
körülnéz, ajkán valami 
rémült susogás — hallani 
tán egy név kél, és íme össze
folynak két szeme könnyei.

Soha többé nem látta arcát
a hárem, az elfeledett
Vénül és fonnyad a rideg
heréit körül a fiatalság,
a sok bús nő. Az egykori
grúz lányt, ki oly szép volt, remek-szó,
a hárem néma őrei
a rohanó vízbe vetették.
Az éjt. hogy a hercegi lány, 
szűnt meg szenvedni ő is, és e 
kis jel azt mondja: bűne tán 
oly szörnyű volt, mint büntetése.

A Kaukázus népeire 
és a békés orosz tanyákra 
füzét elszórva a fene 
Girej visszatért Tauriába, 
s márványszökőkutat emelt 
Mária nevével a kert, 
a szeráj-kert csöndes zugában.
Az emlékmű mohamedán
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holdján kereszt áll glóriában 
(vakmerő jelkép, igazán 
torz vétke az ostobaságnak!) 
Feliratát pár röpke század 
máig sem emésztette el, 
és az idegenszerű fej 
szeme mögül keskeny patakban 
könny csurog megállíthatatlan 
a hideg márványon alá: 
bús anya sír így, fájva, halkan, 
vízbefúlt gyermeke után.
A környék lányai pedig, 
őrizve titkát tűnt időknek, 
a komor emléket a Könnyek 
Szökőkútjának nevezik.

Elhagyva végre vad világát 
tivornyáimnak, Északot, 
felkerestem a bús romok 
bachcsiszaráji palotáját.
Bolyongtam az egykor vidám 
folyosókon, ahol a népek 
ostora, az iszonyú kán, 
harc után dőzsölt, lieverészett, 
fényűző tétlenség ura.
Még most is kéjt lihegnek a 
tört csarnokok, a buja kertek, 
rózsa lángol, vizek szökellnek. 
s rajzot kúszó venyige von 
az aranycsillámú falon.
Láttam, düledeznek a rácsok: 
mögöttük, borostyánfüzért 
morzsolva, eleven virágok, 
sóhajos nők halk raja élt!
Láttam temetőjét a kánnak; 
s a királyok végső lakának 
kőturbános oszlopait 
nézve úgy éreztem: a végzet 
márványnéma szavai élnek 
bennük s a halált hirdetik.
Hol azok a kánok? A hárem?
A gyász s csönd szinte rám tiport. 
Oda m inden!. . .  Csak a varázs nem, 
mellyel a szív úgy tele volt: 
a zengő víz s a rózsamáinor 
fölemelt, kivitt a világból; 
valami titkos, lelki fény 
öntött el édes mámorával,



s a kert mozgó árnyain által 
egy nőalak suhant elérni. . .
Barátaim, kinek az árnyát 
láttam ott? Mondjátok, kinek 
arca kísért annyi szobán át?
Ki volt, ki folyton követett?
Az angyal Mária jelent meg, 
vagy a lázlelkű gyötrelem,
Zaréma kísértett a  tennek 
során, dúltan s féltékenyen?,

Emlékszem, egy még földi szépség 
volt ő. a szép arc, drága szem: 
ő kapja száműzött szívem 
minden parányi rezzenését!. . .
Elégi Hagyd abba, esztelen!
Üres epedés, hagyj, ne zaklass!
Megkapta már, amit te adhatsz, 
a boldogtalan szerelem: 
térj észre! Kínjaid rabágyát 
csókolni még meddig fogod 
s szerénytelen lanton világgá 
zengeni őrült bánatod?

Múzsák híve, béke barátja, 
felejtlek, hírnév s szerelem!
Oh, Szalgir part ja, nemsokára 
színeid köszöntik szemem!
Zöld pástok, lejtők, zegzug öblök, 
meghitt emlékek őrei, 
s tauriai habok, özönlők, 
ti fel fogtok deríteni.
Oh, szem vigasza földi pompán!
Él minden! Bércek erdei!
Oh, völgyek varázsa! Borostyán!
Szellők drágakő-fürtjei!
Hulláin s jegenyék hűse: — minden 
remény ott és édes vigasz, 
ha jön a reggel rózsaszínben, 
s hegyi útján parthoz fut az 
odaszokott ló, és az ember 
elé zöld végtelen terül, 
és tündökölve zúg a tenger 
Aju-Dagh sziklái k ö rü l. . .

Fordította Szabó Lőrinc
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SZEMLE

B A L Á Z S  B É L A

Sohasem titkolta, hogy a Kommunista Párt és jnarxizmus-lerúnizmus 
alapján álló forradalmi munkásmozgalom gazdagította meg és tette ter
mékennyé életét és művészi munkásságát. Nem tartozott azok közé az 
írók és művészek közé, akik úgy érzik, hogy számukra a Párt csak börtön 
s a munkásság szorító keze csak bilincs. Ellenkezőleg: számára a Párt és 
a forradalmi munkásmozgalom mindenkor a szabad emberi életet, a 
művészi megtermékenyülést s a társadalmi haladást jelentette. Éppen 
ezért a vára mindenkor a Párt, a küzdőtere mindenkor a munkásmozgalom 
volt és sohasem egy előkelő elefántcsonttorony. Pártos költő és pártos író 
volt, mert belátta, hogy pártatlannak lenni, akkor, amikor tízmilliók és 
százmilliók élnek szerte a világon elnyomatásban és szellemi sötétségben, 
megcsúfolása az író hivatásának és a legnagyobb bűn, amit a lélek mér
nökei elkövethetnek. Az emberi haladás ügye iránti odaadó szeretet kap
csolta össze mindenütt az elnyomottak: a ipari munkások és parasztok 
forradalmi seregével. A reakció dühe és gyűlölete elkergethette hazájából, 
üldözhette egyik országból a másikba, az elnyomottak ügyétől soha nem 
tudta eltávolítani és eltántorítani. Bárhol volt: Budapesten, Bécsben, Ber
linben, Prágában, Moszkvában, egy ügyet szolgált, a fejlődés, a társa
dalmi haladás, az emberi felemelkedés nagy ügyét.

Szép és gazdag életének sok és értékes mondanivalója van szamunkra. 
Dolgozó népünk felszabadulását, amelyért egész életén át harcolt, megérte, 
de sajnos, nem érte meg azoknak az eszméknek a teljes diadalát, amelyek 
harcos tollát lelkesítették. Ma, amikor kartársai egy része még azon vitat
kozik, hogy az író és a költő belemárthatjia-e tollát a mai forradalmi 
átalakulásban lévő élet árjába, itt van életműve, mint újabb bizonyíték, 
hogy az írónak nemcsak lehet, hanem lépést is kell tartania az esemé
nyekkel. Élete is azt példázza, hogy az író nem csöndes vándor a társa
dalmi fejlődés országútján, hanem a haladás élharcosa, az első sorokban 
küzdő frontkatona. Éppen ezért nem hiszem, hogy kegyeletsértést követnék 
el, ha egy pillanatra most is felhangzik a csatazaj, melytől irodalmi éle
tünk különböző berkei ma hangosak s éppen Balázs Béla sírja előtt mond
juk el: a felszabadult, az alkotóerejében megerősödött, kulturális igényei
ben megnövekedett magyar nép még bátrabb, még erőteljesebb, a nép 
harcaiban és örömeiben jobban osztozó irodalmat és művészetet vár 
íróinktól és költőinktől.

Balázs Béla élete, harca és munkássága éles fegyver volt. az ma is és 
az marad a jövőben is m  emberi haladás nagy ügyének szolgálatában.

Kállai Ggjula
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JELSZAVAK ÉS TÉNYEK

A KRAVGSENKO-PER
1. A vádlott és a vád. A Mindszenty-perrel részben egy időben, de 

három hónapra elnyújtva folyt Párizsban a Kravcsenko-per. Hogy kicsoda 
Kravcsenko, ma már nem kell magyarázni. Neve fogalommá vált, mint egy 
másik árulóé, Quislinge. Quisling nevét ma már kis betűvel is írják és az 
emberi fajnak azt a legalját jelölik vele, amely hazáját árulta el. Lehet, 
hogy egy idő múlva kravcsenkókról is beszélünk és ezt a szót olyan ember
szabású lényekre alkalmazzuk, akik még a quislingeknél is hitványabbak. 
Quisling ugyanis politikából árulta el hazáját, ez a Viktor Kravcsenko 
azonban készpénzért és gyávaságból.

Kravcsenkót hazája a háború alatt Amerikába küldte, mint egy 
beszerzési bizottság tagját. 1944-ben többször ittasan jelent meg hivata
lában, gyanús elemekkel érintkezett, úgyhogy elhatározták visszahívái 
sát. Kravcsenko félt attól, hogy az amerikai fényűzés helyett most vala
hol a fronton kell majd küzdenie, ezért megszökött a szovjet nagykövet
ségről, majd néhány héttel később a New York Times-nek szovjetellenes 
nyilatkozatot adott. Mindezt jóval a háború befejezése előtt. (Persze 
nemcsak Kravcsenkóra, de a New York Times-re is jellemző, hogy a 
háborús szövetséges Szovjetúnió ellen nyilatkozatot közöl dezertőrtöl.) 
A német propaganda, többek között a Völkischer Beobachter és Göbbels 
hírhedt Das Reich hetilapja azonnal felhasználta Kravcsenkót és bősé
gesen idézte.

Néhány hónap múlva 600 oldalas könyvet adott ki ezzel a címmel: 
«I Chose Freedom>, «A szabadságot választottam*. A könyv életrajz 
formában gyűjteménye mindazoknak a hazugságoknak és rágalmaknak, 
amelyeket az intervenciós háborúk korától a Hearst-lapokig és Göbbelsig 
a Szovjetúnió ellen valaha is kitaláltak. Elgondolkoztató jelenség, hogy 
ebből a könyvből, még ugyancsak a háború alatt, az akkor központilag 
ellenőrzött amerikai propaganda többszázezer példányos bestsellert gyár
tott, majd a Readers Digest 6 millió példányban kivonatban közölte.

A könyv Franciaországban is megjelent minden pétainista és kolla- 
boracionista nagyobb örömére. A könyv meglehetős megelevenítő erő
vel íródott és minthogy egy ember életén keresztül ismételte az elkop- 
tatott hazugságokat, alkalmas volt arra, hogy a már elfelejtett rágal
makat is felelevenítse és az amerikaiak szovjetellenes hadjáratát erő
sítse. Ezért a francia baloldal ellentámadásba ment át. A Les Lettres 
Frangaises című hetilap tavaly nyáron nagy cikkben kimutatta, hogy 
a könyvet nem Kravcsenko írta, hanem az amerikai propagandaszolgá
lat állította össze. A könyvnek Kravcsenko márcsak azért sem lehet 
szerzője, mert műveletlen és az írás mesterségéről fogalma sincs; sze
repe arra szorítkozolt, hogy saját életének egyes tárgyi adatait rendel -
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kezésére bocsátotta a valódi szerzőknek, hogy ezzel e szovjetellenes rém
regénynek nagyobb hitelességet kölcsönözzön.

2. /I per. Kravcsenko amerikai gazdáinak parancsára bepörölte a fran
cia hetilapot. Hogy ennek a pernek mi volt a célja, az — nyilván a fel
peresek óhaja ellenére — világosan kiderült a tárgyalás folyamán. A 
per jellegére . is, lényegére is akkor világíthatunk rá legjobban, ha egy 
látszólag primitív beszámolási módhoz, az időrendi sorrendhez ragasz
kodunk. A tárgyalás ugyanis annyira bővelkedett leleplezésekben, drá
mai epizódokban, váratlan fordulatokban, hogy a sommás összefogla
lásban éppen az sikkadna el, ami Kravcsenkónak és megbízóinak csú
fos vereségét és a Lettres Frangaiscs, a francia baloldal, a nemzetközi 
békefront, a Szovjetunió barátainak határozott és maradandó győzelmét 
jelentette.

A tárgyalás elején Kravcsenko azt bizonyította, hogy a könyvet ő 
maga és egyedül írta és azt erősítgette. hogy senkit sem ismer az ame
rikai titkos szolgálatból. Bejelentette, hogy életét a Szovjetunió elleni 
harcnak szenteli és ezért írta könyvét.

Válaszképpen Claude Morgan, a Les Lettres Frangaises főszerkesz
tője leszögezte, hogy a per tárgyát alkotó leleplező cikket azért közölte, 
mert ezzel Franciaország nemzeti érdekeinek akart szolgálatot tenni. 
Franciaország érdekeivel ugyanis összeférhetetlen a szovjetelienes pro
paganda és politika. Az első meglepetés Andre Wurmser, a Les Lettres 
Frangaises főmunkatársának tanúvallomása alatt következett be. Várat
lanul Kravcsenkóhoz fordult és megkérdezte tőle, mi is Ibsen Nórájá
nak a befejezése?

Kravcsenko hebegni kezdett és ügyvédjeinek, tolmácsainak kétségbe
esett súgásai ellenére sem tudott válaszolni. Wurmser erre elővette Krav
csenko könyvét és kimutatta, hogy erről az Ibsen drámáról Kravcsenko 
egy egész oldalt írt, mostani hallgatásából viszont az derült ki, hogy a 
darabot nem is ismeri.

Fernand Grenier, volt francia légügyi miniszter rámutatott arra, 
hogy a Kravcsenko-könyv egyik fejezete hosszasan beszél Akabad vá
rosáról. amelynek a könyv szerint ma Sztálinabad a neve. A valóság 
az. hogy a Kaspi-tenger partján fekvő Akabad nevét nem változtatták 
meg, Sztálinabad viszont a Kaspl-tengertöl ezer kilométernyire, Közép- 
Azsiában terül el. Egy amerikai újságíró persze könnyen összetéveszt
heti a két nevet, de volt szovjet állampolgár soha. Grenier a könyv egy 
másik képtelenségére is felhívta a figyelmet. Az egyik fejezetben Krav
csenko, helyesebben «Kravcsenko», azt fejtegeti, hogy egy orosz akadé
mikus szerint a kommunisták előfutárja Hitler és Mussolini volt. Ter
mészetes, hogy egyetlen kommunista akadémikus sem mond ilyen ba
darságot. Hasonló «tolihiba» volt az is, hogy a könyv szerint Ordzsoni- 
kidze népbiztos tisztogatás áldozatául esett és utána minden róla elne
vezett utcát átkereszteltek. Nordman, a Les Lettres Frangaises ügyvédje 
a bíróság asztalára helyezett egy 1949-es térképet és megmutatta, hogy 
a Szovíetúnió hét helysége viseli Ordzsonikidze nevét.

A Les Lettres Frangais ügyvédje ezután felkérte Kravesén kőt, 
mutassa be saját kéziratát. Kravcsenko a hallgatóság derültsége közben 
kijelentette, hogy «jelenleg nem tud eleget tenni ennek a kérésnek». 
A védelem keresztkérdéseinek füzében beismerte, hogy könyvét huszon
két nyelvre fordították ugyan le, de egyetlen fordítás sem készült az 
állítólagos orosz kéziratból, hanem valamennyit az Amerikába meg
jelent angolnvelvíi szövegből fordították le.
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3. «Paul Kedrin» és a: amerikaink. Az. eddig felsorolt leleplezések 
és beismerések érdekesek ugyan, de többé-kevésbbé a pernek, hogy úgy 
mondjam, a felületin mozognak. Mélyebbre, a politikailag lényegesebb 
rétegekre a tárgyalás harmadik hetében került a sor. A keresztkérdések 
hatása alatt Kravcsenko kénytelen volt beismerni, hogy nem saját ne
vén lakik párizsi szállodájában, hanem az amerikai rendőrség hamis 
személyazonossági iratokkal látta el és megengedte, hogy «Paul Kedrin» 
néven utazzék Párizsba perének főtárgyalásáva. Ez a tény élesen rávilá
gít az amerikai hatóságok és Kravcsenko kapcsolataira. Ha az ameri
kai külügyminisztérium hozzájárult ahhoz, hogy egy frissen bevándo
rolt idegen álnéven utazhassák, ha az amerikai rendőrség hajlandó volt 
hamis papírokat adni neki, akkor nem is szorul bővebb bizonyításra, 
hogy az amerikai titkos szolgálatnak fontos érdekei fűződnek az ügy
höz. Ez a leleplezés jelentős esemény volt a francia belpolitikában is, 
mert alkalmat adott a francia hazafiaknak arra, hogy a nyilvánosság 
elé tárják a francia hatóságok meglepő engedékenységét Kravcsenko- 
Kedrinnel szemben. A francia külügyi és belügyi hatóságok ugyanis pon
tosan ugyanúgy tudták, hogy a Kedrin nevét viselő férfi kivel azonos, 
mint az amerikaiak, mégis láttamozták a hamis útlevelet és Mr. Kedrin- 
nek Párizsban tartózkodási engedélyt adtak.

A második, politikailag fontos beismerésre Kravcsenkót Albert Kaim
nak, a Nagy összeesküvés szerzőjének tanúvallomása kényszerítette. 
Kahn bebizonyította, hogy Kravcsenko legbensőbb baráti köréhez tarto
zik az a Masuha nevű fehérukrán, akinek az Egyesült Államokban meg
jelenő «Szvoboda» című szovjetellenes újságja német és olasz pénzen 
készült. Kahn ezután újságkivágatokkal bizonyította be, hogy Ameriká
ban több tucat lap megírta, hogy Kravcsenko mégcsak nem is társ
szerzője könyvének és így csodálkozik, hogy Kravcsenko éppen egy fran
cia hetilap ellen indított sajtópert. Ekkor Kravcsenko elszólta magát:

«Amerikában egyrészt rengeteg pénz kellett volna ilyen per meg
rendezéséhez, másrészt az amerikai kommunista párt nem elég jelentős 
ahhoz, hogy ilyen nagy támadást intézzünk ellene, viszont a francia 
kommunista párt nagy súlya megérdemli a per megrendezését.»

Kiderült tehát, hogy a per megrendezésével Kravcsenko amerikai 
megbízói a francia belpolitikai életet akarták befolyásolni, a francia köz
véleményt «meggyőzni», a francia kommunista pártot diszkrediiálni. 
Alkalmat kerestek arra, hogy Kravcsenko összes hazugságait, de mond- 
hatnanlT nyugodtan, Göbbels összes hazugságait, valamennyi francia lap 
újra kinyomtathassa, éspedig egy szenzációsra tálalt per keretében, hogy 
az olvasókat szinte kényszerítsék ennek az anyagnak a megismerésére. 
Ez a próbálkozásuk is balul ütött ki. A francia jobboldali, harmadik
utas lapok is kénytelenek voltak beszámolni Kravcsenko felsüléseiről, a 
Kravcsenko mellett felszólaló tanúk pedig olyan jelentéktelen személyi
ségek voltak és olyan egyiigyűen ismételgették a jólismeri szólamokat, 
hogy még a jobboldali szerkesztőknek sem volt «szívük» erre pazarolni 
a szűkén mért francia papírost.

Kravcsenko tanúival egyébként is sok baj volt. Jellemző, hogy a 
legtöbb tanú németországi hontalan táborokból jött és amerikai katonai 
rendőrök kíséretében jelent meg. Az egyik harkovi egyetemi tanárnak 
mondta magát, de később kénytelen volt bevallani, hogy csak gyakor
nok volt. A másik azt állította, hogy kommunista, de kiderült, hogy De
nikin ellenforradalmi hadseregében volt kadét. A harmadik a megszállás 
alatt Dnyepropetrovszkban együttműködött a németekkel és a kivégzett
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szovjet polgárok vagyoni ügyeit intézte. Ez a Passzesnik nevű tanú sze
repel a Szovjetunió által kiadott hivatalos háborús bűnösök listáján is! 
Kravcsenko ügyvédje ennek kapcsán kénytelen volt elismerni, hogy ta
núit a németországi hontalan táborokban apróhirdetések útján toboroz
ták és az «alkalmasokat» készpénzért szerződtették.

A tárgyalás későbbi folyamán kiderült, hogy Kravcsenko minden
ben méltó társa tanúinak. Beismerte, hogy néhány évvel a háború ki
törése előtt 60 ezer rubelt sikkasztott és ezért a szovjet bíróság kétévi 
kényszermunkára ítélte, majd később az ítéletet egy évre enyhítette. 
Kravcsenko jellemére két másik adat is élénk fényt vetett. Könyvében 
hosszasan beszél tapasztalatairól a Koinszomolban; egy fejezetben rész
letesen elmeséli harkovi diákélményeit; egy hosszú fejezetben azt állítja, 
hogy egy 27 ezer munkással dolgozó gyár igazgatója volt. Nos, az egyik 
tárgyalási napon a Les Letlres Frangaises ügyvédje bemutatta azt a 
kérdőívet, amelyet Kravcsenko sajátkezüleg töltött ki 1942. március 3-án, 
mielőtt kiküldték az Egyesült Államokba. A kérdőíven Kravcsenko ki
jelenti, hogy sohasem volt a Komszomol tagja, sohasem volt diák Har
kovban és nem hatalmas gyár igazgatója, csupán egyszerű munkatelep 
felügyelője volt.

Kravcsenko szánalmas tanúival szemben a francia hetilap szerkesz
tői mellett tett vallomást Rudenko tábornok, a sztálingrádi csata egyik 
hőse. akit annakidején egyenesen a frontról küldtek volt Washingtonba, 
a szovjet beszerzőbizottság élére. Arra mutatott rá, hogy Kravcsenko kö
zönséges katonaszökevény, mert amerikai kiküldetését is mint szakszol
gálatos kapitány kapta. Nagy hatást tett a francia közvéleményre Krav
csenko első feleségének, Gorlova Zinaina asszonynak puszta megjelenése 
is, a jobboldali lapok ugyanis heteken keresztül azt ismételgették, hogy 
Gorlova asszony nem kap kiutazási engedélyt a Szovjetúnióból. Gorlova 
asszony adatról adatra megcáfolta Kravcsenko önéletrajzi hazugságait. 
Kravcsenko emberi hitványságára mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a 
bíróság előtt azt állította, hogy Gdrlova asszony nem is a felesége, csak 
a szeretője volt. A házassági anyakönyvi kivonat bemutatására azután 
torkán akadt a szó.

4. «Rédacteur-traducteur*. A Les Lettres Frangais szerkesztői és 
ügyvédei által mesterien uralt tárgyalás végén félreérthetetlenül kiderült, 
hogyan született meg voltaképpen ez a bizonyos könyv. Kravcsenko 
kénytelen' volt beismerni, hogy a könyv megírásánál úgynevezett «redae- 
teur-traducteur »-ök, «szerkesztők, szövegezők, fordítók» álltak rendelke
zésére. A tárgyalás elején ezt persze váltig tagadta, de ismét be kellett 
adnia a derekát, amikor letették a bíróság asztalára a Cosmopolitan 
Review 1944. júliusi, augusztusi és szeptemberi számait, amelyekben 
több Kravcsenko-cikk jelent meg «Szakítottam Oroszországgal» címmel. 
Akkoriban Kravcsenko még nem volt szégyenlős és megengedte, hogy 
társszerzőként Don Levin ismert jobboldali újságíró nevét tüntessék fel. 
A New York Post egyik száma közli, hogy a Könyvbarátok Egyesülete 
azért nem ajánlhatta Kravcsenko könyvét kitüntetésre, mert voltaképpen 
Eugene Lyons újságíró írta.

Vájjon érdemes-e egy áruló könyvével ennyit foglalkozni és a könyv 
megcáfolását lehetőleg minden részletében bemutatni? Erre a kérdésre 
megfelel az a tény, hogy Kravcsenko fércmüvét az egész nyugati világ
ban mint «kútfőt» idézték. Szerzőjére, mint «szemtanúra» hivatkr ak 
és hazugságaiból politikailag is tovább következtettek. A «Kravcsenkóval 
amerikai és nem amerikai politikusok és újságírók azt igyekeztek be-
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bizonyítani, hogy az élet a Szovjetunióban és a népi demokráciákban 
elviselhetetlen, hogy a «terror» emberhez «nem méltó», tehát egy alkal
mas pillanatban megéri a John Smith-eknek és a Jacques Dupont-oknak, 
hogy akár háborúba is szánjanak ellene.

5. Az ítélet, és akiket elmarasztaltak. A párizsi per végérvényesen be
dugaszolta a hazugságnak ezt a bőven buzgó forrását. Nemcsak hogy 
hazudozó, hitvány, sőt nevetséges figuraként mutatja be Kravcsenkót, 
de megrendíti az egész szovjetellenes propaganda hitelét. Ezen nem vál
toztat a francia osztálybíróság felemás ítélete sem. Az ítélet elismeri, 
hogy Kravcsenko «kézirata» nem egyezik meg a kinyomtatott könyv 
szövegével, megállapítja, hogy Kravcsenko viselkedése hazájával szem
ben «megróható», s hogy a Lettres Fran<jaises-nek jogában állt őt ezárt 
«szigorúan elítélni», viszont az «undorító fráter* kifejezés túl erős volt. 
Kravcsenko disszidálása a francia bíróság szerint is «helytelen» és a há
ború alatt «különösen kifogásolható* volt. Elismeri az ítélet, hogy Krav
csenko könyve «tévedéseket és valótlanságokat» tartalmaz, hogy elhall
gatja a Szovjetúnió vívmányait és eredményeit, viszont azt állítja, hogy 
a Lettres Franchises szerkesztői nem bizonyították be «jogilag», hogy 
Kravcsenko hazudott. Ezért a híróság a hetilapot háromszor 50.000 frank 
kártérítésre és Claude Morgan főszerkesztőt 5000 frank (220 forint) kü
lön pénzbüntetésre ítélte. Jellemző, hogy a Kravcsenko által követelt 10 
millió frank erkölcsi kártérítés helyett a bíróság mindössze 50.000 
frankra értékelte a felperes becsületét s csak ennyi «erkölcsi» kártérí
tést ítélt meg.

Nyilvánvaló, hogy habár ez az ítélet formailag a bátor francia la
pot, lényegében azonban Kravcsenkót marasztalta el. Hogy Kravcsenkó- 
val együtt még kit és kiket sújt ez az erkölcsi és politikai elmarasztalás, 
azt a tárgyalás leírása után nem kell külön ismertetni. A Kravcsenko- 
pert az Atlanti Szerződés aláírása előtt a közvélemény «megdolgozá
sára» szánták. A szenzációra felfújt per nem érte el célját, sőt vissza
ütött: a szovjetellenes propaganda önmagát állította nagy költséggel és 
fáradsággal, pellengérre. Végeredményben a Kravcsenko-per is hozzá
járult a békefront erőinek feliilkerekedéséhez.

Boldizsár Iván
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P L A K Á T  V A G Y  F A L I Ú J S Á G

Az címűit hetekben érdekes és ta
nulságos összehasonlítást tehettünk 
két politikailag fontos korszak pla
kátjai között. A március 21-én meg
nyílt kiállításon újra láttuk az 1919-es 
forradalom plakátjait, amikor a pla
kát-rajzoló és festőművészek lépést 
tudtak tartani politikailag és művészi
leg is a forradalmi fejlődés lendüle
tével.

Ha összehasonlítjuk ezekkel a mos
tani választás plakátjait, úgy érez
zük, hogy ezek nemcsak irányítani és 
fokozni nem, de követni is alig tud
ták a nép hangulatát, azt a páratla
nul egységes nagyszerű lelkesedést, 
ami ezen a Népfront-választáson meg
nyilatkozott.

A plakátok dinamikája nem volt 
olyan lenyűgöző, mint 1919-ben, vagy 
ha nem is vagyunk túlkövetelők és 
nem a magyar plakátművészet leg
ragyogóbb korszakával hasonlítjuk 
össze mostani plakátjainkat, akkor is 
meg keli állapítanunk bizonyos 
fáradtságot. Tömör és harcos harsogás 
helyett bőbeszédűek lettek a plakátok. 
Egyetlen döntő mondat, felhívás, fi- 
gy'elmezletés, irányító jelszó helyett 
aprólékos előadást tartottak.

A választás előtti utolsó napokban 
Budapesten kiragasztott, terjedelemre 
nézve legnagyobb választási plakát tel
jes tartalmát és szövegét megpróbá
lom lei ni,i:

A plakáton egy lelkes tekintetű fia
tal munkás jobbkezében az MDP 
jelvényes piros-fehér zöld zászlót 
lengeti, balkezével egy grafikonra 
mutat, amely a hároméves tervtől az 
ötéves tervig emelkedik.

A fölfelé emelkedő vörös grafikon
vonal mellett ez a szöveg: «Hazánk 
újjáépítését megvalósító hároméves 
tervet a kommunisták kezdeményez
ték és az 6 vezetésükkel vitte győ
zelemre a magyar nép. Most az or
szágot felemelő ötéves tervet terjesz
tették a magyar nép elé és hogy ez
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is megvalósul, arra biztosíték az, 
hogy a Függetlenségi Népfrontba tö
mörült dolgozó nép élén a Magyar 
Dolgozók Pár ja és népünk szereted 
vezetője: Rákosi Mátyás halad.»

A grafikont sok kép kíséri. A leg
első kép egy gyár-részlel, ennek 
apróbetüs szövege a következő:

« F ügyetlenségünk megvédésének 
alapja a nehézipar. Háromszázezer 
áj munkásnak adunk kenyeret, ö t  
év alatt hatalmas ú] ipari üzemek, 
gyárak, kohók születnek. Véglegesei 
felszámoljuk a munkanélküliségei 
hazánkban. Felépül tervünk büszke
sége, a Mohácsi Vasmű. Háromszor 
annyi acélt, villamosenergiát, kétszer 
annyi szenet termelünk, mint 1938- 
ban. Egész ipari termelésünk értéke 
az ötéves terv végén mintegy két és 
félszerese lesz az 1938-asnak. Mind
ezt saját erőnkből, dolgozó népünk 
munkájával valósítjuk meg.*

A gyár felé a képen hosszú sor
ban vonulnak a munkások Fölöttük 
egv másik képen szerszámgép lát
ható. Mellette a következő szöveg:

«Öt év alatt annyit fejlődik ipa
runk, mint azelőtt 50 év alatt. Iparo
sodó városokká válnak-. Szeged. Deb
recen, Hódmezővásárhely, Békés
csaba, Szolnok, Kecskemét, Kaposvár, 
Zalaegerszeg, Esztergom, Kalocsa, 
Eger, Veszprém, Szombathely és má
sok.»

E fölött egy hatalmas épülő ház 
látszik. Szövege a következő:

• Uj városrészek nőnek ki a föld
ből. Az ötéves terv végére a falusi 
lakásokon kívül 85.000 új lakásl épí
tünk két és félmilliárd forint költ
séggel. Ez együtt 6 olyan várost tenne 
ki, mint Győr. Gépesítjük építőipa
runkat. Nyolcvanöt új téglagyárat 
építünk. A jelenlegi 55 000 építőmön- 
kás helyett, 110.000 építőmunkásra 
lesz szükség.»

A képen modern vonat és repülő
gép következik, alatta ez a szöveg:



«Gyorsabban, jobban, kényelme*
sebben fogunk utazni. 60 új távol- 
sági autóbuszjáratot létesítünk. Egész 
sor vidéki város ka/j autobuszközie- 
kedést. 6.5 kilométer hosszúságban 
felépül az új Budapesti Földalatti 
Vasút első vonala. Öt nagy Duna- 
hidat építünk. 2.500 kilométer köves 
bekötőutat kap dolgozó parasztsá
gunk.»

Traktor, vidám falusi házak, zöld 
mezőn legelő tehenek következnek. 
Szöveg:

cFelszámoljuk mezőgazdaságunk el
maradottságát. Ötszáz gépállomással,
20.000 traktorral elősegítjük a mező- 
gazdasági munka gépesítését, önlöz- 
hetövé teszünk 200.000 kát. hold terü
letet. A falul a város színvonalához 
emeljük.»

A következő kép: lakásban rádiót 
hallgat a család, látszik a fürdő
szoba, villanyvilágítás, az ablakban 
muskátli, a fal mellett könyvespolc. 
A szöveg a következő:

«Jobban, boldogabban fogunk élni. 
Ötven százalékkal több élelmiszer 
kerül dolgozóink asztalára Egymil
lió kerékpár, 85000 motorkerékpár 
szállítja a dolgozókat a munkahelyre.
500.000 rádió biztosítja a kultúra ter
jedését. öt év alatt egymilliárd fo
rint beruházással javítjuk meg a nép 
egészségvédelmét.»

Mikroszkóppal dolgozó fehérkőpe- 
nyes fiatal tudós alatt a következő 
szöveg:

«Képünké lesz a tudás hatalma. 
Magasképzettségű szakemberek tízez 
reire lesz szükség. Új nehézipari mű
egyetem, pedagógia és főiskola, köz
ponti fizikai intézet, 2000 új tante
rem elégíti ki ezt a szükségletet 250 
millió forintot fordítunk tudományos 
kutatómunkára. Tudósaink szabadon 
fejthetik ki legjobb képességeiket és 
új eredményekkel gazdagíthatják né
pünket. »

A kővetkező képrészlet: gyerek
szoba, napl'öziotthon, balatoni strand 
és kosárlabdázó ifjúság montázsa. 
Szövege:

«Gyermekeink szebb, jobb, derű

sebb életét akarjuk, fíáromszázhat-
van új napköziotthoni és 250 új böl
csődét létesítünk, ahol újabb 20.000 
óvoda gyermek, 10.000 csecsemő el
látását, gondialan játékát biztosít
juk. Befejezzük a Képstadion építé
sét. Új sportpályákat, strandfürdő
ket létesítünk, mert csak erős, egész
séges nép lehet megelégedett és bol
dog.»

A hatalmas «5» számban és körü
lötte még néhány összehasonlító 
adat illusztrálja az ötéves tervet. A 
cipők grafikonja ezt mondja: 
«1049 =  6 millió pár cipő, 1954 =  9 
millió pór cipő.»

Egymásra rakott végek illusztrál
ják a következő adatokat: «7949 — 
egy személyre 15 m szövet, 1954 — 
egy személyre 25 m szövet.»

Tejeskannák a következő adatot 
mutatják: 1954 egy személyre 200 li
ter tej » Egv kisebb és egv nagyobb 
tehén mutatja a következő két ada
tot: 1988 =  1.882.000 darab, 1954 =  
=  2 'lOO.OtiO darab.* Egy kis és riagv 
sertés alatt a következő számok: 
<1949 =  8.500.000 darab. 195 4 =  
— 6.000.000 darab.»

A plakát összefoglaló nagyobb be
tűs szövege a következő: «Ötéves 
tervvel boldog, erős, független Ma
gyarországért! A népi demokrácia út
ján a szocializmusért! Szavazz az öt
éves tervre, szavazz a Népfrontra/» 
Mindez egyetlen plakáton.
Az utcai plakát stílusát formáját az 

utcai közlekedés tempója határozza 
meg. Olyannak kell lennie a plakát
nak, hogy a síelő gyalogjáró, de a vil
lamosról, autóbuszról kitekintő, sőt az 
autón elsuhanó is messziről meglássa, 
megértse, szövegét pillanatok alatt el
olvashassa, az egészet szemmel és agv- 
gyal is felfoghassa és rögtön hatása 
alá is kerüljön

Kétségtelen, hogy a fent leírt pla
kát — bármilyen kitűnően foglalja 
is össze szövegben és zsúfolja össze 
képben az ötéves tervet — ennek a 
célnak nem felelhet meg. Elképzelhe
tetlen. hogy ennek a plakátnak a szö
vegét bárki is elolvasta az utcán, még
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illusztrációit sem nézheti végig az utca!
járókelő. S kevés kivétellel ugyanezt 
lehet megállapítani a töbhi választási 
plakátról is. Kivétel például egy másik 
MDP jelvénye« plakát, amelyen a 
csillagos-búza kalászos piros-fehér-zöld 
zászló mellett csak ez a szöveg van: 
«Éljen a Magyar Dolgozók Pártjátl

De a fent leírt piakát világosan 
megmutatja a tévedést, amely a mai 
plakátok hibáinak túlnyomó részét 
okozza és amely — miután rájöttünk 
■— rögtön helyre is hozható. Ez a pla
kát leleplezi a téves útat, amelyre a 
plakáloik tervezői, készítői és valószí
nűleg egyes készíttetői jutottak.

Ez a budapesti utcákon kiragasztott 
kétíves képkompozíció ugyanis nem 
jilakák, hanem faliújság. Az az. új, ér
dekes grafikai műfaj, amely a felsza
badulás után született és most jutott 
el nálunk odáig, hogy komoly művészi 
formát kapjon.

A faliújságokon eleinte kisebb-na
gyobb közösségek, üzemek, irodák, 
gyárak, testületek, iskolák dolgozói és 
tagjai mondták el véleményüket a fel
merülő kérdésekről. Azután illusztrá
ciókkal, fotókkal és rajzokkal gazda
godtak a faliújságok, versenyeken fej
lődtek, szépültek, végül megjelent a 
sokszorosított faliújság, amely már 
laikusok helyett iparművészek, grafiku
sok, festők, tipográfusok és írók mun
kája volt.

De a faliújság minden formája csak 
zárt helyre, szobába, irodába, mű
helybe, gyárak, üzemek kultúrtermeibe 
való. Csak ilyen helyeken lehet hosz- 
szan megállni előtte, negyedórákig ol
vasgatni, ' nézegetni, tanulmányozni.

Hasznos, érdekes, nagy nevelőerejű 
grafikai műfaj ez, de utcán nincs és 
nem lehet semmi hatása. Elvész, nem 
olvashatja el senki és nem pótolhatja 
a plakátot

A két műfaj összekeveredett most 
nálunk. Először talán egyes piakálren- 
délőknél, akik hozzászoktak a fa 1 iúj

ság formához és önkén ytétesnül is ilyet 
kívántak a plakátfestőtől. Azután hibát 
követtek ed a grafikus iparművészek, 
akiknek ludniok kellett volna, hogy a 
jó plakátnak nem ez a formája, nem 
ez a feladata, mégis engedtek á jó
szándékú, de a plakát-hatás elérésé
hez esetleg kevésbbé értő rendelőnek 
és megcsinálták faliújság stílusú pla
kátjaikat.

Még egy magyarázat és mentség van 
a hibák elkövetői és a plakátok célta
lan és helytelen bőbeszédűsége szá 
mára. Annyi a mondanivalónk, oly sok 
a gyönyörű eredmény és terv, amiről 
be akarunk számolni, hogy valóban 
nagy lelkierő kell hozzá, kivenni csak 
egyet, a legfontosabbat, a legszebbet, 
hogy azt kiemelve, azzal fejezzünk ki 
mindent. De itt következik az igazi 
grafikusművész feladata, művészi biz
tonsággal egy hatásos szimbólumba sű
ríteni, összegezni, átütő erővel kife
jezni mindazt, amit el kell mondani 
irányításul, lelkesítésül, figyelmezteté
sül, ösztönzésül, tanításul.

És valóban, amikor még kevesebb 
volt népi demokráciánk eredménye, 
amikor még csak n romokat kezdtük 
újjáépíteni. tömörebbek és grafikai 
eszközökkel meggyőzőbbek voltak a 
plakátok. Emlékezünk, milyen hatáso
san fejezték ki az újjáépítés lendüle
tét és erejét az akkori plakátok.

Szét kell választani a két összekeve
redett műfajt, hogy mindkettő jó! szol
gálhassa a maga helyén célját, teljesít 
hesse feladatát.

A plakátnak olyannak kell lennie, 
mint a lelkes jelszó, amedy százezrek 
ajkán harsait ütemesen. Kiáltásnak kell 
térimé, amelyet százezrek hallanak 
meg. Szövege rövid jelszó&zertí és képe 
szempillantás alatt áttekinthető, meg
érthető legyem.

A faliújság pedig legyen részletes, 
meggyőző szövegek és képek sorozat« 
— de nem az utcán

Mihályfi Erni>

ó ló



KRITIKA
MAGYAR KÖNYVNAP J949. — KIEMELKEDŐ ÚJDONSÁGOK

' Rákosi Mátyás:
ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT

Szakra

Ez a negyedik Rákosi-könyv a felszabadulás óta. <A magyar jövőért», 
A magyar demokráciáért», «A fordulat éve» után újabb dokumentuma 

a magyar nép felszabadulásának, Magyarország újjászületésének.
Együtt a négy könyv élő történelem egy kimeríthetetlenül gazdag 

egyéniség előadásában. Olyan egyéniség megvilágításában és útmutatásá
val, aki a felelősség hordozója s aki ezt a felelősséget minden kiszámít
ható és váratlan nehézség közepette rendíthetetlen bölcseségge! és ki
kezdhetetlen optimista meggyőződéssel viseli. A négy könyvben immár 
teljes arányaiban bontakozik ki a magyar nép nagy tanítómesterének 
szelleme, éber bölcsesége, és magávalragadó bizakodása az új világ fel
építésében.

Ez a negyedik könyv már az eredményeknek a naplója is, azok
nak az eredményeknek, amelyeket Rákosi Mátyás vezetésével népi demo
kráciánk elért, elsősorban és főképpen annak az útmutatásnak a nyo
mán, amit előző cikkei, beszédei és előadásai feltártak. Míg az előző 
kötetek a reakció szervezett erőivel való mindennapos küzdelemnek és 
az építő erők fáradságos összefogásának a harci zaját visszhangozzák, 
addig ennek a kötetnek a hangja az építőmunka zajától hangos üze
meket és udvarokat idézi fel. A két első kötet címszava «A magyar 
jövőért» és «A magyar demokráciáért» mindennapos építő munkában 
valósul meg a szemünk előtt, s ez a negyedik Rákosi-könyv ennek az 
építésnek a kisebb-nagyobb gondjait, problémáit tárja fel azzal a meg
ingathatatlan optimista meggyőződéssel, hogy még csak a kezdetén va
gyunk az építésnek, s további nagyobb feladatok, még nagyobb munka 
és még nagyobb eredmények vannak előttünk.

Van azonban ennek a kötetnek egy új tényezője, ami az előző kö
tetekben nem szerepelt. Ez pedig az elméleti kérdések mélyreható meg
világítása. «A következő láncszem», «A párt élcsapat», «A marxizmus- 
leninizmus a mozgalom egyetlen útja»? «Ä 30 éves Magyar Kommunista 
Párt», «A magyar demokrácia néhány problémájáról» mind olyan meg
nyilatkozások, amelyek népi demokratikus fejlődésünk és továbbmenve, 
egész munkásmozgalmunk döntő nagy problémáit világítják meg.

Rákosi Mátyásnak ezek az elméleti, vagy az elméletre vonatkozó 
megnyilatkozásai az elmélet kiérlelt biztonságának, az igazi tanításnak 
az erejével mutatják meg az utat, amely mindennapi gondjainkon, kér
déseinken túlmutat. Rákosi maga mondja «A következő láncszem» című 
cikkében: «Az elmúlt három esztendő egymást nyomonkövetö azonnali 
megoldást sürgető, halasztást nem tűrő feladatai annyira elfoglaltak ben
nünket, hogv sokkal kevesebb energiát és figyelmet szenteltünk az el
méleti munkának, mint amennyire feltétlenül szükség lett volna. Pár



lünk eddigi sikereit, előnyét a többi pártokkal szem ben, főleg annak
a marxista tartaléknak köszönhette, am elyet vezetői még a felszabadu
lás előtt gyűjtöttek. Továbbfejlesztésre, a m agyar dem okrácia alapkér
déseinek lenini-sztálini m ódszerekkel való alapos feldolgozására és ki 
m unkálására nem  került sor.» E nnek a helyzetnek a m egváltoztatására 
adja ki a döntő jelszót, az elm életi m unka fejlesztését: «s mert azt 
akarjuk, hogy pártunk továbbra is az élen járjon, hogy az eddiginél 
fokozottabban szolgálja a m agyar nép boldogulásának, felem elkedésé
nek ügyét, elm életünket, ezt a biztos iránytűt fejlesztenünk kell. Ez 
m ost az a lenini láncszem , am elyet teljes erővel m eg kell ragadnunk».

Rákosi elm életi cikkei, am elyek egym ás után követték az elm életi 
m unka fejlesztéséről szóló felhívását, egy-egy szilárd pillér népi dem o
kratikus fejlődésünk alapvető kérdéseinek elm életi feldolgozásában. 
Olyan tanítások ezek, am elyek a pártnak szólnak, de az egész nép tanul
hat belőle. S m int az országot, átható tanulási láz, felnőttek és fiatalok  
egym ással vetélkedő tauulási buzgalm a m ulatja, valóban tanul is.

Az elm élet kérdésein túl az építőm unka kisebb-nagyobb gondjai 
tárulnak fe l a kötet többi cikkében, beszédeiben és m egnyilatkozásai
ban. Rákosi Mátyás lenyűgözően gazdag egyéniségének a sajátja, hogy 
népi dem okráciánk életbevágó nagy kérdései m ellett a Függetlenségi 
Front, az egyházzal való viszony, a három éves terv, az ötéves terv, és 
a szövetkezeti fejlődés ügye m ellett hangot kapnak beszédeiben azok a 
problém ák is, am elyek a politikai harcban kisebbeknek, m ellékesebb
nek tűnnek, de egyáltalán nem  elhanyagolhatók. Rákosi Mátyás éppen  
arra mutatott rá idevágó m egnyilatkozásaiban, hogy ezeket sem ha
nyagolhatjuk el és jelentőségükhöz m érten kell beillesztenünk ezeket 
is népi dem okratikus fejlődésünk útjába. Részletesen beszél a m ér
nökök feladatairól, kulturális fejlődésünk részletkérdéséről és újra meg 
újra a nők ügyéről, a nők öntudatosításáróf és m ozgósításáról, mint 
dem okratikus fejlődésünk egyik elhanyagolt, de döntő tényezőjéről.

Ebben a kötetben az elm últ esztendő, a fordulat éve elevenedik  
meg és m inden szavában a fordulat évének a folytatását és a követ
kezm ényeit szem lélhetjük. Erről a fejlődésről és egyre hatalmasabb  
tem póban növekvő építőm unkárói szólnak e cikkek, am elyeknek alap
jait a «Fordulat éve» vetette m eg s eredm ényei, gyüm ölcsei most a sze
münk. előtt terem nek. A könyv már nem szól róla, de odakívánkozik  
a cikkek végére annak a hatalm as eredm énynek a méltatása, amit most 
a Népfront elsöprőerejű győzelm ével aratott népi demokráciánk. Ez a 
hatalm as Népfront-győzelem - m utatja meg igazán Rákosi Mátyás elm é
leti és gyakorlati útm utatásának döntő helyességét és gazdag eredm é
nyességét.

S végül lehetetlen nem  szólni a könyv nyelvezetéről és általában  
Rákosi Mátyás nyelvéről.

Rákosi Mátyás m inden megnyilatkozása szám om ra újra meg újra 
feleleveníti feledhetetlen szegedi élm ényem et a felszabadulás első nap
jaiból. Én m int falukutató író kerültem Szegedre, s találkoztam  a 
kom m unista párt em igrációból hazatért vezetőivel. Akkor sem  tartot
tam  magam írónak, de a falukutató írók körével együtt a magyar nyelv 
írástudóinak és a kifejezés avatottjainak éreztük magunkat. A felszaba
dulás örömei és izgalm ai m ellett a legnagyobb hatást az tette rám, 
hogy cikkeikben és beszédeikben m ilyen világosan és a dolgokat néven 
nevezve beszélnek azok, akik évekig, sőt évtizedekig éltek távol a hazai 
élettől. Szinte megrendítő felism erés volt azt érezni, hogy míg mi kör-
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m önfontan és a dolgok lényegét elhom ályosítva csűrtük-csavartuk a 
szót, addig a kom m unista párt vezetői egyszerűen világosan és a gyer
m eket nevén nevezve beszéltek.

Ennek az egyszerű és világos nyelvnek, amely egyesíti magában  
a m arxizm us-leninizm us legm agasabbfokú elm életi biztonságát a m a
gyar népnyelv egyszerűségével és színességével, Rákosi Mátyás a leg
főbb m estere. Kifejezései, m eghatározásai, közm ondást idéző fordulatai 
m indenki szám ára félreérthetetlenek és szinte világítanak egyszerű tiszta
ságukkal.

A felszabadulás előtti elnyom ás korszaka nyelvünket is és köz
íróink k ifejezéseit is alaposan m egviselte. Az elm életi útm utatás m el
lett a nyelv világosságát és egyszerűségét is tanulhatjuk Rákosi M átyás
tól. Ez az a nyelv, amely levetette az írástudók nagyképű sallangjait és 
a lényeget el bornályosító stílusfogásait, s valóban a nép nyelvén szól 
a legelvontabb elm életi kérdésekről éppenúgy, mint életünk m inden
napi politikai és gazdasági kérdéseiről.

A negyedik Rákosi-kötet a m agyar nép nagy tanítóm esterét politi
kai fejlődésünk előrehaladottabb szakaszán az építő m unka új meg új 
eredm ényei során idézi. S fejlődésünk új szakaszán új meg új tanítások  
foglaltatnak e kötetben mind a tém áknak, mind a kifejezéseknek egyre 
érettebb és gazdagabb kifejezésével.

I Erdei Ferenc

513



Révai József:
ÉLNI TUDTUNK A SZABADSÁGGAL

Szikra

Rákosi Mátyásnak az országépítés 
döntő fejezeteit összefoglaló kötete 
mellett («Építjük a nép országát») 
bizonyára a legkomolyabb érdeklő
désre Révai József kötete tarthat szá
mot: 1945. óta írott cikkeinek, előadá
sainak, elhangzott beszédeinek fog
lalata ez a vaskos, 45 íves könyv. 
Fontossága természetesen- messze túl
mutat azon, amiről az előszó beszél, 
mert nemcsak a felszabadulás utáni 
évek történetének, győzedelmes har
cainak nyersanyagát summázza, ha
nem elvi megállapításaiban, politikai 
tartalmában eleve értelmezi az elmúlt 
évek harcait s a jövendő fejlődés 
perspektíváit is. Történeti és politikai 
irodalmunknak bizonyára egyik leg- 
je.entősebb kötete ez Az itt következő 
sorok nem igénylik a bírálat, ismer

tetés teljességét, hiszen arra a kritikai 
rovat keretei szűkösek s Révainak il
legalitásban, a fölszabadutás óta meg
jelent kötetei régóta s joggal számí
tanak egy elmélyült tanulmányra. 
Csupán lapszéii jegyzeteknek tekint
hetők az itt következő mondatok.

Könyve tartalmilag magába fog
lalja a felszabadulásunk utáni poli
tikai harcoknak minden szakaszát, a 
kisgazda-, szociáldemokrata jobboldal
lal, a klerikális reakcióval, az imperia
lizmussal szembeni küzdelemnek 
szinte minden fordulata, a magyar 
belpolitikai válságok s az építő ered
mények minden izgalma, feszültsége 
benne van ebben a könyvben s külön 
gazdag rész szól a párt, az MKP és 
az MDP egész népünket is érdeklő

problémáiról s egy gazdagon tagolt 
rész pedig a magyar művelődéspoli
tika alapvető kérdéseit tárja föl. Ez a 
tartalom is rámutathat a könyv ön
magában való jelentőségére, de nem 
csupán ez a lényegi jelentősége és ér
téke.

A könyv döntő értéke abban van, 
hogy akár aktuális cikken keresztül, 
néhány oldalas hozzászóláson át, akár 
nagyobb tanulmányban, vagy a párt 
komoly, elvi jelentőségű kongresszusi 
felszólalásaiban ugyanegv elvi maga
tartás, ugyanegv módszer, erkölcs, a 
nemzethez, a párthoz s a szocializmus 
nemzetközi nagy ügyéhez való egysé
ges állásfoglalás mutatkozik ineg. Mik 
a jellemvonásai ennek az egységes 
állásfoglalásnak? (Ismétlem: csak váz
lat ez a néhány sor.) E sőnek tán 
szenvedélyes hűségét jelölhetném meg. 
Szenvedély és hűség egysége a szocia
lizmus nemzetközi harcaiban és a ma
gyar nép megtisztulásának, felemelke
désének égető nemzeti kérdéseiben. 
Egy pillanatra sem homályosodik el 
előtte — s hadd mondja ezt egy «kí
vülről» szemlélő, — Lenin, Sztálin ta
nítása, a párt nemzetközi ügye, ideo
lógiai tisztasága s ugyanakkor a ma
gyar nép jövendő sorsa, külön pro
blémái. A kötet legmegragadóbb lap
jai (dialektikája is ilyenkor a leg- 
szenvedélyesebb), melyeken azt bizo
nyítja, hogy a nemzetközi haladás 
eszmék a szocializmus, a Szovjetunió 
ügye mennyire egybeesik a magyar 
nép legsajátosabb iigvéve., amikor a 
magyar hagyományt összeköti mai fel
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adatainkkal 6s a Szovjelűinió ref ette
front közös ügyével.

Innen következik a második jel
lemző sajátossága, egyenessége, őszin
tesége. A könyv első lapjain megüt 
bennünket ez a férfias egyenesség, 
ahogy rámutat az 1943-ös politikai 
szövetség feltételeire, lehetőségeire, 
ahogy elemzi a közeli célokat s a tá
voli feladatokat. E kötet minden lap
járól kiderül, hogy pártja, melynek 
nevében beszél, mindig nyit és 
tiszta feltételek mel&ett kötött szö
vetséget, anélkül, hogy céljait feladta 
volna. Gyűlöli a „rothadt “ kompro- 
nvi&szumot, a kicsinyes, hazug alku
dozást, ahogy visszautasítja a kérdé
sek hátsószobában, suttogva való 
megvitatását, bárminő problémáról 
van szó. A szociáldemokrata jobbol
dallal kapcsolatos vita során mutat rá, 
nem egyszer, hogy a kérdések nyílt, 
elvi, harcos megvitatása a cél, nem 
pedig a kérdések, ellentétek elkenése. 
Ugyanígy fedi fei a hibákat, ha a 
párt ifjúsági politikájának. vagy 
egyéb, döntőbb politikai hibáknak 
leleplezéséről s a  hibák kijavításáról 
van szó. Ebből a könyvből is kide
rülhet barát és ellenség számára egy
aránt, hogy az MKP, s utána az MDP 
a politika végső kérdésen, pártjának 
végső és elalkudhatat.au céljait az 
aktuális szövetségkötések idején sem 
adta fel soha, mindig is nyíltan han
goztatta, de szövetségeit is nyílt, fél
reérthetetlen feltété ele mellett kö
tötte, mert itt, e szövetségkötéseknél 
is határozottan egységbe látta a mun
kásosztály vezetőszempontjait a nem
zet, a dolgozó magyar nép végső ér
dekeivel. Ez a látásmód telte szi
lárddá, egyenessé azt a párt-, azt a

nemzeti politikát, ami Révai könyvé
nek minden lapjáról sugárzik.

Ebből következik aztán, hogy poli
tikai harcainak tengelyébe a hazai és 
a nemzetközi jobboldallal való küzde
lem került. (A baloldali elhajlások 
elleni harc is, pl. a NÉKOSZ-ügyben, 
stb., hiszen ezek a baloldali elhajlá
sok igen sokszor a jobboldalt segítet
ték, érveket adtak számukra.) Aki ma 
visszatekint a felszabadulás utáni har
cokra s a magyar eseményeket a nem
zetközi összefüggéseken keresztül bí
rálja s ugyanakkor a magyarság leg- 
sajátabb érdekei szerint vizsgálja e  
harcokat, tárgyilagosan meg ke.l álla
pítania, hogy a magyar demokrácia 
létét veszélyeztette a jobboldal, hogy 
valóban két demokrácia harcolt itt 
hazánkban, a nép, munkások, parasz
tok s értük élő értelmiségiek demo
kráciája, me.ynek vezetőereje a mun
kásosztály és az a poJgúri demokrá
cia, melynek vezelőereje az imperia
lista nagytőke, néhány nagybankár 
és szolgáik. Ezért nem lehetett alku
dozni a kisgazda-jobboldal ai, Jegyen 
bár vezére a miniszterelnök, ezért 
nem lehetett alkudozni a testvérimre 
veszélye ellenére sem a szociáldemo
krata jobbszárnnyal s ezért kellett a 
klerikális reakció elleni harcot végig
vinni, ha annak az értelmét egy ideig 
megtévesztett hatalmas katolikus tö
megek nem látták s vezetőjüknek, a 
prímásnak egyre veszélyesebbé váló 
nemzetközi kapcsolatai valóságos dip
lomácia fenyegetést is jelentettek. 
Ezek a harcok mindéi) élességükben, 
szenvedélyességükben valódi értel
mük, céljaik szerint mutatkoznak meg 
Révai könyvében, aki a harcnak igazi 
embere, lényege ez a harc. Aligha té



vednek, ha személyiségének magvát 
ebben a kommunista harcikészségben 
találnám meg. A jobboldal elleni har
caiban is egyszerre vezetik a pártjá
hoz hű kommunista elvi szempontjai 
és a magyarság sorsáért aggódó poli
tikus nemzeti szempontjai. Ez a ket
tős egység vezeti különben a nemzet
közi jobboldalt leleplező cikkeiben, 
beszédeiben.

Végül jellemzi könyvét egy, a ma
gyar politikában merőben új hang. 
Egy helyen, a baloldali kiskirályo
kat, diktátorokat támadva rámutat, 
hogy az igazi kommunistának «mun
kával és érvekkel» kell meggyőz
nie a népet s nem puszta hatal
maskodással. Könyvéből az tűnik ki, 
hogy pártja is, ő maga is munkával 
s érvekké, győzte meg az országot 
az egymást követő évek során. Sokan 
tán csak mostan kezdik megérteni, 
hogy mily erkölcsi és politikai erő és 
tudatosság volt abban, hogy Révai Jó
zsef és pártja a poüíikai hatalmat ke
mény munkán és tiszta érvelésen ke

resztül akarták és tudták gyakorolni.
Rákosi Mátyásnak, pártjának s vezető 
munkatársainak tán ez az egyik leg
nagyobb erénye s a magyar dolgozó 
nép felemelkedésének egyik legszilár
dabb biztosítéka volt. Révad könyvének 
is minden lapjáról a végzett munka jó 
tudata és a tiszta érvelés ereje szók 

Ez az oka a könyvből kibangzó 
jogos öntudatnak: nem személyi jel
legű, nem a polgári politikusokat oly 
sokszor jellemző személyes kultusz 
diktálja. Révai minden szavából párt
ja, pártjának tanításai, hagyományai, 
szenvedései, diadalai szóinak felénk. 
El is hárítja magától a személyes jel
leget bevezetőjében, mikor pártja 
szószólójának, pártja katonájának ne
vezi magát s nyomatékkai hangsú
lyozza, hogy mindig is pártja állás
pontját hirdette. Ez igaz. Mégis a 
könyviből két portré bontakozik ki 
előttünk: a nemzet jövőjét építő párt 
vonásai és egy kemény férfiarc, Révai 
Józsefnek, a politikusnak tiszta .por
tréja. O r t u t a y  G y u l a
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Farkas Mihály:
A BÉKE ARCVONALÁN

Szikra

Farkas Mihálynak a feliszabadulás 
óla elmondott beszédeiből és cikkeiből 
egy kötetre valónyi gyűjteményt ad ki 
a Szikra az idei könyvnapon. A könyv 
címe utal a tartalomra: a béke és al
kotó munka védelmében vívott kemény 
és következetes harcra.

A beszédei* és a cikkek nagyrészéi 
ismeri a magyar társadalom: a magyar 
népi demokrácia fejlődésének fontos 
állomásait jelentették ezek Újra olvas
va is lebilincsel azonban a szikla-szi
lárd és biztos ideológia, gyakorlatiasság 
és harcos szellem, mely e cikkekből és 
beszédekből árad. A könyv meggyőző 
erővel bizonyítja, milyen helyes volt 
a választás, amely Farkas Mihályt a 
Pártnak és a kormánynak egyik leg- 
felelősségteljesebb őrhelyére állította.

A szerző azok közé tartozik, akik 
évtizedeken át készültek feladatukra; 
a szockalizmu.'nak a  magyar földön 
való felépítésére. A felkészülés nem 
szorítkozott a ' niarxizmus-leninizmus 
maradéktalan elméleti elsajátítására: 
az elmélet csupán alap volt a gyakor
lati munkához. E gyakorlati munka 
kemény politikai harc volt, melynek 
folyamán felmerültek a munkásmozga
lom, a Párt és a szocializmus építésé
nek összes problémái. Nem képletes, ha
nem valódi, életre-ha Iáira vívott harc 
volt ez, a hősi halottakkal, sebesültek
kel, foglyokkal, akik az imperialisták 
börtöneiben sínylődtek, pz az évtizedes 
súlyos és véres küzdelem választóvíz 
volt; aki megtéri tora elás nélkül végig
harcolta, megacélozódoit, megmemese- 
dett és gyakorlati tapasztaltokkal alá
támasztott gazdag elméleti tudásra lett 
szert.

Ezért érzi az olvasó fölényes bizton
ság áradását a könyv minden sorából. 
Nyoma sincs a doktrinerségnek, az ön
célú filozofálgatásnak. A magyar poli
tikai élet napi problémái kapcsán ta
nítja meg Farkas Mihály a lemmzmus 
elméletét, de mindig konkrét céllal: a

felmerült probléma helyes megoldása 
szolgálatában. Tapasztalt harcos beszél 
hozzánk, akinek az ideológia személyes 
élményévé vált. Ez adja meg a cikkek
nek és beszédeknek közvetlen hang
ját, belső feszültségét, magas tanító- 
és nevelő hatását, meggyőző erejét.

Stílusát a bolsevik egyszerűség és 
világosság jellemzi, melynek Lenin és 
Sztálin klasszikusai és amely nálunk 
elsősorban Rákosi írásaiból arad Ez a 
minden sallangtól mentes, a legnagyobb 
érthetőségre törekvő, a legnehezebb 
problémákat is egyszerű, közvetlen sza
vakkal kifejezni tudó irály az ajándék, 
amit a magyar i coda lom u kommunista 
vezetőktől kapott. Ez az irály önmagá
ban is dialektikus, vitatkozó; a megol
dásra váró problémát a hallgató elölt 
honcolja szét, rámutat komponenseire, 
belső ellentmondásaira és szinte hall
gatóival együtt jön rá a megfejtésre.

A bolsevik stílus nem jelenti az írói 
egyéniség elnyomását. Farkas Mihály 
beszédeiben is megtaláljuk az egyéni
ségét, jellemző vonásokat: a lendületet, 
a lankadatlan harcikedvet, a kemény, 
sokszor kíméletlen nyíltságot, amely, 
mini az operálókés vág bele a beteg 
problémába, hogy gyógyítson.

A könyv tartalmát nehéz voina össze
foglalni: olyan, mint a politika, mely
ben az egyéni és közösségi élet minden 
p roblém á ja bennfogla 1 tat ik.

Ügy gondolom nem volna helyes, ha 
egy rövid ismertetés keretében végig
követnénk a könyv tartalmát. Éppen 
a .sokrétűség az, ami ezt tehetetlenné 
teszi. De az ismertetés úgysem pótol
hatja a személyes kapcsolatot: Farkas 
Mihály könyvét mindenkinek el kell 
olvasnia, aki a magyar politikai élet 
és a világpolitika legdöntőbb és leg
izgalmasabb problémáit világosan akar
ja látni. Csupán azért ragadunk ki 
néhány részletet, hogy rajtuk keresztül 
jellemezzük a szerző írói és politikai 
egyéniségét.



Túlzásoktól és hangulatoktól mentes
optimizmus árad a könyvön végig. 
Egyik legszebb példa erre az 1945-ös 
választások kiértékelése. A szerző dia
lektikus gondolkodása meglátja az ese
mények elörevetett árnyékát: «A2 ok az 
erőviszonyok, amelyek az országgyűlési 
választások eredményeként kialakultak 
Magyarországon, nem örökélelöek*. A 
közigazgatás megtisztításáért vívott 
harc közepette felveti a kérdést, mi 
lesz az eredmény? « . . .  a nép ellensé
gei eltűnnek majd a közigazgatási 
apparátusból.»

Az. optimizmust, a dialektikus szem
léletet és a történelmi események kö
zötti biztos eligazodást látjuk, midőn 
az amerikai imperializmus agresszivi
tásáról beszél. («Törhetetlen, harcos 
béke front o b ) «Az amerikai agresszivi
tás oka n e m c s a k  a z  e r ő ,  d e  a  pj/tnr/e- 
s é g  (s: a  v a l ó s á g t ó l  v a l ó  j é l e l e m .  Ha 
szilárdak maradunk és ellenállunk a 
nyomásnak, ők visszavonulnak, ez a 
válságba dönti őket, ami lehetőséget 
ad olyan megerősödésünkre, amit meg
dőlik ni többé nem lehet.»

A másik, igen jellemző vonás a meg- 
a’kuvíVst nem ismerő harcos szellem. 
«Mi nem alkudtunk meg soha és nem 
is fogunk megalkudni a munkásosztály 
és a nép ellenségeivel.» Ez a harci 
szellem árad az 1947. október 10-i 
sportesarnoki beszédéből, melyben a 
pfeifferpárt szétzúzásáról beszél. Igesi 
érdekes, egyben klasszikus meghatáro
zását adja a helyesen vezetett politikai 
harcnak, midőn a Szociáldemokrata 
pártban szükségessé vált kizárásokról 
beszél: «Nem absztrakt, időtől és tér
től független politikai harcról van szó, 
hanem arról, hogy konkréten vigyük 
az ideológiai harcot a jobboldali szó« 
í iáldemokraták ellen.» (Megyei titká
rok értekezlete 1918. március 18.) 
Ugyanitt beszél a politikai elmélet és 
a politikai harci gyakorlat viszonyáról: 
«A marxiznuis-lenmizinus elfogadása 
ott kezdődik, hajlandó-e valaki húsz 
éves politikai’ barátját kizárni a szo
ciáldemokrata pártból, mert jobboldali.»

Kiváló erénye a nyílt, sokszor bni’á- 
lis őszinteség, mellyel a helyzetet fel

tárja és bírál altot gyakorol. 1945 ben
így beszél a bányászokhoz. «Lényeges 
javulás a legközelebbi termésig nem 
várható, de ennek ellenére fokozni kell 
a termelést.» Vagy: «Az ország gazda
sági- és pénzügyi helyzete példátlanul 
súlyos.» Ezzel a kommunista nyíltság
gal ismeri be 1946-ban, hogy a reakció 
győzött az áil am gépezet újra való bir- 
tokbavéteieben.

Mint kiváló taktikus, a politikai 
harc mestere mutatkozik, midőn kiáll 
a kompromisszum mellett, molyét az 
elvi alap megőrzésével kötnek. A töme
gek harcának helyes vezetéséire ad 
klasszikus útbaigazítást a következő 
idézet: «A tömeg elégedetlen, van rá 
oka; a jogos elégedetlenség részben a 
mi erőnk; nem szabad elfojtani, de 
túltáplálni sem. nehogy a harcok idő
előtti kirobbanták hoz vezessen».

Néhány idézet kevés arra, hogy meg
ismerjük a taktikust, szervezőt, a test
vérnépekkel való béke követét, az. im
perializmus elleni föd világosi tás és harc 
bátor irányítóját, a Szovjetunióhoz 
való hűség és barátság ápolóját. Teljes 
képet csak a könyv elolvasása adhat.

Egy szempontot kívánok még ki
emelni; ez a könyv nemcsak a politi
kust mutatja be nekünk, hanem a ka
tonát is, a néphadsereg hivatott veze
tőjét. Csak a munkásmozgalom nem- 
ismerői, vagy megnemértői számára 
meglepetés, hogyan veheti valaki kezé
be egészen rövid idő alatt a legkénye
sebb katonai szakkérdések irányítását. 
A magyarázat kézenfekvő: forradalmi 
munkáspártok politikája az osztály- 
harc irányítása és megvívása, az osz
tályharc törvényei pedig nagymérték
ben hasonlatosak a háború törvényei
hez. A katonai vezető hármas nagy 
feladatkörét, a szervezést, kiképzést é« 
vezetést maradéktalanul megtaláljuk a 
politikai munkában. És vájjon e prob
lémák megoldása az illegalitásban nem 
kívánt fokozott rátermettségei és fel- 
készültséget, mint a haderő legális ke 
rétéi között? Az élcsapat megszerve
zése, hogy az vezethető, mozgósítható 
legyen, a párttagok kiképzése, fegyel
mezése teljes értékű katonai feladatok.
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Mindenekfőtött az osztályharc megví
vása, a párt vezetése az illegalitás ide
jéül, a forradalom időszakában, a népi 
demokrácia, a proletárdiktatúra súlyos 
harcokkal, meglepetésekkel, győzelmek
kel és visszavonulásokkal teli éveiben 
a legmagasabb igényekkel jelentkező 
katonai feladat.

A bolsevik taktika és stratégia mély, 
belső hasonlóságot mutat a «katonai > 
stratégiával és taktikával. Az osztály- 
harcot e r ő s z a k o s  e s z k ö z ö k k e l  vívják. 
A szövetségesek feliismerése, kiválasz
tása, az ellenséges tábornak már a 
harc előtt való megbontása; a helyzet 
minden tényezőjét felölelő, minden 
eshetőségre kiterjedő helyze(mérlegelés; 
a stratégiai cél, ezen belül a legelőször 
megvalósítandó taktikai cél rögzítése; 
az erők gyors és teljes mozgósítása, 
meglepetésszerű helyen, meglepő idő 
ben és mennyiségben való felvonulta
tása; határozott súlypont képzése; « 
kitűzött cél konzekvens, de rugalmas 
követése úgy, hogy a helyzet lényeges 
változása esetén az eredeti tervek gyor 
san változtathatók legyenek; a döntő 
csatában minden erő bevetésével a győ
zelem kierőszakolása, majd a megveri 
ellenség teljes megsemmisítése; közijén 
állandó készenlét és éberség, hogy az

ellenség visszacsapása elhárítható le
gyen, időleges vereség esetére pedig a 
visszavonulás előkészítése; a támadó és 
védelmi harc célszerű változtatása, le
het az ellenség lerohanása, ha szüksé
ges szívós harcokban való felőrlése; 
ha kell védelem, vagy visszavonulás, 
majd elsöprő eTejü ellentámadás: ime 
ezek a fogalmak és módszerek egyaránt 
tartoznak a háború és az osztályharc 
fogalmai és módszerei közé. Nemcsak 
jelképes analógia áll fenn közöttük, 
liánom igen sok esetben teljes tartalmi 
és formai azonosság.

Kzért tudnak a mi politikai vezetőink 
hadsereget vezetni. Ezért biztos az íté
letük katonai kérdésekben, ezért jóik 
a terveik, egyértelműek és szilárdak e l
határozásaik és ezért tudják kitűzött 
céljaikat megvalósítani.

A vezetésnek ezeket a politikai és 
katonai erényeit is megismerjük Farkas 
Mihály könyvéből, amely így a marxista 
olvasó számára nemcsak a magyar 
politikai irodalom maradandó értéke, 
nemcsak a felszabadulás óta lefolyt 
történelmünk szerves része. hanem 
mindenki számára, — de elsősorban a 
néphadsereg katonáinak —, a szocia
lista haditudomány 'ankönvve is

S ú l y o m  L á s z l ó



MEGNYERJÜK AZ ÉLET CSATÁJÁT!
Hungária

«A könyv, amelyet az olvasó a ke
zébe vesz, nem jegyzőkönyv. Nem tar
talmazza az első betűtől az utolsóig 
mindazt, ami a Béke Híveinek párizsi 
világkongresszusán elhangzott. Ehhez 
nem egy könyvre, hanem a kötetek 
sorozatára lett volna szükség. Célunk 
az volt, hogy ennek a könyvnek a 
segítségével képet alkothasson a ma
gyar nép a párizsi kongresszusról és 
ezen keresztül arról, hogyan harcolnak 
a világ népei az emberiség legdrágább 
kincséért: a békéért. Az olvasó látni 
fogja ebből a könyvből is, hogy meny
nyire iiiem frázis a béke és demokrá
cia híveinek mérhetetlen erőfölénye a 
háborús uszítókkal szemben . .  Látni 
fogja ezt az erőfölényt és bizonyosak 
vagyunk abban, hogy nőni fog tájé
kozottsága és önbizalma>> •— írja a pá
rizsi világkongresszus beszámolójának 
előszavában Losonczy Géza, aki a ma
gyar küldöttséget vezette.

A könyv valóban nem jegyzőkönyv: 
több annál. A kongresszusi beszédek 

, színét-javát adja. Joliot Curie profesz- 
szor, a világ első atomtudósa ad tájé
koztatót az atombombáról és az atom
energia békés felhasználásáról, Fágye- 
jev, Ehrenburg, Szimonov ismertetik a 
békéért folytatott küzdelem egyes fon
tos területeit, az angol ZiMiacus, az 
olasz Nenni, a francia íves Farge, a 
néger Dubois professzor, a mexikói 
Lombardo-Toledano, az iráni Eskan- 
dari) a brazil Prado, az ausztráliai 
Lockwood, a vietnami Tliai-Thi-Lien, a 
kínai Ko-Mc-Zso adnak beszámolót 
arról: hogyan küzd és milyen erejű a 
bókefront a hazájukban. Ebből a 
szempontból ez a könyv hasonlítható

egy érdekfeszítően megírt és összeállí
tott világpolitiai lexikonhoz, amelyben 
a mai világhelyzet sok olyan anyaga 
szerepel, amely e d d i g  m é g  s e m i l y e n  

n y e l v e n  s e m  j e l e n t  m e g .  A nagy «fe
hér» nemzetek beszámolói mellett igen 
jelentősek a gyarmati népek küldöt
teinek felszólalásai. A szabadságukért 
győzelmes harcot folytató kínai és 
vietnami népek delegátusai mellett a 
jövő ígéreteként hat Gabriel D’Arbous- 
sierivek, Afrika képviselőjének jelentése, 
Lockwmod közlése az ausztráliai ki
kötőmunkások imperialistaellenes
küzdelméről és Prado brazíliai tájé
koztatója.

A bőven és szépen illusztrált könyv 
azonban nemcsak politikai lexikon, 
nemcsak tájékoztató, hanem politikai 
fegyver. Amikor az olvasó Alexej Me
rész jev («Az egy igaz ember») fény
képéh nézi és nagyszerű beszédét, 
vagy Zójának, a mártírhalált halt le
gendáshírű partizánleánynak, édes
anyja felszólalását olvassa: nemcsak 
értelmi, hanem érzelmi közösségbe is 
kerül ázzál a hatszászötvenmillió em
berrel, akiket Mereszjev és a iöbbiek 
képviselnek.

A «Megnyerjük az élet csatáját» a 
legfontosabb felszólalásokon és LoJ 
sonczy Géza kitűnő előszaván kívül: 
képben és írásban megadja a párizsi 
kongresszus egész hangulatát. A fel
szólalók arcképei és a műnyomással 
készült fotoriportokon kívül ugyanis 
Mihályfi Ernő a párizsi és Boldizsár 
Iván az azzal testvér prágai kongresz- 
szusról írt lebilincselően közvetlen 
« szemtanú-beszámolót».

«Soha az emberiség történelmében



még nem jött össze ilyen tömeg-
gyűlés — írja beszámolójában Mi- 
liályfi Ernő. — A roppant teremben, 
az emberiség legjobbjai. Szabadság 
harcosok, munkásvezérek, legendás 
hírű hősök, tudósok, akiknek neve 
diadalmas mérföldkő az emberiség 
történelmében, költők, művészek . . .  
Az elnöki emelvényen és a delegátu 
sok százainak sorában csupa olyan 
személyiség, akinek az életét, ha vé
giggondoljuk, csak egy érzés tölthet 
el bennünket: büszkék vagyunk arra, 
hogy emberek vagyunk... Itt az em
beriség színe-java. A tudósok, művé
szek,. írók soraiból éppen úgy, mint a 
szabadságharcosok, politikusok. a 
munkásosztály szervezőinek sorából.® 

. . . É s  ezen a nagyszerű kongresz- 
szuson — ezt a könyv dokumentálja 
—- a magyar küldöttség igen szépen 
szerepelt. Magyarország különös elis
merését mutatja a kongresszus ren
dezősége és vezetősége rész.éről, hogy 
két szónokkal szerepelhettünk a vi
tában, amikor vagy negyven jelent
kező egyáltalában nem juthatott szó
hoz. Ugyancsak a megbecsülés jele, 
hogy a kongresszus Lukács Györgyöt 
és e sorok íróját az Állandó Tanácsba 
is beválasztották. A két magyar szó 
nők, Losonczy Géza és Bereczky Al
bert református püspök, nagy sikert 
aratott. A könyv közli a két beszédet,

s megemlíti, hogy Losonczy felszóla
lása alatt különösen akkor volt vi
haros a taps, amikor arról beszélt, 
hogy a magyar újjáépítés azért sike
rült olyan nagyszerűen, mert Mar- 
sball-terv nélkül, az imperialisták el
lenére építettük fel új országunkat.

«A mai barbárok — Hja Ehren- 
burg szavai szerint —, akik háborút 
készítenek elő, habozás nélkül meg
ölnék az emberiség jövőjét, mert ez a 
jövő nem az övék.r Ezek ellen a 
«mai barbárok» ellen adóit harci 
programmo! a kongresszus, ezek el
len indította el a szervezkedést, ab
ban a biztos tudatban, hogy a béke 
híveinek hatalmas és egyre erősödő 
tábora meg fogja nyerni az élet csa 
táját.

A könyv Filó tervezte címlapja hí
ven idézi a párizsi békekongresszus 
hangulatát: a részvevő nemzetek
zászlói, rúdjukon a fehér galambba!, 
ahogyan a termet is díszítették, vona
laik dinamikus koonpo zieh) javai ki
fejezik grafikailag azt az elszánt és 
kemény békeakaratot, amely a kon
gresszust jellemezte.

A Hungária könyvkiadót dicséret il
leti, hogy ezt a jelentős és szép köny
vet ilyen sebtiben kihozta, olvan árért, 
ami lehetővé teszi, hogy minden do! 
gozó megvehesse.

E. Majlálh Jolán



K om ijá th  A la d á r : 

VÁLOGATOTT VERSEK
Szikra

A Magyar DofLgozák Pártjának ki
adója, a Szikra összegyűjtötte Komjáth 
Aladár válogatott verseit. Az idei 
könyvnapon végre a magyar dolgozók
nak legszélesebb rétegei ismerhetik meg 
ózt a magyar költőt, ki több, mint két 
évtizeden át vett részt minden hitével, 
minden tudásával és tehetségével a 
magyar nép szabadságharcában és akit, 
éppen ezért a magyar urak csendőrsége, 
rendőrsége, bírósága lávoMartolt Ma
gyarországtól, a magyar urak sajtója, 
iskolája pedig létezését is igyekezett 
eltitkolni a magyar nép elől Keszi 
Imre (ki az összegyűjtés munkáját vé
gezte) szeretetteljes és alapos tanul
mánnyá! vezeti be a Komjátli kötelet, 
megjelölve Kom játli Aladár harcos éle
tének mérföldköveit. De mérföldkőtől 
mérföldkőig hosszú az út, néha na
gyon nehéz, nem ritkán nagyon veszé
lyes. Erről a hosszú útról szólnak 
Komjátli versei, amelyek emlékművet 
állítanak á magyar szabadságért és a 
világ-szabadságáért harcoló hősöknek,— 
emlékművet állítanak sok-sok vértanú
nak és csak egyetlen bősnek bátor, ön
feláldozó tetteiről hallgatnak — Koni- 
játh Aló ti áréiról. Komjáth lírai költő, 
de nem ismeri az «ón» szót, csak a 
-mi» szót. Nála a «mi» hol azt jelenti: 
«mi, a világ dolgozói», hol pedig ezt: 
«mi a magyar nép».

Mikor Komjáth Dózsa Györgyről 
írott költeménye miatt Tisza István 
rendőrsége elkobozta a Népszavát, még 
csak az első világháború véres előjá
téka. a Balkán-háború előkészületei 
folytak. Mikor Komjáth Aladár, fran
cia földön, száműzetésben fejezte be 
életét. —- már lázasan folytak a máso
dik világháború előkészületei és Spa
nyolországban már föl vonullak a fasiz

m u s fegyveres erői. vérbefojtnni a 
spanyol nép szabadságharcát. Hosszú 
út.

A költő, kinek első sikerthozó verse 
a Népszavában jelent meg. pár észtén

dővel későbben, az első világháború 
derekán már harcban áll azokkal
akik akkor bitorolták a magyar mun
kásság sajtóját és azt arra igyekeztek 
fölhasználni, hogy a magyar dolgozó
kat a Habsburg imperializ
mus engedelmes szolgáivá tegyék, a 
Habsburg és német imperializmus
ágyútöltelókévé. Lenin, Sztálin, a bolse- 
vikiek harcos, háboirúellenes programm- 
jának Magyarországon is volt vissz
hangja. Magyarországra is eljutott a 
jelszó: változtassátok át az imperialista 
háborút polgárháborúvá. (Polgárhá
ború abban a történelmi helyzetben a 
szabadságharcot jelentette.) Komjáth 
Aladár azok között volt, akik megér-, 
lelték és magukévá tették a lenini pro- 
grammot. Ez harcot, háborút jelentett 
az imperialista háború ellen és a jobb
oldali, munkásáruló szociáldemokraták 
ellen, ő  vállalta ezt a háborút. Együtt 
indult a fiatal, majdnem gyerekember 
Révai Józseffel, Korvin Ottóval, ki 1919. 
decemberében balt vértanúhalált és 
Sállal Imrével, kit másfél évtizeddel 
később ítéltek halálra és végeztek ki 
Horthy hóhérai. Komjáth volt az im
perialista háború ellen öntudatosan és 
következetesen harcoló kis forradalmár- 
sereg első és légiódat osabb költője és 
ő volt a költője az 1919-es magyar 
Tanácsköztársaságnak. Versei jelzik az 
utat, amelyet a magyar proletariátus 
megtett attól a pillanattól, mikor a 
jobboldali szociáldemokrata árulás kö
vetkeztében a Habsburg imperializmus 
ágyútöltelékévé Jeti. addig a dicsősé
ges óráig, amelyben n magyar proleta
riátus világtörténelmi szerepe* vállalt- 
az orosz proletariátus után elsőül 
üzent hadat és harcolt fegyveres kézzel 
az imperializmus ell-en a világ dolgo
zóinak. a világ valamennyi elnyomott 
népének szabadságáén, a magyar nép 
függetlenségéért és szabadságáért.

A magyar Tanáesközláv= iságot meg 
gyengítették tévedései. elbuklatta a
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jobboldali szociáldemokratáik szermves
árulása, vérbeíojtolta az angol, ameri
kai és francia imperializmus szurony
erdeje. Komjáth költészete, életútja 
fényes bizonyítéka annak, hogy nem 
üres szó volt, amit Horthy vérbíróságai 
előtt felemelt fővel vallottak a félholt
ra gyötört és haLálraszánt magyar 
kommunisták: az eszmét nem lehet 

, legyőzni.
A magyar dolgozók tömegei csak 

titokban — a föld alatt — hurcolhat
tak szabadságukért. A harcos kommu
nisták tízezerszám kerültek fegyházba, 
börtönbe, internálótáborokba. Százakat 
végeztek ki «törvényesen», ezreket gyö
törlek halálra fehér tiszti bandák. A 
biztos halál elől többezren külföldre 
menekültek. Emigrációba. Túl a ma
gyar határon folytatni a harcot a ma
gyar népért.

Az emigráció történetét mindmáig 
nem dolgozták fel. Természetes, 
hogy a magyar történelemíróknak fon 
tosabb, sürgősebb feladataik is vannak, 
de az emigráció története is megírásra 
vár, hisz ez a történet jelentős fejezete 
a magyar nép szabadságharcának, ér
dekes epizódja a világtörténelemnek.

Komjáth Aladár (rövid olaszországi 
emigrációja után) Bécsije került Az 
olasz életre már rávetette fekete árnyé
kát a feketeinges fasiszta banditák 
szörnyű «vezérének» förtelmes alakja. 
De Becs még bizonyos mozgási 
lehetőséget adott az üldözött kom- 
murfísták számára, bár a «szociál
demokrata paradicsom* jobboldali 
szociáldemokrata vezetői gondoskod
tak nemcsak arról, hogy a kommu
nista emigránsok ne jussanak munká
hoz, hanem arról is, hogy az osztrák 
«demokratikus rendőrség» Horthy rend
őrségével összejátszva vadásszon a ma
gyar kommunistákra Világszerte az 
ellenforradalom, a reakció támadott. 
Egyre sölétebb lelt, egyre feketébb 
Európa képe Az osztrák szociáldemo
krata párt nap, mint nap újabb lépé
seket lelj — jivhbfe é. Egyre nehezebb 
lett a magyar emigráció élete Becsben. 
De azért ott kerültek ki a nvomdábó! 
Lenin írásainak magyar fordításai.

Onuét tudták a Magyar Kommunista 
Párt emigrációban élő vezetői a ma* 
gyarországi események analízisét, 
marxista kritikáját. Ott képezték ki el
méletileg a magyar munkásosz.tály sza
badságharcának sok tisztjét és altiszt
jét, a szó legszorosabb értelmében — 
pincékben. Pincékben tartotta a kom
munista párt emigrációs szerve gyűlé
seit, olt végezte munkáját a kommu
nista párliskola. A bécsi magyar emi
gráció munkáját nemcsak a forradalom 
barátai értékelték magasan, — megér
tette e munka erejét és jelentőségét az 
ellenség is Német francia, angoi jobb- 
olda i szociáldemokraták sajtója több
ízben említette együtt a moszkvai és 
bécsi bolsevik üdvét. Az ellenség hírű 
lat a rögtön Moszkva után a magyar 
emigráns kommunisták iskoláit támadta! 
Természetesen a munkásárulók csak 
azért emlékeztek meg a magyar kom
munisták munkájáról, hogy a bécsi 
«demokratikus rendőrséget» figyelmez
tessél; «kötelességéire». Ez a rendőrség 
meg is lelte a magáét. De a tüzet, ame
lyet boilsevikiek gyújtanak, nem lehet 
eloltani. A magyar kommunisták gyúj
totta tűz fénye (ez a pincékből áradó 
tiszta fény) messze, nagyon messze 
világított.

O azok a bécsi pincék! Európa egyre 
feketébb letl. de a nagy feketeségben 
egyre tisztáhhan világított ezeknek a 
pincéknek fénye. Rövid időn át» ott 
tanította a magyar dolgozókat Rákosi 
Mátyás, kinek tekintete inár akkor vi
lágrészek szalwdságküzdeljneit ölelte 
át. Ott tanította a magyar dolgozókat 
Landler Jenő, a Vörös Hadsereg volt 
főparancsnoka, a magyar munkásosz
tály drága «öiegje* Olt tanítót! Ham
burger Jenő, a magyar nép sebeinek 
«■csoda dók tora». Ott tanított Gorö Ernő, 
Révai József. Rudas László, Sállal Im
re, Lukács György, Fogarasi Béla, 
Münnieh Ferenc és két Szántó: Béla 
és Zoltán. . .  Az emigráció vezető poli
tikai kádere mellett fáradhatatlanul veit 
részt a harcban a magyar kommunista 
írók gárdája: Komjáth Aladár. Gábor 
Andor, Balázs Béla. Lékai János, Ma
darász Emil, Gyefv«i János. Kenyeres
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Júlia Becsben sziiletlek Gábor Andor 
swifti erejű pamflétíjei. Üti írt Balázs 
Béla ódát a hakílragyótört kommunis
ták róí — Vörösmarty nyelvén, Vörös
marty pátoszával. És (amiről itt első
sorban kell szólnom) ott kutatta a ma
gyar pro.! etárírók számára járható utat 
Kumjáth Aladár. Ott öntötte acélba 
költeményeit. A bibliafordítóktól és a 
gályarebságra ítélt prédikátoroktól örö
költ nyelve, a bibliai próféták földetrá- 
zó gonoszság-gyűlöletét forrasztotta 
egvbe — a marxista világszemléletlel 
Az egész világot felölelő szabadságmoz
galom minden kimagasló eseménye 
megihlette Komjáth Aladárt, de legke
ményebb akkor volt a szava, mikor a 
magyar prole ariátus szenvedéseiről szó
lott Legmesszebbre akfcor látott, mi
kor a magyar dolgozók jövőjét festette 

Bécsi emigrációját berlini emigráció 
követte. Amikor Komjá'h Aladár kény
telen volt hadiszállását Berlinbe áttenni, 
a weimari köztársaság már nagyon be
teg volt. A jobboldali szociáldemokra
ták. fehér tiszti bandák segítségéve! 
vér befojtották a proletárforradalmat, 
melyet úgy gyűlöltek, «mint a bűnt* — 
ahogy' Friedrich Ébert mondotta, a 
Német Köztársaság szociáldemokrata 
elnöke A fehér terroristákat, a fasiszta 
mozgalom előfutárjait a szociáldemo
kraták segítették nyeregbe és azok 
most már biztosan ültek a lovon. És a 
szociáldemokraták, akik véres terrort 
alkalmaztak a kommunistákkal szem
ben. Hitler legényeinek a legteljesebb 
szabadságot biztosították, mert — sze
rintük — ezt követelte a demokrácia 
A demokrácia szélhámosainak és a de
mokrácia gyilkosainak köztársasága 
volt már akkor a weimari Németország, 
Mikor a hazug, áídémokrácía rémural
ma ellen fegyvert fogott a német pro 
lefnriálus —, a fasizmus és jobboldali 
szociáldemokrácia mindig egy táborban 
volt — a dolgozók ellen. A német pro
letariátus egyik hősi harcának, a ham 
burgi fegyveres fölkelésnek Komjáth 
Aladár emelte legélethűbb. legmaradan 
öóbb szobrát. írt és tanított Sokan va 
gyünk, kiknek útját elvtársi szeretettel, 
szigorú elvtársi kritikával egyengette a

proleláriroualom felé. Sokan vagyunk, 
kiknek írásai az ő kezén át kerültek 
nyilvánosság elé. — Sokan voltunk 
ilyenek «emigráns írók». És Komjáth 
kezén át jutott a munkás olvasó elé a 
Horthy-uralom ellen magyar földön 
írott könyv is, Hidas Antal első könyve: 
Az ellenforradalom földjén, ö  fogadta 
Berlinben a Magyarországról menekül
ni kényszerült Gergely Sándort és „ad
ta át“ nekem, ki eiéutaztam Gergely
nek Moszkvából Berlinbe.

Mikor Korrijáíh Aladár meglátogatta 
a Szovjetuniót ő, aki sokat harcolt 
ezért az országért, ezért a nagy, szabad, 
boldog országért, szótlanul nézte, cso
dálta a földet, azt a földel, melynek 
igazát oly messzehangzó szóval hirdet
te és amelynek jósága, szépsége, ereje 
őt is meglepte.

A harkovi nemzetközi írókonferen
cián Louis Aragon fölolvasta Barbusse 
levelét, melyben a francia elvtárs há
borúellenes harcra hívía fel a világ 
íróit. Barbusse levelének felolvasása 
után vett szót Komjáth Aladár, hogy a 
háború ellen beszéljen- Komjáth min
den bajban, minden veszedelmek kö
zött nyugodt volt, egy pillanatra sern 
vesztette el önuralmát. Hanem, mikor 
a konferencia szószékén állott, reszke
tett a hangja — a meghatottságtól és 
a felelősségérzéstől. De reszkető hangja 
messze hallott, sokan, nagyon sokan 
hallották az igéi: mentsétek meg az 
emberiséget a háborútól és a fasizmus
tól!

A konferencia részvevői fölkeresték 
az épülő Dnveproszlrojt, Európa legna
gyobb hidraelektrikus központját. Hu
szonkét ország írói ujjongtak a csodá
latos építkezés láttára. Komjáth Aladár 
félrehúzódott az ujjongó tömegtől és 
elgondolkodva lehajtotta a fejét.

— Min gondolkozol, Aladár, mi 
báni? — kérdeztem tőle.

— Semmi se bánt —• sőt! Azon gon
dolkodom. hogy nálunk Magyarorszá
gon, a mi Magyarországunkon hol 
építünk majd ehhez hasonlót Ha nem 
tévedek, Szolnok környéke lesz erre a 
legalkalmasabb A Tiszán Természete
sen tekintetbe kell venni. . .
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Szavai szárazok vo'ífák, mint a szik-- 
latömbök, melyekből a Dnyepcr-csoda 
épült, de kemények is, mini a kő
szikla A száraz és kemény szavak, 
színes, magávalragadó képet festet
tek a magyar jövendőről. Képet, 
amelynek valóraváltásáért még olyan 
sokat kellett harcolni és szenvedni 
de amely íme ma már valóság. 
Szárazon beszélt Komjáth Aladár és 
keményen, de kemény szavai nemcsak 
harcos szavak voltak, hanem végtelenül 
jóságosak is. Számoló, mérlegelő agya 
melleit mindig szóhoz jutott szíve is. 
Szíve, melyben olyan tűz lángolt, hogy 
sok-sokezer ember szívét tudta felfor- 
rósítani.

Mikor a fasizmus eilen a spanyol 
földön harcoló szabadságharcosok in
dulóját írta. már újabb emigrációban 
élt. Németországból, ahoi a nemzetközi 
imperializmus Hitlert segítette uralom
ra, Franciaországba kellett menekülnie, 
abba a Franciaországba, amelynek urai 
szívósan készítették elő a francia köz 
társaság vereségét, a francia nép kaivá 
riáját. Komjáth Aladár bár világosan 
látta mi készül, tudta, mindvégig tudta, 
hogy a mi seregünk győzhetetlen sereg.

Tudta, hogy a mienk lesz a győzelem 
és azt is tudta, hogy a szabadságért a 
világ minden harcterén harcoló magyar 
kommunistákat a győzelem hazahozza 
Magyarországra —, otthon fognak vég
re harcolni Magyarország független
ségéért, otthon fognak dolgozhatni a 
szabad, szocialista Magyarországért.

Komjáth Aladár nem jött haza. ö  
már régen egy franciaországi lemelö- 
ben aludt, mikor a felszabadító Vörös 
Hadsereg Magyarország határára ért. 
Nagy igazságtalanság a sorstól, hogy ő, 
aki annyit dolgozott és harcolt a ma
gyar nép szabadságáért, nem érte meg 
a szabadság megszületését, győzelmét és 
megizmosodását. Nem érte meg a népi 
demokráciát, a magyar proletárdikta
túrái. De vigasztaló, bogy ö egy pilla
natig sem kételkedett a magyar nép 
győzelmében, jövendőjében —, a leg
feketébb napokban sem. És az is egy 
kis vigasz, hogy ma — végre! — Kom
játh Aladár igazi olvasóinak, a magyar 
dolgozóknak kezébe kerül az a könyv, 
amit a magyar dolgozókról, a magyar 
dolgozóknak írt. És a  könyvet a Szikra 
juttatja el a magyar dolgozókhoz, a 
drága, szeretett, nagy, győztes Párt
nak könyvkiadója.

Illés Béla



N a g y  L a jo s:

A LÁZADÓ EMBER 
Szikra

Az önéletrajz megírásának akkor 
vám értelme, ha az egy ember sorsában 
közösségi jelentőségű utalás is van, 
ha az ember élete történelmi és tár 

’ sadaimi értékű tanulságokkal szolgál. 
Ez a legkevesebb, amit önéletrajztól 
várunk, de ez nem minden, mert en
nél többet is adhat: harcra szólító in
dulatot, az igazság keresésének, sőt 
az igazság megvalósításának a szen
vedélyét is meg kell mozgatnia az ol
vasóban.

A műfajkérdés itt nem sokat számít. 
Az író, az igazi író, akármit ír, min
denkor és mindenben író. Montaigne 
csak esszéket írt s azt is csak négy 
kötetnyit, és Montaigne ezzel is nagy 
író és igazi író, míg vannak emberek 
— neveket százszámra találhatunk —> 
akik sok-sok kötet regényt írtak ősz 
sze és mégsem írók.

Nagy Lajos — nem én mondom elő
ször s nem felfedezésként, csak em
lékeztetőül írom ide — űgv író, hogy 
csak író és semmi más. Nem politi
kus. nem publicista, nem esszéista, 
még csak irodalompolitikai csoportja 
sincs és nem volt soha, mert ő m in
den állásfoglalását, elégedetlenségét, 
lázadását, igazságérzetét, szabadság 
vágyát és reménységét csak irodalmi 
művein keresztül fejezte ki. A Nagy 
Lajos írásai, akár a novelláit, akár a 
regényeit, akár leíró társadalomraj
zait és falurajzait, a Kiskunhalom ot 
vagy a Budapest Nagykávéházat néz
zük. mindenütt ezt példázzák. A lá
zadó ember, aki író. Ezért volt hely
telen az a skatulyázás, amit a múlt 
eklektikus irodalmárjai és szerkesztői 
csinállak Nagy Lajosról; hogy ő egy 
programmes naturalista, aki minden
nek csak a fonákját látja. Nem volt 
igazuk, mert Nagy Lajos a/ élet fo 
nák oldalán élvén, mint igazi író nem 
hazudhatván csak azt írhatta, amit 
látott és érzett. Nem ő volt a natu
ralista. hanem azok minősítették őt
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naturalistának, akik vagy az éle! na
pos oldalán éltek, vagy pedig a napos 
oldalon élők szolgálatában állván, 
úgy -érezték, hogy azért az élet még
sem olyan keserű, sivár és vigaszta
lan, mint ahogy a Nagy Lajos írá
saiból is látszik, mert lá m ...  — s 
egy csomó indokol mindenki felhoz
hatott a saját életéből is, a másoké
ból is.

Ez azonban, még ha ilt-ott jóaka
rat volna is mögötte, eleve hamis iro- 
daiomszemlélet. Aki így beszél, az 
nem ludja, hogy lényegében mi az 
irodalom. Az író sok mindenről ír
hat de soha nem hazudhatik, ha pe
dig nem hazudhatik, akkor csak a 
valóságot, tehát élményeit, testi és 
lelki élményeit és ezekhez kapcsolódó, 
mert ezekből és társadalmi elveiből és 
festi és lelki alkatából fakadó véle
ményeit írja, vagy közvetett, tehát 
epikai vagy közvetlen, tehát önélet
rajzi formában. Még ha látszólag 
felülállóan tárgyilagos is valamelyik 
író. az is azért van, hogy a legmagasabb 
fokú tárgyilagosságon keresztül a leg
magasabb szubjektivizmus, az író hite 
és véleménye, az író igazsága győz
zön, mert csak így igazán érvényes. 
Balzac és Flaubert alakjai — csak 
például mondom — tárgyilagos mi
voltukban is Balzac és Flaubert esz
méinek, vag3r ha ez nincs, eszmeietlen 
szkepticizmusának igazolására szolgál
nak. Az író úgy van alakjaival, mint 
a mesebeli kártyás, aki képzelt ellen
felekkel kártyázik, akinek ő osztja a 
lapokat, de akármennyire jó lapokat 
ád is nekik, az ellenfelek mégis az író 
fejével gondolkoznak és bármennyire 
nehézzé teszik is a legyőzésüket, 
mégis csak azokkal a húzásokkal 
állhatnak elő, amelyeket az író ki
szab nekik, hogy nehezebben győz
hesse le. de mégis legyőzhesse őket.

•\z írói szubjektivizmusnak ezeket 
az elemi törvényeit fel kellett eraiíte-



nem, mert a Nagy Lajos sokat vitatott 
életműve szinte követeli, hogy rá
mutassunk: az író akkor a legigazab- 
ban objektív, ha a leg igazab ban szub
jektív. Csak az igazat kell írnia, 
semmi mást cs mert az igazság köz
ügy, ha neki az igazság csakugyan 
cél volt és nem eszköz a saját írói 
dicsőségéhez, akkor az író egyéni 
élete, minden szenvedésével, minden 
sérelmével egyetemes közüggyé maga
sodik, mert az igazság közügy.

A szkeptikus mosolyog — az igaz
ság? Az igazság? De mintha ezt már 
hallottuk volna — mondja. Pilátus
sal szólva: nu az igazság? Igen, való
ban, az igazság térben és időben vál
tozik, fontossági sorrendben is válto
zik, de m i n d i g  v a n .  Cs mindig az az 
érvényes igazság, író számára pedig 
mindig az a legérvényesebb igazság, 
ami a közösség, a mindenki igazsága.

A Nagy Lajos életműve sokaknak 
problematikus volt és ma is az. Sokam 
nem szerelték az írásait, még a hala 
dás frontján sem, de ez csak azt bi
zonyítja, hogy aki eredeti egyéniség, 
önálló író, a körül mindig vita van, 
mert mindig azt írja, amit lát, lúd 
és érez és lúlzásai, esetleges tévedé
sei is csak egyéniségének a korlátái
ból és nem kiszámított radikalizmus
ból vagy kiszámított opportunizmus
ból fakadnak. Sokan ezt az eredeti
séget és önállóságot eredelieskedésnek 
látták és titkolt vagy kimondott vé
leményük az volt, hogy itt a nem 
elég nagy tehetség keresi a feltűnést, 
hogy ha már nagynak nem is, de 
legalább különállónak, eredetinek 
lássák.

Nem vitatkozom ezekkel az embe
rekkel, vitatkozzon velük ez a bölcs 
és okos önéletrajz. Az igazság, a 
valódi, tehát nem a valóságot ön 
kicsinyesen alakító írói fantázia igaz 
■sága szói ebből a könyvből és ez be 
szél magáért. Érzi az ember min
den sorában, hogy Nagy Lajos nem 
csak akarja írni, hanem írja is az 
igazat. Természetesen tévedhet dolgok 
és emberek megítélésében túlozhat, 
még igazságtalan is lehel, de az o l v a

sói nem téveszti meg, mert igazi ön
magát adja. Ha neki Osválh, Ady, 
Babits vagy Móricz Zsigmond, vagy 
bárki más, valamilyen okból nem tet
szett, azt meg meri mondani. Nem 
beszél, hogy * m e y  m e r i » mondani, 
magától értetődően mondja meg, 
mert olyasféle irodalmi kivagyiság, 
hogy «én pedig most lerántom a bál
ványaitokat», nincsen benne. Mivel 
az embereknek az irodalomról általá
ban téves fogalmaik vannak, ma még 
igen kevesen látják, hogy milyen nagy 
dolog ez a természetes őszinteség. Ügy 
őszintének lenni, hogy az ember nem 
túlozza még az őszinteségei sem, a 
legnagyobb dolog. Mert ügy őszinlés- 
kedni, hogy az ember ezért is learassa 
a dicsőséget, hogy «lássátok, én mi
lyen őszinte vagyok»», csak azért bí 
rálja önmaga megbocsátható hibáit 
és tévedéseit, hogy a megbocsálhalal- 
lanokat annál mélvebben elrejthesse, 
a zajos nielldöngelés alá..

Magáról a könyvről szólva, a/.l kell 
mondanom, hogy olyan gazdag, olyan 
sok és sokféle egyéni és társadalmi 
élmény, lelki és érzelmi mozzanat vau 
benne ábrázolva, hogy még csak meg
közelítőleg sem ismertethetem egv 
ilyen rövid cikkecskében. Ennek a 
könyvnek minden emberhez el kel
lene jutni, hogy hadd lássa mindenki, . 
hogy mi az igazi irodalom, hogyan 
lehet a valóságot nem riportszerűeu, 
hanem íróian megírni és hadd ismerné 
meg mindenki azt a mély érzékeny
séget, ami minden igazi író legben- 
sóbb jellemzője. Hiszen csak arról 
külön tanulmányt lehetne írni, hogy 
az első világháborút megelőző kor
szaknak eddig ez az egyetlen hiteles 
ábrázolása, pedig ezt csak melléke 
sen feszi, mert nem történelmet, ha 
nem önéletrajzot ír és lám. annyi po
litikai újságírói és mindenféle nagy
úri emlékirat — irkafirka után ez 
az első írás. amely éleire kelti ezt 
a kori és embereit. Ez az íróiság 
litka Mégis ebből a sokféle gazdag 
anyagból, úgy vélem, ki kell emel
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nem a gyermekkori tanyai és falusi 
élményeket és az «irodalmi élet»-ről 
szóló megfigyeléseket.

A szegény falusi parasztok életéről 
sokan, szépen és jól írtak már, ma
gyarok is, külföldiek is, de úgy lát
szik, nem lehet betelni vele. A Nagy 
Lajos könyvének is legszebb, legmeg- 
ragadóbb részei ezek a falusi élmé 
nyék. Hogy miért, azt itt most nem 
kereshetem, mert sok és sokféle ma
gyarázat kínálkozik. Mindenesetre ér
dekes és elgondolkoztató, hogy még 
ez a nagyvárosi, sőt «kávéházi» em
berré formálódott író is egyik leg
szebb könyvét, a Kiskunhalom-ot a 
faluról írta és önéletrajzának is leg
szebb, legkedvesebb részei a falusi él
m ények.‘És mindjárt utána is mond
hatjuk: — vájjon mikor olvasunk
már a városi emberek, a munkás
gyerekek és munkásemberek életéről 
olyan szép, igaz és hiteles írásokat, 
mint a falusiakról. íme itt a nagy 
irodalmi feladat. Évtizedek óta vár az 
írójára s ma már egyenesen sürgetik 
a városi dolgozók, hogy szóljon már 
az írás, róluk is, nekik.

A másik feljegyezni való: Nagy 
Lajos viszonya az «irodalmi körök»- 
hoz, a Nyugathoz, Népszavához, szo
cialistákhoz és általában a haladó iro 
dalomhoz. Sokan bizonyára túlzásnak, 
egyénieskedésnek találják ezeket az 
emlékezéseket és véleményeket. Én 
nem. pedig az említett írókat, külö
nösen Adyt és Móriczot én is a ma
gasságban látom. De megértem Nagy 
Lajost Nagy Lajos, ha homályosan 
is, de érezle és ha elméletileg nem 
is fogalmazta meg, de már ifjú fej 
jel tudta, hogy a Nyugattal baj van. 
Tudta, hogy ez az irodalom és ez az 
irodalomszemlélet nem az igazi. Ezek 
az emberek, elsősorban ezek a szer
kesztők. már eleve valami szekunder 
irodalmat akartak, elfogadván azt a 
betegesen önállót lan elvet, hogy a 
magyar irodalom csak része vagy 
függvénye lehet az európai, ponlósab 
ban a »nyugati* irodalomnak. A szép
ről s az igazról, az irodalomról és 
művészetről már eleve hamis fogal

maik voltak, mert hiszen náluk min
den, ami «új» volt és a Nyugatról 
jöli, már önmagában is érték volt. 
Furcsa eklektikusok voltak: nem
csak a nyugati klasszikusokat tisztel- ] 
fék, hanem e klasszikusok epigonjait 
is és nemcsak az örök értékeket fo
gadták áhítalos tisztelettel, ha Nyu
gatról jöttek, hanem az újdondászokat, 
a divatos irodalmárokat is. Szól ez 
elsősorban a szerkesztőkre és azokra 
az irodalmárokra, akik komolyan vet
ték az irodalmi csoportosulásokat és 
nem szól az olyan . írókra, akik csak 
azért írlak a Nyugatba, mert a Nyu
gat volt az egyetlen irodalmi rangú és 
egyben haladó szellemű irodalmi fo
lyóirat. Feltételezem, hogy Ady, Mó
ricz, Kosztolányi más szempontból 
ugyan, de keveset törődtek vele, hogy 
mit gondolnak, beszélnek és írnak a 
szerkesztők és irodalmárok, sőt Kosz
tolányiról, de Adyról s még Móriczró! 
iis fel tudom tételezni, hogy egysze
rűen szamárnak tartották a szerkesz
tőket és a magyarázó irodalmárokat 
azon az arahyjánosi alapon, hogy 
«tudja a fene». (A kritikusokról 
és iro da 1 ommagyiará z ókról különben 
Nagy Lajos is megírja a véleményét 
ebben a könyvben.) Egy-egy korában 
élő és harcosan eleven. író írásaiba 
ugyanis mindig könnyű belemagya- 
rázni és elég sűrűn változó és mégis 
kevés eredetiséget mutató irodalom - 
politikai elveket.

Nagy Lajosról is érthető hál, amint 
műveiből és önéletrajzából látjuk, i 
hogy már akkor sem tudott sem a 
régi, sem az új irodalmi közhelyek
kel megbékülni. Egyéni sorsában, osz- 
tályhelyzetében és ebből fakadó tár
sadalomszemléletében és irodoílom- 
szemléletében messze túlhaladt azon, 
amit a Nyugat radikal viszketeges pol
gárai mint «modern» irodalmat el
fogadni és támogatni tudtak. Ö  már 
akkor valami mást tudott és mást 
akart irodalomnak, mint az akkori 
szerkesztők és eklektikus vagy nw- 
dernkedő irodalmárok Ezek pedig 
nem értvén a Nagy f.ajos szempont
jait és nem értvén a nyalakodó kar-
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rierizmust megvető magatartását, egy
szerűen irigy, májbajos naturalistá
nak bélyegezték, holott Nagy Lajos- 
ban nem sok volt a Zola-féle szándé
kos naturalizmusból, amelynek a 
belső motorja, hogy «no, most pedig 
bemutatom nektek a világ ocsmány
ságát és benne a ti igazi arcképete
ket*. Nem, Nagy Lajos, amint ez a 
bölcsen szelíd és emberien őszinte ön
életrajz most már hitelesen bizo
nyítja, a «tagadás* írója volt. A ta
gadásé, a lázadásé és nem az altruista 
szándékú naturalizmusé.

A lázadó ember, ha író, a tagadás 
nyelvén szól: — Ne hazudjatok em
berek, ne hazudjatok írók, mert a vi
lág nem olyan, mint ti, írjátok, ha
nem íme, ilyen is, olyan is. Az iroda
lomban nem lehet hazudni, mert a 
hazugság hamar rávall az íróra. Nagy 
Lajos nem hazudott, önéletrajza a 
tiszta valóság, annyira «irodalmon» 
túl, mintha egy sokat dolgozott és 
sokat szenvedett öreg parasztember 
vagy munkásember ülne össze a töb
biekkel és elmondaná az életét, úgy, 
ahogy eszébe jut. Itt ott az az érzése

az embernek, amikor az időrenddel 
és az események rendjével barátkozik, 
hogy valamivel több megszerkesztés, a 
könyvnek és az ügynek is hasznára 
vált volna.

*

Lehetellen dolog, hogy e gazdag és 
tanulságos élei könyv minden részleté
ről szóljak, csak még annyit jegyzek 
meg, hogy e könyv is bizonyítja azt, 
amit mindig hittem, hogy Nagy La
jos nem volt szándékosan feltűnést 
keltő és különcködő ember, mert hi
szen, bár soha semmiféle irodalom
politikai csoportosulásnak sem az in
dítója, sem a vezére nem volt, mégis 
minden baloldali, osztályharcos meg
mozdulásban olt volt. Sohasem öltötte 
magára a «nagy író* pózoló fölényét, 
soha nem átallott ismeretién baloldali 
harcosokkal és fiatal írókkal a jó 
■ügyért összeállani. Aki harcos volt, 
benne harcos munkatársat talált s 
közben meg tudott maradni* annak, 
aki volt és marad: igaz írónak és igaz 
embernek.

V e r e s  P é t e r



S za b ó  P á l:

ISTEN MALMAI
Athenaeum

A felszabadulás után a magyar iro
dalom bátortalanul és tapogatódzva 
"kezdett számot adni a nagy változás
ról, s minden jóindulatú sürgetés és 
nógatás ellenére is évek teltek bele, 
amíg megkezdődött a beszámolók soro
zata. A kiömlő lávát nehéz formába 
önteni, s ezek az évek oly rohamosan 
változtatták meg egész társadalmunk 
szerkezetét, hogy nem hagytak időt az 
érlelésre, a komoly és belsőleg is át
élt számvetésre. Nem egy jó szándékú 
alkotás ezért vált felszínessé, töredé
kessé, s végső fokon hamissá.

Olcsó indokolás volna azonban, he 
pusztán a rohanó életet tenriők fele
lőssé az elmaradt vagy elvetélt műve
kért. Ez jogos kifogás lehetett talán 
kezdetben, amikor az írók még a régi 
beidegzetlségge1. figyelték a valóságot. 
Amikor még nem egy kitűnő írónk 
úgy gondolta, hogy szerepe csupán a 
megfigyelés, a puszta és «objektíve 
számvetés. íróink azonban ezzel a véle
kedéssel mintegy kiléptek a valóság 
bői, kiléptek a társadalomból, s azt 
hitték, hogy továbbra is őrtoronyban 
kell maradniok, mint egykor a rabság 
és a fasizmus szennyes áradatának ide
jén Látták, mi történik a társadalom
ban. de nem élték át a változások lé
nyegét, kimaradtak a lendületből, csak 
botladozva követték az újjáépítésnek, 
a politikai öntudat fejlődésének azt a 
hatalmas és mindeddig számunkra új
szerű ritmusát, amely egész népünket 
áthatotta. Mondjuk kii nyíltan: íróink 
— s közöttük nem a legjelentéktele
nebbek — javarésze nem volt eléggé 
felvértezve a feladatokra, a felszíni
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jelenségeket látta csupán, de valójában 
nem tudta, nem értette, miről is van 
szó, mi történik az országban.

Ma már szerencsére elég szép számú 
kivételről beszélhetünk. Szabó Pál új 
regénye például az első valóban hite
les híradás a magyar falu életében be
következett hatalmas változásról, 
amelyről eddig csak riportokat, többé
ke vésbbé sikerült karcolatokat vagy túl
fűtött romantikájú regényeket kaptunk. 
Ez a regény egy tiszántúli falu életé
nek legnehezebb, s a művészi formá
lás szempontjából legkuszább korsza
kát dolgozza fel az 1944. nyarától 
1945. tavaszáig terjedő időszakot.

Mi teszi ezt a regényt oly szerencsés 
kivételié a többi falu-regény között? 
Ha csak a teljességét dicsérnék, azt, 
hogy ennek a néhány hónapnak a tör
ténetét krónikás hűséggel írta meg. 
tehát azt, hogy benne van minden 
jelentős mozzanat, a fasizmus, a föl
desúri kizsákmányolás, a felszabadulás 
és megszállás külső eseményei, a falu 
életének lassú megnyugvása, a föld
osztás, és azt, hogy a paraszti élet és 
a paraszti társadalom, a munka és 
osztályharc minden mozzanata, minden 
embertípusa megjelenik benne, — még 
mindig oda*orolhalnók a jószándéíkú, 
de elhibázott művek közé.

Szabó Pál regényének történelmi és 
művészi teljessége azonban más gyö
kerű. A történelem nem az események 
felsorakoztatásában nyilatkozik meg, 
az író nem apró tényeket zsúfol össze, 
hanem az apró és esetlegesnek tűnő 
részekből, jelenetekből emeli ki a lé
nyegest. Ebben a munkában valóban



a magyar falai felszabaduló sarak és 
első önálló lépéseinek a történetét írla 
meg, ezt azonban nagyvonalú és mű
vészi eszközökkel.

A regénynek a hangja is újszerű. Az 
író nem használja fel a politikai szó
nokiét eszközeit, hogy magyarázzon 
és megvilágítson, nem használ logikai 
érveket, s ami különösen fontos, nem 
torzítja alakjait szócsövekké. Pedig az 
emberek itt bőségesen politizálnak, de 
valahogy még a legkopollabb szó
lam is hitelessé, erőteljessé vá.ik.

Ezek a szavak csakugyan elhang
zottak, mert érezzük azt a forró lég
kört, amelyben parasztjaink megtanul
tak beszélni, megtanulták azt, hogy 
végül a politika nyelvén fejezzék ki 
kívánságaikat, követeléseiket, hogy 
végül formába öntsék vágyaikat.

Aradó izgalom fűti át a regényt. 
Szabó Pál, aki a természeti jelensé
geknek olyan kitűnő megfigyelője, 
még lájleírásaiban is érzékeltetni tudja 
a készülő társadalmi vihart. S az em
berek, a régénv alakjai is érthetetlen 
és furcsa indulatokkal végzik napi 
munkájukat. Nem az író szubjektív 
kitöréseire és kitéréseire gondolunk — 
ezek nem a regény legsikerültebb ré
szei —-, hanem arra a folyamatra, ami
kor a művésznek sikerül végre fölis
mernie anyaga természetét s az olvasó 
többet lát, mint a kész műalkotást, 
látja magát az írói munkát is, be
pillant az író műhelyébe, s részesévé 
válik a művészi alkotásnak.

Szabó Pál legutolsó rezdületéig át
élte a magyar paraszt foLszabadulását. 
Ezért nem helyzetképet ad a faluról, 
hanem — anélkül, hogy kimondaná — 
már meg is mutatja, mit jelent ez a 
változás, hová vezet S a parasztok 
botladozó próbálkozásain át is feltű

nik már a jövő, amelyet megkerülni 
nem lehet. Innen n regény széles tör
ténelmi perspektívája, magasrendű rea
lizmusa. Az író benne áll a történe
lemben, érzi lökéseit, azonosul vele.

E széles perspektíva nélkül a mű nem 
egy részlete elvesztené jelen'őségét, sőt 
talán megütközést is kelthetne. Szabó 
Pál nem szépít, nem kendőz semmit 
Az átvonuló háború, amely megkínoz
ta a kis falut, a megszállás, s a falu 
időleges, csöndes aléltsága, tompultsá
ga, majd az első örömhír, a földosztás 
kihirdetése — gazdag életszerű jele
netekben, emberekben és események
ben hírül fel. Hogyan kezd szét bomlani 
a középosztálynak a német győzhe
tetlenségbe vetelt hite, hogyan kezde
nek «helyezkedni» egyesek, hogyan 
menekül el a faluból, az intelligencia, 
miképpen töredezik szét a régi életfor
ma —, mindez csupa valóság, mindnyá
jan láltuk és átéltük. S élővé teszi a 
regényt hangulati gazdagsága, gyors 
pergése, szerkezeti merészsége. Szabó 
Pál képzelő tere jc, humora, in eső bősége 
itt még gazdagabb, mint egyéb müvei
be«.

A nehezebb részt, az új útra rálépő 
falunak az ábrázolását oldotta meg a 
legszebben. Pedig itt az általánosítás, 
az egysíkú ábrázolás veszélye fenye
gette. Jellemző etrre, hogyan ábrázolja 
a parasztság politikai öntudatának ki
alakulását. A faluban még alig tudnak 
valamit a pártokról, a debreceni kői- 
Hiányról, s mégis az élet elemi ösztö- 
nösségével hozzálátnak dolgaik rende
zéséhez. Megalakulnak a pártok, s a 
pártösszejöveteleknek, a falugyűlések
nek a rajzában az egész korszak lég
körét érezzük. Nem egy regényre em
lékszünk, ahol az író az ilyen problé
mákat úgy mutatja be. mintha minden



olajozott kerekeken futott volna. Tud
juk, hogy ez nem így volt, Szabó Pál 
regénye megmutatja a buktatókat, a 
visszaeséseket, az évszázados tompult 
Ságból való lassú ébredés szakaszait.

$ csupa melegség és emberség ez a 
könyv A munka, a családi élet apró 
képei, a fiatalság rajza, a magyarok 
és oroszok kezdeti vesződséges barát-

kozásai s egy csomó felejthetetlen alak 
teszi oly meleggé, élővé és lüktetővé 
ezt a regényt. Alakjai kilépnek a 
könyv lap ja írói, tovább élnek, tovább 
építik az új falut, s Szabó Pál ember* 
ségén és viJágnézeti töretlenségén mú
lik, hogy útjuk további szakaszait is 
megrajzolhassa az «Isten malmai*-hoz 
hasonló alkotásokban.

Kelemen János
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Új, gazdag tartalmú és szép kiállítású havi 

szem le első szám a hagyta el a sajtót. Címe:

Állam és  
Közigazgatás

Célkitűzése: az állam  és az állam igazgatás 

elm életi és gyakorlati kérdéseinek k im un

kálásával hozzájárulni a m agyar népi 

dem okrácia új állam ának felépítéséhez. Már 

az első szám  hatalm as lépés e döntő jelen 

tőségű cél felé. Beér János alapvető tanul

m ánya a népi dem okratikus köztársaságok  

alkotm ányáról, V isinszkij értekezése a szov

jet szocialista jogról, továbbá az állam i gaz

dálkodás új szervezetéről, a m agyar Tanyai 

Tanácsról és a rom án néptanácsokról szóló 

közlem ények egytől-egyig pontos adalékok

az új áilam tipus és az új típusú köz- 
\

' igazgatás elm életi és gyakorlati kérdéseinek

tisztázásához. Az Állam és Közigazgatás 

főszerkesztője dr. Beér János, szerkesztik: 

dr. Kovács István és dr. Takács György.



A  S Z O V J E T U N I Ó V A L  A  B É K E T Á B O R  É L É N

Egy emberöltő alatt két szörnyű világháború pusztított az emberisé
gen, — és most, alig négy esztendővel a második világháború befejezése 
után, újra ott tartunk, hogy a világ békeszeretö népeinek egy új, har
madik világháború kirobbantásának a megakadályozására kell erőiket 
felsorakoztatni. Az elmúlt négy esztendő, de különösen az utolsó egy— 
másfél esztendő alatt a nemzetközi imperializmus, elsősorban a vezető 
imperialista nagyhatalom, az Egyesült Államok imperialista köreinek vi
láguralomra törő, háborúra uszító s háborúra készülődő politikája követ
keztében az új háború fenyegetése reális veszedelemmé nőtt. Reális való
ságos veszedelemmé, amely előtt nem dughatják strucc módjára homokba 
a fejüket azok, akik nem akarnak egy új, minden eddiginél szörnyűbb 
világégést, akik nem akarják újra tízmilliók pusztulását, országok romba
dőlését, százmilliók nyomorát, szenvedését, — akiknek érdeke a tartós 
béke.

Az elmúlt, második világháború ötvenmillió halottjának emléke 
még itt kísért közöttünk, vádolva a fasiszta imperializmus embertelen 
büntevöit. Az özvegyek és árvák szemében még fel sem száradt a gyász 
könnye. A háborús pusztulás évtizedek munkájának eredményeit pilla
natok alatt semmivé tévő nyomai sokhelyütt még el sem tűntek. Mégis, az 
imperialisták és csatlósaik már új háborúra uszítanak, sőt új háborúra 
készülődnek. Négy évvel ezelőtt, a második világháború befejezésekor az 
egész emberiség sorsát, jövendőjét, szabadságát fenyegető fasizmuson való 
győzelem idején nehéz volt elképzelni, hogy ilyen hamar idejutunk. 
Annál is inkább nehéz volt ezt elképzelni, me$t a fasizmus ellen harcoló 
szövetséges hatalmak — Anglia és az Egyesült Államok is! — a háború 
folyamán tartott tanácskozásokon ismételten elfogadták a Szovjetúniónak 
azt az álláspontját, hogy nem lehet, nem szabad megelégedni a Hitler- 
fasiszta hatalom leverésével, szétzúzásával, hanem olyan nemzetközi hely
zetet kell teremteni, amely elejét veszi minden nemzetközi agressziónak, 
minden imperialista támadásnak, a más népek, más nemzetek leigázá
sára törekvő minden próbálkozásnak. A sanfranciskói, a yaltai, a pots
dami egyezmények mind ezeknek az elveknek a szellemében születtek, 
Anglia és az Egyesült Államok helyeslő hozzájárulásával.

Négy évvel ezelőtt tehát csakugyan nehéz volt elképzelni, hogy ilyen 
hamar idejutunk, — egy új háború fenyegető közelségébe. De mégse 
mondhatjuk, hogy a nemzetközi fejlődésnek ez az alakulása váratlanul, 
véletlenül ért bennünket. Jaurés klasszikus megállapítása szerint a kapi
talizmus, az imperializmus «úgy hordja magában a háborút, mint vihar
felhő a villámcsapást». Azok tehát, — elsősorban a Szovjetunió veze
tői, — akik a marxizmus-leninizmus igazságainak a fényében szemlélik 
a világot, soha, egy pillanatra sem, a fasizmus feletti hatalmas győzelem 
mámorában sem vesztették el éberségüket s élesen figyelték, hogy vájjon 
az angol-amerikai vezetők elvi nyilatkozatai és gyakorlati cselekedetei 
mennyiben fedik egymást?

Joggal tételezték fel, hogy az angol-amerikai imperialisták se tudnak 
kibújni a saját bőrükből. Joggal gyanakodtak, hogy a rothadó kapitaliz
musnak, az imperializmusnak Lenin által megállapított törvényszerűsé
gei alól az angol-amerikai imperializmus sem kivétel. S az éberségre,
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Eenin tanításain túl, az események, a háború előtti és háború alatti nem
zetközi jelenségek, események is számtalanszor figyelmeztettek.

Mik voltak ezek a jelenségek, események?
Cáfolhatatlan történelmi dokumentumok bizonyítják, hogy Hitlerék 

hatalomra jutásában és a fasiszta támadó erő felnövekedésében nemcsak 
a német nagytőke, hanem a francia és angol nagykapitalizmus is részes 
.volt A müncheni egyezmény, amelyben az angol és francia nagykapita
lizmus főrészes volt, a világ imperialista felosztásának egyezménye volt, 
— mégpedig olyan egyezmény, amellyel az angol-francia imperialisták 
«ét legyet véltek egy csapásra ütni. Ügy tudniillik, hogy a német impe
rializmusnak Kelet-Európát s a Szovjetuniót adva oda koncul, egyrészt, 
megszabadulnak a német versenytárstól a világ egyéb részein, másrészt 
xedig a német fasizmussal szétveretik a szocializmus hazáját, a Szovjet

uniót . . .
Bár a második világháború kitörésekor a Szovjetunió zseniális sztá

lini külpolitikája lehetetlenné tette az imperialistáknak ezt a tervét, a 
szándék továbbra sem aludt el. 1941-ben, a szovjet-német háború kitö
rése idején egyik angol miniszter, Moore-Brabasen az angol imperialis
táknak azt az óhaját fejezte ki, hogy a szovjet és német hadseregek me
rítsék ki egymást, Anglia pedig közben fokozza erejét, nemzetközi befo
lyását, hogy uralkodó hatalommá válhassek a világon. Ugyanilyen szel
lemben nyilatkozott 1941. júniusában, a szovjet-német háború kitörésének 
napjaiban az Egyesült Államok mai elnöke, Truman is, aki ezeket mon
dotta a New York Times munkatársának:

«Ha mi látjuk, hogy Németország nyer, akkor Oroszországnak kell 
segítenünk. De ha Oroszország fog nyerni, akkor Németországot kell se
gítenünk. llymódon üssék egymást, amennyire csak lehet,»

Mi derül ki ezekből az »őszinte nyilatkozatokból?
Az, hogy az angol-amerikai imperialisták a második világháború ki

törése után se adták fel eredeti szándékaikat, — legfeljebb annyiban mó
dosították azokat, hogy most már nem akartak osztozni a német impe
rializmussal, hanem nevető harmadikként maguknak tűzlek ki célul a 
világ feletti uralmat

1942-ben, amikor az Egyesült Államok már háborúban állottak N é
metországgal, az egyik legnagyobb amerikai vállalatnak, a General Mo- 
tors-nak az elnöke, Dovney, ezt írta:

«A mostani háború nem egyéb, mint harc a világuralomért. Valószí
nűleg egy háborúsorozathoz tartozik, amely az 1914—18-as világháború
val kezdődött. Az angolszászok azon vannak, hogy megszerezzék az ural
mat a világ fölött.»

Dovney úr tehát már 1942-ben háborúk sorozatáról beszélt. Azt se 
titkolta, hogy a háborúsaimat célja az angolszászok — magyarán szólva 
az angol-amerikai imperialisták — számára az, hogy megszerezzék a vi
lág fölötti uralmat. S ha tudjuk azt, hogy Amerikában a kapitalista nagy- 
vállalatok. a trösztök és monopóliumok urai a politika igazi vezetői, meg
állapíthatjuk, hogy Dovney úr nyilatkozata nem holmi öreguras fecsegés, 
hanem az amerikai nagytőkés imperializmus valóságos szándékainak a 
kinyilatkoztatása.

A Szovjetunió a második világháború folyam»*) meg tudta akadá
lyozni mind egy hatalmas imperialista egységfront létrejöttét, mind azt, 
hogy Anglia és Amerika csupán nevető harmadikok legyenek, — de az 
angolszász imperializmus igazi szándékai egy pillanatra sem aludtak el. 
S ezek a szándékok bizonyos fokig érvényesültek már a háború folya
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mán is. A (sokszor beígért második front csak 1944. nyarán, tehát c&ak 
akkor jött létre, amikor mér vitathatatlan volt a Szovjetunió győzelme • 
a Hitler-t'asizmus fölött. Az amerikai imperializmus egyes körei s' velük 
egyetértésben különösen Churchill, azzal a spekulációval húzták egyre 
tovább a második front megvalósítását, hogy a Szovjetunió és Német
ország talán mégis agyonverik egymást. . . Sőt, azt is tudjuk, többek kö
zött Roosevelt fiának a feljegyzéseiből, hogy Churchill s amerikai bará
tai nem Nyugaton, hanem a Balkánon akarták megnyitni a második fron
tot, hogy elvágják Nyugat felé a szov jet seregek útját. . .

Roosevelt halálával s Truman elnökségével az Egyesült Államok poli
tikájában egyszerre vezető hatalomra kerültek azok az imperialista, 
leakciós erők, amelyek addig vagy az elszigetelődés, a semlegesség — ma
gyarán szólva a hitleri segítség — politikáját, vagy az imperialista világ
uralmi szándék politikáját hirdették. Az egység immár teljes volt közöl
tük. Elszigetelődésről szó sem esett már. hanem mind az Egyesült Álla
muk «új hivatásáról » beszéltek, teljes egyetértésben.

Nos hát, milyen is jelölték meg ezt az «új hivatást»?
Egyszerűen szólva: a világ feletti uralom megszerzésében.
Természetesen nem így, hanem sokkal tetszetősebben fogalmazták 

ezt meg.
Maga Truman elnök például 1945. deceml>erében a kongresszushoz 

intézett üzenetében ezt a szemérmes formulát használta:
«Mindannyiunknak tisztában kell lennünk azzal, hogy a kivivőit 

győzelem állandó teherként rólta az amerikai népre a vijág vezetésével 
járó felelősséget.»

A világ vezetéséről, magyarán szólva a világ feletti uralomról tehát 
Truman elnök üzenetében is szó esik, — de olyan formában, mintha az 
felelősség s főleg valami nagy teher lenne az amerikai imperialisták szá
mára.

Más, kevésbbé szemérmes megnyilatkozások azonban nyillan elárul
ják, hogy a világuralom «terhe* valójában igen kívánatos, igen édes 
teher lenne az amerikai imperialisták számára. Taft szenátor például az 
elmúlt elnökválasztás során tartolt beszédében, a New York Herald Tri
bune tanúsága szerint a következőket mondotta:

«Ipari termelésünk, általában technikai civilizációnk fejlettsége olyan 
magas, hogy jogunk és hivatásunk ennek eredményeit elfogadtatni más, 
elmaradottabb népekkel. De amellett, hogy ez hivatásunk, szükségünk is 
van arra, hogy új, minél nagyobb területekre hatoljunk be, mert iparunk 
fejlődése különben nemcsak megáll, hanem katasztrofálisan visszaesik.*

Vagy íme egy másik amerikai szenátor, Henry (’.abet Lodge, ugyan
csak nem nagyon szemérmes nyilatkozata:

«Gazdaságilag fontos pozíciókat töltünk be és még nagyobb pozíciók 
felé haladunk. Az USA előretörését nem lehet4öbbé feltartóztatni. Az Ame
rikai nép és a mögötte rejlő gazdasági erők előre visznek bennünket a 
gazdasági világuralom felé.»

S ha még ez se lenne elég, hadd idézzem a Foreign Affaire című 
tekintélyes amerikai lap egy 1945-ös, az amerikai politika céljairól szóló 
cikkéből ezt a szintén nem nagyon szemérmes passzust:

«Az USA-nak olyan pozíciókra kell törekednie, amelyek lehetővé 
teszik számára, hogy uralkodjék az O-Világ felett.»

Ezek az idézetek, — amelyekhez hasonlókat különben tucatjával fel
sorolhatnánk, — egészen világosan megmutatják hogy mi is az az «új 
amerikai hivatás», amelyet az amerikai imperialisták és sajtóbérenceik
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mostanában oly szívesen hangoztatnak. A világuralomra, a más népek 
leigázására, az egész világ gyarmatosítására való törekvés ez az „új 
hivatás.“

S ami azt illeti, nem is olyan «új». Mintha egyszer, nem is olyan 
régen, hallottuk volna már ezt emlegetni! Hitlerék, a fasiszták hangoz
tatták, hogy valami új, nagy hivatás vár rájuk a világon. S még a ma
gyarázataik is valahogyan hasonlók voltak. A magasabbrendü emberfajta, 
a magasabbrendü civilizáció címén akarták ráerőszakolni uralmukat a 
világra. A fejlődéshez szükséges «életteret» emlegették. Mussoliniék a civi
lizáció terjesztésének hivatása címén rohanták meg Abesszíniát s Hitlerék 
is civilizációt akartak vinni a Szovjetúnióba. . .

De az amerikai úgynevezett «új hivatás» fasizmussal való rokonsá
gának van még egy másik, igen jellemző jegye. Mit is tartott a fasizmus 
egyik fő hivatásának? Azt, hogy a nyugati civilizációt megvédje, meg
mentse a kommunizmus barbárságától. . .  Nos, az amerikai imperialisták 
is, — amikor szemérmesebbek, amikor nem beszélnek nyíltan, őszintén, — 
ugyancsak azt mondják a maguk egyik fő hivatásának, hogy a nyugati 
civilizációt, vagy ahogyan szintén szeretik fogalmazni, a demokráciát, i 
szabadságot megvédjék a kommunizmus ázsiai barbárságával szemben.

Még csak a szavakat, a kifejezéseket is milyen szolgaian átvették a 
fasisztáktól. Joggal mondotta a párizsi békekongresszuson Ilja Ehren- 
burg, a kiváló szovjet író, az amerikai imperialisták propaganda-szóla
mairól, hogy Göbbels, ha nem mérgezte volna meg magát, most bátran 
perelhetné a szerzői jogokért amerikai követőit. . .

A második világháború szinte még be sem fejeződött, s az amerikai 
sajtó nagy része máris vad szovjetellenes uszításba kezdett. Az, atom
bomba szédültjei «preventív háborút» sürgettek a Szovjetúnió ellen. 
A potsdami egyezményen szinte még meg sem száradt a tinta s az ame
rikaiak máris nemléiezőnek kezdték tekinteni, legelőször a német fasiz
mus felszámolására vonatkozó pontjait. Az Egyesült Nemzetek Szövetsé
gében sorra visszautasították a Szovjetuniónak az atomfegyver betiltá
sára s a fegyverkezés csökkentésére irányuló javaslatait. Az Egyesült 
Államok csapatai továbbra is ott maradtak a háborúban megszerzett tá
maszpontokon, — sőt a hírhedt Truman-elv kimondása új támaszpontok 
megszerzésének a politikáját harangozta be. A háború véget ért ugyan, 
— de az amerikai katonai költségvetés hatalmas arányokban tovább 
emelkedett. Aztán jött az amerikai imperializmus gyarmatosító terve: a 
Marshall-terv. . .

Ezek a jelenségek és események világosan megmutatták a vezető 
Imperialista nagyhatalom, az Egyesült Államok és csatlósai valódi szán
dékait.

A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának 1947. szep
temberi határozata, számbavéve a háború utáni nemzetközi helyzet ala
kulását, teljes világossággal megállapíthatta, hogy két ellentétes politika 
alakult ki. Egyik oldalon a Szovjetúnió és a demokratikus országok poli
tikája, amely az imperializmus aláásására és a demokrácia megszilárdí
tására irányul. A másik oldalon pedig az Egyesült Államok és Anglia 
politikája, amely az imperializmus megerősítésére és a demokrácia meg
fojtására irányul. S mivel a Szovjetúnió és az új demokrácia országai a 
világhatalomért való harc imperialista terveinek s a demokratikus moz
galom szétzúzásának akadályai lettek, — hadjáratot hirdettek meg a 
Szovjetúnió és az új demokrácia országai ellen, ámit az Egyesült Alla-
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mokban és Angliában a legbuzgóbb imperialista politikusok új háború
val való fenyegetésekkel is alátámasztanak.

Ilymódon — állapította meg a Tájékoztató Iroda határozata — két 
tábor alakult ki. Az imperialista tábor és annak vezető ereje, az Egyesült 
Államok, különösen támadó aktivitást fejt ki. Ez az aktivitás egyidejűleg 
bontakozik ki minden irányban, — a katonai és stratégiai rendszabályok, 
a gazdasági terjeszkedés és az ideológiai harc irányában. A Truman—* 
Marshall-terv csupán alkatrésze, európai fejezete a nemzetközi terjeszke
dés általános politikájának, amelyet az Egyesült Államok a világ minden 
táján folytat. Az amerikai imperializmusnak azt a tervét, hogy Európát 
gazdaságilag és politikailag leigázza, kiegészítik a Kína, Indonézia, Dél- 
Amerika államainak gazdasági és politikai leigázását célzó tervei. A teg-< 
napi agresszorokat, —- Németország és Japán kapitalista mágnásait, — 
Amerika új szerepre készíti elő, arra, hogy az Egyesült Államok impe-? 
rialista politikájának eszközévé váljanak Európában és Ázsiában.

Az 1947. ősze óta történt események mindenben igazolták a Tájé
koztató Iroda határozatának a megállapításait. Az azóta eltelt idő alatt 
az amerikai imperializmus világuralmi tervei, ha lehet, még nyilvánvalób
bakká lettek. A Marsliall-tervről világosan bebizonyosodott, hogy való- 
ban az európai országok leigázásának a gazdasági terve. Azok az orszá
gok, amelyek elfogadták a Marshall-ferv áldásait, egyre inkább elvesztik 
gazdasági és politikai függetlenségüket.

Az Oesterreiche Zeitungban néhány héttel ezelőtt cikk jelent meg 
arról, hogy Olaszországban milyen «eredményei» vannak a Marshall-terv- 
nek? Nos, ezek az eredmények igen beszédesek. Az amerikai monopoltőke 
az elmúlt egy év alatt magához ragadta majdnem valamennyi fontos 
olasz iparág ellenőrzését. A Metallurgiai Ipar most az Amerikai United 
States nevű trösztnek van alárendelve. Az olasz petróleumrészvények 
nagy többsége az Amerikai Standard Oil Company tulajdonába (kerül
tek. Az amerikai társaságok monopolizálták a hajózási vonalakat Olasz
ország és Amerika között. Az olasz légiforgalmi társaság részvénj'ei az 
American Transval Airways tulajdonába mentek át. A félig állami «Fiú
mét» nevű biztosító társaság négy igazgatója a newyorki Wall-Streetről 
került ide. Az amerikai jótevők Olaszországot agrárállammá akarják visz- 
szafejleszteni s iparát módszeresen leépítik. A tarantói hajógyárban pél
dául, ahol a háború előtt 35 ezer munkás dolgozott, ma csak 7 ezer dol
gozik s ezek is csak heti 20—28 órát: Valószínű, hogy a gyárat hamaro
san teljesen bezárják.

Franciaországban lényegében ugyanez a helyzet. Visszafejlődik a 
repülőgépipar, a villanyipar. A francia autóipar jelentős részét amerikai 
tőkések kerítették a kezükbe. A francia hajózási vállalatok részvényei 
szintén amerikai kezekbe vándorollak. A Köztársasági Tanács pénzügyi 
bizottságában Pierre Pollené jobboldali képviselő egy hónappal ezelőtt 
igen lehangoló képet rajzolt a francia gazdasági élet s a Marshall-terv 
viszonyáról. Kiderült a beszámolóból, hogy a Marshall-terv parancsa sze
rint jelentősen emelnie kell mezőgazdasági s ipari nyersanyag exportját, 
— viszont alaposan csökkentenie kell a kész iparcikk exportot. Tehát 
iparát neki is le kell építenie, azaz gyarmati szerepre kell berendezked
nie. «Ez az orientáció — mondotta Peilenc képviselő úr, —- bizonyos ha
sonlóságot mutat azzal, amelyet Franciaországnak a német megszállás 
első hónapjaiban előírtak.* Ez a finom és óvatos megfogalmazás magya
rul ezt akarja mondani: a Marshall-terv megvalósítja azt a Franciaorszá
got, amelyet Hitler elképzelt. . .
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S mind e «jótéteménynek» mi volt az ára? A politikai függetlenség 
feladása a nemzeti függetlenséget védő kommunisták kiszorítása a kor
mányból, az amerikai csatlós-szerep vállalása.

Ám alig járt jobban a Marshall-tervvel a másik imperialista nagy
hatalom, Anglia sem. Miközben az Egyesült Államok újabb s újabb pia
cokat hódít el tőle, az angol gazdasági étet egyre nehezebben vergődik 
a Marshall-terv kalodájában, lefelé csúszva az eladósodás útján. Néhány 
hete történt, hogy Bosworth, az angol villamossági iparok szövetségének 
elnöke a gyáriparos szövetség birminghami ülésén így fakadt ki:

«Meg kell mondani kereken az Egyesült Államoknak, hogy nem vásá
rolunk tőlük több búzát, dohányt, gyapotot és sokszáz más cikket, ha ők 
is nem vásárolnak tőlünk hasonló mértékben. Azzal nem lehet fenntar
tani a kereskedelmi egyensúlyt, l*a. Anglia csak whiskyt és porcelánt 
nász ki Amerikába .. .»

De ugyancsak jellemző Angliának Amerikához való, már-már szinte 
gyarmati viszonyára az is, hogy Amerika megtiltotta Angliának, hogy 
Kanadában vásároljon búzát. Amerikának ugyanis búzafelesiegei vannak, 
s ugyan mire adta a Marshall-kölcsönt, ha nem arra, hogy eladja feles
legeit?

S vájjon a MarkbaH-kalodába került országokban kik egyik fő bűnö
sei a nemzeti függetlenség ilyen kiárusításának és egyáltalán az imperia
lista politika hü kiszolgálásának? A munkásosztály árulói, a jobboldali 
szociáldemokraták. A Blumok, az Atlleek és Bevinek, a Maragatok és 
áruló társaik. Becstelen szerep az, amelyre ezek a munkásárulók vállal
koztak s felelősségük, ha lehet, még súlyosabb az emberiséggel szemben, 
mint az imperialistáké. Az amerikai imperializmus cinikus és egyre nyíl
tabb kártyákkal játszik. Otthon, a maga országában, a nyílt terror eszkö
zeit alkalmazza a haladás erőivel szemben. Boszorkánypereket vezet a 
kommunista vezetők ellen. Nem szégyenlős a Göbbelstől tanult Reichstag- 
felgyujtás módszerét használni, ha el akarja tenni az útból az igazi de
mokrácia harcosait. A kommunistákat a sátán szolgáinak deklarálja s 
akit börtönbe akar dugni, kommunista váddal az Amerikaellenes Tevé
kenységet Vizsgáló Bizottság elé citálja. A Gerhard Eisler-féle, fasiszta
ellenes politikai menekültekei, mint ellenséges ügynököket, börtönbe 
zárja, — de tárt karokkal fogadja a Nagy Ferenc és Mikolajczyk-féle 
hazaáruló, ellenforradalmi ügynököket, Görögországban. Németországban, 
Japánban, Koreában s a világ egyéb részein nyíltan támogatja a reakciós, 
nagykapitalísta, nagybirtokos, sőt a fasiszta elemeket is a demokrácia 
erőivel szemben.

A jobboldali szociáldemokraták azonban — Attlee, Bevki, Blum és 
társaik — nem átallják magukat szocialistáknak nevezni. Fariezus mó
don a szocializmus, a népjog, a népszabadság jelszavait hangoztatják, — 
miközben bomlasztják a munkásság sorait, megmérgezik u munkásság 
egyrészének öntudatát s lakáj módjára kiszolgálják az imperializmus vi
lághódító, háborús gyújtogató törekvéseit. Az árulók gyalázata az övék. s 
nyilván sorsuk is az árulók sorsa lesz, mert az öntudatra ébredő mun
kásság előbb-utóbb kiveti őket soraiból!

Nemcsak gazdasági, hanem stratégiai, katonai téren is megnőtt az. 
imperialista tábor, mindenekelőtt az amerikai imperializmus aktivitás-» 
Bizonyítja ezt a nemrégiben létrehozott Észak-Atlanti Blokk, amelyről 
szervezői ugyan azt állítják, hogy kizárólag védelmi egyezmény. — de 
valójában háborús, támadó csoportosulás. Még pedig a Szovjetunió és ? 
népi demokráciák ellen. Más néven bár, de lényegében ugyanaz mint a



fasiszták Antikomintern Pakt um ja volt és — hogy teljes legyen a fasiszta 
.ngyomány — mean hiányzik mögüle az atombomba képében a «csoda- 
jgyver> s e m ...  S hogy mennyire valóban egy ú.j Antikomintern Paktum, 
.z is bizonyítja ezt, nogy az amerikai imperialisták helyet k ív á n n a k  
^enne biztosítani a kommunizmus elleni harc egyik élharcosának, a 

.asiszta Francónak. is. Nyugat-Németország formális bevonásáról 
egyelőre még nincsen szó — de az amerikai imperialisták nem is nagyon 
útkolják, hogy Nyugat-Néinetorsz ágnak, mint hatalmas arzenálnak«
komoly szerepet szánnak. Az eddig is tudott dolog volt, hogy az ámen- 
ka iák a maguk övezetében szinte semmit sem tettek a fasizmus felszámo
lására, — de ma már annak is jelei vannak, hogy engedik feléledni a 
fasizmus revansszenvedélyét, természetesein szovjelellenes éllel s hozzá
tehetjük: amerikai engedéllyel. Nyugat-Németországban újabban nagy 
propagandával terjesztenek egy könyvet, amelynek címe: «Ilillei*, a hadúr» 
és amelynek a címlapját Hitler sdíszíti», háborús egyenruhában. A könyv 
szerző je Haider tábornok, Hitler volt vezérkari főnöke, aki jelenleg az 
amerikaiak megbízásából az úgynevezett <-Hadtörténeti Intézetnek», a 
nyugati német hadsereg megszervezését előkészítő fedőszervnek a veze
tője. A könyv tulajdonképpen nem más, mint Hitler bírálata ürügyén a 
szovjetellenes háború dicsérete. Halder azt bizonygatja, hogy a Norvégia 
és a Szovjetúnió elleni támadások «teljesen igazollak» voltak s meg is 
lehetett volna nyerni a háborút a Szovjetúnió ellen, ba nem Hitler tervei 
érvényesültek volna a hadvezetésben. . .  Mi ez, ha nem a revansra való 
uszítás propagandája?

Az amerikai imperializmus különben a propaganda terén, az ideoló
giai előkészítés terén is erős aktivitásban van. A fasizmus hagyományait 
ezen a téren is átvette. Világuralmi céljainak fedezésére a - kommunista 
veszedelem» rémét festi a tömegek elé, a legostobább szovjetellenes rágal
makkal tömve meg a sajtót, rádiót, filmet, mindent. A Hitlert kiszolgáló 
egyik Bismarck herceg 1933-ban ezt mondotta:

«Azzal fogjuk ellensúlyozni a Szovjetuniót, hogy koncentráljuk ellene 
az egész világ gyűlöletét.» Göbbels meg is próbálta ezt, — de nem sike
rült neki. Az amerikai imperializmus azt hiszi, hogy ami GöbbeLsnek nem 
sikerült, neki majd sikerül. Tévedni fog, ahogyan Göbbels is tévedett, 
mert a világ népeiben nem a gyűlölet, hanem, a forró szeretet nő a Szov
jetúnió iránit

Az imperialisták világuralmi törekvéseinek' úgynevezett ideológusai 
is vannak már, elsősorban az Egyesült Államokban. Ezek az ideológusok 
hol hóbortosnak látszó, de valójában igen veszedelmes, mérgező eszméket 
gyártanak a „Világkormányról“, a „Világállamról“, hol egészen cinikus 
érveket sorakoztatnak fel az imperializmus hódító terveinek, támogat 
tására.

William Vogt például „Ä fermmar adás út ja*4 című, a sajtó által erősen 
propagált könyvében többek között ezt írja: «Érc- és óntaxialékaink nem 
•kimeríthetetlenek és talán háborút is kell viselnünk, hogy új lelőhelyekre 
tegyünk szert. Olajtartalékaink előrelátható kimerülésére való tekintettel 
hadihajóink a Földközi-tengeren cirkálnak s fenyegetik a Saovjetsánaót. 
Jogot formálunk Ázsia gazdag kőolajkútjaira is.»

Nos, ez mindenesetre világos beszéd és kicsit másképpen lumgiffj - 
mint a «nyugati civilizáció védelmének» a meséje. . .

James Burnham pedig a «Világhatalomért» című könyvében így StS 
«A viiagbirodalom megteremtését nem úgy keli végrehajtani, hogy kikűr-
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töljülk: ez a cél mik. Elfogadhatóbb jelszavakat kell használnunk. Például: 
Világszövetség, Világközíársaság, .Világ Egyesült Államai, Világkor* 
uaány...»

S miután ezt így szépen megmondja James Burnham úr, használati 
utasítást is ad a világbirodalom megteremtésére, mondván; .«A világhatal
mat részben kényszerrel kell ráerőszakolni a népekre, — valószínűleg há
borúval, de biztosan háborús fenyegetéssel.»

Ez is elég világos beszéd s mindenesetre ez is másképpen hangzik, 
mint a «fenyegető kommunista támadás elleni felkészülés» hazug meséje.

Mit bizonyít mindez?
Azt bizonyítja, hogy az imperialista tábor, elsősorban az amerikai 

imperializmus sorra feltámasztja a fasizmus hagyományait, a világuralmi 
hóborttól kezdve a szovjetellenes keresztesháború hirdetéséig.

Egyet azonban, úgylálszik, elfelejtenek az imperialisták és csatlósaik. 
Elfelejtik azt, hogy a történelem, mégpedig az egészen közeli történelem 
ismer egy másfajta hagyományt is, mégpedig a fasizmus bukásának, a 
fasizmus vereségének a hagyományát!

Az kétségtelen, hogy a nemzetközi imperializmus, elsősorban az ame
rikai imperializmus, új háborút készít elő. Részben azért, hogy új piaco
kat szerezzenek, hogy elkerülje a fenyegető gazdasági válságot, hogy meg
duplázza a monopolisták múlt világháborúban keresett sokmilliárdos 
hasznát. Részben pedig azért, bogy a Szovjetuniót s a népi demokráciákat 
legyőzve, meghosszabbítsa a kapitalizmus életét. Azonban óriási a különb
ség egy új háború szándéka és annak kirobbantása között. S még ennél 
is óriásibb a távolság a Szovjetunió és a népi demokráciák legyőzésének 
reménysége s a reménység teljesülése között!

A mai világhelyzetnek csak egyik jellemzője az imperialista tábor 
fokozódó aktivitása és háborús készülődése. A másik, meg ennél is fonto
sabb jellemzője a nemzetközi helyzetnek az, hogy hatalmas és egyre ! 
növekvő erőt jelent az imperialktaellenes nemzetközi béketábor.

Miben rejlik a nemzetközi béketábor hatalmas, légy űrbe teljen ereje? i
Mindenekelőtt abban, hogy egy hatalmas, legyőzhetetlen szocialista ' 

birodalom, a Szovjetunió áll az élén!
Józan emberek számára nem kell különösebben bizonygatni, hogy a 

Szovjetúnió valóban nem akar háborút. Az imperialisták fecsegései, 
rágalmai a Szovjetunió támadó szándékairól valójában nem egyebek, mint 
araikor a rabló kiabál a leghangosabban „fogják meg“-et, nehogy észre- I 
vegyék, hogy ő lopott. A békeszerelő népeket azonban ma már nem lehet 
becsapni ilyen trükkel, — annál is inkább, mert jól látják az iraperialis- 1 
tűit hóna alatt a «szájról». A békeszerető népek nagyon jól tudják, hogy 
a Szovjetúnió valóban a tarlós béke lankadatlan harcosa. A Szovjetunió
ban nincsenek nagytőkések, nincsenek trösztvezérek és monopolisták, akik 
háborús nyereségre spekulálnak. A Szovjetunióban nincs gazdasági vál
ság, amely elől háborúba kellene menekülnie. A Szovjetuniónak tehát nin- , 
csen ek , nem lehelnek imperialista, háborús céljai.

Azt is szokták hangoztatni az imperialisták és ügynökeik, hogy a 
Szovjetúnió azért akar háborút, mert a háborús pusztulás, zűrzavar és I 
nyomorúság jó talaj a «szocializmus eszméinek terjesztésére. Természe
tesen ez is szamárság. A szocializmus eszméi terjedésének a legjobb talajt 
maga a kapitalizmus, az imperializmus teremti meg, a dolgozó tömegek 
kizsákmányolásával, ellenmondásokkal teli s újra. meg újra válságokba 
zuhanó gazdasági rendszerével, a népnyomor állandósításával, a gyarmati ] 
népék, m4$ népek leigázásával. Igaz, hogy a Szovjetunió léte, a Szovjet-
ókö
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unióban megvalósult igazságos társadalmi rend, a szocializmus léte hatal
mas erőforrás a kapitalista országok munkásosztályai, kizsákmányolt dol
gozói, a gyarmatok elnyomott népei számára, öntudatuk megerősödéséhez 
s felszabadulási harcukhoz. A Szovjetunió azonban soha, egyetlen népre 
sem erőszakolja rá a maga társadalmi rendszerét s különösképpen neu. 

karja háborúval terjeszteni a szocializmus eszméit. Sokkal inkább â  a 
helyzet, hogy a kapitalistákat, az imperialistákat izgatja a Szovjetunió, a 
győzelmes szocializmus országának a léte, mert saját pusztulásuk memen
to ját látják benne . . .

Egy valami azért mégis igaz. Igaz az, hogy az elmúlt két világháború 
mindegyike a szocializmus ügyének hatalmas előrelépését jelentette. De 
ez viszont az imperialistákat kellene, hogy gondolkodóba ejtse, amikor az 
új háború tüzet szítják, mert egy harmadik világháború minden 
bizonnyal a szocializmus további megerősödését jelentené!

És mégis: a Szovjetúnió nem akart a múltban sem és nem «kar most 
sem háborút. Ha rákényszerítettók, mint 1918-ban az angol, francia, japán 
intervencionisták, vagy 1941-ben Hitler és csatlósai, hát helytállott s össze
zúzta a támadókat, — de a maga részéről mindent megtett a háború elke
rülésére. Nem szavak s nyilatkozatok, hanem harminc év tettei tanúskod
nak a Szov jetúnió következetes békepolitikájáról. A Szovjetúnió harminc
két esztendős története: szakadatlan és lankadatlan harc a béke védel
mében.

Emlékezhetünk rá, hogy a Szovjetúnió milyen hatalmas erőfeszítése
ket tett a második világháború elhárításának az érdekében is. A Szovjet
únió hamar felismerte a fasiszta agresszív fenyegető veszedelmét s már 
1933-ban azt javasolta, hogy határozzák meg az agresszió és a támadó fél 
fogalmát, hogy valósítsák meg a kollektív biztonság rendszerét. Az angolok 
és franciák azonban elutasították a Szovjetuniónak ezt a javaslatát és 
ezzel is bátorították, segítették a fasizmus támadó politikáját. A Szovjet
únió az «oszthatatlan béke» elvét akarta szembeszegezmi a fasiszták abesz- 
színiai és spanyolországi agressziójával — de az angol és francia impe
rialisták ezt is megakadályozták, nem kis mértékben az áruló jobboldali 
szociáldemokraták segítségével, akik az úgynevezett «be nem avatkozás» 
politikájával falaztak a fasizmusnak. A Szovjet küldöttség a Népszövet
ségben 1936. augusztusában egy sor javaslatot terjesztett a Népszövetség 
főtitkára elé a béke megvédése érdekében, — de ezek a javaslatok soha 
nem kerültek a Népszövetség napirendjére. A Szovjetúnió.szintén a máso
dik világháború kitörésének pillanatáig folytatta erőfeszítéseit a béke 
megvédelmezésére, — az angol és francia imperialisták azonban, elszabo
tálták ezeket az erőfeszítéseket.

Ma már történelmi dokumentumok is bizonyítják, hogy a második 
világháborút el lehetett volna kerülni. El lehetett volna kerülni, ha az 
angol, francia és amerikai nagytőke nem támogatta volna Hitlereket s ha 
Anglia és Franciaország vezetői elfogadták volna a Szovjetúnió javaslatát 
a kollektív biztonság megteremtésére, a fasizmus támadási elleni közös 
fellépésre. Az angol és francia imperialisták azonban inkább megcsinálták 
Münchent, — kiszabva a fasizmusra a Szovjetúnió elpusztításának szere
pét. Hat év szörnyű háborúja, 50 millió ember halála vádolja az angol és 
francia imperialistákat, cinikus, bűnös politikájukért!

A második világháború befejezése után a Szovjetúnió tovább folytatta! 
és folytatja következetes békepolitiikáját. A békeszerződések megkötésében, 
a német kérdés megoldására irányuló javaslatokban, a fasizmus teljessel*
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számolásának következetes keresztülvitelében, az atomfegyver betiltását 
célzó javaslatban, a fegyverkezés csökkentésére irányuló kezdeményezés- 
bein, a támadó blokkok alakítása, elleni fellépésében, legutóbb a berlini 
blokád feloldásában s most a Külügyminiszterek Tanácsa új összehívásá
ban: a világpolitika minden kérdésében a tartós béke megteremtésének a 
szándéka vezette s vezeti a Szovjetuniót.

Nagyon tévednek 'azonban, akik azt hiszik, hogy a Szovjetuniót a 
gyengeség, a háborútól való félelem irányítja következetes, szívós béke- 
munkájában. A Szovjetunió valóban nem akarja a háborút, de nem azért 
mintha gyengének erezné magát, hanem azért, mert nem akarja a saját 
népeinek s a világ népeinek újabb szörnyű szenvedéseit. Akik a Szovjet
unió gyengeségére spekulálnak, azok számára legyen intő példa az inter
venciós seregek és Hitler seregeinek csúfos, katasztrofális veresége.

Ma már nem vitás, hogy a Hitler-ellenes háború túlnyomóan nagy ter
hét a Szovjetunió viselte. Amikor a nyugati hatalmak megteremtették a 
második frontot, a háború sorsa lényegében már eldőlt. Különösen reak
ciós körökben sűrűn szokták emlegetni a Szovjetuniónak nyújtott nyugati, 
főleg amerikai anyagi segítséget, mint a szovjet-háborús erő egyik föfor- 
rását. Nos, inára már ez a legenda is megdőlt. Veznyeszenszkinek a 
Szovjetunió hadigazdaságáról szóló, nemrégiben megjelent könyve pon
tosan kimutatja, hogy ez a segítség mindössze 4%-át tette ki a Szovjet
unió saját háborús erőfeszítéseinek.

Hitlerek azt hitték, hogy csapásaik alatt hetek, legfeljebb hónapok 
alatt összeomlik a Szovjetunió. De nemcsak Hitlerek hitték ezt, hanem 
igen sokan a nyugati imperialisták közül is. S amikor hitük nem tel
jesedett be, szovjetcsodáról kezdtek beszélni.

Á Szovjetunió győzelmes helytállása a világ legerősebb imperialista 
hatalmával szemben valóban csoda volt, de olyan csoda, amely mögött nem 
valami misztikus elem, hanem a legmagasabbrendü társadalom, a szo
cialista társadalom, a legmagasabbrendü gazdasági rend, a szocialista gaz
dasági rend s a szovjetember legmagasabbrendü hazafisága. a szocia
lista hazafiság állott.

Hitlerek, de sokan a nyugati imperialisták közül is azt hitték, hogy 
az első háborús vereségek után felbomlik a szovjet rendszer. Nos, ennek 
éppen az ellenkezője következett be. Sztálin generalisszimus 1941. no
vember 6-án, a háborús helyzet legsúlyosabb napjaiban, a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom emlékére mondott beszédében a következő
ket mondotta:1

«Egészen valószínű, hogy bármilyen más állam, ha olyan területi 
veszteségek érnék, amilyenek a mi területi veszteségeink, nem állná 
ki a megpróbáltatást és bomlásnak indulna. Ha a szovjetrend olyan 
könnyen kiállta a megpróbáltatást és még jobban megerősítette mögöt
tes területét, akkor ez azt jelenti, hogy a szovjetrend most a legszilár
dabb társadalmi rend.»

Sztálin szavait a későbbi események is igazolták: a szovjetrend való
ban a legszilárdabb társadalmi rendnek bizonyult.

Ám jellemző, hogy az imperialisták mennyire vakok s mennyire 
nem hajlandók tanulni a megszívlelendő tanulságokból. A Hitlerék «vil
lámháborúját» preventív háborúra átkeresztelő imperialista uszítók még 
ma is többször emlegetik a Szovjetunió belső struktúrájának a megvál
toztatását. Churchill, az egyik legfőbb háborús uszító, az angolszász 
világuralom főprókátora például legutóbbi bostoni beszédében ezeket 
mondotta:
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«Vagy megváltozik Oroszország, mégpedig gyökereseit és Igen ha
marosan, vagy pedig. . .  preventív válságot kell kiprovokálnunk, amely, 
ha szükséges — preventív háborúhoz vezet és ez eredményezheti a
Kreml-el való megegyezést.»

Mit mondhatunk erre a cinikus és felfuvalkodott churchilli nyilat
kozatra?

Sztálin a háború alatt mondott egyik beszédében idézte Hitlernek 
egyik nyilatkozatát, amelyben Hitler ezt mondotta: «Meg fogjuk semmi
síteni Oroszországot, úgy, hogy soha többé talpra ne álljon». Sztálin 
ehhez a nyilatkozathoz csupán ennyit fűzött: .«Azt hiszem, ez világos, 
bár kissé buta beszéd.»

Nos, én azt hiszem, hogy Churchill hitler-fzű, felfuvalkodott nyi
latkozatára is bátran idézhetjük Sztálin szavait: «Világos, bár kissé buta
beszéd.»

Én magam is jártam a Szovjetúnióban s megéreztem valamit abból 
a roppant, legyíírhelellen erőből, amit a szovjethaza, a felszabadult né
pek nagy hazája jelent. A leningrádi «Védelmi Múzeumban* láttam a 
közel ezernapos ostrom megrendítő dokumentumait. Láttam azt a fa
kéregből sütött kenyeret, amelyből hosszú-hosszú hónapokon keresztül 
csak néhány deka jutott a körülzárt város népének. Láttam a szinte 
elképzelhetetlen háborús szenvedés megrendítő gyűjteményét, — a hi
degtől, éhségtől, bombáktól és srapnellektől elpusztult gyermekek, asz- 
szonyok, öregek tömegsírjait. S láttam annak ezernyi dokumentumát, 
hogy a gyerekek, nők, öregek, fiatalok valami minden emberi képzeletet 
felülmúló hősiességgel vállalták nemcsak a szenvedést, hanem a védelmi 
harcot is. A katonák mellett ott harcoltak a civilek is, apraja-nagyja, 
öregje-fiatalja, — nem külső parancsra, hanem a városuk, hazájuk iránti 
égő szeretet parancsára. Mindent vállaltak, de Leningrádot nem enged
ték! Láttam Sztálingrádot, a német háborús reménység nagy temetőjét, 
ezt az 5G kilométer hosszií, hatalmas várost, amelyben egyetlen ép épü
let sem maradt s amely az pstrom végére alig volt egyéb, egyetlen óriási 
romsivatagnál. Láttam a traktorgyárat, amelyet maguk a munkások 
védtek, úgy, hogy bent a gyárban bomba fér get egben készítették a tan
kokat, az elkészült tankokra maguk ültek fel s mentek a párszáz mé
terre lévő tűzvonalba. Láttam a Volga partján azt az alig kétszáz mé
ter széles és egykilométer hosszú csupasz földsávot, amely az ostrom 
legnehezebb ideiben az egész városból egyedül volt már csak a szovjet 
csapatok kezén. Olajcisztemák álltak ilt, amelyet a fasiszták lövedékei 
felgyújtottak. Égett ott minden, égett maga a föld is, de a szovjet ka
tonák mégis tartották ezt a földsávot, az utolsó kis területet Sztálin
grádból. mert Sztálin azt mondotta nekik, hogy egy tapodtat sem lehet 
tovább hátrálni. Megfogadták Sztálin szavát s egy lépést sem hátráltak!

S ahogy mindezt láttam, még erősebb lett bennem a meggyőződés; 
azt a népet, amely így tudott harcolni hazájáért, szabadságáért, soha, 
semilyen erő le nem gyűrheti!

Leningrádban ma már szinte nem is látszanak a közel háromesz- 
tendős ostrom nyomai. Sztálingrád is jelezitős részben újjáépült s ha
talmas traktorgyárában már több traktort gyártanak, mint a háború] 
előtt. De ezen a két városon kívül, amelyek talán legjobban szimboli
zálták a szovjet erőt s hősiességet, újjáépült jórészben már az egész 
fasiszták által feldúlt terület Az imperialisták, amikor látták, hogy nem
csak. hogy Hitler nem tudja leverni a Szovjetúniót, de még egymást s© 
verik agyon Németország s a Szovjet, — ahogyan ők szerették volna —•„
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abban bíztak, hogy a háború végére legalább is alaposan legyengül a
Szovjetunió. . .  Nos, még ez a lecsökkentett reménységük sem követ
kezett be. A szovjet ipari termelés egyes döntő szektorokban a háború 
végére jelentősen emelkedett. A Szovjetúnió keleti területein a háború 
folyamán új, hatalmas ipartelepek nőttek ki a földből. A keleti részek 
iparának az össztermelése 1940-ben még csak 39.4 milliárd rubel volt. 
Ez a termelés 1941-ben 48.1 milliárd, 1942-ben 74.9 milliárd, 1943-ban 
85.6 milliárd, 1947-ben pedig már 91.2 milliárd rubelre emelkedett. 
így  felelt a szovjet nép az imperialista spekulációra.

A háború utáni ötéves terv sikerei is hatalmasaik. A Szovjetúnió 
ipari termelése a háború után két év alatt nemcsak elérte, de jelentő
sen túlszárnyalta a háborúelőtti termelést. 1948. elején már 17 százalék
kal, 1948. szeptemberében pedig már 26 százalékkal volt magasabb az 
ipar össztermelése, mint a legjobb békeévben, 1940-ben. Az ötéves terv 
első évében, 1946-ban a vetésterület 30 millió hektárral emelkedett. A 
kolhozgazdaságok 1946— 1950. között háromszor annyi traktort kap
nak, mint az előbbi két ötéves tervben összesen. A városokban és a mun
kástelepeken 51 millió négyzetméter lakótér építését kezdték el. Falun 
már eddig újjáépítettek s újonnan építettek 1,600.000 házat. Vannak 
iparágak és üzemek, amelyek ötéves tervüket már 3 és fél év alatt tel
jesítették. Míg a kapitalista országok nem bírnak kilábalni a háború 
okozta gazdasági bajokból, a Szovjetúnió népgazdasága hatalmas ívben 
emelkedik felfelé. Nagy eredményekkel folyik a természet leküzdéséért 
vívott harc. Ismeretes az a hat alines erdősítési terv, amelynek meg
valósítását már megkezdték.

A Szovjetúnió szocialista tervgazdasága nemcsak a háború tűzpró- 
báját állotta ki fényesen, hanem most rohamos fejlődéssel megy előre 
e  nép jólét, a boldog, ,s  valóban félelemnélküli élet biztosi tilsának útján.

De katonailag is a Szovjetúnió ma a világ legerősebb hatalma. 
Őszinte pillanataikban nem is tagadják ezt az imperialisták. A nyugati 
katonai vezetők nemrégiben sorra tettek olyan pesszimista nyilatkoza
tokat, hogy egy esetleg kitörő háborúban nem lehetne megvédeni a Szov
jet Hadsereggel szemben Európát. A második világháború megmutatta, 
hogy a Szovjet Hadsereg erejét nemcsak emberanyagának s haditechni
kájának kiválósága biztosítja, hanem az is, hogy ezé a hadseregé a 
legelőrehaladottabb katonai tudomány. S ezeken kívül van még a Szov
jet Hadseregnek egy olyan erőtényezője, amelyet egyetlen kapitalista 
ország hadserege sem lúd soha a magáénak mondani. Az, hogy a Szov
jet Hadsereg az igazság hadserege!

Míg az imperialista országokat válság, zűrzavar, gazdasági anarchia 
fenyegeti, a Szovjetúnió ereje egyre nő. S éppen ez az, ami idegesíti az 
imperialistákat. Háborús kardcsörtetésük, háborús készülődésük nem az 
erő, hanem a gyengeség, a félelem jele. A Szovjetúnió békepolitikáját vi
szont nem a gyengeség, hanem az erő biztonságának szilárd tudata vezeti.

Kétségtelen, hogy a béke védelmének legfőbb erőforrása, legfőbb biz
tosítéka a Szovjetúnió. De a Szovjetúnió nem áll egyedül a tartós béke 
biztosításáért folytatott harciján, hanem köréje csoportosul a világ béke- 

* szerető népeinek hatalmas és egyre növekvő tábora. Ennek a tábornak az 
élén a Szovjetúnió áll. De a Szovjetúnió vezetőszerepe nem dollárral, nem 
erőszakkal, nem hatalmi erővel kivívott vezetőszerep. A Szovjetúnió a világ 
dolgozóinak, békeszereíö népeinek önkent választott, elismert vezetője.

A világ dolgozói, a kapitalista országok kizsákmányolt munkásai s 
parasztjai azért tekintenek bizalommal, szeretettel a Szovjetunióra, mert
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ott nincs kizsákmányolás, hanem szabadság és jólét nyílt meg a dolgozók 
számára. Mert a Szovjetunióban egy olyan új társadalmi rend valósult meg, 
amely eleven megtestesítője a dolgozók vágyainak s reménységeinek. Mert 
a Szovjetunió léte eleven bizonyítéka annak, hogy meg lellet dönteni a föl
desurak és kapitalisták hatalmát. Mert a Szovjetunió mindenütt az elnyo
mottakat támogatja az elnyomók ellen.

A felszabadulásért, nemzeti függetlenségükért harcoló gyarmati s fél-, 
gyarmati népek azért tekintenek bizalommal, szeretettel a Szovjetunióra, 
mert a Szovjetunió megvalósította a saját országában a népek szabadságát, 
egyenjogúságát, testvériségét. Mert a Szovjetunió a különböző kis és nagy, 
népek egyenrangúságán, épült fel s mert a Szovjetunió mindenütt elöhar- 
cosa a kis és nagy népek szabadságának, egyenjogúságának.

A békeszere tó népek azért tekintenek bizalommal, szeretettel a Szov
jetunióra, mert a Szovjetunió harcol legkövetkezetesebben a béke ügyéért, 

íme: ezért tömörül egy egyre hatalmasabb tábor a Szovjetunió köréi 
E táborban olt vannak mindenekelőtt a népi demokráciák országainak 

népei, amelyek a Szovjetuniónak köszönhetik szabadságukat s benne látják 
békéjük, építő fejlődésük legfőbb zálogát.

Benne vannak ebben a táborban az imperializmus igája alól felszaba
dulni akaró gyarmati százmilliók. Azok a gyarmati népek, amelyeknek or
szágaiban az imperialisták, — az emberi jogokról és szabadságról szavalva, 
— a legszörnyűhb elnyomatás és nyomorúság viszonyait honosították meg. 
Mert a Szovjetuniót s a népi demokráciákat a rágalom özönével öntik le 
naponként az imperialisták, de arról nem beszélnek, hogy a gyarmatokon 
például 40%-os a csecsemőhalandóság. Arról sem beszélnek, hegy ők, a 
civilizáció védelmének fölkent bajnokai a gyarmatokon úgy terjesztettek 
kultúrát, civilizációt, hogy például a szabadságáért mást élet-hal álharcot 
vívó Vietnamban 90ö/#-os volt az analfabétizmus.

Az egyik amerikai folyóirat, a Picture Post, az angoloknak a maláji 
nép felszabadulási harca ellen vezetett hadjáratáról írva, cinikusan meg
jegyzi, hogy „Malájföld megéri a fáradságot Angliának. Évi 130 milliard 
dollárt hoz.“ A „fáradság“, amiről a lap ír: a maláji szabadságharcosok 
kegyetlen kiirtása. Hughes képviselő az angol parlamentben kérdést inté
zett a napokban a gyarmatügyi miniszterhez, hogy célszerűnek tartja-e a 
maláji falvak szétrorabolását. Mire a miniszter az úgynevezett „munkás
párti“, „szocialista“ miniszter kegyes farizeusság-gal így válaszolt: „Ezek 
a rombolások a lakosságnak a dzsungelból való kitelepítését célozzák, 
nehogy ott a banditák áldozataivá legyenek . . .  Biztosíthatom a képviselő 
urat, hogy Malájföldön mi ténylegesen humánus politikát folytatunk . . . “ 

Nos, az7*r*ban sem a maláji, sem a többi gyarmati népek nem kérnek 
már az imperialisták ilyen humánus politikájából, hanem a Szovjetunió 
köré tömörülve vívják harcukat az imperialista elnyomás ellen.

De a béketábort erősíti, a béketábor hatalmas, megdönthetetlen erejét 
növeli a most kialakuló új, óriási népi demokratikus birodalom, Kína is. 
Ami ma Kínában történik, világtörténelmet formáló dolog s az imperialista 
front egyik legnagyobb veresége. Gsiang-Nai-Csi kínai bankár egy 1936-ban 
írott cikkében megírta, hogy abban az esztendőben a Csang-Kai-Sek kor
mánynak minden kommunista partizán megöletése nyolcvanezer dollárjába 
került. Az amerikaiak sokmillió dollárja sem volt elég a partizánok kiirtá
sára. Sőt, a partizánok csapataiból mostanra egy olyan hatalmas hadsereg 
fejlődött ki, amely elsöpri az amerikai imperialisták kínai bérenceit, Csang- 
Kai-Seket és társait. Mégpedig jórészt azokkal a fegyverekkel, amelyeket 
az amerikai imperialisták szállítottak Gsang-Kai-Seknek.



Ott vannak a béke védelmezőinek táborában a francia, az olasz s a 
többi kapitalista országok munkásosztályainak milliói is. akik odukiáltot- 
táSk imperialista-bérenc uraiknak, hogy soha nem hajlandók fegyvert 
lógni a Szovjetunió ellen.

Mindenki, aki békét akar, tudja ma már, hogy a béke ügye és a Szovjet
unió: elválaszthatatlanok egymástól. Aki a békét akarja, legyen az bármi
lyen párti, valljon akármilyen világnézetet, tartozzon akármelyik vallás
felekezethez, annak ma már világosan kell látnia, hogy a Szovjetunió mel
lett a helye. Mert aki a Szovjetunió mellett áll, az a béke ügye mellett áll, 
— aki a Szovjetunió ellen uszít, az a béke ellen uszít.

Nekünk, magyaroknak is, békénk védelmében egyik főfeladatunk az, 
hogy erősítsük népünkben a Szovjetunióhoz való szeretet és ragaszkodás 
érzését. Titóék gyalázatos példája azt mulatja, hogy aki elfordul, vagy áruló 
módon szembekerül a Szovjetunióval, az az imperialisták ügynöke, a há
ború tüzének szítója lesz. Feladatunk, békénk védelmében, hogy küzdjünk 
minden olyan irányzat, próbálkozás ellen, amely bármilyen címen is lazí
tani akarná a Szovjetunióval való szoros, bensőséges kapcsolatainkat. 
A Szovjetunió iránti szeretet és ragaszkodás: népünk jövője iránti szeretet 
és ragaszkodás. Járjunk bút ezen az úton ingadozás nélkül, a magyar 
munkásosztály pártjának vezetésével s a magyar nép nagy tanítójának, 
Rákosi Mátyásnak az irányításával!

A Csendes-óceántól az Elbáig, az Északi Jeges-tengertől a déli tenge
rekig ér az a hatalmas erő, amely a béke ügyét védi s a világ más részeiben 
is nö már a béke hadserege. Legyőzhetetlen tábor ez, mert élén áll a Szovjet
unió s mert olyan vezére van, mint Sztálin generalisszimusz. Legyőzhetet
len tábor ez, mert mögötte áll az igazság és az erő. Az imperialisták világ
uralmi álmokba szédült tollnokái úgy emlegetik a huszadik századot, mint 
„Amerika századát“. Mi viszont, erőnk s igazságunk tudatában bizton hisz- 
szük, hogy ez a század a béketábor győzelmének, a szocializmus győzelmé
nek százada lesz!

Darvas József



Ä. SZ. PUSKIN

ÖNARCKÉP
Ezt az emberi érdekessége verset tizen
ötéves korában írta Puskin franciául, 
mikor még líceumi diák volt Cárszkoje- 
Szélóban.

Portrét parancsolsz, cimborám,
Mely hűn mutassa arcom.
Lám, készül is már szaporán 
Miniatürnyi karcom.

Ifjonc vagyok, kit iskola 
Fegyelme zaboláz még;
De állítom: nem ostoba —
Mit teketóriáznék?

Sorbonne-i doktor sem akad 
Bármily sokat meséljen,
Ki fecsegőbb és szájasabb,
Mint fiatal személyem.

Növésemről nem mondhatom,
Hogy szálfához hasonló,
Bőröm friss, szőke hajzatom 
Göndör gyűrűkben omló.

A társaságot kedvelem,
Magány nem ideálom;
A magolás nem kenyerem 
S a port, vitát utálom.

Mulatság, bál, jól hat re ám,
Úgyszintén szeretem még —
Hogy micsodát? Bevallanám,
Végzett diák ha lennék.

Nézzétek ezt a vázlatot 
S rámismertek valóban.
Azt akarom: úgy lássatok,
Ahogy rnegalkotódtam.

ördög, ki folyton csínyre les;
Csúf arc, melynek szabása 
Majomszerű; mindig szeles —
Ez Puskin képê  mása,

Fordította Gáspár Értőre.
a. v h . 547,



EGESZ OROSZORSZÁG ÉL EGY KÖLTŐBEN

Június 6-Sn lesz százötven éve, hogy Szergej Syovits Puskin nyugdíjas 
őrnagynak és feleségének, Nadejda Ossipovának fia született — Alexander 
Pasikén. A Puskin-cealád Moszkvában lakott akkor a Német-utca egyik kis 
házában.

Csendes, de zavaros idők voltak ezek. Az orosz trónon a félőrült I. 
Pál cár uralkodásának végnapjait élte. Elnyomás, önkény, abszurd fegye
lem, éhség, kancsuka kormányozták Oroszországot. Borzalmas történetek 
jártak szájról-szájra a zsarnok uralkodó kegyetlenségeiről. Puskin 
Moszkvában töltötte gyermekkorát. Házuk állandóan tele volt vendégek
kel; írókkal, akik verseiket olvasták fel vagy politikai és irodalmi újsá
gokon vitatkoztak. Olyan híres emberek adták itt egymásnak a kilincset, 
mint a történetíró Karamazin, a meseköltő Dnnitrejev, a költő Jankovszki 
és Batinskov és még sokan mások.

Puskin látóköre már gyermekkorában túllépte a családi légkör vona
lát és egész Oroszországra, egész Európára, az egész világra kiterjedt. Sok
ban hozzájárultak ehhez azok a könyvek, melyeket kisgyermekkora óta 
olvasott. Egyforma kíváncsisággal vetette magát Lomonosovra, Voltai re-re. 
Plutarchosra, Karakzinre, Krilovra, Moliére-re, Jakovszkira és minden más 
író könyvére, mely a kezeügyébe esett és képzeletében olvasmányai egybe
olvadtak nagyanyjának a Puskinok őséről Hannibálról, Nagy Péter baj- 
társáról, a tsemeai csata hőséről mondott meséivel és azokkal a régi legen
dákkal, melyek a kisfiúban felidézték a múltat — az orosz történelmet. 
Ebben az időben írta Puskin első verseit, melyekre szülei fel se figyeltek. 
A kisfiút az akkoriban divatos francia szellemben nevelték és csak nagy
anyjának és dajkájának, Artna Radiovnának la költő később híressé tette 
ezt a nevet) köszönhető, hogy az idegen hatások nem váltak uralkodóvá 
szellemén, hogy magáévá tette az orosz népi nyelvet és, hogy a népkép
zetei .felmérhetetlen kincseiből meríthetett.

tizenkét éves korában nagybátyja, Vaszilij Lvovits, akinek jó össze
köttetései voltak Pétervárott, magával vitte az ifjú Puskint a Tszkurszkoje 
Selo líceumába, mely éppen okkor nyitotta meg kapuit.

rA líceum

. . .  Ez a líceum koránok éppen elég különös pedagógiai intézménye 
voit.^L- Sándor azért alapította, liogy a nemesség gyermekeit az államtér - 
íiúi pályára nevelje, az. iskola azonban kevéssé felelt meg ennek a köve- 
telmónyaiek. Tanárai között olyan emberek akadiak, mint A. P. Kunizin, 
aki mindent megtett, hogy tanítványaival kritikai szemmel nézesse a fenn
álló rendet — vagy mint D. J. Boudry Marat fivére, aki nagyszerűen egye
sítette az udvaronc ravaszságát legjobb honfitársai demokratikus nézetei
vel. A szellem szabadsága, a tanítványok és tanárok közötti baráti kap
csolat, a inávésizetek és az irodalom szeveiete, mind aria szolgált, hogy a 
diákokban a haladó szellemiséget kifejlessze. Nem véletlen tehát, lia a 
jövő dekabristái, Puskin és Küehlehecker innen kerüllek ki — nem vélet
len, ha Puskin maga kora haladó férfi aj nak ékére került. . .

Amikor az Európai Hírnök folyóirat először közölte Költő Báró töm
höz című versét, Puskin még Iteeista volt, A következő évben pedig való-



súgos irodalmi győzelmet aralott. íme, hogyan ír erről a győzelemről 5 
maga:

„1815-ben történt egy nyilvános vizsgán a líceumban. Megtudtuk, hogy 
Derzsavin érkezik hozzánk és a hír izgalomba hozott valamennyiünket 
Delvig elébement, hogy kezet csókoljon neki, hogy megcsókolja azt a 
kezet, amely a Vízesést írta. Én két lépésnyire Derzsavintól, elmondtam 
Tszarszkoje-Szelo-i emlékek című versemet. Képtelen vagyok kifejezni, 
hogy mit éreztem, amikor azokhoz a sorokhoz értem, melyekben Derzsa- 
vinról emlékeztem meg. Hangom magasbatört, lázban égő szívem hangos 
dobogásba kezdett. . .  Nem tudom, hogyan fejeztem be a felolvasást nem 
tudom, hogyan menekültem el. Derzsavin el volt ragadtatva, keresett, keb
lére akart ölelni. . .  Hívtak, utánam jöttek, nem találtak sehol. .

Az utolsó líceumi esztendők alatt, Puskin egyre többet foglalkozik 
irodalommal. A társadalmi és irodalmi kérdésekkel szemben elfoglalt 
álláspontja egyre inkább megnyilatkozik. Tsadejevvel kötött barátsága 
révén bekerül abba a tiszti társaságba, amelyből a későbbi dekabristák 
kikerültek és az Arzamass irodalmi körbe is. Mindez előre megvonta 
politikai pályája vonalát is. Puskinban most már mind élénkebben kiala
kult az az érzés, hogy Radistsev forradalmi tradíciójának örököse és meg
írja politikai ódasorozatát, melyet a szabadsághoz címzett ódájával 
vezet be.

„A Zöld Lámpau és a dekabristák
1819-ben, a sok titkos társaság között, melyek egymásután tűntek fel 

Oroszországban, megalakult A Zöld Lámpa irodalmi társaság, melyben 
Puskin aktív szerepet játszott. A dekabrista mozgalom kezdeti stádiumá
nak szervezete volt ez. Olyan verseket és prózát olvastak fel és hallgattak 
meg itt, melyet a szatirikus szellem és a szabadságszomj inspiráltak. Ez 
volt az a kör, melyben Puskin igazán otthon érezte magát. Lelkesedéssel 
hallgatták meg itt heves politikai verseit, melyeket, minthogy a cenzúra 
miatt nem tudtak kinyomtatni, kéziratban körözlek a barátok között.

A dekabristák programmjának egyik főpontja — az elnyomás elleni 
harc — volt ebben az időben Puskin legtöbb versének vezérmotívuma. A 
szabadság gondolata, a szolgaság gyűlölete, mind közelebb hozta Puskint 
a dekabristákhoz — költeményei titkos gyűléseik heves vitáit tükrözték. 
Puskin önmagát is a kormányzat elleni mozgalom tagjának tekintette, 
mely „lassacskán titkos hálójába“ vonta egész Oroszországot. Anyégin 
Eugén tizedik fejezetében a dekabristák nevei között a sajátját is fel
sorolja.

Nem meglepő, hogy a dekabristák kezei között Puskin versei agitációs 
anyaggá, forradalmi röpiratokká váltak. Az egész országban elterjedtek, 
mindenki, aki csak olvasni tudott: civilek, katonák, diákok, kívülről 
ismerték őket. Nem hiába mondta I. Sándor cár, hogy Puskin „elárasz
totta Oroszországot lazító verseivel“.

Felhők tornyosultak a költő feje fölé. A monarchia ellenségének híré
ben állt már. Ez eldöntötte a sorsát. A cár elhatározta, hogy Szibériába 
vagy Szlovkiba küldi, de hála Zsukovszki és Karamazin közbelépésének, 
akik megígértették vele, hogy két éven át csendben marad, Szibéria helyett 
délre küldték száműzetésbe.

Kevéssel Puskin elutazása előtt kezdenek megjelenni nyilvánosan első 
nagy költeményének. Ruslan és Ludmillú-nak részletei, melyek nagy port 
vernek fel irodalmi körökben. Jukovszki miután elolvasta a költeményt
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ezzel az ajánlással ékesített fényképet adóit Puskinnak':' „Ä legyőzött tanít
vány a győztes mesternek.“ A népies tárgy, & verselés egyszerűsége, a köl
tői alkotás valósága, az éloalődő és gúnyolódó hang az előző generáció 
.költőivel szemben — mindez viharos visszahatást váltott ki. A régi iro
dalmi hitvallás hívői, akiknek a költemény népmesehangja se tetszett, 
egyetlen kórusként keltek ki „a közönséges kifejezése“, „a muzsik rímek“ 
ellen. És mégis, a költeménynek éppen ezek a tulajdonságai okozták 
mindazoknak a lelkesedését, akik a költő újító szellemét megértették. 
Ruslannal jelentkeztek először az orosz irodalomban a népi költészet 
tárgya és nyelvezete. Puskin képes volt rá» bőgj' az élő és képletes népi 
uyelyet a költői nyelvvel egyesítse.

A száműzetés

. ~„ A száműzetés évei alatt (1820—-1824) a Krímben és a Kaukázus-! 
han, Puskin megéreti és megnőtt — a száműzetés évei géniusza kiforrásai 
®ak évei voltak. Kiscnevben összebarátkozott a görög szabadságharc vezé
reivel, az Ypsilaníi fivérekkel. Az a különleges rokonszenv, melyet a görö
göknek a török uralom alól való fölszabadító mozgalma iránt érzett, 
majdnem arra késztették, hogy megszökjön Kisenevből és mint Byron 
részt vegyen a görög nép szabadságharcában. A feszült légkör és a forra
dalmi mennydörgés közepette, mely nemcsak Görögországból, de Spanyol- 
országból, Olaszországból, Portugáliából érkezett felé, azt a reményt 
ébresztette fel Puskinban, hogy hazájában is hasonló megmozdulásra 
várhat. Újabb költeményeket ír, melyek harcra szólítanak a monarchia 
ellen. Egy levélhez, melyben leírja, hogyan csatlakoztak az odesszai görö
gök „ennek a szerencsés Ypsilantinak a seregéhez“, Puskin hozzáfűzi 
„Rálátom mindez csodálatos . .

Déli tartózkodása alatt írott romantikus verseiben és különösen rA 
Kaukázusi Fogoly-ban A Cigánynő-ben új magános, csalódott, ironikus 
embertípus születik, aki szembehelyezkedik környezetével, feleletet keres 
azokra a problémákra, melyek a természettel és az egyszerű emberekkel 
való érintkezése alatt merültek fel b en n e...

. . .  Kisenevből Puskin Odesszába költözött, ahol Voronzov kor
mányzó felügyelete alatt élt egyideig az elnyomás és a megalázó üldöztetés 
légkörében. Puskin epés epigrammákkal válaszolt Voronzov kegyetlenke
déseire és a menekülésre gondolt. Voronzov mindent megtett, hogy meg
szabaduljon a költőtől, akiről tudni való volt, hogy nem fog csendben 
maradni. És hosszú levélváltás után Odessza és Pétervár kormányzóival, 
Puskint egy istenhátamögöiti kis faluba, Mikiialovszkajaba (Pskov kor
mányzóság) küldték, abol a polgári és egyházi hatóságok felügyelete alá 
helyezték.

Anyegin Elígért
Puskin még kisenevi tartózkodása alatt kezdte el írni az Anyegin 

Eugén-i. „Verses regényének nevezte ezt a költeményét, melynek realista 
jellegét ezzel az elnevezéssel is ki akarta emelni. Valójában az Anyegin 
Eugén az orosz irodalom első műve, mely szavahihető, teljes és pontos 
képet ad a huszas évek Oroszországáról. Maga a regény tárgya, Anyegin 
és Tatjána szerelme okot adott Puskinnak egy nagy epikus elbeszélés meg
írására. Különféle emberek hosszú sora vonul fel az olvasó előtt — jele
netek, melyek a felsőbb társadalmi' osztályokban és távoli jfatriarchális
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tortokok tanyáin játszódnak le, vagyis epizódok a nemesség és u jobbá
gyok ételéböi. És mindézt Puskinnak az a feltűnő éleslátása világítja meg, 
mely a tarka fejezetek egészének mély értelmet ad, vagyis olyan képei 
nyújt minderről, amit Bjeiinszki 3,az orosz társadalom encyklopódiájá“- 
nak nevezett.

Maga a mezőgazdaság helyzete, ahogy a jobbágy elnyomatásnak ebben 
a korában állt, se kerülte el Puskin figyelmét. Nem hiába mutatta ki 
Engels, bogy ezekben a kérdésekben Puskin ítéletei mennyiben fölötte 
állnak a XVIII-ik század híres nyugati közgazdászainak. Marx műveiben 
ivem egyszer hivatkozik „Anyegin Eugen“ egyes soraira. "

...Puskin közel hét éven át dolgozott az „Anyegin Eugén‘‘-on. A decem
beri forradalom ezalatt fellángolt és elhamvadt. „Barátok, fivérek, bajtár
sik “, ahogy a költő nevezte őket, vesztőhelyen vagy legyházban fejezték 
be életüket. Első Sándort, ,.a kopasz piper.köc“-öt egy másik koronás 
zsarnok, 1. Miklós váltotta fel, aki Oroszországot katonai fegyházzá akarta 
átalakítani.

Üt a realizmus Jelé

. . . E z  időtől fogva, ahogy Herzen mondta „...egyedül Puskin dalai 
visszhangoztak hangosan, élesen a rabszolgaság és a szenvedés völgyeiben. 
Ez a dal a múlt folytatása, a jelen bátorsága, a távoli jövő hangja volt.“ 
Szibéria jelé című üzenete a száműzött dekabristákhoz volt az a „dal“, 
mely minden becsületes, gondolkozó emberben fenntartotta az eljövendő 
szabadság reményét.

...P u sk in , Mikhajlovszka-l>an írta történelmi tragédiáját, a Boris 
Godunovot, mely az orosz és a világ dramaturgia egyik legnagyobb remeke* 
A történelem felé fordulva, Puskin nem a palotaf orra dalma kát é.s a zsar
nokoknak a hatalomért folytatott harcát akarta elmesélni, hanem magút 
a népet kívánta tragédiája hősévé avatni, minthogy öl tekintette a történe' 
lem igazi hősének. Tragédiájában a nép titokzatos erői még megkötötték, 
még nem hozták világra a hősöket, akik akaratát ki fogják fejezni. De a 
nép fenyegető némaságában már kivehető az a vihar, melyet a tragédia 
szerzője előre sejtett.

Ezután Puskin értelme és tehetsége minden erejét annak a hata
lomnak a tanulmányozására é.s leírására szentelte, mely az orosz éleiben 
az ország történelmi kialakulásának lényegét adja.

...Ú tjáb an  a realizmus felé, Puskin nem ál! meg a történelmi té
máknál, hanem olyan prózai történeteket ír, melyekben saját életének 
eseményeit mondja el. Puskin hősei közölt egyre gyakrabban tűnnek elő 
egyszerű emberek, mindennapi bajaikkal, az életért folytatott harcuk
kal, gondjaikkal és örömeikkel. A postamester, A lövés, A forgószél, 
A parasztkisasszony olyan elbeszélések, melyekben Puskin kortársai igaz 
valóságukban magukra ismerhettek volna. Mindezek csak részletei a  
Puskin által olyan pontosan megfigyelt orosz éle? képeinek. . .

rA párbaj

- . .  Puskin életének utolsó évei azok az évek, melyek a legterméke- 
nyehbek voltak alkotásban, publicisztikáikig és esszai-írás szempontjá
ból; azok az évek, melyekben Puskin egyforma fényében mutatkozott 
meg úgy is mint prózaíró, úgy is mint történész, kritikus és publicista, 
azok az évek, melyekben világszerte a legnagyobb orosz költőnek ismer
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«ék ei, egyúttal szomorú fcödtőéletének legtragikusabb évei voltak.
. . .  Puskin gyűlölte azt a környezetet, melyben kénytelen volt élni. 

Egyedül a költészet mentette meg a nagyvilági élet butító, alattomos ha
tásától, unalmától, alacsonyságától.

. . .  Pétervár előkelő társasága, az új arisztokrácia képviselői ,,A 
kapzsi tömeg, melly a trón körül tolong“ és az uralkodó maga is féli és 
gyűlöli Puskint. De se a száműzetés, se írói működésének minden kife
jezését üldöző cenzúra, se magának a cárnak egyéni próbálkozásai, hogy 
„megszelídítse“ Puskint, hogy udvari költőt csináljon belőle, nem tudták 
legyőzni benne a lázadó gyűlöletét a despotizmus, a rabszolgaság, az 
önkény ellen.

A halál

Puskin ellenségei egyre merészebbek lettek. Az ellenségeskedés, a 
rágalom, mind hevesebb lett körülötte. Anyagi nehézségek, gondok a 
tönkrement szülök miatt, az írótársak heves támadásai, vitacsaták a saj
tóban, csatlakoztak mind e bajokhoz. Az üldöztetés egyre elviselhetetle
nebb lett és egyre jobban hatalmába kerítette. Végülis egy rágalom 
arra kényszerítette, hogy párbajra hívjon ki egy idegent, egy Anthés 
nevű nagyvilági csirkefogót. Puskin nemcsak azért akart megverekedni, 
Lag y a rágalomtól megvédje magát és. családját, de mert: „ ...ehhez az 
országhoz tartozom — írta — és azt akarom, hogy nevem mocsoktalan 
legyen mindenütt, ahol ismerik“. Puskin nemcsak a becsületét védte, de 
azt, amiért egész életén át harcolt. Utolsó harc volt ez a reakció fekete 
erőivel. Anthés mögött álltak mindazok, akikkel Puskin mindig harcolt 
és a kis francia kalandor csak fegyver volt a nála sokkal hatalmasabb 
emberek kezében.

. . .  És egészen meglepő, hogy mennyire féltek ezek az emberek Pus
kintól. nemcsak életében, halála után is. Mihelyt I. Miidós Puskin halá
láról értesült, elrendelte lakása lepecsételesét és intézkedett, hogy a te
metésen megnyilatkozó esetleges néptüntetéseknek elejét vegyék. Erő
feszítései azonban hiábavalók voltak. Férfiak és asszonyok ezrei vonul
tak fel a gyász napjaiban a ház előtt, ahol Puskin élt és meghalt.

„Az orosz költészet napja“ mégse bukott le örökre a költő halálá
val. Puskin tovább élt kortársai szívében és a leszármazottak szívében
is. Most is él és örökre élni fog a nép szívében és emlékezetében__“
Puskin — írta Bjelinszki — azok közé az alkotó géniuszok közé tarto
zott, azok közé a nagy történelmi alakok közé, akik, mikor a jelenért 
dolgoznak, a jövőt készítik elő és éppen ezért nem lehetnek soha a 
múlté.“

A. A. Zsdanov
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PUSKIN
Előadás a küllő születésének 150. 

évfordulója alkalmából rendezett ma
gyarországi ünnepségek megnyitóján..

Alekszandr Szergejevios Puskin — nagy nép nagy költője. A haza 
szabadságáért folytatott harc és az orosz nép eljövendő nagyságába vetett 
hit — ez az, ami Puskin művét pátosszal és halhatatlan élettel töl
tötte meg.

Puskin a népben a szépség, igazság és alkotóerő eszményeinek meg
testesülését látta. A költőnek minden gondolata, eszméje és törekvése « 
néphez kapcsolódott.

Puskin egyéniségében és életművében a nagy orosz nép legkimagas
lóbb vonásai jutottak kifejezésre: a tehetség, a szabadságszeretet, a tiszta 
értelem, az állhatatos jellem és a haza mélységes szeretető. Puskin hír
nevet szerzett hazánknak és magasztossá tette ezt a fogalmat. Örök
becsű alkotásai haladást jelentenek az egész emberiség művészetének 
fejlődésében.

A Nagy Honvédő Háború napjaiban Sztálin elvtárs Puskin nevét az 
orosz nemzet büszkeségei és legdicsöbb nevei közt említette.

Puskin művészete a XIX, század elején bontakozott ki és tartalom
mal az orosz nép hazafias lendülete töltötte meg, azé az orosz népé, 
amely 1812-beji megvédelinezte függetlenségét és felszabadította Nyugat- 
Európa népeit Napóleon uralma alól.

Puskin az 1812-es honvédő háborút a jelenkor legnagyobb esemé
nyének tartotta. Ez tette lehetővé Oroszország forradalmi mozgalmának 
megerősödését, amelyből a dekabristák felkelése fakadt és ez adta Nyu- 
gat-Európa forradalmi megmozdulásának lendületét, „Oroszország rágal
mazóinak“ szemérmetlen fegyver eső r te tűsére 1 Így címez tette őket, hogy 
minden, Oroszország leigázására irányuló kísérlet egyformán csúfos ku
darccal végződött. Az orosz, nép nem egyszer mentette meg Európát 
azoktól, akik világuralomra törtek. Az oroszok Napóleont tönkreverve 
„vérükkel váltották meg Európa szabadságát, becsületét és békéjét“.

Puskin költészete abban a korban virágzott ki, amikor az orosz 
nép a jobbágyság igájában nyögött. Puskin kapcsolatban állott kora lég-* 
derekabb embereivel, akik a feudalizmus ellen küzdöttek, a dekabris
tákkal és a szabadságot dicsőítette. Tiltakozó hangja hatalmai» erővel 
zeng „u barbár rabszolganág“ ellen.

Puskin nem volt titkos társaság tagja, nem volt dekabrista, de köb 
tészeíe a dekabristák szellemét fejezte ki. A dekabrista felkelés leverése 
után Puskin hű maradt az önkényuralom és a feudalizmus elleni harc 
eszméihez. Meg volt róla győződve, hegy a dekabristák magasztos töreki 
vese nőm. volt hiábavaló. „Szibériában“ című versében üzente a szám
űzött dekabristáknak:

„Szibériában, bún váméi yben 
Tűrjétek büszkén sorsotok, 
Rubs ágiok nine« hiába érzem, 
A feaköit ügy ez élni fog.

Kísérjen ott Is a remény,
Szelíd húga a szenvedésnek, 
Elűzi 6 & bút, kétséget 
S új, bátor kedv támad helyén.
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A börtönrácson áthatol 
A hű barátság, összetartás,
Mi és ti nem felejtjük egymás.
S az én dalom nektek dalol.

Ti rátok várnak, ó sokan 
Ha hull a lánc, mi fogva tart ott 
S im hozzák már a régi kardot 
A hű barátok boldogan.“

Puskin tudta, hogy a szent szabadság, ha átmenetileg le is verték,
előbb-utóbb diadalmaskodni fog. Sok évvel később Lenin ezt irta a
dekabristákról: „(jgyük nem volt hiábavaló“.

A költő liite hazájában, népében és a nép boldogságáról szőtt ál
mok, ezek érlelték a költő alkotóerejét. Büszke volt hazájára. „Becsüle
temre — írta —. a világon semmiért sem cserélném el hazámat és nem 
vágyom más történetet, mint őseim történetét.“

Puskin nagyszerű érzékkel már akkoriban megjósolta hazája nagy 
jövőjét. „Sem a tatár iga, sem a jobbágyi jogíosztottság nem tudta meg
törni az orosz embert — mondta. — Nézzétek az orosz parasztot, van-e be
szédében vagy viselkedésében akárcsak nyoma is a .szolgai meghunyász- 
kodásnak? Bátorságáról, érieímásságéról nem is sz ó lv a ... Az orosz, nép 
nagy küldetés betöltésére hivatott.“

Alekszandr Szergejevics Puskin érdeme igen nagy az új orosz iro
dalom, a világ leghaladóbb és legdemokratikusabb irodalmának megte
remtésében, amelyet gazdag művészi tartalma mellett a hazaszeretet, a 

( szabadságszeretet és nemzetköziség nagy eszméi telítenek. Ennek az iro
dalomnak megmásíthatatlan alaptörvénye a realizmus, & valóságábr ázo- 
lás, a mély életigazság. Puskin irodaimi működésének húsz és egynéhány 
éves tartama alatt nagy költő, nagy prózaíró és nagy drámaíró rang
jára emelkedett. Üj utakat tört a költészetben, a prózában és a dráma- 
írásban oly kiváló művek alkotásával, mint az „Anyegin“, e „ Bronz- 
lovas“, a „Dubrovszkij“, „A kapitány leánya“, a „Borisz Godunov“ és 
még sok más.

, Makszim Gorkij kifejezése szerint „Puskin nálunk minden kezdet
kezdete“.

Puskin az irodalomban megszilárdította a realista irányzatot é* 
ebben megelőzte Nyugai-Európa. egykorú íróit.

Turgenyev Puskinnak az orosz irodalmi nyelv meg teremtésében be
töltött nagy szerepét méltatva, ezt mondotta:

,.ő alkotta meg irodalmi nyelvünket. . .  é s . . .  nekünk és utódaink
nak azon a csapáson kell haladnunk, amelyet lángelméje megnyitott 
előttünk.“

Puskin, hasonlóan a magyarok Petőfijéhez, büszkesége or&zágunk
nak, kultúránknak, irodalmunknak.

A szovjet irodalom, amely a leghaladóbb és legdemokratikusabb 
irodalom a világon, egyenes és törvényes örököse Puskin életművének 

Puskin nemcsak nemzeti költő volt, hanem mélyen nemzetközi is. 
Igaz barátja az ország és az egész világ valamennyi népének, nagyok
nak és kicsinyeknek. Puskin 100.000 sort írt le, de egyetlenegy sincs 
ezek közt, amely bármelyik népet sérthette volna. Egy évvel halála, 
előtt ezt irta:
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„ÁH már emlékművem: nem emberkéz ferula,
Nem lepi soíha iü a nép útját ©da,“

majd tovább:
„Nevemet ismeri Oroszhon messzi tája,
Széitéban emleget a soknyelvű haza,
A büszke szláv, a finn, tunguz, s kinek tanyája 

A sztyepp, a kalmük nép íia.

Népem szivébe zárt. olt folytatódik élte ni,
Mert ahhoz szólt dalom, mi benne nemesebb.
Mert zord napokban a szabadságról beszéltem 

És szántam azt, ki elesett.“
A kottb prófétai szavai valóra váltak. Puskint ismeri és szereti a 

Szovjetúnió minden népe. A „népek útját Puskinhoz nem lepi tü, sőt, 
széles út, igazi „népek útja“ lett.

Puskin műveit 10 milliós példányszámban adják ki és a szovjet 
©nteág minden népének nyelvére lefordítják.

Megvalósultak a költő álmai hazája boldogságáról.
Oroszország felocsúdott álmából és a felszabadult népek egyetlen 

nagy családban egyesüllek. A szovjet népek e családjába Puskin, mint 
kedvenc költő, barát és kortárs vonult be örökre.

Csak a szocializmus országában tárták lei Alekszandr Szergejevics 
Puskinnak, a világirodalom egyik legnagyobb képviselőjének világra
szóló jelentőségét. Puskin műveit a viliig legtöbb nyelvére lefordították 
és mindenütt roppant népszerűek. Nemrégen hagyta el a sajtót Puskái 
müveinek kétkötetes magyar fordítása.

Puskin születésének lőO-ik évfordulója diadukni ünnep az egész 
szocialista kultúra számára, de ünnepe az. egész, világ népi haladó kul
túra járnak is.

Semmi kétségünk a felől, hogy az új, demokratikus Magyarországon, 
aboi tág lehetőséig nyílik az orosz és a szovjet irodalom tanulmányozá
sára, Alekfezandr Szergejevics Puskin alkotása széles körben közkinccsé 
válik és a magyar nép épo-ly szeretette] fogadja majd, mint amilyen sze
retettel övezi szabadságharca nagy költőiét Petőfi Sándort

t» \ .1 .  Puskin



A HAZAFI“
'  Hriszto Botev verse

Szívet, lelkei áldoz 5 a 
tudományért s a hazáért —■»
Igen: a nép szívét, lelkét, 
nem ám a saját magáét.
Jót is tesz, de csak jó pénzért, 
pénzt is ad, de nagy kamatra.
Szemet forgat s hogy kuporgat!
Még a lelkét is eladja.

Jó keresztény: szidja őket, 
kik a miséből gúnyt űznek; 
a templomba mindig eljár, 
mert a templom is csak üzlet.
Jót is tesz, de csak jó pénzért, 
pénzt is ad, de nagy kamatra 
s nem elég még: feleségét, 
még őt is zálogba csapja.

Jószívű: a szegényt, árvát 
amíg él, ő el nem hagyja — 
nem ám: mert hiszen ha őket 
nem hajszolná, éhen halna.
Azt hiszed: megváltozik majd?
Mind bolond, ki ily csudát hisz.
Szemet forgat s hogy kuporgat!
Megeszi saját piszkát is.

Fordította Képes Géza



V É N E M B E R  S Z A B A D U L Á S A

Le kell írnom e sorokat apám miatt. Ha falum felé kerülök, b arátok  
és ellenségek gúnyolnak vele, hogy apám ezt meg azt csinálta, itt meg 
ott művelt valami helyrehozhatatlant. Egyszóval, vénkorára valami tör
tént szülémmel, amit sokan nem tudnak megérteni s az ostobák talán 
károsnak nézik. Édesanyám se nyugszik, félelmek rettentik és otthon- 
jártomban újra megkért, hogy talán beszélnék vele, javítanám meg, mert 
ha ez így megy tovább, még majd a rendőrök viszik el.

Nos, én, ki új szívemmel figyelhettem meg őt, itt többek megnyug
tatására közreadom észleleteim s ha elfogultság lenne írásomban, bor 
csássanak meg; hiszen édes szülémről, apámról van szó.

Mert ki volt ő még néhány évvel ezelőtt is? . . .  vénember, a munka 
obsittalan katonája, aki nem sok vizet zavar, csendes ember, kinek a 
koldusságtól való félelme csak édesanyám riasztotta. Ügy esett ugyauis: 
hogy' apámat harmincéves kubikolás után havi hatvan pengővel felvette 
az Igali Ármentesítő árokpucolónak és apám szívesen ment, mert ez is 
biztosabb volt a földmunkás kóboréletnél. Én már kamaszkorom óta 
ilyen körülmények között nőttem fel s míg én egyre dühödtebb lettem 
a szegénységtől, az előttem megmagyarázhatatlan világtól, apámat egyre 
nyugodtabb embernek ismertem meg. Csak néhai borivásoknál hasadt 
fel ismeretlen embersége. Ilyenkor nyers keserűséggel mondott tömény, 
fogalmazhatatlan igazságokat, hallatlan izgalom, ismeretlen célú gyiílö- 
let remegtette s nekem úgy tetszett: borzadályos fekete ösztönök vannak 
benne és valami rögtön rívásba forduló állati szeretet. Sokszor sírtunk 
mi együtt, de múltjából és abból, hogy miért fél, mire vár, soha nem 
tudtam meg semmit. Csak magábagubódzását láttam és csöndes fiityö- 
részgetését hallottam, amint iszapolt a kákás kanálisfenéken. Bennem 
se hitt soha és szelíd gúnnyal illette, ha valami tüzeset mondtam neki.

így aztán el is kerültem tőle suta vágyaim kergetve, a tudatlan sze
génylegény, aki egyszer csak azon vette észre magát, hogy a háború 
úgy ropogtatja a föld kérgét, mint más ember a dió haját.

De jöttek a nagy újságok, tisztulások is az elme, az ösztönök szá
mára s a háborús kínokon megint nagyot tapasztalt az emberiség.

Apám változását először negyvenöt nyarán észleltem, miután már 
jónéhány kommunista gyűlést végighallgatott. Igen fülelős volt ő mind
ezen dolgokra, habár a falumbeli kubikosokhoz alig ért el a munkás- 
mozgalom. Mindössze két nyáron dolgoztak együtt a szentesiekkel, minek
utána a gyönyörű szaktárs szóval nevezték egymást, de ez még gyer
mekkoromban elmaradt, elfelejtődött. Most azonban falum közepére is 
kitűzték a vörös zászlót és a pártszervezést Horváth Mátyás indította.

Megvallpm pihenni akartam otthon, a városba merészkedett fiú, aki
nek feje akkorra már meglehetősen elfejlődött, úgyhogy először tud
tam kívülről szemlélni falumat. Bogoztam hát minden szépségét és még 
szebbeket találtam ki a rekkenő hőségben, mely piros káprázatokba hó
dítja az embert. Mondanom se kell, a várostól gyalog mentem, mert a 
vicinális akkor még csak piacnapokon járt és így módom nyílt fejcif
rázni falumat a gyaloglegények minden játékosságával. Már jó estébe 
jutva érkeztem haza, öt hónap utón s bizony mondom, fáradtan ölel
tem meg szüléimét, akiket láthatólag valami fontos beszélgetésben za
vartam meg. Csak göncös ruhájukat éreztem és kerestem anyám rán-
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cocsku száját a lámpátlanságban, mert petróleummal vékonyan voltak.
.— Ágyat, édesanyám >— mondtam aztán mert szemem csukó- 

dóra áll.
— Mindjárt, fiam! —■ sürgőit édesanyám és a nagy örömre mécset 

gyújtott.
Fellobbant a mécs és a mészfalak elsárgult keretéből apám feleősz 

koponyája fekeledett elém. De mindjárt látható türelmetlenséggel! Bronz 
arcagyürkéi megdagadtak, bosnyák orrának tövére szaladtak szemei és 
karja egyetlen mozdulatával a mécses elé rántott:

— Jó, hogy jössz, fiam — szólított hangos rekedtséggel —, mert 
anyádnak hiába mondom. — Adóíveket tartott a fény elé. — Itt van, 
pillants bele és mondd meg nékem, hogy mi az igazság!

Elmosolyodtam, kényszeredetten lapoztam az ívekbe, hisz hogy »* 
derülne ki ép ezekből az adóívekből az igazság, mely mégis igen bonyo
lult dolog. Anyám jószágét tejet hozott a szomszédos kuláktól és amint 
belépett, rögtön leintett.

—  Hagyd fiam, majd kifizetjük azt a pénzt, ne hallgass rá, inkább 
egyél, aztan feküdj.

— Ne avatkozz bele — kiáltott rá apám mérgesen. — Nem kel
lene nékem a segítség, de a tehén farához jártam iskolába, nem isme
rem a betűt. Csak számokat látok, de nem tudom, mi van hozzáírva.

Régi civakodásuk tért vissza, míg én megállapítottam apám igaz
ságai. Két azonos adóív volt a tölösdülői holdról, azaz, a hivatal két
szer akarta kifizettetni a városi bérföld adóját.

— Igaza van apámnak — mondottam —, nem köteles kétszer fizetni. 
Valami felelőtlen tisztviselő lehet ennek az oka.

— Felelőtlen? — zúdult fel apám és attól fogva anyám hasziaian 
csillapította. Mintha egész életében csak erre a dühre készült volna, 
gyufaskatulya kisszobánkat kitöltötte a káromkodása.

— Majd adok én annak a tisztviselőnek — ütött az asztalra, mintha 
a kérdéses tisztviselőt személyében is ismerte volna. Mi vagyok én 
ezeknek, minek szónokolják a demokráciát, ha még ilyen is lehetséges.

Én nem tudtam indulattal kitölteni apám sérelmeit s benne is bor- 
gőznek gondoltam a hangoskodást, hiszen akkor még annyira döcögött 
a közigazgatás és annyi hiba lehetséges volt. De apám hajnalban fel- 
rázotl.

— Jössz velem — markolta ingem gallérját. — Majd meglátom, 
mit tudsz, igaz-e amit kkáltál, hogy a népé lett most az ország.

Anyám egy pendőbe ugrott le mellénk az ágyról, belémkapaszko- 
dott, de nein tudott bennünket megmenteni. Mentünk apámmal a haj
nali harmatban az urak elé és én csak útközben töröltem ki szememből 
az álmot.

Amint három község határát is keresztülléptük s szétcibált uradal
mak mellett ballagtunk el kettesben, módom nyílt új eszméimet rátér
képezni a vidékre és magyarázni, kibelezni a világot. Apám szorgalma
san, alig kérdezve, hallgatott és nem hitt nekem, mert beszédem a me
sékhez volt hasonlatos. Es ő a mesét — nagy mesélő volt apám — 
csak hazugságnak, nénaltalásnak tartotta, hisz útszéli kocsmákban egy- 
ikorjában mesékkel altatta el a fáradt kubikosokat. így hát hiába fű
tötte át előadásomat a tudomány, a kézzelfogható példák özöne, orosz 
hadifogságom szép tapasztalatai, nem hitt nekem, mert ö városbeli sze
replésünkre volt kíváncsi, l/>gy mint tudjuk érvényesíteni majd jogunkat.

A piszkossárga városházát egy csomó műtorony koszorúzta, otromba
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címer ékesítene a főkapui s a tekergő falépcső sűrű «urak, urak» han
gon nyikorgóit.

Sötét cik-cakos folyosó végén találtuk az adóhivatalt s azon- 
nyomban be is léptünk. Először ránk .se hederítettek, odamentem hát 
az egyik enervált fiatalemberhez s röviden elmondtam, mi járatban 
vagyok.

— Igen, tudjuk már — felelte ernyedten — , ezzel maguk hiábn 
kereskednek, ezt ki kell fizetni — és visszaadta az íveket. — Már többen 
is jöttek kérem ezzel. Ez a városi bérföldek különleges eseté,

Dehát ezt, itt a nyugtatvány, már kifizettük.
— Nincs apelláta, nem érünk rá.
—  Hol a hivatalfőnök? — bosszankodtam.
<—■ Beáit van, de ő sem ér rá.
—- No lígy-e? — nézett rám apám diadalmas gúnnyal.
Erre a hivatalnok ficsúr rémült kiabálása közben a főnök szobájába 

léptem, aki tétlenül cigarettázott az egyik székben, ábrándos füstkari
kákat eregetve. Ő az a fajta főnök volt, aki már kitanulta az alkalmaz
kodás technikáját és mindenre el volt készülve. Sóhajtott a szék, amint 
megszabadult nehéz terhétől, mert széles vállaival azonnal elémjött s 
miután igyekezett megállapítani intellektuális képességemet, hatalmas 
fehér mancsaiba fogta jobbik kezem.

— Szervusz, no mi baj, fiam — ereszkedett hozzám. — No igen, 
az adóív? . . .  — Gondosan kikefélt ősz es haja csillogott. — Hát, fiam, 
azt meg kell fizetni, tudniillik a demokratikus közigazgatásnak sok mu
lasztást kellett helyrehozni a törlesztések és a városi bérföldek megvál
tása esetében. — Szürke, vasalt kabálhajtókájáró! rám vörösödön a kala
pácsos ember. Szavamat figyelte, mely majd megszabja további viselke
dését velem szemben. Ha gyengének, szerénynek mutatkozom, akkor ki
rúg, mint régen, ha azonban valami nemvárt pártember lennék, akkor 
a méz fog csurogni dagadt szájából.

— Jó —. feleltem neki nyugodtan —, ez itt egy kész dokumentum 
ön ellen. Majd bemegyek a polgármester elvtárshoz vagy a pártba és 
clintéztetem sokkal célravezetőbb úton.

— Várj csak elvtársam 1 — fogta meg a váltamat — tán csak nem 
a bérföldek adója miatt jöttél? Az más. Még mindig nem intézték volna 
cl? (iyuszi — kiáltott ki a szobaömek —, intézd cl ezt az ügyet.

— De hát — hebegett valamit a ficsúr.
— Semmi, no — intette le a bohémot főnök —, majd találunk rá 

valami megoldást.
S azzal mentünk kifele, a főnök súgosan ütögett© a vállam.

Apám, aki kívül maradt, csodálkozva .éztett bennünket s pillanatokig 
nekem is úrbíívölő tulajdonságokat tulajdonított, s úgy loppal engem 
is felsőbőrén dű lénynek gondolt. Csak hazafelé lettem megint a fia, ami
kor megmagyaráztam neki demokráciánk mostani helyzetét és arra bíz
tattam, hogy ne féljen senki úrfiától ebben az országban, mert a lehető
ség a népé és a népnek annyi joga lesz, amennyit kiharcol magának.

Nem sejtettem még akkor, hogy ez a számomra jelentéktelen kis 
történet milyen hatással lesz majd apámra. Amit elmúlt korok bele
szorítottak, mind kiszakadt belőle. Mert apámnak nincs esze rá, hogy 
a mi forradalmunkat most szemmel tudja kísérni, ő csak azt tudja, hogy 
ha szól, tárgyalásba kezdenek vele, nem verik be száját a csendőrök.

Kommunista szervező panaszolta nekem, hogy apám egy kuláki 
ellenes tüzes gyűlés után ledorongolta:



— Minek itt a beszéd, eleget hallottuk. Itt ebben a teremben mini 
den ki tudja, hogy kik azok ebben a faluban, akik sanyargatták a nincs
telent. Nem javulnak azok a beszédtől. Ásóra, kapára, oszt gyerünk, 
üssük őket.

Nem ért semmit a szónok magyarázata. Megtorpanása még növelte 
a bajt, mert a fellelkesített kisparasztok hirtelen felzúdulását csillapítva, 
apámnak adott igazat a tömeg és sértődötten távozott el a gyűlés szín
helyéről. Szegény szervező elvtárs órákig szidta a méltóságosan lassú 
népi demokratikus fejlődést, melynek tempója nem hagyta, hogy a tö
meg élére ugorva, megleckéztesse a falu vérszopóit.

Mert hogy fest az én falum is mostanában! Minden lökést már előre 
tud a reakció és felkészülve tartja neki az oldalát. Kínjukban is röhög
nek még a kulákok, kupecok, hogy saját díadalmukat a dolgozó néppel 
elhitessék. S a régi megszokások hatalmát gyüiésező proletárok a csát- 
aljai traktorállomás traktoristái tiporják s apám félelmessé nőtt zavaros 
alakja remegtetik. Neki nincs oka félni iga miatt, mert földmunkás ma
radt és öregségére tekintettel úgy látja, nincs mit vesztenie, most, ami
kor fenn ragyog a nap és fia vállát hízelgő urak veregetik. Szinte lá
tom, amint megy, siet az utcán megfiatalodottan s karimás fekete ka
lapját emelgeti a szél, mely a sovány homokokról a faluba ver. Fehér 
inge vásznából fekete bunkóként dől előre félezüst cigányfeje, nyakán 
majd elpattan a csontgomb s háborúban elfagyott oifrabőrü kezei bár- 
sonynadrágját ütögetik. És megy, siet a gyűlésre, mely a szétdúlt, sat
nya falut erőszakolva fogja össze és tervek tiszta gondolatait próbálja 
elültetni az agyonmérgezett paraszti ösztönökbe. — Nincs bolondabb 
ennél a népnél — ordítja apám és magyarázza a jószándékú városi szó
nokoknak: — Még rosszabb, hogy földet adtak neki, mert most meg 
eldögleszti a kapzsiság; mind kulák akar lenni valakinek a kárán. Nincs 
itt szeretet és összefogás!

Ha meg úri ellenségek gyüléseznek, apám akkor is ott van. Figyel, 
gondosan figyel és a végén hozzászól, barbár és suta szavaival szétrom
bolva a finom mákonyi, mely sokszor Isten szavának kenetében jele
nik meg.

Tavaly a hegyesorrú papot pécézte ki, aki különben kegyes alatto
mossággal viselkedik és a Pfeiffer-párt gyűlésén békebeszédek ürügyén 
vállalta a szónoklást. Ez a pap ritkán árulta el, hogy hasas reverendá
jában teméntelen a népgyűlölet s csak kulákok társaságában mondta 
ördögnek a kommunistát. Ez még mosolyra is képes volt a kommunis
ták felé és Horváth Mátyás párttitkár egy napon diadalmasan kiáltott 
fel a pártban: — Elvtársak, miénk a pap, most beszélgettem vele, tel
jesen a mi emberünk.

Nos hát, ez a verestokájű pap tartotta a Pfeiffer-párt gyfilését a 
gazdakörben. A nagygazdák két markos béressel noszogatták ki a gyű
lésről a kommunistákat, hogy mindaz a titkos, kéjes dolog elmondható 
legyen, mely beteg vágyaikat fűtötte. Apám hogy-hogynem, valahogy 
bennragadt a söntés melletti sarokban és meghúzódva végighallgatta a 
gyűlést. Képzelem, mennyire bosszantotta a leplezetlen ármány, hisz a 
vak is látta, mi készül itt. A táblás üvegablakokat becsukták, az ajtó
kat elállták s a nagyeszű kupecek úgy mocorogtak helyeiken, mint akik
nek ezer bolha szorong a korcában. Apám katonapajtása, vitéz Végvári 
Ferenc, a Pfeiffer-párt titkára nyitotta meg a gyűlést, egy elpúposodott 
ember, akinek kerek arca m int egy óra szám lapja volt nyakára afcaisztva, 
savanyú orra óram utatóként jelezte a Peiffer-párt végóráit.
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A pap megérzett valamit a reakció résziéből. Pátosz fűtötte át a 
hangját, kivörösödött, bogyó szemei elkönnyesedtek, amint kiadta ma
gából azt a zagyvalékot, amit úgy hívunk, hogy keresztény nemzeti szem
lélet. Különösen a szenteket emlegette sokszor, akiket a kutya sem 
ismert Baracskán, de akiktől most tanulni kellett keresztényi kitartást 
a falu kulákjainak, kupeceinek, behatásainak. A népet összefűzte bitang 
királyaival s az istent hirtelen kegyetlennek írta le, aki majd le fog súj
tani a bűnösökre és megtöri azok hatalmát. S a kizsákmánj'olás buta 
falusi csőcseléke, mely a magyar félfeudalizmus keretében megromlott, 
mielőtt uralomra kerülhetett volna, berzenkedve tapsolta meg a papot, 
kinek szavából csak annyit érteit, hogy ez valami csodarcakciós, ncki- 
való dolog. Olyan volt az a gyűlés, mint valami fekélycs seb a magyar 
élet testén, melyben vizsla kukacok nyüzsögnek.

Mert apám nem tartozott bele, szava hamarosan kiszárnyalt közü
lük. A beszéd végén vitéz Végvári hozzászólásra hívta fel a párt tag
jait. Egy kis önbiztatás indult volna nieg, ha apám a sarokból az emel
vény elé nem ballag és szólásra nem emelkedik. Végvári vitéz elsápadt, 
de nem merte megtagadni a szót.

— Emberek! — kezdte apám — engem azonnal lökjetek ki, ha 
egy hazug szót szólok itt, ha csak annyi hazugság is van szavamban, 
mint a körmöm alatt a piszok. Én amit mondok, azt mind bizonyítani 
fogom, méghozzá a Viszmeg Ferkóval, aki itt ül az asztalnál és akit 
vitéz Végvárira keresztelt a Horthy. Hál én azt mondom, hogy minden 
gyűlölködésnek, ami az emberek között van, a papok az okai!

A burzsujok felszisszentek, nehéz csönd lett a teremben.
— Mert emlékezz csak, Viszmeg Ferkó, amikor mink a huszor*- 

hármas közös gyalogezredhez Zomborba bevonultunk, ez még az első 
háborúban volt. Amint fölszereltünk, rögtön egy páter jött felénk és a 
szófogadásra biztatott, hogy vesszen el az a kevés eszünk is, amit az 
édesanyánk belénk nevelt Aztán kitört a háború és összeterelték az ez
redet a nagy gyakorlótérre, akkor meg a regemenepáter prédikált ne
künk. Igaz-e, Ferkó? Csak mondd nyíltan.

— Igaz, Pista bácsi — dünnyögött zavarában a vitéz.
— Arra biztatott bennünket a regemenepáter — folytatta apám —, 

hogy ne engedjük a mi drága magyar földünkre az ellenséget, lőjük, 
öljük azt a szerbet, oroszt, olaszt és pusztítsuk el még az írmagját is, 
hogy a mi gyönyörűséges Ferenc Jóska császárunk dicsőségben ural
kodjon szent hazánk felett. így volt-e, Ferkó, a mindenedet.

— Így, Pista bácsi.
—  H át. a k k o r  én  összeszá m o lo m  —  em eli fe l k eze it. —  'A F eren c  

Jóskának v o lt százkét gyalogezred e, teh át százk ét reg em en ep á ter  u sz í
to tta  a k k o r a n ép et az ölésre, h o g y  gy ilk o l ják a népek  eg y m á st az urakért. 
D e ez m ég  sem m i, úgy-e, F erk ó ?  M ikor a fron tra  k iértü n k , a  szerb ia i 
fek ete  h eg y ek n él újra m isére sorak oztu n k . A b n ta lijo n ck o m m en d ó tu l 
k ijö tt m egint a páter, egy  h osszú  égb ek iv á n k o zó  pap, aztán  m eg in t csa k  
u sz íto tt b en n ü n k et és az ü d vözü lést ígérte és öt h o ld  fö ld e t azo k  c sa 
lád ján ak , ak ik  h ő si h a lá lt ha lnak  a hazáért. M ert tudták  a büdösök , 
h o g y  nekünk  sem m in k  sin cs o tth on , m ind  a szeg én y em b er vo lt a svarom - 
1 éniá ha, csak az éhes kis gyerm ek ein k et és a r ívó  a sszo n y o k a t h agytuk  
otthon . D e csak  m i ö ljü k  eg y m á st szeg én y ek , m ert a szerbet, az oroszt  
is  a pópa b íztatta  » m ásik  o ld a lon . É s m i ö ltük  egym ást, p ed ig  so h a 
sem  bántott engem  az a szeg én y  orosz, szép  fia ta lem b erek et, csa lá d a p á 
kat löv ö ld ö ztü n k  agyon , m ert m in d en  b ata lion n á l, k éső b b  m in d en  szá 
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zaduái sustyorgotl a fülünkbe egy-egy pap. így volt-e, Fefkó, le velem 
voltál, tudhatod?

A vitéz kelletlenül motyogott, senki se tudta megakadályozni apám 
beszédét. A pap lilára püffedt, néha válaszolni akart, de szülém leintette.

— Most én, plébános úr! mert hazudtak ám maguk akkor, de ala
posan, mert nem kaptunk mi a háború »lan földet. Egy liold tölösit 
kaptam, de azt is Nagyatádi adta, de bár ne adta volna, mert húsz évig 
nyögtem a megváltást. Maguk tizenkilencben elnyomták a szegénységet, 
sok haszontalanságról prédikálnak folyton, hogy azokon gondolkodjék 
a szegény és ne keresse az igazságot, nehogy kiokosodjon, oszt mikor 
bajban az urak szekere, akkor újra gyilkolásra uszítanak. — Karászi! 
— mutatott az egyik álldogálóra — velem voltál a kórházban, mikor 
sérvre operálták, mert rosszul emeltem meg a Tinós-Szörös kocsija fa
rát. Emlékezhetsz, mikor hozzám jött gyóntatni a barát —, mert ott 
jönnek ezek, ahol az ember pusztul, mint a fekete dögbogarak. Emlék
szel, úgy-e, Karászi, mikor erőszakkal gyóntatni akartak?

—- Emiéskszek, Pista bácsi!- — nevetett fel a tréfás Karászi, aki apám 
beszédében szörnyű mulatságot látott. — Ez akkor volt, inakor meg
nyertük az eukarisztiát. Fél napig magyarázta nekünk a barát akkor 
se értettük és nem könnyebbül tünk tőle, pedig valami malasztfélét jelent.

A csend elmérgesedett, Karászi is megijedt szavatol. Megbánta, hogy 
bizonyított, mert Kocsis Jóska, kitől igát kapott igényelt földjére, vas- 
vili as zeniek kel nézeti rá az első soriról. Apám azonban nem zavartatta 
magát, egyre harsogóbbon beszélt.

— Ilyenek maguk, plébános úr, lm maguk nem volnának, már rég 
megokosodott volna a szegényember.

Ezt már nem bírta a pap Felugrott, fekete kalapja után kapott és 
elhagyta a termet. A népek egymást lökdösve nyitottak neki utat.

—  Miért megy el, plébános úr? — kiáltott utána apám. — Még aeni 
értem végit.

A pap csak ment, Tinós-Szörös «fordította magát:
— Mit keres ez itt? Részeg biztosan, mért nem dobjátok ki a vént?
Nagy kavarodás, zsivaj lett. Jócskán voltak ott kis parasztok, akik

reakciósnak is ép oly öntudatlanok voltak és tiszta nevetségre változtat
ták a gyűlés végét, hisz olyan nem volt még Baracska történetében, hogy 
a papnak elleneszóítak volna. Apám széles, izgatott mosollyal ment haza
felé, de anyám már félúton eléjeért és rémült perlekedésbe kezdett.

— Mért nem marad már ilyen vén az iilepén. Műidig politikázik 
vénkorára bolondult meg. Úristen, a pappal kikezdeni, ilyent megérni 
viele.

Anyám, mondanom se kell, semmit se lát az új világból, ő valóba« 
megöregedett és csak azt tudja, hogy nagyon káros az urak ellen be
szélni. Kemencepadkán kuporog és onnan telesei apámnak, vagy imád
kozik, susmog gondtalanul, míg el nem bóbiskol. Ilyenkor ráncos feje 
kötényébe esik. hogy tompult, munkakintól elgyengült arcát újra tarolt 
vállacskájáig emelje. Apám nem haragszik rá, nagyol, nevet ilyenkor é« 
„gyöngyöcskémnek, virágszálamnak“ nevezi, bort hozat be vele és fárad
hatatlanul magyarázza néki a politikát.

A múlt télen a uéném fia, a Jóska, egy szemfüles kamasz, Dózsa- 
könyvet olvasott el neki. Még ma se tudom, ki irta, mert anyain el
égette. Későn jött rá a könyv veszedelmességére. Apám a könyvet készen
létbe a gerendán tartotta s ha valaki jött, azzal bizonygatta megát, része
kéi és fejezeteket olvastatott el belőle. Azóta úgy köszön, hogy „dieser-
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tessék a Dózsa György neve“. A könyv valami kétes paraszti öntudatot 
adott neki, Dózsa beköltözött az ö fura életfilozófiájának hősei közé 
Mátyás király, Arasztos Tóbiás, Bátor Tamás, Erős János, Kalmus 
királyfi és a többi mesealak másodrendű figurákká züllöttek mellette, 
sőt, Dózsát Krisztus elé helyezte.

— Mért köszön Dózsával, édesapám? —- kérdeztem nemrégiben, 
csendes borozgatás köbben.

— Mért, fiam ?. . .  mindenkinek azzal kellene köszönni, minden 
munkásnak azzal. Mert Krisztus, az a szegény zsidógyerek is eleget szen
vedett a népért, de közel se jön a mi Dózsánkhoz, akit tüzes trónuson 
égettek meg és kurucokkal harapoiáltattak.

Mondom, ez a könyv alaposan megkavarta őt és a Dózsa-problémá
ból még most se tud kifogyni.

— Küldj már fiam egy Dózsa-könvvet a városból, majd a Jóska el
olvassa — kórt engem a búcsúzáskor. Szidta, átkozta magát írástudat
lansága miatt, de édesanyám is kapott, aki azt a szép könyvei elsin- 
k ófázta.

— Ne küldj neki — súgta fülembe a búesúcsőknál anyám —, iszeo 
úgyis alig bírunk vele. Nincs nála más, csak a gyűlölködés, pedig 
azelőtt ő is jórészt a gazdáktól kapott kenyeret.

Nem foglaltam állást egyik oldalon sem, hogy szereletüket megőriz
zem. De mintha nehéz kellemetlenségbe keveredtem volna, furdalt a 
rosszérzet, éreztem, hogy valami rendkívüli dolog történik az öregem
mel, valami vén őrülete a szabadságnak fogta ostora végébe. Es itt mégis 
tennem kellett volna, találni kiutat. Esetleg a politikai nevelését meg
kezdeni, megmagyarázni neki a mi gazdasági és politikai fejlődésünk 
különösségét, betekintést nyújtani neki az osztályharc kommunista fur- 
fangjába.

Viszont erre sohse nyílt alkalom, a Mieket pedig egymásután kap
tam. Disznóvágáskox összeveszett az egész rokonsággal, kiha jtotta őket a, 
házunkból, mert nehezteltek kihívó viselkedéséért, mellyel csúffá teszi 
egész famíliánkat a módosak előtt. Azóta még testvéreim is csak akkor 
járnak házunkhoz, mikor ő nincs otthon.

A Guszli ángyom, akinek aszaltra száradt a szája a fösvénységtől, 
nyíltan szemébevágta:

— Vén trotvkos, mit gondol maga? Azt hiszi, hogy majd eltartja 
magát valaki, ha összeesik? Várhatja, ha már most ennyire megútáltatja 
magát. Maga miatt nem kaptunk felesföldet a Daciáktól.

„Apám ásónyelet vágott utána, úgy kergette ki‘;, írta könnyes leve
lében anyám. Engem nagyon felizgatott ez a levél s hirtelen igaznak 
találtam apám szenvedélyét. Mi az a falu ott? Porba, sárba ragadt házaik, 
elnyomáshoz szokott nép, csak rivalgó új lehet olt apám cselekvése, 
mégha borzas füst is van szavai végén, mégha öreg is.

— Igaza van, ne féljen! ~  írtam neki a biztatást e lelkes pilknia- 
t ómban.

És ő nem félti Cselekedett mások borzalmára és nevetségére. „Itt 
van már az öreg Dózsa“ kiáltották vígan a ki&pafasztok, ha valami 
összejövetel, megbeszélés vagy utcavégi csoportosuláson megjelent. Mert 
nem lehetett tudni akkor, mivel végződik az. Szendródi úr, a jegyző, 
nem állhatott meg előtte, ő felfedezte benne a reakcióst. Bősz, síina 
vigyora az aranyfogakkal, poros hivatalnok beszéde a paraszti ízességek
kel, mind nem használt. Apám tiszteletlenül leplezte le és azt is bizto
san mondta el, hogy miként tartja markaiban a jegyző úr az egész falu
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yezettő&égét. És mindezt a teljes községháza előtt. Máskor fiatal, munkára- 
való kol dulób arát ok at zavart ki a faluból. Az ősszel csatornapucolásból 
jövet, munkának fanyalodott apácákat fél napig tanított szárat vágni, 
kötő vesszőt csavarni. Mikor nem boldogult velük, a tanyasiak vigassá
gára összeszidta őket. De ádáz türelmetlenség fogta el mindenkivel szem
ben, aki a munkával valamiképpen nem állt testvéri viszonyban. A munka, 
mely az ő győző« természetének kitünési lehetősége volt azelőtt, most új 
megfogalmazást nyert nála, törvénytelen világnézetének sarkpontja lett. 
y&lahogy úgy képzeli apám, hogy most mindenkinek a kezébe adta az 
állam a dolgot és lássuk hát most, mire megy a paraszt?

A múltkoriban telepes székely kocsijára kéredzkedett fel és e víg 
székely apám kedvéért vastag szíjostorral noszogatta a lovát. Apám egy 
idő után kimarkolta kezéből a gyeplőt és ráolvasott:

— Minek ütöd azt a szegény állatot, te marlia ember? Mén az ma
gától is! — és így szó szót követett, mert szülém meg akarta mutatni 
neki az ügyes lóhajtás módját, amit a székely semmi áron nem volt 
hajlandó megtanulni. A végén elmérgesedett a civakodás.

— Mi köze magának ahhoz, hogy én mint hajtok? Menjen le innen, 
mert lelököm.

— Van közöm — kakaskodott apám —, mert az államtól kaptad 
azt a jó lovat. Az én pénzemből, a mindenit a bukovinai márjádnak. 
Puliszkával, kásával éltek tik, nem tudjátok ti, hogy mi az élet!

A székely erre nagyot töszított rajta, de nem tudta lelökni a szekér
ről. Gallért szaggatva ütötték egymást a kocsitatján s a girhes ló meg- 
va dúlta n vágtatott velük. A székely legényfia kapanyéllel sújtotta fejbe 
az öregemet és csak úgy tudták lelökni a kocsiról. Órákig hevert az 
úton ájultam

De ez se szelídített legénykedésén. Vasárnapokon addig propagan
dába, hogy a földmívesszövelkezelet a Gsirki kupec vezeti, míg a váro
siak is észrevették és 0  kupé cet nagy zenebonával kizárták a szövetke
zetből. De a vármegyei urakkal is összekapott mégegyszer. Fél napig 
küldözgették hivatalról hivatalra a ,,vöröskörmíí kisasszonyok“, ahogy 
ö mondta és nem intézték el neki apró ügyét, ami miatt ott járt. Apám 
az aiispáni hivatal táján zengő káromkodásba kezdett, csak úgy recseg
tek tőle a kupolás folyosók.

— Mit gondolnak maguk semmi népek, miért vannak maguk itt? 
Azért vannak, hogy a munkásember ügyét elintézzék. Nekem dolgozni 
kell még máma. én nem a körmeimet pucolgatom.

A kommunista alispán mosolyogva jött ki a nagy ricsajra, átölelte 
apám derekát és odavezette, ahol az ügynek forrása van, ahol a dolgot 
percek alatt elintézték.

így ment, ívelt föl apámban a lángolás, kivált, mikor meglátta, hogy 
itt egy egész hatalom áll mögötte. Nagy, komikus harcairól édesanyám 
küldte a riadt tudósításokat, amik igen felbuzdítottak engem.

Ám, egy napon távirat érkezeit: „Fiam, azonnal gyere haza, apádat 
kidobták! Baj van!“

Még aznap hazaértem. Hasogatott egű koraőszi est volt és a falu 
savanyú, sárga poriján terpedt a folyóparton. Valami felborzoltság, határ
talan kíváncsiság ült rajta, éppen mint lelkemen. Ugyan mi lehet a baj? 
Hisz kövér kukoricásszekereket láttam begördülni az újgazdák udvaraiba 
és az utcánkban szemközt vicsorogtak az új léckerítések. Többen belém 
akaszkodto-k már az úton, de nem mondtak semmit. Biztos titkolják elöl
tem, — gondoltam és még eszeveszettebben siettem haza.
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S amint Lelöktem otthon az ajtót, ott láttam apám konok, fekete 
fejét az asztal teher abroszán. Tarkójára vörös cserepeket vert az iive- 
genszúrt nap egyenes homloka előtt boros bütykös magasodott, mint 
véres bunkó s az abroszon lila penésznek látszott u számtalan bor
pecsét. Rövid, csutak karjait mozgatta, régi nótáját dúcorogta és szeni- 
meliáthatólag a részegség legnehezebb betegségét nyögte. Anyám a 
kemencepadkán ügyelt rá. Az asztalhoz léptem és megsímogattam fejét. 
Nehezen, báván emelte rám a tekintetét, alig ismert meg.

— Kidobtak fiam . . .  kidobtak. . .  — csuklott sírásba aztán. — ötven 
évig dolgoztam nekik, oszt kidobtak. . .  — Majd hirtelen diibbegurult, 
két szeme mint két tölgyfagörcs. — Kik vagytok tik, becsaptatok, gaz
ember kommunisták!. . .

Borospohár akadt a kezébe, arcomnak vágta, arcomon törölt szét. 
Elsápadtam. Mintha újrahalt hitével vágott volna arcon.

Anyám sikoltott, majd a sifonérhoz ugorva, papírlapot vett elő s 
rögtön kezembe nyomta. — Kidobták — suttogta és kitört belőle is a 
sírás. — Kidobták, mert az urak ellen beszélt. Tudtam én, hogy nem 
I) vége lesz ennek. Most már ötét is bántja, nem bír maradni, azóta 
folyton iszik. Csinálj valamit, édes fiam, mert így koldusságra jutunk. 
Még mondani se mertem senkinek, úgy szégyellem magam.

A hivatalos értesítésben valóban az volt, hogy az Igali Ármentesítőt 
magánkézből átveszi az állam és ennek kapcsán a kiöregedett szolgá
kat, így hát apámat is, azonnali hatállyal elbocsátják. De az apróbetüs 
záradék ehhez még azt is hozzámondta, hogy az elbocsátás miként tör
ténik és az elbocsátottak nyugdijat kapnak, ami több lelt, mint apám 
eddigi alapfizetése.

— Elolvasta édesanyám ezt a záradékot is itt? — kérdeztem tőle. — 
Ezeket az apró betűket.

— Nem olvastam én — törölgette a szemét kötényében. ■— Nem 
fogja azt már az én szemem. Elég volt nekünk a nagyot is hallani.

Felkacagtam, hogy csak úgy rengett belé a ház. Apám felemelte 
zokogó fejét és üresen bámult rám, könnyel áztatott arcahúsa úgy reme
gett, mint a kocsonya. Hozzáléptem és megráztam a vállát.

— Hát meddig akar még dolgozni, édesapám, hiszen már hetven 
éves?! Nyugdíjat kap, nyugdíjat, értse meg, amit az Ármentesítőtől sohse 
kapott volna.

Nem értette. Másnap józanul is alig hitte, én azonban megnyugodva 
gyorsan visszautaztam. Es apám még abban a hónapban nyugdíjas lett 
s ez alkalomból örvendező levelet írt anyám.

Furcsa nyugdíjas ő. Nem visel görbebotot és nem ül árnyas fák 
alatt. A tavaszon megint láttam egyszer. A fekete kerekkalap a fején volt 
és döngő csizmákkal mérte az utcát. DÉFOSZ-gyülésre ment. Egy gyer
mek primitív indulata, rajongása ült az arcán, egy életen át agyon
gyötört gyermeké. Eszetlen bátorság lobogott megdülledt szemeiből és 
kifejezhetetlen fiatal vadság, vénségére új emberi öntudat. És mit cso
dálkoznak azok apámon, akik mindezideig nevelték, hisz a Horthy-világ 
sujkolta ki ösztöneit, ferde utakat, roncs rojtokat vásva ki benne. A 
bamba feudálkapitaiizmus teremtette meg őt, úgy ahogy van, csoda-e 
hát, ha így szabadul? Természetes jelenség ő és te, baracskai hegyesorrú 
pap és mindenfajta sunyifejű urak Dózsával köszönjetek neki, mert 
márjátlan kubikoscsizmáival majd a feneketekbe rúg.

Nagy Sándor
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MAGASBÓL

Ä repülőgép *a magasba 
emelkedett,

s Jentmaradtak, toldrehullva, 
völgyek, hegyek, 

lapuló dombok, hegygerincek, 
házak — játékbabák, 

s m utatták szomjas szemeimnek, 
hogy milyen nagy, ami kicsiny lett 

tenyérben fér, de nem a szívben, 
az ország, a  világ.

Alattunk füstölgőit Csepel, 
mint mérges agg, 

lentről óriás kéményeivel 
egy csepp maradt 

a föld, a víz, a levegő vad 
ölelésében .— de akik 

bent birkóznak a sistergő erőszak 
vaskarmával, mint hősies előhad, 

m ár percenként piacradobják 
a kommunizmus készgyártmányait

Micsoda zengő március!
Még sóba szebbet!

Nyújtózik, megremeg a vas, 
szélvihar paskolja a földet, 

lent készülődik, nyugtalan
az eke már, feszül az istráng — 

fényesen csillog az olaj 
a motorokban, mint a tej 

s szőkén, akár a felkelő nap, 
begyújt á kezdő traktoroslány.



Vidám világi a repülőgép 
sosem emelhet

oly magasra, hogy ne törnék 
annál is feljebb, 

viszem magammal ébredő 
öntudat, erődet, 

míg meghajlik a hegytető 
s a folyékony vas érthető.

használható formákba görnyed 
népem, előtted.

Zúgj csak, morogj gép! A haszon 
majd a miénk lesz — 

és elérünk egy fényes tavaszon 
az emberiség tág szívéhez. 

Addig a munka forrjon, a 
gép remegjen, 

vasnál szilárdabb indulat 
kovácsolódjék a szívekben -  

te meg, tavasz, emelj a nép 
s:eretetébe engem.

Aczél Tamás



E M L É K E Z É S  K O M J Á T  A L A D Á R R A

Közvetlen visszaemlékezésből Romját Aladár életének és tevékeny
ségének csak egy rövid periódusáról tudok beszélni. Az 1914— 1920. kö
zötti időről, amikor úgyszólván nap mint nap együtt voltam vele a % 
évek eseményeinek és mozgalmainak változatos és viharos forgatagában. 
Öt-hat év nem túlságosan nagy idő még egy olyan aránylag korán el
hunyt ember életében sem. mint Romját Aladár barátunk volt; de ezek 
az évek az első világháború évei voltak, nagy összeütközések, győztes és 
levert forradalmak, ellenforradalmak évei, amelyek gyökerestől renget
ték meg az ország egész társadalmát, mozgásba hozták, összeütközésekre 
kényszerítették valamennyi osztályát. Ezekben az ebekben mindenkinek 
színt kellett vallania, akarva nem akarva, így, vagy amúgy, de csele
kednie kellett. Rákényszerítették a körülmények. És aki ezekben az 
években formálódott emberré, vagy aki még ezekben az években sem 
tudott emberré formálódni, az kétségkívül élete végéig olyannak maradt, 
mint amilyennek ebben a periódusban mutatkozott. Ézért gondolom azt, 
hogyha csak a személyes visszaemlékezés lehetőségének ezekről az évei
ről beszélek, úgy már eléggé teljes képet kaphatunk Romjátról, mint 
emberről, mint forradalmárról. És miért nem, mint a költőről is? — 
kérdezgetné joggal valaki, különösen ma, mikor verseinek első gyűjte
ményes kiadása alkalmából irodalmunk ünnepét üljük. Erre a kérdésre 
magának Romjátnak egy sorával tudnék felelni:

„Én nem vagyok vajákos, se jós, se pap, se „költő . . . “
Valóban, Romját egyéniségében, modorában, cselekedeteiben semmi 

sem volt abból, arait a Romját által idézőjelbe tett „költő“ fogalmával 
rendszerint kapcsolni szoktak.

Az említett hat év folyamán úgyszólván mindennap együtt voltam 
vele, de ha történetesen nem olvastam volna egyes, ez időben nyomtatás
ban megjelent néhány versét, sohasem jöttem volna rá, hogy Romját a 
forradalomnak nemcsak harcosa, de költője is.

Romját költészetének irodalmi értékelése nálam erre sokkal hiva- 
tottabb emberek dolga. Azt hiszem azonban, hogy nem tévedek, ha azt mon
dom. hogy Romját versei szépségének, művészi és forradalmi hatóerejé
nek főképpen éppen ebben a tényben van a titka. A költő Romját is a 
forradalmár tollával irt, sohasem azért, hogy vers keletkezzék a papíron, 
hanem azért, hogy^pgitáljon, buzdítson, reményt öntsön a csüggedőkbe, 
megvilágítsa a harc és a győzelem útját. Ezért nem tudok Romjátra, mint 
költőre — mint hivatásos költőre, aminőnek az irodalmi szakértők a 
maguk szempontjából bizonvára joggal tekintik — visszaemlékezni.

Romjátról. mint forradalmárról beszélni, annyit jelent, mint beszélni 
az első világháború alatti egész munkásmozgalmi történetről, mindazok
ról a háborúellenes és forradalmi kezdeményezésekről, amelyek az ese
mények folyamán nagy tömegmozgalmakat váltottak ki és amelyek elő
készítették a talajt a Magyar Rommunista Párt megalakulásához és az 
1919-es proletarforradaiom győzelméhez Ezért legalább nagy vonásokban 
ismertetnem kell ezeknek az időknek a mozgalmait, annál is inkább, mert 
ez a periódus a magyar munkásmozgalom történetének egyik Segkevésbbé 
ismert része De azért is. mert dicső szerep jutott e? idők mozgalmaiban 
a Tudor-gyár akkori munkásságának is, amellyel együtt dolgozott Romját
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Aladár és amelyen keresztül indultak ki első kapcsolatai az egész magyag 
munkásosztállyal.

1914. nyarán a diplomáciailag és politikailag már rég előkészített 
háború kitörését és a monarchia hadüzenetét féktelen soviniszta agitáció 
és háborús uszítás előzte meg a propaganda akkor ismert minden eszkö
zével. A trónörököspár meggyilkolása és az ezért követelt bosszú jó 
ürügyet szolgáltatott a háború igazságos voltának feltüntetésére a töme
gek előtt.

A megelőző, aránylag hosszú békés periódus után ez az uszító, 
háborús propaganda oly váratlanul és meglepetésszerűen érte a töme
geket, hogy egyádeig még a haladó értelmiség, ifjúság, sőt a munkásság 
nem jelentéktelen rétegeit is elhódította. Nem kis része volt ebben a 
szociáldemokrata párt akkori megalkuvó, majd nyíltan áruló állásfogla
lásának a háborúval szemben. A magyar Szociáldemokrata Párt egyike 
volt azoknak a pártoknak, amelyekről Lenin nem szűnt meg hangoztatni, 
hogy „csak a szavakban liáborúellencsek, hogy a háború kitörésekor meg 
fogják változtatni álláspontjukat, az imperialista burzsoázia oldalára pár-' 
tóinak. . (a Bolsevik Párt története 200. oldal).

A „Népszava“ harcra hívta a magyar dolgozókat „az orosz cárizmus 
zsarnokságával és hódító szándékaival szemben“. „Galícia mezőin a ma
gyar munkás több jogáért, több kenyeréért is harcolunk“ — írja 1911. 
augusztusában a „Népszava“. A tömegek háborús bódulata azonban nem 
sokáig tartott. Elszórtan, egymástól függetlenül a társadalom különböző 
rétegeiben kezdtek kialakulni egyes csoportok, amelyek valami kiutat, 
a háború elleni harc valami aktív formáját keresték. Romját egyike volt 
azoknak a keveseknek, akiket az általános háborús mámor egy pillanatra 
sem szédített el, és talán ö volt az első, akinek sikerült egy ilyen háború
ellenes aktív csoportot összehozni. Ez egy fiatal írókból és művészekből 
álló kis társaság volt, amely a „Ma“ című irodalmi lap körül csoporto
sult. A „Má“-t azonban Romját hamarosan otthagyta, mert a lap szer
kesztője, Kassák Lajos, abban az időben nem tudott és nem is akart túl
menni az események passzív kritikáján. Romját azonban cselekvést, a 
tömegeknek a háború elleni harcra való mozgósítását követelte. Ezért 
néhány társával — köztük volt Révai József elvtárs is — külön lapot 
indított „A Tett“ címmel, melynek már a neve is jelképezte azt, hogy 
mit akar Romját. Ebben a lapban, amennyire az akkori cenzúra viszo
nyok lehetővé tették, igyekeztek úgy versben, mint prózában, szociológiái 
és természettudományi jellegű közleményekben, szítani a háborúcHeiies 
hangulatot.

Körülbelül a Romját-csoporttal egyidejűleg jött létre a Galileí-kör 
néhány tagjának — ez a kör a baloldali haladó egyetemi ifjúság szerve
zete volt — aktív háborúellenes csoportja Korvin Ottóval, Sallaí Imrével, 
Sugár Tiborral, Ducsinszka Ilonával és másokkal.

Létrejött egy magát akkor sz i ndikal 1st ánoik nevező háborúéi lenes 
munkásesoport, élén Mosolygó Antallá!, a nagy elméleti képzettséggel 
bíró repülőgépgyári munkással, amely élesen szembehelyezkedett a Szo
ciáldemokrata Párt háborút támogató áruló politikájával. Végül megala
kult ugyanilyen háború el lenes szellemben egy fiatal mérnökökből és 
üzemi tisztviselőkből álló csoport a Magántisztviselők és Kereskedelmi 
Alkalmazottak Szakszervezetében. Itt találkoztam először Romját Aladár
ral, aki, mint a Tudor-gyár tisztviselője, ugyanennek a szakszervezetnek
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» tagja volt. Ez az első beszélgetés mély és felejthetetlen benyomást tett 
rám. Gyűlölet égett minden szavában a kapitalista kizsákmányolok, hábo
rús uszítok és az áruló szociáldemokraták ellen, végtelen megértés és 
szeretet, mikor a munkásosztály nyomoráról és szenvedéseiről beszélt.

Meggyőződése volt, hogy a háborús terror ellenére is lehet és kell 
harcolni a háború ellen. De ennek csak egy útja és lehetősége van és
pedig az, ha megtaláljuk a kapcsolatot a munkásosztállyal, megtörjük a 
jobboldali szociáldemokrácia eddig korlátlan befolyását és ha sikerül így 
megmozdítani a munkásságot a háborús intézkedésekkel szemben való 
ellenállásra. Egy ilyen tömegmozgalom indítása az akkori viszonyok mel
leit csakis a szakszervezeteken keresztül volt_ lehetséges, A háborús drá
gaságot és a fokozatosan hajszolt munkát érzi most legközvetlenebbül 
a dolgozók minden rétege és a bérmozgalmakból kiindulva lehetne leg
jobban a politikai harcot is megszervezni. Nem elméleti morfondírozásra 
vagy esztétikus tiltakozásokra van itt szükség — mondotta Romját —, 
mint ahogy azt Kassákék teszik, de vessük bele magunkat teljes erővel 
a szakszervezeti mozgalomba és igyekezzünk a tömegekre hatni.

Csupa tűz és szenvedély, kérlelhetetlen harag és megingathatatlan 
meggyőződés volt ez az ember. Ennek korlátlan kifejezése adja meg ver
seinek közvetlen, megávalragadó agitáló és lazító erejét. Ilyen tudott lenni 
beszédeiben is. De amikor programúiról, cselekvésről volt szó, higgadt 
megfontolás, az erőviszonyok és lehetőségek józan mérlegelése alapozta 
meg az elgondolása merészségét és távlatait.

Egyetértettünk Romját felfogásával. Mint a Magántisztviselők Szak- 
szervezetének tagja, első célul az ipari és közlekedési tisztviselők meg
szervezését tűztük ki a főváros üzemeiben. Ez nem volt könnyű vállal
kozás, mert hiszen ez üzemi alkalmazottak túlnyomó része eddig távol 
áüott minden szervezkedéstől és jórészük a békés időkben a munkásoké
nál valamivel jobb helyzeténél fogva közelebb állónak érezte magát a 
tőkéshez, mint a munkásosztályhoz. A fokozott háborús kizsákmányolás 
azonban most — éppen szervezetlenségénél fogva — még jobban sújtotta 
őket, mint a munkásságot, amely szakszervezetei révén mégis csak tudott 
vnlamerwiyire védekezni. A körülmények tehát kedveztek annak, hogy 
felvilágosítsuk ezeket a rétegeket a maguk igazi osztályhelyzetéről és 
megértessük velük, hogy ha érdekeiket védeni akarják, úgy a munkásság 
táborában és nem a tőkések oldalán van a helyük.

Alig 10 emberből állt ez a kis csoport, amely Komjáttal együtt ezt a pro- 
grammot, mint a háború elleni harc megvalósítható módszerét magáévá 
tette. Nem volt és nem is lehetett ez akkor még forradalmi programm. 
Marxista tudásuk igen kezdetleges és hiányos volt, Lenin tanításairól 
sejtelmük sem lehetett, mert hiszen még Lenin nevét is alig hallotta akkor 
közülük valaki. Mégis volt e programmnak három olyan tétele, amelyet 
mai tudásunk mellett is helyesnek kell tartanunk az akkori időkre viszo
nyítva. Először az, hogy a központi hatalmak vereségére kell törekedni, 
mint ahogy általában minden ország dolgozóinak törekedniük kell a 
saját imperialistáik vereségére. Másodszor az, hogy csakis a munkásosztály 
vethet véget a háborúnak. (Bár itt hiányzott minden elképzelésünk a 
dolgozó parasztság szerepéről, sőt be kell vallanunk, hogy erre nem is 
gondoltunk.) Harmadszor pedig annak a megállapítása, hogy a Szociál
demokrata Párt helytelen politikát folytat, ennek a vezetésnek nem vet
hetjük magunkat alá, azzal szembe kell helyezkedni. Elméleti ismereteink 
minden hiányossága mellett ennek a három helyes felismerésnek tulaj- 
dord’tWjuk a később elért eredményeket.
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Kis csoportunk minden tagja a főváros és környéke egy-egy nagy* 
üzemében dolgozott es vala>mt‘níi>ieu vállalták, hogy ki-ki a maga üze
mében megindítja a inunkat a műszaki alkalmazottait, mérnökök, müve* 
zeiők, tisztviselők megszervezésére. Mindenki ismert üzemében még néhány 
embert, akit a szervezkedés gondolatának könnyen megnyerheiunek tartott 
és akinek segítségével újabb és újabb csoportokat alkotva, hólabdasze
rűen lebonyolíthatjuk a szervezés munkáját. Mikor a kezdeményező cso
portok megerősödtek, már nyílt gyári értekezleteket is össze tudtunk, 
hívni. Romját Aladár alig négy iiet alatt behozta a szakszervezetbe a 
Tudor-gyár csaknem valamennyi tisztviselőjét és mérnökét. Hatalmasan 
megindult a szervezkedés olyan üzemben is, mint az Egyesült Izzó, a 
Wolfner-gyár, a Láng-gyár, a üanz-hajó, a Fegyvergyár, sőt a csepeli 
W. M. is, ahol a csoport többi tagjai dolgoztak. Es amikor szervezeti fel
lépéssel az első komoly eredményeket értük el a bér- és munkaviszonyok 
megjavításában, a szervezkedés szinte lavinaszerűen indult meg a főváros 
összes üzemeiben és az újonnan megalakított Ipari és Közlekedési Tiszt
viselők Országos Szövetségének már 1916. végén több mint 20.000 tagja 
volt, túlnyomóan olyan emberekből, akik eddig távolálllak minden szak- 
szervezeti és politikai mozgalomtól.

Romját Aiadár egyik legtevékenyebb részese volt ennek a szervezési 
és agitációs munkának, természetesen most már nemcsak a Tudor-gyár
ban, hanem a szakszervezet egész vonalán.

Ez a szervezkedés már a maga kezdeti stádiumában sem volt tisztán 
gazdasági jellegű. Nagy politikai jelentősége volt már annak a ténynek 
is, hogy az üzemi tisztviselőket — mérnököket, üzemvezetőket — szocia
lista szakszervezetbe hoztuk, szervezetileg a munkásosztály oldalára állí
tottuk. Ez a munkásság minden megmozdulását is lényegesen megköny- 
nyítette az üzemekben. Politikai jellege volt a szervezkedésnek — bár 
akkor még nyíltan és határozottan ki nem hangsúlyozható — háború- 
ellenes tendenciája is.

Az események fejlődése azonban szükségessé tette a szervezkedés 
politikai jellegének további erősítését, bár nem mondhatjuk azt, hogy ezt 
tudatosan politikai meggondolások alapján csináltuk volna. Nemcsak a 
drágaság fokozódott az országban. A háború egyre több áldozatot köve
telt és a veszteségek pótlására egyre több munkást kellett az üzemekből 
kivonni. A hiány pótlására egyre kegyetlenebb ül hajszolták fokozott 
munkára az üzemben maradiakat, egyre hosszabb lett a munkaidő és 
nagyobb a norma, és az elégedetlenség minden morajára katonai rend
szabályokkal, frontraküJdéssel, börtönnel válaszoltak. Ezek a rendsza
bályok tisztviselőket és munkásokat egyaránt értek. Szükség lett a dol
gozók egységes fellépésére és ellenállására az üzemekben. Ennek azonban 
óriási akadálya volt a dolgozók szakszervezeti szétdaxabolbsága az üze
mekben. Egy-egy üzem dolgozói 10—12 szakszervezethez is tartoztak. Ez 
lehetetlenné telt minden egységes fellépést, amelytől a szociáldemokrácia 
hivatalos vezetői óvakodtak is, akár a tűztőí, mert hiszen minden ilyen 
egységes fellépés elkerülhetetlenül háborúellenes politikai jellegűvé vált 
volna.

A lökést a mozgalom ilyen politikai átállítására az 1917. februári 
oroszországi forradalom adta meg. Nem ugyan maga a forradalom, 
amelyben K evens zky és az orosz burzsoázia csak az orosz imperializmus 
pozícióit akarta az antant háborús frontján erősíteni. De' jönni kezdtek 
az első hírek Leninről, az orosz kommunisták harcairól, céljairól, mód
szereiről. A „Pesti Hírlap“ teljes egészében lehozta Lenin áprilisi tézisét.
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Megnyíltak a háborúból való kiút tényleges lehetőségéi, a forradalmi harc
perspektívái. EikerüihetetLenül szükségessé vált, hogy még teremtsük a 
munkásság éa általában az ipari dolgozók egységes fellépésének a felté
teleit. így jött létre az Iktofiz-ban — amely az egyedüli szakmaközi és 
minden iparágra kiterjedő szakszervezet volt — az ú. n. „Gyárközi Bízott* 
ság‘‘, dmeíybea a főváros vezető üzemeinek képviselői vettek részt, mun
kások, mérnökök és tisztviselők egyaránt, függetlenül szakszervezeti hova
tartozásuktól. Ebben a szinte spontán módon megalakult bizottságban 
találkoztak össze a háborúeiienes mozgalomnak a szociáldemokráciával 
szembenálló élenjáró harcosai. Összetalálkozott itt üzemi munkahelye 
lévén úgyszólván valamennyi egymástól elszigetelten dolgozó háború-elle
nes csoport. Romját Aladár egyik leglelkesebb szervezője és propagan
distája volt a bizottságnak, ő  itt nemcsak a Tudor-gyár képviselője volt, 
de a maga irodalmi csoportjait is kapcsolta a bizottsághoz, amely írók 
és művészek között fejtett ki aktív háborúellenes tevékenységet. Itt volt 
Mosolygó Antal, aki nemcsak az Aszódi Repülőgépgyárat képviselte, de 
már egy jelentékeny szervezett forradalmi szellemű és különböző üze
mekben dolgozó munkás aktívát is. Itt voltak a Korvin—Sullai csoport 
képviselői is. Ez a bizottság már jelentékeny erőt képviselt, központja és 
gyűjtőhelye volt a hivatalos és csaknem teljes egészében jobboldali szo
ciáldemokráciával szembenálló háborúellenes és egyre inkább forradalmivá 
váló elemeknek. A bizottság minden tagjának megvolt a maga üzemi 
helyi csoportja, amelyek segítségével a szakszervezeti korlátoktól függet
lenül, és függetlenül a szociáldemokrata vezetőségtől is, mozgósítani lehe
tett az üzemek dolgozóit, amikor ezt a körülmények megkövetelték.

Most már nemcsak egyidejű és egységesen kidolgozott bérkövetelé
sekkel lehetett fellépni, de nem egy ízben sikerült visszaverni a katonai 
repressziók kísérieteii is a gyár egyes, a mozgalomban exponált dolgozói 
eilen. H elf goit Ármint, az Egyesült Izzó főmérnökét, a Gyárközi Bizott
ság tagját az üzem katonai parancsnoksága letartóztatta és a frontra 
akarta küldeni. A Gyárközi Bizottság mozgósította összes üzemi csoport
jait. Néhány óra múlva az Izzó dolgozóinak egy küldöttsége kijelentette 
a katonai parancsok előtt, hogy ha Helfgott nem lesz reggelig szabadon 
és a munkába vissza nem állítják, a Váci-út összes gyárai és Csepel 
leúlianak. Reggelre Helfgott szabadon volt és elfoglalta munkahelyét. A 
parancsnok tudta, hogy ez az ultimátum nem volt üres fenyegetés.

Messzire vezetne ennek az egyre erősbödő, számos sztrájkban és nem 
ritkán véres összeütközésekkel kisért tüntetésekben kifejezésre jutó moz
galomnak részleteire kitérni. Pedig, ha Romját mozgalmi tevékenységét 
a maga teljességében akarnánk ismerhetni, ezeket a részleteket nem kerül- 
heínok el. ő  ebben az időben mindenütt ott volt, ahol a munkásság meg
mozdult érdekei védelmire, vagy ahol a háborús tenor és kizsákmányo
lás ellen harcra kellett buzdítani a dolgozókat. Csak két, ez idők törté
netében különösen figyelemre méltó eseményre akarok itt viszaerolé- 
kezrá, amelyben Romját Aladárnak és a Tudor-gyár munkásságának is 
különösen jelentős szerepe volt.

A Nagy Októberi Forradalom lázba hozta az egész magyar munkás
osztályt. Lelkes reménységgel, bizakodással tekintettek Lenin és az orosz 
bolsevikek harcának nagyszerű eredményeire. Gyújtó példa volt ez, amely 
megmutatta a további cselekvés, a háborúból való kiút és egyben a kapi
talista iga alól való felszabadulás egyedül helyes módját. De egyben vég
telen dühvei és felháborodással kísérték a brestlitowski béketárgyaláso- 
kat, ahol a német imperialisták gyalázatos és a forradalom vesztére törő
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feltételeket akartak az első proletár államra diktálni. A tömegek elkese*
redese aitaláuos és spontán kitöréssel lényegétéit, ezért a szociáldemo
krata vezetők jónak látták, hogy a mozgalom élére álljanak és meg
kíséreljék azt megint a választójogi követelések mocsarába levezetni, 
ami az egész háború alatt állandó vesszőparipájuk volt. Január első 
vasárnapjára tömeggyülésre hívták egész Budapest munkásságát.

A Gyárközi Bizottság elhatározta, hogy szembehelyezkedik a Párt
vezetőség áruló kísérletével és hogy ezeken a gyűléseken a választójogot 
követelő hivatalos javaslattal szemben ellenjavaslattal fog jönni, amely
ben a munkástanács azonnali megalakítását követeli, azzal, hogy a mun
kásosztály politikai vezetése ezentúl nem a Pártvezelőség, hanem a 
munkástanácsok kezében legyen. Óriási előkészítő munkát kellett kifej
teni a fellépés sikerének biztosítására. Romját nemcsak a Tudor-gyár 
munkásait szervezte meg az ellenzéki javaslat mellett, de egyike volt 
azoknak, akik sorra járták a váciúti gyárakat, hogy személyes agitáció- 
val, vagy a gyárkapuk előtt rögtönzött gyűléseken, meggyőzzék a dolgo
zókat az ellenzéki javaslat helyességéről. A hat vasárnapi gyűlés mind
egyikén 2U—30.000 munkás vett részt. Budapest még nem látta a mun
kásosztály ehhez fogható felvonulását. És a hat népgyűlés közül négyen 
az ellenzék javaslata, a munkástanács követelése győzött. A magyar 
munkásmozgalom történetében példátlanul álló veresége volt ez a jobb
oldali szociáldemokráciának a dolgozó tömegek előtt

Alig két héttel a gyűlések után spontán módon kitört a nagy januári 
sztrájk, amely 5 napig teljesen megbénította az egész ország gazdasági 
életét. A kormány állal a sztrájkolok ellen mozgósított csendőrség és 
katonaság csak a szociáldemokrata vezetők nyilt árulása segítségével 
tudta a sztrájkot letörni. A sztrájk leverését a legféktelenebb terror és 
elnyomás hónapjai követték. Az IKTOSZT, amelyben az ellenállás fész
két gyanították, a rendőrség, teljes egyetértésben a Szociáldemokrata 
Párttal, feloszlatta. A Gyárközi Bizottság több tagját letartóztatta. Durva 
erőszakkal tiporták le a legkisebb ellenállást is. Tespedés és csüggedés 
periódusa következett be a mozgalomban. Romját egyike volt azoknak, 
akik ezekben a nehéz időkben sem inogtak meg egy pillanatra sem és 
a cselekvés új útjait keresték. Egy kommunista forradalmi lap kiadását 
készítette elő, amelynek „1917“ lelt volna a címe, a Nagy Októberi 
Forradalom világtörténelmi dátumára célozva. Sajnos, a lapnak csak a 
prospektusa láthatott napvilágot, amely később meg is jelent az „Inter- 
nacionale“ első számában. De anyagi eszközök és illegális nyomda híján 
nem lehetett a lapot kiadni.

A másik különösen figyelemreméltó esemény, amiről meg akarok 
emlékezni, a köztársaság kikiáltása volt, az októberi őszirózsás forrada
lom után. A szociáldemokrata árulók már az októberi forradalom első 
napján osztálybékét ajánlottak a felszínre került polgári pártoknak és 
belépve az új kormányba, a szociáldemokrata miniszterek letették a 
király — illetve a lemondott és megszökött király képviselője, József 
főherceg — kezébe a miniszteri hűségesküt. Ez a királyság további fenn
maradását jelentette.

A Tudor-gyár, a Láng-gyár, a Wolfner-gyár, az Egyesült Izzó es 
Csepel munkásai számolták fel ezt az árulást. A Gyáiközi Bizottság hívá
sára még aznap délután szervezetten vonultak fel a Tisza Kálmán-térre, 
ahol határozatot hoztak a köztársaság kikiáltásának a követeléséről. 
Ezért is hívják ma ezt a teret Köztársaság-térnek. Innen az egész tömeg 
a Népszava háza elé vonult és azt késő éjjelig körülfogva tartotta, míg
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a szociáldemokrata miniszterek ki nem jelentették, hogy hűségesküjüket 
visszavonják és kikiáltják a köztársaságot.

Következőit a Komra ui»ú»Ui Párt megalakulása és pártunk dicső kar
cai a proletár for radalcm győzelméért. Komját lelkes örömmel fogadta a 
párt megalakulását, amelynek az első naptól kezdve fáradhatatlan har
cosa, agitátora, szervezője volt. Még a párt megalakulása elölt szervezte 
meg az „Internationala ‘ című lap kiadását, amely az első magyar kom- 
Kmun&ia folyóirat és később a párt tudományos orgánuma volt. Az 
„Internationale“ tartalma kiválóan jellemzi Komjátot, mint költőt is. 
éppen abban a tekintetben, hogy mennyire hiányzott belőle minden 
irodalmi hiúság, mennyire nem tekintette a költészetet önmagáért való
nak, hasiéin csakis az elnyomottak felszabadításáért vívott forradalmi 
harc eszközének. Mint a lap kiadója és egyik szerkesztője, könnyen fel
használhatta volna azt elsősorban a saját költeményei néjxszerúsílésére. 
De alig találtunk itt ezekben a számokban egynéhány Komját-verset és 
amelyek itt megjelentek, mint például az „Orosz testvérek elé', vagy az 
„Üj lsfcterna*tior.cle“; azok tulajdonképpen a maguk idején a legaktuáli
sabb, ezek művészi formálván kifejezett, a közvetlen agitáció céljait 
szolgáló politikai megnyilatkozások voltak.

A Tanácsköztársaság idején minden erejét az irodalom és művészet
nek, a kultúra vívmányainak a proletariátus szolgálatába állítására- for
dította. De érdeklődése és tevékenységi köre kiterjedt a diktatúra sok 
egyéb feladatára is és nem szakította meg a kapcsolatot a Tudor-gyár
ral sem. '

A szociáldemokrata árulás és az antant imperialisták segítségével 
győzelemre jutott ellenforradalom üldözése elől Komját emigrációba 
kényszerült. Ausztriába, majd Olaszországba ment, de itt sem szakadt 
el egy pillanatra sem a párttól. Olaszországban tevékeny részt vett a 
bolognai pártszervezet munkájában és ezért le is tartóztatták, és csak az 
olasz proletariátus erélyes követelésére szabadult ki néhány hónap múl
tán a börtönből.

Itt megszakadtak közvetlen személyi kapcsolataim Konijáttal. Őt 
Német oroz ágba, majd Franciaországba, engem a Szovjetunióba vetett az 
emigráns-sors. De aki tudni akarja élete további folyását, a forradalmár 
Komját további harcos tevékenységét, nem keit, hogy elolvassa az élet
rajzát, Olvassa el a verseit. Olvassuk el akármelyik versét — akár
melyiket, nem is tudom, hogy melyikre hivatkozhatnék jellegzetesebb 
példaként —, ezeket a verseket csak olyan ember írhatta, aki nemesek 
együtt érzett azokkal, akikhez, vágj' akikről szóit, nemcsak határtalanul 
gyűlölte azokat, akik ellen lazított, de szenvedélyesen, minden ízével, 
minden csepp vérével harcolt is mellettük, velük vagy ellenük. Komját 
* költő, halhatatlan emléket emelt Komjátimk, a forradamárnak.

Hevesi Gyula
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TOLVAJOK KERTJE
Történelmi tájkép 1945*ből.

A nagy forradalom idején Palloy francia építész saját számlájára 
eladta a lerombolt Bastille köveit.

1945. őszén Németország amerikai megszállási övezetében a meg
döntött Harmadik Birodalomnak sokkal bonyolultabb és nagyobbszabású
kiárusítása kezdődött meg.

A valóság nem egyrétű. Mozgásának hordozói emberek.
E hónapok történetének előterében alvajáró kekiruhás kizsákmá

nyoltak ágálnak egy absztrakt szabadságeszme nevében; autószuggesz- 
tiójuk csapdájában megfogott bérencek lefelémenő osztály hanyatló 
társadalmi valóságát mondják. A háttérben lelkifurdalástól gyötört áldo
zatok méláznak, bűntudatnélküli tettesek nyüzsögnek. A beszédet, gon
dolatokat, cselekedeteket a tudatban valamilyen okból torzítva tükrözött 
lét jellemzi: pátosz és érdek, szándék és eredmény, szó és jelentés, szub
jektív tudat és objektív funkció egymástól való eltérése, sőt ellénmon- 
dása. A szélben fennkőlt eszmék fehér vásznai lobognak, egyéni jószán
dék vitorlái dagadnak, a vallás patyolat leplei lengedeznek, a tiszta 
pátosz makulátlan lepedői csattognak, kegyes emberbaráti cselekedetek 
puha selyme leng: ezekből készül az újvilági Szolimán sátra, melyben 
a ripők halott ravaszul megbújik, hogy büdösödő létére élőnek higy- 
gyék harcosai. A jótékony cselekedetek objektíve csalétekké válnak, mint 
egérfogóban az illatos .sajt, melynek nem az a legfőbb rendeltetése, 
hogy az éhes rágcsáló jóízűen elfogyassza hanem az, hogy megóvja 
a megürüléstől egy bandzsa raktárnok roskadozó polcait. A fennkőlt 
eszmék palástjában a bornló társadalmi erők gazdái, a tényleges érde
kek tudatos képviselői húzódnak meg, a patyolat leplek az anyagi élet 
ellenmondásait rejtik.

«. . az egyes embert nem aszerint ítéljük meg, hogy mit gondol 
magáról, ép úgy az ilyen átalakulási korszakot sem lehet megítélni sa
ját tudata alapján, hanem ellenkezőleg: ezj a tudatot az anyagi élet el
lentmondásaiból a társadalmi termelőerők és termelési viszonyok közti 
konfliktusból kell megmagyarázni» — mondja Marx.

Az ősz hosszú volt és sugaras. Az amerikai megszállási övezetben 
a nyár folyamán, a felszabadulás óta sok minden megváltozott.

Az amerikai katonai kormányzat a közigazgatási feladatok nagy
részéi három párt koalíciójából alakult német tartományi kormányokra 
bízta. Bajorországban a szociáldemokrata Wilhelm Hőgner lett a mi
niszterelnök, a kormányban helyet kaptak a Christlich-Soziale Union 
és a Liberal-Demokratische Union képviselői. Két zsinagóga kapuját és 
egv koncentrációs tábor emlékkövét ismeretlen tettesek ürülékkel ken
ték be. A «Süddeutsche Zeitung első oldalán hozta az amerikai «Füg
getlenségi Nyilatkozat»-ot. Megjelent német nyelven Lincoln és az ame
rikai jakobinus Thomas Payne életrajza. A «Neue Auslese» ismertette 
a Nobel.-díjas Schrödinger biofizikai megállapításait egy új, idealisz- 
íikus kromoszóma-elméletre vonatkozóan. Göttingeni otthonában le
fényképezték a nyolcvanhét éves Max Planek-ot. Bőrnadrágos bajorok 
Immánuel Kantról, Johann Wolfgang Goethéről és Johann SebasPan
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Bachról beszélgetlek a Regensburg felé haladó vonatok Pullman-kocsí* 
jában. Az Angliában élő Niebuhr és a Párizsban élő Berdjajev nyilat
kozott a németeknek a kereszténység és demokrácia viszonyáról.

Sok egyéni kínt enyhítve, nagy emberbafáti szervezetek kezdték 
meg jótékony működésűket: az UNRRA, az American Joint Distribution 
Committee, a Young Man’s Christian Association, a National Catholic 
Welfare Conference, a Danska Redda Barnen, az Ahavas Rabonim, a 
Quaker Relief.

A Berlinben székelő Szövetséges Ellenőrző Bizottságban az Egye
sült Államokat Joseph MacNarney tábornok, Németország amerikai meg
szállási zónájának főparancsnoka képviselte, helyettese a frankfurti fő
hadiszálláson Lucien K. Truscott tábornok volt.

A nyugati zónákban a nagybirtokokat nem osztották fel. A biro
dalomban kétszázmilliárd márka névértékű bankjegy keringett. A bank
jegyek forgalmát csupán a szovjet-zónában blokirozták hatékonyan; a 
nyugati övezetekben nem zárolták a folyószámlákat sem s aki az elmúlt 
tizenkét esztendőben akár gazdasági, akár közéleti tevékenységével vagyont 
szerzett, márka-bankjegyeiért akadálytalanul vásárolhatott a fekete
piacon — feltéve, hogy nem szerepelt az exponált háborús bűnösök 
lajstromán. A Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt irattára, nyolc
millió nyilvántartott párttag kartotékjával, teljes épségben az amerikai 
csapatok birtokába került. A belföldi táborokban tartott német hadi
foglyokat kezdték szélnek ereszteni. Egy gépírónő havi száznegyven 
márkát kapott.

Egy dollárért 150 márkát fizettek. A vaj ára 420—450 márka volt, 
a segédvalutaként szereplő ‘ amerikai cigarettáé másfél márka dara
bonként.

Egyik városból a másikba családjukat kereső szabadult hadifog
lyok utazgattak ide-oda a vasutakon és az országutakon, továbbá ron
gyoscipőjű, festettszájú gyereklányok, pattanásosarcú suhancok, akik 
esetleg revolvert rejtegettek zsebükben. A nap sütött, a gyümölcsök szé
pen beértek.

A városok légvédelmi pincéit szalmazsákokkal bebútorozva, szál
lókká alakították át, a szakadatlanul cserélődő átutazók, a családjuktól 
elszakadtak, a kibombázottak, kiutasítottak, kiürítettek és menekültek 
számára. Nők és férfiak hörögtek a kéjtől e bunkerek sarkaiban éjsza
kánként. Sok volt a gyilkosság s a fiatalkorúak által fényes nappal 
végrehajtott rablótámadás.

A pályaudvarok környékén kézzel írott apróhirdetések cédulái ra
gadtak az oszlopokon, romházak kapuin kátránnyal és krétával írt üze
netek álltak elszakadt családtagoknak: «Apa, élünk! Címünk Frank
fu r t...» . «Grete itt voltam 27/8 Ingolstadtba utaztam Kurthoz». Az ösz- 
szeomlott világ romjai alól kezek hadonásztak görcsösen.

A sziginatárius hatalmak által létesített Nemzetközi Katonai Tör
vényszék előtt, a 23 fogságban tartott és egy távollevő háborús főbűnös 
ellen indított bűnperben a vád főképviseletét az Amerikai Egyesült Álla
mok nevében Mr. Justice Robert H. Jackson, a Francia Köztársaság 
nevében M. Champétier de Ribes, Nagybritannia és Észak-lrország Egye
sült Királyságainak nevében The Hon. Sír Hartley Shawcross KC., 
MP., a Szocialista Szovjetköztársaságok Úniója nevében R. H. Rudenko 
másodosztályú államtanácsos látta el. Az amerikai katonai parancsnok
ság elrendelte, hogy a katonák a számukra fenntartott klubhelyiségekbe 
csak arcképes és ujjlenyomatos rendőrségi igazolvánnyal ellátott hölgy-
676



* ,  . I « r , i  ^  r
vendégeket hozhatnak'. Truscott tábornok polgári tanácsadója Robert 
Morphy, hivatalos nyilatkozatot tett közé a «free enterprise», a «szabad 
vállalkozás» gazdasági elvének fokozatos érvényesítéséről az amerikai
övezetben.

Stuttgartban Amszterdamból elrabolt villamoskocsik közlekedtek. 
Müncheni illatszertárakban magyar gyártmányú fogpiszkálókat árusítoti 
tak eredeti zöld dobozban. A hesseni koronaékszereket egy amerikai ez- 
redes és századosi rangban szolgáló felesége kiásta és az Egyesült Álla
mokba csempészte, börtönbüntetésre ítélték őket. A Schnaderböckstrasse 
73-as számú ház II. emelet 8-as számú lakásában egy Stegerwald nevű 
nyergesmester hálószobáját Ukrajnából hozott ikonok díszítették, az 
ebédiőajtó kilincse Kievböl származott. A Hamburg és München között 
közlekedő gyorsvonatot a Magyar Államvasutak «egytengelyű kocsijai
ból állított.’ií össze. A cserekereskedelem lebonyolítására alakult áru- 
kliring üzletekben a Rennes-ből származó francia goblen-ágytakarók 
iránt már semmiféle érdeklődés nem mutatkozott. A kereslet főként első
rendű használati tárgyakban volt élénk: norvég siléeekért női cipőt, 
francia selyemharisnyáért kerékpárgumit kerestek, télikabátért villany
lámpákat és vécé-csészét. Passauban a dunai átkelés csavargözösének 
kikötői hajóhídján ez a felírás állt: «Kalocsa—Foktő» s az állomás kis 
faépületének ablakát piros muskátlik díszítették. Passau és Kohlbruck 
között kék budapesti anlobuszok futottak, az ajtó melletti ülésen ott 
maradt a zománctábla: Hadirokkant ülőhelye. Hogy a Varsó romutcái
ból kényszermunkásokkal hónapokon keresztül kitermelt téglákból mi
lyen városokban építettek házakat, azt már senki nem tudta megálla
pítani. Úgyszintén nem lehetett megállapítani, honnan származik a neu- 
irnrgi magyar hadikórház raktárhelyiségében tárolt rengeteg lezárt láda, 
egy K. József nevű salgótarjáni deportált cigány magánértesülése sze
rint a veszprémi gettóból. A Magyar Repülőgépszerelvény Gyár gép
parkja Tölzben volt található, a Dunai Repülőgépgyúr gépi berendezése 
az augsburgi Messerschmitt-gyúr raktárában, ugyanitt heverlek a Ma
gyar Waggon és Gépgyár gépei és a pestszentlőrinci ipartelepek csi
szoló, hegesztő é« fúrógépéi. Az Aluminium Ércbánya és Ipari Rt. 89 
gépe Töning am Inn és Rosenheim raktáraiban hevert, Traunsteinben 
a Gardo Faipari Rt. gyalú- és szerszámgépei voltak megtalálhatók, a 
MATEOSZ ötezer tehergépkocsija Eggenfeldben, Schimbachban és Gum- 
persdorfban vesztegelt. Passauban kiárusításra került a Kommer-gyár 
24.000 kiló gyapotja, Degendorfban a Kispesti Textilgyár llöO láda fo- 
nala. A magyar ménesek 134 lovát ezidőben Rergstattenben tartották, 
csak később szállították át a tengeren.

A koncentrációs táborokból szabadult foglyok óriási többsége min
den németre egyformán izzó gyűlölettel nézett. Akadtak azonban a volt 
foglyok között olyanok, akik már különbséget tettek; csupán a németek 
óriási többségét gyűlölték, elenyésző kisebbségét egyszerűen csak lenéz
ték. Ehhez már az érzésvilág nagy fegyelmezése volt szükséges; túlközel 
feküdt még az az időpont, amikor a koncentrációs pokol kapui össze
dőltek.. Ritka kivételként akadhatott csak egy-egy olyan, aki megpró
bálta távlatba állítani a közelmúlt iszonyúságait s valami határvonalai 
szeretett volna kijelölni a kollektív felelősség irdatlan rengetegében. 
Általában beszéltek a németekről, mint valami — a többitől teljesen 
elütő — állatfajról.

A műveltebbek kéjjel idézték Hölderlin mondását a Hyperionból, 
hogy: «A németek régtől fogva barbárok, akiknek sikerült szorgalmuk.



tudományuk és vallásuk segítségével még barbárabbakká lenniük,» Bun
sen mondását, hogy; «Bismarck Németországot naggyá, a németeket ki
csivé tette.» Uiémeneeau-ét, hogy: «Az európai nemzetek között a néme
tek vannak legbizalmasabb viszonyban a halállal.» Hitlerét; «Wir wer
den Ihre Städte ausradieren!» Heinéét, hogy; «Ha egyszer olyan krachot 
hallotok, amilyen krach még nem volt a világtörténelemben, akkor tud
játok meg: a német ménkű elérte célját.» Heine óvását: «Történjék Né
metországban bármi, kerüljön uralomra a porosz trónörökös, vagy dr. 
yVirth, maradjatok felkészülten, nyugodtan a posztotokon, fegyverrel a 
kézben. Az Ulympuson a bölcseség istennőjét páncélban, sisakkal áb
rázolják.» Coudenhove-Kalergi-ét, hogy: «A németeknél mindig a világ
egyetemről van szó, a rendszerről», valaki ehhez hozzátette, hogjT ezzel 
aztán bármilyen magzatelhajtást igazolni lehet. Idézték Hermann Hesse 
jellemzését, mely szerint «A németek mindig pontosan tudják Isten vé
leményét a jóról és rosszról s ennek nevében nyugodtan vonulnak há- 
borúfoa. A német konzisztoriális tanácsosoknak és háborús költőknek ez 
az istene ágyukra támaszkodik, kedves színe a fekete-fehér-vörös. . .  
papjai összetévesztik az emberiséget azzal a hatósággal, melytől fizeté
süket húzzák», hogy «a németek lelkiismereti kérdéseikben vagy isten
hez, vagy egy őrmesterhez, vagy egy újság szerkesztőségéhez fordulnak.» 
Olvasták Brogan cambridge-i történelemtanár véleményét s Hegelt és 
Wagnert követő német gondolkodásról, mely szerint: «A fegyelmezett, 
rendezett, megtervezett nemet őserdő nekünk csupán nevetséges — vagy 
veszélyes.» Ismerték Hebbel modását: «A németek mindaddig gyáva 
nyulak voltak, míg rájuk nem parancsoltak, hogy oroszlánokká legye
nek!» És kivétel nélkül mindannyian, —- az elleuforradalmárok fogcsi
korgatva -— nagyon jól emlékeztek Joszip Viszarionovics Sztálin sza
vaira: «A fasiszta vadállatot saját barlangjában fojtjuk meg.»

S az Izvesztija már egy héttel a Harmadik Birodalom fegyverleté
tele után szükségesnek tartotta a figyelmeztetés közlését: «Az általános 
bűnbocsánat és könyörület mögött fasiszta ügynökök lappanganak, akik 
most akarják kiépíteni jövő támadásuk támaszpontját.»

Alfréd Hugenberg nagyiparos Hannover melletti várkastélyában élt 
az angol zónában. A weimari német köztársaság utolsó elnökének fia 
Oscar von Hindenburg, aki 1933-ban tevékenyen közreműködött abban, 
hogy édesatyja, a teljesen elhülyült kilencven esztendős tábornagy meszes 
agytekervényei a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt alkotmányos 
uralomrasegitésének tekintélyi alapjául szolgáljanak és aki segédkezet 
nyújtott nyolcmillió rablógyilkosnak parlamentáris úton a világtörténe
lembe való becsempészéséhez, a bajor koalíciós kormány hivatalos lap
jának hasábjain felháborodott levélben tiltakozott boldogult atyja 
emlékének megsértése ellen. Rupprecht volt bajor trónörökös’ München 
melletti nagybirtokán tartózkodott. Schröder bankár, az NSDAP egyik 
pénzügyi támogatója — néhány enyhe adminisztratív megszorítástól 
eltekintve —- szabadon rendelkezett magánvagyonával. Grauingban egy 
hosszú pipás mongol — volt urgai febérterrorista hóhér — szereletado- 
raányokat kapott a «Fiatal Emberek Keresztény Szövetségétől.» Horthy 
Miklós, Magyarország volt kormányzója, néhány tisztjével a München 
Graroisch-i vasútvonal mentén fekvő Weilheim városkájában telepedett 
le. Emmy Somiemann asszony, Göring birodalmi marsall felesége és 
Frankné asszony, a lengyelországi Főkormányzóság volt miniszterének 
felesége a Chiemsee mellett laktak egy-egv villában gyermekeikkel. 
$r. Alois Scharnagl, München főpolgármestere megcáfolta azt az állítási,
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hogy fia, aki SS-iskolában tanított, az SS kötelékébe tartozott volna. 
Thomas Mann kijelentette, hogy nem tér vissza Németországba Adolf 
Eichmann, a zsidókérdés végső felszámolásával megbízott Sonderkonti 
mando vezetője, aki jól beszélt héberül és jiddisül, eltűnt. A jeruzsálemi 
főmuí'ti, aki 1943-ban látogatást tett Auschwitzban, a párizsi Avenue des 
Champs Elysées egyik palotájában élt. Hjaimar Schacht, a Reichsbank. 
volt elnöke perének eldóltét várta a nürnbergi Főtörvényszék épületében, 
még nem volt szabadlábon. Guderián, a páncélosok vezérezredese és 
Haider, a német vezérkar főnöke is fogságban volt még. Dr. Tassler, 
a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt tagja, a grauingi szanatórium 
igazgató-helyettese volt. Dr. Tilscher, az SA Reiterk'orps szekció-vezetője 
ugyanott főorvos, József, budapesti illetőségű Habsburg főherceg rokonai
nak, a Kóburg hercegi családnak Regensburg környéki földbirtokán élt 
egy kastélyban. Hildegard Krause, egy Gestapo-tiszt észt származású fele
sége, a Deutsches Museumban dolgozó UNRRA kirendeltség titkárnője 
lett. Flensburg környékén tisztjeik vezetésével még hadifogságban éltek 
a Hunyadi páncélosdandár bomlásából származó magyar honvédcsapat- 
töredékek, melyek a visszavonulás során egészen Schlcsvvig-Hohlsteinig 
húzódtak. A Duna melletti Neuburg UNRRA kezelésben levő magyar 
hadikórházak vezetője egy Tóth nevű alezredes megkövetelte, hogy ». 
Salgótarjánból deportált cigány polgári ápoltak katonai vigyázba» 
álljanak előtte.

A DP-táborokban a volt häftlingekkel és kényszermunkásokkal 
együtt amerikai ellátásban részesültek a horvát «poglavnik», a spanyol 
«caudillo», a román «conducator >, a magyar «nemzetvezetö», az olasz 
«Duce», a német «Führer», a szerb Nedics tábornok, a holland Musserl, 
•a belga Degrelle, a francia Darnand, a norvég Quisling, a cseh Hacha, 
a szlovák Tiso, a magyar Horthy, a lengyel Sosnkowsky és Okulicky, 
a finn Mannerbeim, a bagdadi emir, a mekkai serif, a jeruzsálemi 
főmufti, a hindu Bőse Európájának, Ázsiájának és Afrikájának hangya- 
szorgalmú volt ügynökei.

Mi készült itt e sugaras ősz enyhe napjaiban? A fák lassan sárgul
tak, a romokon nőni kezdett a fű, füst tekeredett az ég felé a koncen
trációs táborok előtt emlékművet emeltek, Ciano gróf naplójának ki
vonatát olvasták a müncheni villamosokon, a Readers Digest egyes 
számait a hírhedt Max Eastman, John Foster Dulles és Victor Krav- 
csenko szovjetellenes cikkeivel tízezerszámra osztogatták, a romokat 
egyes városokban magyar hadifoglyok túrták; a pápa missziókat küldött 
a táborokba. Frings kölni érseket és gróf Oltó von Preysing berlini püs
pököt bíborossá nevezte ki; ez utóbbit megbízta a keleti területek fölötti 
főpász tor kodás sál.

Az Óceán felől is jöttek missziók, polgári személyek kellek át; nagy 
katonai összeköttetésekkel bíró titkos inagánmegbizotfak érkeztek a meg
szállási övezetekbe. Valami elkezdődött. Párnázott ajtajú szobákban 
tanácskozások indultak, neveket suttogtak és mondtak nyíltan: a General 
Electric, az Alcoa, az American Rubber, Morgan, Winthrop Aldrich, a 
General Motors, az U. S. Steel Corporation, a Bethlehem Steel Go, 
a Standard Oil of Newjersey, DuPont de Nemours nevét, államtitkárok 
és világot behálózó jótékonysági szervezetek nevét. A párnázott ajtókon 
kívül táblák, a név alatt a r>:ng: colonel, major, civilian comissionar, 
welfare officer, consulate, CIC.

Hideg kéményekkel gubbasztó, katonai zár alá vett Dél-, Közép- és 
Nyugatnémet ipartelepen: a Vereinigte Stahlwerke, a Krupp konszern,
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a Launa-Werke, az I. G. Farbenindustrie, az A. E. G., a Bayerische 
Motor Werke, a Buna, a Stinnes Konszern, a Deutsche Kali Syndikat, 
a Hermann Göring Werke, a Robert Boss G. m. b. H. egy-egy üzemének 
megtekintésére egyenruhás kísérők társaságában polgáriruhás érdeklődők 
érkeztek. Ez ellen senki nem emelhetett kifogást.

Láthatatlan hajszálerek csatornáin szivárgás indult Nyugat felé. 
Leszerelő katonák ládáiban, jótékony intézmények kísérőinek bőröndjei
ben, különböző bizottságok vezetőinek aktatáskáiban, polgári agyíeker- 
vényekben, katonai prosztatákban, diplomaták és tábori lelkészek nyirok- 
inirigyeiben bajor dallamok keltek át az óceánon és szász ételek nevei, 
női mosolyok emléke, a hesseni koronaékszerek, Weimar látképe, bri- 
iiánsgyűrük, eredeti Holbeinek, precíziós műszerek, Szent István ko
ronája, Hitler «Mein Kampf »-jának első kiadású példánya, szabadalmi 
rajzok, gyártási titkok, kiaknázási engedélyek, üzembehelyezési tervek, 
beruházási javaslatok, katonai találmányok, jótékonysági előterjeszté
sek, német fizikusok és vegyészek ajánlkozásai, műkincsek, horog- 
keresztes jelvények, emberből lámpaernyő, a kölni érsek áldása, to
vábbá vérbaj, fényképezőgép és Julius Streicher autogrammja elké
pesztően nagy mennyiségben. Ezek voltak a nagy vadászterület első 
trófeái.

A jóvátételi gyárleszerelések első üteme egyre lassiídolt, akkorihan 
még nem állt meg egészen. A német hadvezetőség által építtetett linzi 
Hermann Göring Kohóművek jóvátételi leszerelését azonban mar meg
tagadták azzal a megokolással, hogy az osztrák állami tulajdon. A szi
léziai szén és loiharingiai vas felhasználására alapozott ipartelep iránt, 
mely Ausztria saját szükségletének nyolcszorosát láthatta volna el, a 
United Steel és a Bethlehem egyaránt érdeklődött.

A megszálló amerikai hadsereg kicserélődött. A háborúban részt- 
vett katonákat leszerelték. Hazautaztak a veteránok, akik Crnar K. 
Bradley tábornok parancsnoksága alatt az Első Hadsereggel szálltak 
partra a Cotenlin-féJszigeten 1944 június 6-án, elmentek á Harmadik 
Hadsereg hadviseltjei, akik George S. Patton tábornok vezetésével Nor- 
mandiától törtek a cseh határig, hazahajóztak a Hetedik Hadsereg 
öreg katonái, akik Toulon alól indultak Alexander M. Patch parancs
noksága alatt.

Helyükbe fiatalok jöttek. Üjonnan besorozottak, akik a háborút 
az USA-ban élték át. Nem vettek részt a normandiai csatában, az Av- 
ranche-i áttörésben, a rajnai átkelésben. Nem gubbasztottak a harctéri 
rókalyukakban. Nem élték végig 1944. karácsonyán Sepp Dietrich pán
célosainak Eiffel-offenziváját, melynek során a németek a hadifoglyo
kat lepuffantották. Nem hallottak a Stalag XIII. fogolytábor angol re
pülőinek lemészárlásáról. A messzi Ukrajna felégetése nyomtatott be
tűs újságmondatként szerepelt tudatukban. Az örömében sírva táncoló 
negyvenezer csikosruhás csontvázat sem látták Dachauban 1945. április 
29-én, délután háromnegyed hatkor. A «Stars and Stripes »-ot, a «Readers 
Digests-et, a «Newweek»-et és a «Newyork Timess-t olvasták.

A «porosz út» e teljesen elembertelenedett világának ravasz rom 
jai között pompás amerikai iránytű segítségével tájékozódtak: egyik 
vége isten, a másik vége a «common sense», a józan ész. A gépesített 
amerikai hadsereg katonai felszerelése mellé becsomagolt ez iránytű
nek végeit a kitűnően szabványosított amerikai szabadságeszme, a kon- 
zervek, tárolt presfoiteriánus jótékonyság és a meztelen üzlet mágneses 
sarkai egyaránt vonzották és taszították. Jószándékúan vigyorgó okla-
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homaiak és patetikusan komoly utahiak kedvenc érve Németország
ban ez volt: «Nézzetek körűi, az európaiak elméleteket gyártottak, mi 
jeepeket, melyik ér többet. >

Az iránytű, a Wrigley’s rágógumi és a Lucky Strike cigaretták bol
dog birtokosai nem hallottak Lenin megállapításairól, hogy a kapita
lizmusnak két útja volt: az amerikai és a porosz; sejtelmük sem volt 
arról, hogy ők ide, a porosz út világának romjai közé kedves vigyor
gásuk és szubjektív tudatuk ellenére — nem csupán valamely absztrakt 
amerikai szabadságeszme és presbiteriénus emberiesség képviseletében 
jöttek, hanem konkréten egészen más dolgok harcosaiként és száju
kon a szabadság egyideig, de ez is talán már csak rendkívül rövid 
ideig, történelmi formájában elsősorlian az áruforgalom szabadságát 
jelenti.

A németek, akikkel ezek a fiatal katonák találkoztak, alázatosak 
voltak, szorgalmasak és tiszták. Szolgálatkészségükről és rendszerete- 
tükről legendákat meséltek. Szegények*, voltak és jómodorúak, szerették 
a műveltséget s hőn vágytak tanulni, máris jól ismerték Lincoln és 
Jefferson életét.

Íme, a hírneves német egyetemek kezdték megnyitni kapuikat. 
Otto Hahn professzor, a Nobel-díj jelöltje, a Kaiser Wilhelm Institut 
fizikai osztályának volt vezetője, aki az Uránium 235-ös izotópjának 
mangánra való felbontásával megtette a döntő lépést az atomenergia 
felszabadítása felé, üzenetet küldött külföldről, ahol hosszú ideje élt, 
hogy rövidesen hazatér. A heidelbergi egyetem megnyitásán a diákok 
tekintélyes része egyenruhában jelent meg, néhány katonatiszt monokli
val, a hallgatóknak mintegy húsz százaléka a lappangó párttagok so
rából került ki; az első előadáson politikai tüntetésre került sor. Az 
egyetem két régi büszkesége: Radruch professzor, az ismert büntető- 
jogász és Jaspers professzor, az egzisztencialista bölcsészet egyik meg
alapítója, újból átvette tanszékét. A marburgi egyetem rektora meg
nyitóbeszédében Beliríngre és Bunsenre hivatkozott, az egyetem egy
kori tanáraira. A giesseni egyetem Fajkutató Intézetét megszüntették, 
helyébe a Lupus-kulató Intézet költözött. A götlingeni egyetem termé
szetesen elsősorban Max Planckra hivatkozott, továbbá Windaus-ra, a 
D-vitamin felfedezőjére, Budenant-ra, a szekszuálhormonok összetételé
nek kikutatójára, Brandl-ra, az aerodinamika egyik alapvetőjére, Pohl-ra, 
a fizikatanítás újítójára és Eucken-re.

Rengeteg tudomány. Mögötte nyolcvanmillió német. Közöttük nyolc
millió volt párttag. A tegnapi barna világegyetem szolgái.

A német lakosság túlnyomó többsége megint teljesen közömbös, 
lomha masszává vált. A koalíciós német tartományi kormányokba nyu
gaton sehol nem vették be a kommunistákat; a szociáldemokraták, ke- 
resztényszociálisok és Iiberáldemokraták szövetségén kívül újságot más 
nem jelentethetett meg. E pártok saraiból rendszeresen és állandóan 
kerültek ki a leleplezett aktív nácik és háborús bűnösök. A leleplezé
sekről denunciánsok tízezrei gondoskodtak. A leleplezők között élen 
járt egy Alfred Loritz nevű, hitleri szenvedéllyel szónokló müncheni 
építész, aki saját pártot alapított. Végül gazdasági visszaélésekért le
tartóztatták. A kommunisták lakásának ajtaján gyakran megjelent a 
kátrányfestékfelírás: «népáruló». A Military Governement már ekkor 
nyilvántartást vezetett róluk, két vezetőjüket 1948. őszén tiltott határ- 
átlépésért többévi börtönre ítélték, mert egy lap megírta, hogy részt- 
vettek Berlinben egy gyűlésen.
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Landshut törvényszéki pénztára végrehajtást vezetett 7949 márka 
és 71 pfennig törvénykezési illeték erejéig Josef Stöcki paraszt ellen, 
akit a Sicherheitsdienst politikai bűncselekményért 1936. novembertől 
1945. májusáig börtönben tartott. Panaszos levelek tették szóvá, hogy a 
müncheniek elvesztették hagyományos rendérzéküket és a villamos- 
jegyeket eldobják az utcán. Erőteljesen sürgették a Sörivók Szövetsé
gének újjáalakulását is. Ezek tárgyi adatok Az UNRRA «Displaced 
Persons» című hivatalos lapjában a Bánátból elmenekült svábok be
bizonyították, hogy ők franciák, mert annakidején Lolhariangiából tele
pítették őket a Bánátba, kérték a francia állampolgárokat megillető 
jogokat. Egy öreg bánáti sváb képét közölte egv lap, amint kvótán kí
vül elindul Amerikában élő fiához; az öregember sajnos semmit sem 
tud Európában élő másik négy fia hollétéről. A kommunistagyanusak 
listáján deportáltak affidavit-jét nem fogadta el egyetlen konzulá
tus sem.

A földalatt dolgoztak a nácik. ^
Ez az emlékezetes nyár sok változást hozott az elhurcoltak szá

mában, helyzetében, összetételében, gondolkodásában. Ősz kezdetekor 
számuk már csak mintegy háromillióra volt tehető és szakadatlanul 
indultak velük a transzportok hazájuk felé.

A fiatal amerikai katonák egyre görbébben néztek rájuk, sok ké
nyelmetlenséget okoztak: homlokukon még ott sötétlett hosszú észtén-, 
dők állati sorának embertelen bélyege. Táborokban laktak, emeletes 
ágyak szalmazsákjain. Ápolatlanok voltak, ruhájuk szedetl-vcdett In
gerlékenyek és modorlaianok, követelőzők és mozgékonyak. Az ameri
kai katonáknak szemükbe vigyoroglak. Puffadtak lettek és egészség
telenül pocakosak a gyors életmódváltozás következtében. Barbár nyel
veken beszéltek, nem bizonygatták, hogy demokraták s közülük csak 
kevesen tudtak valamit angolul A statisztikai átlagról beszélünk. Saj
nos, sok volt közöttük a tolvajlásra, feketekereskedelemre, erőszakos 
súgókra hajlamos ember.

Tagozódásuk roppant bonyolult volt: horizontálisan és vertikáli
san egyaránt húzódtak mindenféle választóvonalak.

A politikai ellentéteken kívül kényszerű együttélésük során a nem
zeti ellentétek is rendkívül kiéleződtek. Mindezt fokozta a nyelv, a 
szokások, az életmód, az ízlés különbözősége, továbbá titokzatos ösz
tönző befolyások. Keletről és délkeletről például igen kevés megbízható 
hír jött. «Vasfüggöny» — ezt mondták az amerikaiak. Clark Gabi“ fog
ápolásáról kimerítőbb távirati jelentések szóltak, mint Sztálingrád újjá
építéséről. Keletről sok rémhír jött.

A szovjetpolgárok elkülönültek a többiektől, számuk ősz legelején 
aránylag már kicsi volt, többnyire olyanok, akik egészségi állapotuk 
miatt nyáron még nem gondolhattak arra, hogy a kétezer kilométeres 
út fáradalmainak kitegyék magukat, vagy valami félreeső zugban vára
koztak. Lézengtek még azonban irt is, ott is, hazaáruló ukrán vlaszovis- 
ták, továbbá megöregedett fehérterrorista mongolok, családtagjaikkal 
együtt akik a nagy forradalom győzelme után majd két évtizedet töl
töttek .Jugoszláviában és onnan kerültek ide. A mongolok kevesen vol
tak és teljesen elszigetelődtek. Az ellenforradalmárok gyűlölték őke!, 
részben faji alapon, részben mert a Szovjet unióból származtak; a töb
biek azért gyűlölték őket, mert a íehérterror szolgálatában álltak. Ilyen 
volt a pipás. hosszú «urgai hóhér» Grauingban.

A lengyelek között erős volt az Amerikából és Angliából pénzelt
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propaganda, ám sok híve akadt a varsói kormánynak; a ház a kész ülök 
kézről-kézre adták Wanda Waszilevska egyik könyvét. De megbízotta
kat és propagandistákat tartott fenn mindenütt a londoni kormány, 
Mikolajcsik parasztpártja, az amerikai lengyelek szövetsége, Sosn- 
kowskv tábornok, Anders hadseregének vezérkara, továbbá a legszél
sőbb NE-szervezet és a római katolikus anyaszentegyház. Napirenden 
voltak lengyel csoportok között a véres összetűzések. A legtöbb erő
szakosság és vagyonelleni nyílt bűncselekmény tettese — statisztikai 
átlagban — a lengyelek soraiból került ki. A lengyelek egy része nyíl
tan zsidó-ellenes jelszavakat hangoztatott.

A zsidók is erősen megoszlottak. Ebben az időben körülbelül két
száznegyvenezren éltek. itt. jórészt olyanok, akik minden más nemzet
nél nagyobb, állati szenvedéseken mentek keresztül Ezt halálozási arány- 
számuk is bizonyítja, körülbelül ötmillió ember pusztult el belőlük.
A három és félmillió lengyel, háromszázezernyi litván és hatszázezer 
főnyi Németországba hurcolt mngyar-rcmán-szlovák zsidó egy igen kis 
töredékrésze a szovjet-zónában szabadult. Az amerikai övezetben élők 
többsége — elsősorban a Lengyelországból valók — zsidó nemzetiségű
nek vallotta magát. Ezek politikai pártállás szerint kommunistákra, a 
MAPAM baloldali szocialista szervezel tagjaira, a MAPAJ jobboldali 
szociáldemokrata szervezet tagjaira, a «Be!ar»-nak nevezett katonailag 
szervezkedő csoport híveire, az «Ahavas Rabonim ortodox vallási szer
vezet tagjaira, a chasszidokra, a volt bundistákra s még vagy nyolc 
kisebb-nagyobb csoportra tagozódtak.

A baltiak — különösen az észtek — többnyire egyaránt jól beszél
lek angolul és németül, túlnyomó többségük az ellenforradalom szol
gálatában állt és -— főleg a nők — a visszavonuló Wehrmachttal kerül
tek Németországba. A litvániaiak többnyire koncentrációs táborból sza
badult zsidók voltak, a nacionalista lengyelek őket gyűlölték leg
jobban.

A jugoszlávok óriási többsége már a nyár elején hazautazott. Az 
itlmaradók vagy betegek voltak, vagy az ellenforradalom .szolgái: Péter 
exkirály zsoldosai, Drazsa Mihajlovics gyérszámú hívei, Nedics bandá
jának tagjai, vagy éppen az SS-t kiszolgált bánátiak, akik akkoriban 
bizonyos előszeretettel vallották magukat szerbnek. A horvátok — a 
hajdani krillnik volt usztasái — letagadták ezt a múltjukat. A kevés 
szlovén betegsége miatt maradt.

Az. amerikai övezetben maradt belgákról, hollandokról, franciákról 
csak mint egyéni esetekről beszélhetünk. A belga Degrelle-isták, a hol
land Mussert-isták, Darlnand francia milíciájának volt tagjai, inkább 
Olaszországba szöktek át. •

Ezerkilencszáznegyvenöt őszének kezdetén Németország amerikai 
megszállási övezetében a lengyelek után számszerűen a magyarok vol
tak legtöbben. A nyugatra húzódott Szálasi-hadsereg szerteszéledt csa
pattesteinek volt katonái ekkoriban még hadifogolyként többnyire tá
borokban éltek. Dachauban például 500 magyar csendőrt őriztek. A 
civilek egy kisebb része lappangó nyilas és horthyista háborús bűnös 
volt, nagyobbrésze a huszonöt évig tarló Horthy-ellenforradalom egy
szerű élősdijé: nyugatra menekült közjegyzők, földbirtokosok, textil-, 
nagykereskedők, papok, alispánok, vármegyei főjegyzők, bajtársi szö
vetségek doniinusai, volt állami tisztviselők, akik még most is Horlhyra 
esküdtek. A magyar zsidók táborokban éltek, együtt szabadultak a * 
politikai nézeteikért elítélt és idehurcolt magyarok maroknyi csoport-



jával, a deportált cigányokkal, akik között főként a tüdőbaj pusztított, 
végül a közönséges bűnözőkkel, akik különböző börtönökből kerültek 
Németországba.

Ezt az egész, mintegy háromillió főre tehető, bonyolult csoporto- 
zatot még egy vörös vonal választotta ketté: megjárta-e valaki a kon?» 
centrációs tábor poklát, vagy sem.

Durva ecsetvonásokkal ez volt a — távolról sem hibátlan — képe 
ennek a történelmi tömkelegnek. S az embereknek, csoportoknak, nem
zeteknek, felekezeteknek, távolról jött üzleti képviselőknek, rendkívüli 
megbízottaknak, kiküldötteknek, katonáknak, civileknek, feketekereske
dőknek, háborús bűnösöknek, titkos ügynököknek, politikai üldözöttek
nek, cigányoknak, függetlenségi harcosoknak, zsoldosoknak, bérencek
nek, poliitkai válaszvonalaknak, társadalmi osztályoknak, származás- 
nek, politikai válaszvonalaknak, társadalmi osztályoknak, származás- 
nyolult tömkelegé fölött láthatatlanul ott sötétlett valami magát lep
lező mozgató hatalom a nyugati égboltozaton.

Egy láthathatatlan, nagy kéz, amely 1945. sugaras őszének kezdetén 
az imperializmus elszakadt láncszemét próbálta helyregörbíteni Német
ország amerikai övezetében.

Sándor Kálmán

V
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JELSZAVAK ÉS TÉNYEK

MARTIN ANDERSEN NEXÖ:

E G Y  S Z O C I Á L D E M O K R A T Á H O Z

Nyílt levél egy holland munkáshoz

Kedves barátom!

Először is nagyon köszönöm jó levelét; nagyon örülök, hogy látta •  
Ditte című regényemből készült filmet és, hogy az annyira tetszett. De 
a filmért minden elismerést az Astrid és Bjarne Henning-Jensen párt illeti, 
akik mint rendezők megteremtették ezt a filmet minden Hollywood-ízü 
nyomással szemben és kitartott mellette a nehézségek tömege közepette 
is, amint az tántoríthatatlan elvtársakhoz illik. Ami engem illett: a film 
csupán egyik regényem illusztrációja; de ennek a két zseniális fiatal ren
dezőnek köszönhető, hogy a Ditle-ről készült film minden sallang és 
szépítgetés nélkül adja vissza a mindennapi életet — emiatt lett szinte 
világsiker. Ilyen kitartó a közönség egészsége minden rossz hatása ellenére.

Ön proletár-filmnek nevezi a Ditte-t. Annyi bizonyos, hogy az Egye
sült Államokban betiltották, de ugyanekkor ezt a meghatározást meglehe
tősen gyöngének érzem. A halászfalu kocsmárosa minden bizonnyal hü 
képviselője a telhetetlen kapitalizmusnak, de sem Lars Peter, sem a többi 
halász nem proletárok, abban az értelemben, ahogyan mi használjuk ezt a 
szót. Tűrik, hogy a kocsmáros kizsákmányolja, rabszolgasorba taszítja 
őket, anélkül, hogy tiltakoznának helyzetük ellen vagy akár, hogy azt 
rossznak, igazságtalannak tartanák. Türelmesen és hívő alázattal viselnek 
el mindent. „Elő-proletárok“ ők, értelmileg még mindig a Marx előtti 
hitbuzgalmi fokon tengődnek, Mindenben, ami a mozgalmat vagy nz 
elnyomott osztályokat illeti: teljesen tudatlanok, márpedig az egyszerű 
dolgozó akkor érdemli meg a proletár nevet, ha harcos. Ha küzd minden
fajta kizsákmányolás ellen, akár fehér, fekete vagy sárga emberekről van 
szó.

Ügy érzem, hogy Ön, talán a nélkül, hogy tudna erről, a proletariátus
ról alkotott fogalmában a tudatlanság és hívő alázatnak ugyanabba a kul
tuszába esett, amit fentebb említettem. Különben aligha nevezett volna 
engem pártbéli elvíársnak. Mi kétségkívül kortársak vagyunk, de ennél 
semmivel sem terjed tovább a szolidaritásunk. Mi az ön álláspontja Indo
nézia fővárosa, Jogjakarta bombázásával kapcsolatban? Amikor nyolc 
évvel ezelőtt Rotterdamot légitámadás érte és az ártatlan emberek ezreit 
gyilkolták le, mi mindketten embertelen, sőt bestiális cselekedetként bélye
geztük meg a támadást. De szerintem Jogjakarta bombázása ugyanolyan
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bestiális és még elítélendőbb. Meri Rotterdam bombázásakor az emberiség 
szennye kapott szabad kezet és élt az alkalommal. Itt azonban az a moz
galom, amely minden másnál nagyobb mértékben az ártatlanok és véd
telenek védelmezőjének szerepét vette fel, engedi meg magának az ámok
kát ást, a féktelen mészárlást. És ön — hol áll Ön most, amikor neun 
Hitler az, aki a „levegő banditáit“ gyilkolni küldi, hanem egy szociálde
mokrata miniszterelnök? Attól félek, hogy Ön emberi mivoltában nem 
szabadult fel eléggé és nem gondolkozik eléggé proletármódra ahhoz, hogy 
tiltakozzék indonéziai barátaink nevében. Engem pedig elszomorít a gon
dolat, hogy Ön szociáldemokratának tart, tagtársának, tehát olyannak, 
aki osztozik a bűnösségben.

Valamikor szociáldemokrata voltam; akkoriban nem volt semmi, ami 
balra esett ettől a mozgalomtól. Akkor a mozgalom a dolgok mélyére 
hatolt és pontosan magáévá tette a legelnyomottabbak érdekeit. Amikor 
a szociáldemokrácia feladta léié egyetlen értelmét: az egyszerű emberek, 
a kisemberek ügyéért folytatott harcot és eladta önmagát és a népet a 
hatalom birtokosainak: én továbbmentem balra, arra a helyre, amit (Nyu
gaton) senki földjének tekintenek, de ahonnan a jövő fog kiterebélye
sedni. Kommunista lettem! Tisztességérzetein hozott ide; tiszta akarok 
maradni. Es szégyellem mindazt, ami a szociáldemokrata táborban tör
ténik.

Hosszú ideig az volt az álmom, hogy a munkásosztályon belüli test
vérharc végetér — amíg rá nem jöttem, hogy nem véleménykülönbség az 
oka, hanem az egyik oldal erkölcsi leziillése. ..Könnyű lenne az egységet 
megteremteni“ — mondogatták nekünk -az Ön oldaláról. „Adják fel a 
kommunizmusukat és a kérdés megoldódott!“ De vájjon a munkásosztály 
ügyéi szolgáinók-e, ha mi is támogatnánk a Marshaii-iervet és azt a poli
tikát, amely bombákat zúdít Rotterdamra — bocsánat, Jogjakartára —, 
ezzel kényszerítvén a bennszülötteket, hogy tovább tűrjék a kapitalizmus 
igáját?

Mi itt Dániában szintén abban a helyzetben vagyunk, amely oly 
kényelmes a monopolkapitalisták számára: szociáldemokrata kormányunk 
van s ez gondoskodik arról, hogy békésen belenőjjiink — illetve vissza
fejlődjünk — a középkorba, azáltal, hogy pontosan követi a Marshall- 
ufásításokat az egyszerű emberek életszínvonalának lázas gyorsaságú 
leszállítására, súlyos megadóztatására. És ez a — nép szempontjából gyen
geelméjű — politika belekergeti őket a munkanélküliségbe. Az Ön tagtár
sai közziil sokan látják e politika őrült voltát, de azzal mentegetik, hogy 
végrehajtói „jóindulatúak“. De ez vájjon nem egyértelmű-e azzal, hogy 
kormányuknak beszámíthatatlansági bizonyítványt adnak?

Mentő körülménynek tartják, hogy a népre kényszerített szörnyűség 
mögött jó szándék rejlik és ezért az ember tartsa a száját, tűrjön továhíb. 
És közben minden megy tovább, úgy, ahogy eddig. Azóta, hogy a magukat 
a békés fejlődés élőhangosainak nevező férfiak kerültek a kormányra, a 
munkanélküliség és a lakáshiány krónikussá vált; a barakkok, amelyeket 
az első világháború alatt eszkábáltak össze, még most is állnak és most 
arról van szó, hogy hasonlókat állítsanak fel, szintén „csak ideiglenesen“. 
Ugyanekkor a tehetséges építőmunkások munkanélküliek. Nem tudunk 
nekik munkát adni. vagy nem akarunk! És nem messze ablakainktól terül 
el az a világ, amelynek megvetésére mindenfa jta fenyegetésekkel rá akarnak 
venni, csupán azért, mert jó példával jár elöl: nagyszerű iramban, vidá
mon dolgozik, megszabadította magát az árulóktól parazitáktól és tunya
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bitangoktól és örül, hogy békében dolgozbatik, a nélkül, hogy másokat 
ki kellene zsákmányolnia.

Én ezeknek az embereknek a világához tartozom testestöl-lelkestöl, a 
szívemmel s akaratommal egyaránt. És most, íme. jelentkezik Ön, s úgy 
tesz, mintha marshallizált szociáldemokrata volnék, aki dicshimnuszokat 
zengedez a mi vérszegény nyugati világunkról — előkelő, jól gondozott 
lordjaival és a munkásság szolgalelkű karrierista félrevezetőivel együtt. Ez 
közel jár ahhoz, hogy sértésnek vegyem.

De Önöktől nem veszem zokon. Ön nem tehet erről. Sőt semmi kifo
gásom sincsen az ellen, hogy alkalomadtán találkozzunk. Hogy ez Hol
landiában fog-e megtörténni vagy sem, erre nem tudok egykönnyen vála
szolni, tekintettel koromra. Mindenesetre mulatságos lenne, ha proletár
földön találkoznánk!
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SZEMLE

M E G  N E M  A L K U V Ó  H A R C  A  B É K É É R T .

Vjacseszlav Mi'hajlovics Molotov, Lenin tanítványa és Sztálin mun
katársa, 1939 tavaszától 1949 tavaszáig volt a Szovjetúnió külügyminisz
tere. Tíz sorsdöntő esztendőben érvényesítette a gyakorlatban Sztálin és 
a Bolsevik Párt csalhatatlan külpolitikáját. Most megjelent kön3’ve 
(V. M. Molotov: A Külpolitika Kérdései, Szikra, Budapest 1949.) az 
1945—48. időszakban elmondott beszédeit tartalmazza. Ezek a beszédek 
napjaink problémáira is választ adnak. Hangjuk, gondolatmenetük nem 
a n3uigati külpolitikusok csürő-csavaró, hanem az igazi államférfi, a 
kommunista politikus eg>’szerű és világos őszinte hangja. Nem két
értelmű frázisokat mond, minden szava egyet jelent: meg kell védel
mezni „az emberek békés életét, földjét, az ifjú nemzedékeket az új 
imperialista rablóhad járatok rémségeitől és nyomorúságától“.

A sanfranciskói értekezleten Molotov felidézte a „jog- és erőnélküli 
Népszövetséget“, mely „elaltatta a népeknek a készülődő támadással 
szemben tanúsított éberségét“ s figyelmeztette az eg3rbeg3Úílt kormányok 
képviselőit, bogy ennek az értekezletnek le kell fektetnie a jövő bizton
sági szervezetének alapjait. Olyan nemzetközi szervezetet kell létesíteni, 
mely az egyetemes béke védelmében hathatósan jár el. Bejelentette, hogy 
a Szovjetúnió minden erejével támogatni fog egy ilyen szervezetet. Az 
értekezlet meg is alkotta az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapokmá
nyát, de jói tudjuk, hogy ennek szellemében ma már csak a Szovjetúnió 
és szövetségesei cselekszenek. Nem új jelenség ez. Az angolszász impe
rialisták nem az Eszakatlanti Szerződés megkötésével kezdtek eltávo
lodni az Egyesült Nemzetek alapgondolatától, azzal legfeljebb csak sze- 
mérmetlenebbül hozták a világ tudomására árulásukat. Molotov 1946 
februárjában választási beszédében már utalt a szovjet nép szükséges 
éberségére, „amikor a béke és a nemzetközi biztonság megbontásának 
lehetséges tűzfészkeiről vagy akármilyen így értelmezhető cselszövényről 
van szó“. Hiszen a szövetségesek a háború után a szétvert hitleri had
sereg százezres alakulatait tartották fenn Németországban, Anders zsol
dosai vígan éldegéltek Olaszországban és Ausztria területén, a szovjeté 
övezet határán a szövetségesek költségén élt Rogozsin ezredes fehérgár^ 
listáiból álló orosz gyalogos csapatteste,
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1946. áprilisában a négy nagyhatalom külügyminisztere (Molotov, 
Be vin, Byrnes és Bidault) Párizsban értekezletet tartott az Olaszország
gal, Bulgáriával, Magyarországgal és Finnországgal kötendő békeszerző
dések előkészítése tárgyában. Ezen az értekezleten már felbukkantak 
olyan irányzatok, melyek a nyugati hatalmak elképzeléseit a Szovjet
unió elleni kényszerrel akarták diadalra juttatni. Itt már érezhető volt 
azoknak a hatása, akik „új támadó háborúra izgatnak és könnyelműen 
nem vonják le a tanulságot az imperialista Németország és világuralmi 
terveinek csúfos bukásából“. Az amerikai delegáció már ekkor megpró
bálta aláásni a szövetségesek egjmttműködésének . bevált alapelveit. Az 
imperialisták már ekkor arra törekedtek, hogy felborítsák az együttmű
ködést a Szovjetúnióval, hogy aláássák az Egyesült Nemzetek Szerveze
tének tekintélyét, hogy új meg új szavazási kombinációk felvetésével 
gyengítsék a Biztonsági Tanács munkáját. Molotov a szovjet sajtó kép
viselői előtt beszámolt ezekről a próbálkozásokról és leszögezte, hogy 
„így azok a rövidlátó reakciós körök cselekedhetnek, amelyek pusztu
lásra vannak kárhoztatva. Ezekkel nem lehet megértetni azt, hogy a 
szovjet állam, amely az emberiségnek a fasiszta önkénytől való meg
mentéséért folytatott küzdelemben a legnagyobb terhet vállalta, joggal 
foglal el ma, nemzetközi viszonylatban olyan helyet, amely megfelel a 
nagy és kis államok egyenjogúsági érdekeinek, békére és biztonságra 
irányuló törekvéseinek. Amikor a Szovjetúnió megvédelmezi saját jogos 
érdekeit és a többi demokratikus állammal való baráti együttműködés 
elvét, amikor visszaveri a bárhonnan jövő reakciós« imperialista törek
véseket, ezt abban a szilárd meggyőződésben teszi, hogy a béke ügyének 
és az emberiség haladásának védelmére irányuló politikája helyes“.

A Külügyminiszterek Tanácsának párizsi ülésszakán a német kérdés 
is szerepelt. Molotov a szovjet kormány nevében emlékeztette a külügy
minisztereket arra, hogy nem elég katonai és hadigazdasági jellegű rend
szabályokat hozni egy újabb német támadás lehetőségének meggátlására, 
hanem meg kell oldani a Németországgal kapcsolatos politikai feladato
kat is. A krimi értekezlet döntései szerint „a föld színéről el kell törölni 
a nácipáiiot. . .  a német nép kulturális és gazdasági életéből el kell tá
volítani mindennemű náci és militarista befolyást“. Byrnes azonban már 
ezen az értekezleten eltért a jaltai vonaltól és megpróbált érvényt sze
rezni az amerikai nagytőke olyan törekvéseinek, melyeknek célja a 
német hadiipar fenntartása volt. Az átlátszó amerikai mesterkedésekkel 
szemben Molotov 1945. július tizedikén a Külügyminiszterek Tanácsában 
fejtette ki a német békeszerződéssel kapcsolatos szovjet álláspontot. Rá
mutatott arra, hogy az értekezlet feladata nem abban áll, hogy megsem
misítse Németországot, hanem, hogy demokratikus és békeszerető 
állammá alakítsa át, amely „a mezőgazdaság mellett saját iparral és 
külkereskedelemmel rendelkezik, de meg van fosztva azoktól a gazdasági 
és katonai lehetőségektől, amelyek segítségével ismét támadó erővé
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tudna átalakulni“. A Németország széttagplására irányuló kísérletek 
életképtelenné teszik a világgazdaságban fontos helyet elfoglaló államot. 
Az ilyen törekvések — mondotta — „Németországot a veszélyes reváns- 
eszmék tűzfészkévé változtatnák, a német reakció kezére játszanék és 
megfosztanák Európát a nyugalomtól és a szilárd békétől“. Az amerikai 
javaslatokkal szemben a szovjet delegáció bebizonyította, hogy a béke
szerződés előfeltétele olyan egységes német kormány megalakítása, mely 
képes a fasizmus maradványait gyökeresen kiirtani s a vállalt kötele
zettségek teljesítését biztosítani. /

Párizsban 1946. júliusában ült össze huszonegy nemzet békeértekez
lete. Az értekezlet előtt óriási feladat állt; öt ország, Németország öt volt 
szövetségesének békeszerződését kellett megalkotnia. A kérdés fontossá
gával, hogy i. i. a békeszerződések megkötésétől függ Európa fejlődésé
nek menete, a reakció is tisztában volt és támadásra indult. Minden 
próbálkozás csődöt mondott azonban, mert a Szovjetunió óriási erőfeszí
téssel a reakciós hatalmak kísérletei ellenére is érvényt szerzett a nagy
hatalmak együttműködési elvének, tető alá hozta a békeszerződéseket * 
ezzel igen komoly csapást mért az európai és tengerentúli reakció« 
erőkre. Az imperialisták megpróbáltak a négy külügyminiszter közé éket 
verni és ügyrendi „joggyakorlat“ ürügyén a béke tényleges érdekeit 
agyoncsapni. Molotov jól látta, hogy kik ezek a figurák és rá is muta
tott arra, hogy „akadnak, akik új háborúra spekulálnak. Akadnak ka
landorok, akik a harmadik világháború előkészítését tűzték célul
maguk e lé . . .  az ilyenek saját nemzetük söpredéke“. Ezeket „pellen
gére kell állítani és az egész világ szemeláttára el kell őket szigetelni“. 
A szovjet iküidöttség ezt tartotta szem előtt munkájában és ezért sikerült 
kiverekednie olyan békeszerződéseket, melyek lehetővé tették a fejlődést 
minden ország számára. Molotov könyvéből tűnik ki igazán, hogy milyen 
kemény küzdelembe került a béke helyreállítása, különösen azokban az 
országokban, amelyeket mint Olaszországot és Finnországot támaszpon
tokul kívánt felhasználni az imperialista reakció.

Majd négy hónapos munka után 1946. októberében befejeződött a 
békeértekezlet. Sikerrel járt a Szovjetunió küzdelme, amit a demokrati
kus béke megteremtéséért folytatott. Molotov a záróülésen az Egyesült 
Nemzetek képviselőinek bejelentette, hogy „a Szovjetunió kötelességének 
tartja, hogy folytassa harcát azokért a célokért, amelyekért a háború 
idején küzdött“.

Jelentős helyet foglalnak el a könyvben azok a beszédek, amelyeket 
az Egyesült Nemietek közgyűlésén 1946. október—decemberben mondott 
el Molotov. A közgyűlés központi kérdése a fegyveres erőkkel kapcsola
tos központi problémák és a fegyverkezés általános csökkentésére vonat
kozó javaslatok megvitatása volt Molotov felhívta « közgyűlés figyelmét 
arra, hogy két irányzat harcol az Egyesült Nemzetek munkájának irá
nyításáért. az egyik ,.a Szervezet pilléreiben és az alapjául szolgáló
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elvek tiszteletben tartásában látja tám aszát..., a másik arra irányul, 
hogy aláássa azt az alapzatot, melyre az Egyesült Nemzeteik Szervezete 
támaszkodik*4. A fegyverkezés csökkentésének kérdésénél szerepelt az 
atomfegyver eltiltására vonatkozó szovjet javaslat, mely elsőrendű fon
tosságú feladatnak tartotta, hogy eltiltsák az atomenergia hadicélokra 
történő felhasználását. Az a tóm bőm I» nem a védekezés fegyvere —  
érvéit a szovjet delegáció —, az atombombát „idegen területeknek szán
ták, nem pedig a saját terület megvédésére“. Molotov Sztálint idézte, aki 
hangsúlj'ozta, hogy az atombombák „nem dönthetik el a háborúk sorsát, 
minthogy erre egyáltalán nem elegendő az atombomba“ és rámutatott 
arra, hogy „az atombomba kizárólagos tulajdona nem tarthat soká“. 
Ehhez Molotov hozzáfűzte még, „hogy az egyik oldal atombombájával 
szemben a másik oldalon is találhatnak atombombát é.s még esetleg 
egyebet is“ és akkor összeomlik azoknak a számítása, akik bármely- 
állam monopolisztikus helyzetére építenek.

A külügyminiszterek tanácsának moszkvai ülésszaka Németország 
lefagyverezésének, demokratikussá tételének és állami felépítésének kér
déseivel foglalkozott. Molotov az egyik legfontosabb kérdésnek a nácit- 
lanítást és az új demokratikus rendszer létrehozását tekintette. Adatok 
nagy tömegévei bizonyította, hogy a berlini határozatoknak csak a Szov
jetunió tett elegel; a nyugati zónákban fontos gazdasági és közigazga
tási tisztségekben ma is a német trösztök és monopóliumok hitlerista 
emberei találhatók. Hosszú fejezetek idézik emlékezetünkbe azt a har
cot, amit Molotov már akkor vívott a nyugati hatalmakkal Németország 
gazdasági egységének és békeipa rúnák megteremtése érdekében. Tudjuk, 
hogy ezek a kérdések sem akkor, sem a napokban végződött párizsi 
értekezleten nem nyertek megoldást. Mint ahogy azóta sem fogadják el 
az imperialista hatalmak a szovjet kormány indítványát Németország 
politikai megszervezésének alapelveit illetően.

A Marsha M-terv megvitatására Párizsban összeültek a Szovjetunió, 
Anglia és Franciaország külügyminiszterei (19-17. június). A kapitalista 
sajtó megfújta a harsonákat és az egész világ zengett az Egyesült Álla
mok „nagylelkűségének“ hírétől. De Molotov átlátott a szitán. Tudta, 
hogy az Európának nyújtandó segély ürügyén az Egyesült Államok, 
Európa gazdasági irányítását akarja kézbevenni. Éppen ezért figyelmez
tette az értekezlet részvevőit, hogy az amerikai nagytőke által sugallt 
francia javaslat keresztülvitele esetén „teljesen nyilvánvaló, hogy az 
európai országok ellenőrzött államokká válnak és elvesztik korábbi gaz
dasági önállóságukat és nemzeti függetlenségüket“. Nyílton megmon
dotta, hogy a Szovjetunió „nem nyújthat segítséget senkinek abban, 
hogy más kevésbbé erős vagy kis államok rovására rendezze ügyeit“.

E kötetben találjuk a Külügyminiszterek Tanácsának londoni ülésén 
elmondott beszédeket is.

A londoni értekezlet voltaképpen a moszkvai folytatása volt és
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ugyancsak a német probléma megvitatására hívták össze. Megegyezés 
itt sem jött létre. De nem is jöhetett. Az amerikaiak a nemet állam egy
ségének helyreállítását és ezzel együtt a teljes európai béke helyreállí
tásé! Tn-őp^ra rrmaffctwó terjeszkedő terveik feltételnélküli elfogadá
sától tették függővé. „A londoni értekezlet kudarcáért a felelősség az 
Amerikai i ’fjyesült Államok kormányzó köreit terhelik. Az adott esetben 
is Marshall úr mögött halad! Bevin úr és Bidault úr is“. A most lefolyt 
párizsi értekezletből látjuk, a szereplők részben igen, de a ténj'ek azóta 
sem váltó ztak.

*

Ez ismertetés a teljességre még csak igényt sem tart. Hiszen nem
csak a könyv, hanem minden fejezete és sok-sok sora külön tanulmányt 
kívánna. A világpolitika nagy kérdéseiben foglal állást Molotov és jól 
tudjuk, hogy nem egyszerűen a szovjet külügyminiszter magánvélemé
nyéről van szó — egyébként is jóformán teljesen személytelenül, a nagy 
kommunista államférfiakat jellemző szerénységgel Íródott e könyv —, 
hanem minden idők és minden népek leghaladóbb eszméje megvalósító
jának, a szocializmus országának külpolitikai vonalvezetéséről.

Befejezésül hadd idézzünk abból a beszédből, melyet a Magyaror
szággal kötött barátsági szerződés aláírásakor mondott Molotov: „Ennek 
a szerződésnek a megkötésével a Szovjetúniónak barátsági és kölcsönös 
segélynyújtási egyezményei lesznek minden vele nyugatról határos állam
mal a Fekete-tengertől a Balti tengerig. Ebben mi. szovjet emberek a 
sztálini külpolitika megvalósításának nagyfontosságú sikerét látjuk, 
amely politika célja a barátság megszilárdítása minden szomszédállam
mal és az egyetemes béke megszilárdítása“.

Heltai György
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G O R K I J  H A G Y A T É K A  É S  A  M O D E R N  K Ü L F Ö L D I
I R O D A L O M

T.

Gorkij világjelentőségéről fognak még egjgmr könyvet írni. X szovjet 
irodalomtudomány most az előtt az aprólékos munka előtt áll, hogy nyo
mon kövesse Gorkij hatását az egyes külföldi irodalmak fejlődésében, rá
világítson, hogy milyen mértékben és milyen módon hatott Gorkij, a 
huszadik század legnagyobb külföldi írója.

Azonban már most is, mikor ez a konkrét kutató munka lényegében 
véve épen csak a kezdeténél tart, leszögezhetünk egypár előzetes meg
figyelést és következtetést arra vonatkozólag, milyen hatással van Gorkij 
hagyatéka a külföld haladó irodalmának fejlődésére.

Mindjárt elöljáróban emeljünk ki egy egyszeri! igazságot, amelyről 
az irodalomtörténeti gyakorlatban még gyakran elfeledkeznek. Egy mű
vész világjelentősége sohasem merül ki a világra való hatásával. Ez a két 
fogalom nem azonos: az adott esetben az előbbi hasonlíthatatlanul na
gyobb, mint az utóbbi. Egy művész jelentőségét természetesen első sor
ban nem azon mérjük le, hogy hogyan és kire hatott, hanem azon az 
eszmei tartalmon, amivel műve telítve van, azokon az eszméken, amiket 
a művészetben elsőnek ábrázolt ki, azon az újon, amivel a világiroda
lomhoz hozzájárult, azokon a művészi leleményeken, amikkel az emberi
séget gazdagította.

Gorkij példája szemléletesen erősíti meg azt a gondolatot, melyet 
A. A. Zsdánov mondott ki: «A művészetben a nemzetköziség nem a nem
zeti művészet lekicsinylése és szegényítése árán születik meg. Ellenkező
leg, ott születik meg a nemzetköziség, ahol felvirágzik a nemzeti művé
szet. Gorkij életműve mélyén nemzeti. Sőt többet mondhatunk: épen 
azért, mert Gorkij életműve mélyén belegyökerezik az orosz valóságba, 
épen azért, mert olyan hatalmas erővel és mélységgel fejezte ki azt a 
na0y történelmi haladást, amely Oroszországban a forradalomelőtti kor
szakban és a forradalom alatt végbement — épen ezért tett szert igazán 
nemzetközi, világraszóló jelentőségre. Az orosz proletariátus a huszadik 
században a nemzetközi forradalmi proletariátus előőrsévé vált. És nem 
véletlen, hogy épen orosz talajon, az orosz nép rengetegéből nőtt ki ez 
a zseniális művész, aki a múlt nemzetközi művészi tapasztalatainak 
kritikai átdolgozásával meg tudta vetni az új szocialista művészet alapjait.

A külföld hurzsoá kritikusai — még azok is, akik Gorkijról látszólag 
jóindulatú hangon írtak — legtöbbnyire azt az újat hallgatták el, amit 
a világirodalomnak adott. Nem egyszer kísérletet tettek — és időnként 
még mindig tesznek arra. hogy Gorkijt bizonyos elődök —- legyen az 
Csehov, Zola vagy Ibsen — egyenes, közvetlen utódjaként állítsák be.

Azonban akárhány jelentős és vitathatatlan kapcsolat fűzi is össze 
Gorkijt az orosz és a nyugati realizmus legjobb képviselőivel, Gorkij 
szerepe mérhetetlen jelentőségű — (és erről nem árt újból és íxjból 
megemlékeznünk), épen mint új utak feltárójáról —* mint olyan művé
szé, aki valóságos fordulatot jelentett a világ művészi életében.

A művész Gorkijnak úttörő jelentősége mindenek előtt szocialista
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meggyőződésében, bolsevista pártszerűségében mutatkozik’ meg, ez jel
lemzi egész életművét. Gorkij erejének forrása az orosz proletárforra
dalom, a bolsevik párt volt. Gorkij műveit aZ orosz dolgozó tömegek 
felszabadító mozgalma iránti lelkesedés hatja át. Legjobb müveit Lenin 
és Sztálin közvetlen hatása alatt alkotta, akikkel eszmei és baráti érint
kezésben volt. Gorkij világjelentöségében Oroszország dolgozói éveken 
át tartó nagy felszabadító harcának jelentősége tükröződik, amely győ
zelemre vitte a szocialista forradalmat.

Gorkij a szocialista forradalom első művésze, a szocialista irodalom 
megalapítója, át tudott vinni a művészi gyakorlatba számos olyan elvet, 
amelyet a tudományos kommunizmus klasszikusai állítottak fel. Ö volt 
az első, aki lefordította a művészet nyelvére Marx és Feuerbach híres
11. tételét: «A filozófusok csupán különféle módon magyarázták a vilá
got, de most arról van szó, hogy azt meg is változtassuk.» Gorkij a 
művészetnek új típusát, az esztétikai szempontoknak új rendszerét 
teremtette meg, melyeket a világ megváltoztatásának páthosza hat át.

Abban az időben, mikor Gorkij elkezdte írói tevékenységét, a XIX. 
századi realizmus klasszikusai több otyan jelentékeny müvet alkottak, 
amelyek sikerrel leplezték le a polgári társadalmat. De Gorkij ezen a 
területen is újat mondott. A világirodalom történetében elsőként leplezte 
le a kapitalizmus rossz voltát, annak az osztálynak az álláspontjáról, 
amelynek szerepe az volt, hogy a burzsoá rendszernek sírásójává váljék. 
Mint szocialista művészt, a pártszerűség tette képessé Gorkijt arra, hogy 
a kizsákmányolok világának a leleplezésében olyan erőre és bátorságra 
tegyen szert, amilyennel az orosz és a nyugati kritikai realizmus legjobb 
mesterei sem rendelkeztek. Ebben az értelemben tanulságos mindjárt 
átolvasni Gorkijnak az Egyesült Államokról írott röpiratait: az orosz 
művész az amerikai kapitalizmus antidemokratikus, ragadozó vonásait 
hasonlíthatatlanul világosabban tudta meglátni, mint amerikai kortársai
nak túlnyomó többsége.

Gorkij fel tudta tárni a burzsoá világ pusztulásának elkerülhetetlen 
voltát, mert alkotó tudatában a valóságot a jövő fénye derítette fel. A 
bolsevista meggyőződésből fakadó művészi előrelátásnak ez a képessége 
különösen világosan mutatkozott meg Gorkijnak az októberi forradalom 
utáni alkotásaiban. Korábban és világosabban felismerte a fasiszta ve
szélyt, mint a nyugati írók bármelyike, A kizsákmányoló egoizmust nem 
csak durva, agresszív formájában tudta megbélyegezni, hanem legkifino
multabb és burkoltabb válfajaiban is. ő  volt a világirodalomban az első 
olyan művész, aki fel tudta ismerni és előre meg tudta jósolni a burzsoá 
individualizmus fejlődésének útját, aki előre meglátta, hogy fajulnak a 
<független» liberálisok zavaros reakciósokká. Valóban nem szűnünk meg 
álmélkodni azon a prófétai erőn, ami a «Klim Számgin életé »-ben meg
mutatkozik — abban a műben, amely épen napjainkban nemzetközi 
szempontból olyan időszerű lett!. . .

De különös erővel ott mutatkozik meg, milyen újat is tudott alkotni 
Gorkij, ahol -— először a világ művészi életében — az élet új, szocialista 
berendezkedésének megszületését mutatja be, az újnak a régi felett való 
elkerülhetetlen győzelmét, a dolgozóknak a kizsákmányolók elleni harcá
ban kikovácsolódott emberi jellemek nagyságát és szépségét. A dolgozó, 
a harcos, az alkotó ember pozitív életformájának kiábrázolásán a szoci
alizmus előtti irodalom majdnem mindig megbukott. Gorkij lényegében 
az első olyan művész volt, aki az emberi ideál fogalmát a romantikus 
és oktató célzatú absztrakció világából lehozta ide közénk a földre. Épen
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Marx és Engels nem egyszer megerősítették, hogy a proletaíiátus, 
hozzá, hogy megoldja ezt a művészet számára talán legnehezebb felada
tot — ez segítette hozzá, hogy megtalálja a valóságban folyó osztály
harc vadonéban az emberi ideál megtestesült példáit.
amely saját maga és az emberiség felszabadulásáért küzdött, nagr er
kölcsi magaslatokra emelkedik Megcáfolva a «reális humanizmus* 
álláspontjáról az öntudat baloldali hegeliánus, a tömeget megvetően ke
zelő lovagjainak megfontolásait, emlékeztettek arra, hogy épen a «szé
les tömegek szabadságmozgalmában* jelenik meg az emberre jellemző 
jobb, nemes minőség: «Meg kell ismerkednünk azzal a tudásszomjjal, 
azzal az ismeretvággyal, erkölcsi energiával és ellenállhatatlan igyeke
zettel. amely az angol és francia munkásokat arra ösztökéli, hogy fej
lesszék magukat, mert csak igv tudunk fogalmat alkotni ennek a moz
galomnak emberi nemességéről.» (K. Marx és F. Engels: Kutatások és 
cikkek az 1844—1845. évekből. Moszkva 1940. 108. lap ) Több mint 
félszázaddal később -T. V. Sztálin megállapította «Tyelij elvtárs emléke- 

vzete> c cikkében, hogy mik is a proletariátus legkiemelkedőbb vonásai. 
A következőkben sorolja fel ezeket a vonásokat: « . . .  Tudásszomj, füg
getlenség. tántoríthatatlan előretörés, állhatatosság, munkaszeretet, er
kölcsi erő . . .» (J. V. Sztálin művei 1T. k. 27. lap.) Hangsúlyozta, hogy 
épen a forradalmi proletármozgalom képes arra, hogy olyan embereket 
szüljön, akikben megvannak ezek a hősies vonások.

Gorkij volt az első művész a világirodalomban, aki ezt az igazságot 
művészi formában megszemélyesítette. A világirodalomban elsőnek mu
tatta meg, hogy a proletárforradalom olyan erő, amely képes felszaba
dítani az emberiséget és ugyanakkor újjászülni azt. Az a magasztos és 
hősi, de ugyanakkor realista és hű kép, amit Gorkij alkotott a proletá
rokról — a «Polgárok» Nilájától a «Klim Számgin életéiben szereplő 
bolseviki Kutuzovig —, új hangot jelentettek a művészetben.

A tudományos szocializmus megteremtőinek tanulmányozása alap
ján, eszméiket alkotó módon tovább fejlesztve, kidolgozta Gorkij az új 
szocialista esztétika alapjait. A világirodalomban elsőként tárta fel a 
munka esztétikai tartalmát. Átvitte az írói gyakorlatba a művészi alkotás 
pártszerűségének lenini elvét. Megalapozta azt a sztálini tételt, amely a 
szocialista realizmust teszi meg a szovjet irodalom módszerének. Elmé
letileg és alkotásaiban egyaránt lefektette a szocialista realizmusnak, 
ennek az irodalomtörténetben még nem látott művészi módszernek az 
alapjait, amely egyesíti magában az élet józan, hű, művészi ábrázolását 
az életre való aktív hatással.

így adóit a bolsevista eszmék ereje lehetőséget Gorkijnak arra, hogy 
a művészetet a világ forradalmi átalakításának a fegyverévé tegye s ő 
maga meg korunk művészei életének legnagyobb, legjelentősebb újítójává, 
kezdeményezőjévé váljék.

2.

Külföldi íróknak Gorkijról való nyilatkozatait gyakran és bőségesen 
publikálták és idézték. Ezekből a nyilatkozatokból látható, hogy Gorkij
nak, mint a világ haladó irodalmi erői vezérének a jelentőségét korunk 
számos kiváló művésze már Gorkij életében elismerte. Látható továbbá 
még az is ezekből a megnyilatkozásokból, hogv milyen jelentékeny sze
repet játszott Gorkij számos haladó nyugati író szellemi, alkotó élelé-
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ben, milyen nagy kérdéseket vetett fel számukra, s az is, mennyire ma
gasztos példaképül szolgált számukra.

Azonban Gorkijnak a külföldi irodalomra való hatása fnolia maga 
a hatás vitathatatlan tény) az egyes írókat különböző eredményekhez 
vezette és vezeti.

A kultúra XX. századbeli összes vezéregyénisége többé-kevéshhé 
visszatükrözte munkásságában a tömegnek imperializmus ellenes maga
tartását. De ez nem zárta ki ilyen vagy amolyan polgári, olykor deka
dens tendenciák meglétét a «kultúra mesterei »-nek munkásságában. 
Mindnyájuk fejlődése óriási belső küzdelem jegyében folyt s épen ezért 
ennek a küzdelemnek a kimenetele mindegyik írónál másmilyen volt. 
Így aztán természetes az is, hogy a társadalmi és eszmei arculatukban 
oly különböző művészek különféleképen reagáltak Gorkij esztétikájára 
és munkásságára is.

M. A. Nexö közel áll Gorkijhoz, szociális természete, sőt életrajzi 
hasonlóságai révén is. De M. A. Nexö munkásságában a forradalmi, 
harcos tendenciáknak a fejlődése a naturalizmus örökségével bonyoló
dott össze művészi téren, eszmei téren pedig reformista illúziókkal. 
Érdekes ebből a szempontból nemrég megjelent «Vörös Morten» c. regé
nyének egy epizódja (A regény hőse sok tekintetben önéletrajzi alak). 
Mikor már túlárad Morlenban a dán szociáldemokrácia opportunista poli
tikája ellen való tiltakozás érzése, előadást tart az ifjúságnak Gorkijról. 
«A kormánynak ez a téma nem tetszett, de Morten épen ezért válasz
totta a z t ...»  —- Ez a részlet mutatja, milyen régen és milyen mélyen 
van benne Gorkij Nexö tudatában, mint a reformizmus elleni harc 
támasza —* különösen pedig abban a belső átformálódásban, melyet 
annak idején át kellett élnie a Vörös Morten szerzőjének. És most, nap
jainkban, midőn az agg író megfontolt és hatalmas ütéseket mér a nem
zetközi reakcióra és álszocialista ügynökeire, ez a gorkiji kezdet végső 
győzelmét jelenti világnézetében, sok tekintetben munkásságában is.

Jack London életrajzírója, Irwing Stown azt írja, hogy a fiatal
J. London Gorkijt és Kiplinget tartotta mintaképének. És valóban: 
J. London cikkeinek gyűjteményében a Fonja Gorgyejevről írott elragad
tatott hangú cikk mellett (melyet már idéztek sajtónkban) ott találhatók 
a Kiplingről szóló cikkek is,

Gorkij és Kipling: ez a két oly kibékíthetetlenül ellentmondó név 
szimbolizálja azokat az ellentétes szociális erőket, amelyek az amerikai 
író fejlődését irányították. A tehetséges és bátor művész, munkásivadék, 
természeténél fogva lázadó, az igazságra és a polgári társadalmi felfogás
tól való függetlenülésre, az élet uralkodó formáinak megdöntésére töre
kedett s Gorkijhoz épen ezek a körülmények vitték. De a burzsoá ideo
lógia nyomása, a kártékony nietzschei tanítás az «erős jogá»-ról, a piac 
követelményei az egzotikum terén — mindez Kiplinghez vitte az írót. 
lgv alakult ki ellentmondó vonásokból arculata: hol a hősi kutató har
cos ember arcának kontúrjait mutatja, hol pedig a hamis, az önzés 
moráljától áthatott művek alkotójának az arcát. Végeredményben Jetéit 
a Gorkij által kijelölt útról és ez okozta művészi téren való bukását. 
De a legjobb, legtartalmasabb ifjúkori északi elbeszélései (Martin Éden, 
Vas Sarok) kétségtelenül magukon viselik Gorkij hatását.

Nem kevésbbé közismert, milyen tartós és termékeny barátság 
fűzte egymáshoz Gorkijt és Romain Hollandot, milyen komoly és sok 
tekintetben döntő hatással volt Gorkij francia barátjának elméleti fejlő-
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désére a 20-as és 30-as évek során. Ismeretes másrészt az is, milyen 
volt Romain Rolland irodalmi tevékenysége a második világháború évei
ben s hogy milyen mélységes ellentétek voltak (és maradtak meg végig) 
világnézetében. Gorkij halála után, a tragikus napokban, Rollandban új 
életre keltek egyes régi előítéletei. Ez utolsó műveiben látható (Péguy, 
Körút; a Beethovenről szóló mü utolsó része): itt pesszimista megjegy
zések találhatók és «a lélek függetlenségéiről való ősrégi rollandi elmé
let felújítása. De ezekben a nehéz években is meggyőződéses antifasiszta 
és demokrata maradt R. Rolland. Érdekesek Rolland nemrég publikált le
velei, melyeket 1940—1942-ben írt a fiatal illegális kommunista Eli Valac- 
nak. Ezek a levelek azt mutatják, hogy Franciaország megszállásának ide
jén Rolland — szabadon a Gestapo besúgóinak megfigyelése alatt — együtt 
érzett az ellenállási mozgalom harcosaival s hitt végső győzelmükben. Ez 
is azt erősíti meg, mennyire szilárdak Rolland világnézetében azok az 
alapelvszerü tendenciák, melyek a Gorkijjal való érintkezés révén erő
södtek meg benne.

Az itt felsorolt esetek mindegyikében Gorkij hatása komplikált köl
csönhatásba jutott a külföldi írók művészi individualizmusával, nemzeti 
sajátosságaival s egyszersmind a polgári ideológia hatásaival is, melyek
nek hazájukban ki vannak téve. Így aztán nem lehet csodálkozni, hogy 
azok a művek, melyek ennek a komplikált kölcsönhatásnak az ered
ményeként keletkeztek, igen kevéssé hasonlítanak Gorkij munkáira.

Külföldön Gorkijért és Gorkij ellen folyik a harc. Ennek a harcnak 
sokféle vetülete van az írók tudatában és munkásságában egyaránt.

Tanulmányozva Gorkij szerepét a nyugati irodalmak fejlődésében, 
ismételten meggyőződünk arról, mennyire hibás és tarthatatlan Vesze- 
lovszkij iskolájának methodológiája, mely az irodalmi folyamatot a mo
tívumok «nagy vándorlása »-ként jelöli meg.

Minden irodalmi hatás az irodalomban folyó osztályharc és eszmei 
harc visszatiikrözője éti végeredményben ezek a folyamatok határozzák 
meg is. Épen ez magyarázza azt is, miért reagálnak Gorkijra olyan 
komplikáltan és ellentétesen a nyugati írók. Épen ez magyarázza to
vábbá, hogy némelyikük műveiben a népi szabadságharc páthosza —  
Gorkij páthoszához hasonló pálhosz —• miért jelentkezik elgyengült és 
elszegényedett formában, idegen salakkal keverten.

Ha azt akarjuk vizsgálni, hogyan hatott Gorkij a világirodalomra, 
egyáltalán nem azt kell kutatnunk, hogy a külföldi írók közül ki vette 
át Gorkijtól közvetlenül ezt vagy amazt a motívumot vagy témát. Sok
kal fontosabb ennél annak tisztázása, hogyan felelt, hogyan rezonált 
a világirodalom azokra a problémákra, amelyeket Gorkij vetett fel, 
továbbá azokra a felfedezésekre, amelyeket Gorkij tett a művészetben.

Magától értetődik, hogy Gorkij hatása — eszméinek, esztétikai és 
művészi elveinek, olykor tematikájának és alakjainak hatása — a nyu
gati írók sok olyan müvében jelentkezik, amelyekben nyoma sincs 
egyenes utánzásnak.

Midőn napjainkban a haladó külföldi írók arról beszélnek, hogy 
követni akarják Gorkijt, ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen le akarják 
kopírozni Gorkijt, vagy közvetlenül utánozni akarnák. Ez mindenek
előtt azt jelenti, hogy készek összekapcsolni művészi tevékenységüket 
a dolgozóknak a reakció ellen vívott harcával s müveiket korunk haladó 
ideológiájának alapján akarják alkotni.
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Megpróbáljak néhány példán megmutatni, hogy Gorkij művészi fel
fedezéseiből melyek azok, amelyek leginkább visszatükröződnek a haladó 
külföldi írók munkásságában.

A szocializmus előtti irodalomban az egyszerű ember témája jelen
tős mértékben egybeesett a kisember témájával Az imperializmus kor
szakának nyugati irodalmában ez a téma nagy elterjedtségnek örvendett. 
Számtalan sok elbeszélést írtak a nyugati írók a különböző országokban 
a szegény, szánalomra méltó, elhagyatott, függőségben élő emberekről. 
Olykor ezek az elbeszélések vádló aktusok voltak a kizsákmányoló tár
sadalom ellen. De sokkal gyakrabban fatalista hangokat pengettek, s nem 
mondva ugyan ki, de mégis alázatra és passzivitásra buzdítottak.

Ismeretes, milyen haraggal készült fel Gorkij a rabszolgai béketűrés 
apológiája ellen. Ismeretes, milyen élesen kritizálta azokat az írókat, 
akik képesek voltak a népet lígy bemutatni, mint csupán az elnyomás 
passzív tárgyát. Azokat az írókat, akik különleges örömüket találták 
abban, hogy a szánalomra méltó gyenge embereket ábrázolják, eszmei 
ellenfeleinek tekintette: <a személyiség szétromboláfia» ideológusainak.

Magának Gorkijnak munkásságán vörös fonalként vonul végig a 
személyiség újjászületésének a témája, ö  nemcsak meglátta a forradalmi 
proletariátusban azt az erőt, mely képes a világ átalakítására. Ö nem 
csupán meglátta a proletárforradalomban azt az erőt, mely képes az 
ember átalakítására. Ő a legmagasabbrendű realista konkrétsággal ismé
telten újjáteremtette a heroizmus tételét, a tiltakozásnak és "a harci 
energiának a születését az egyszerű munkásban, a kisember átváltozá
sát — Emberré.

Ebben az értelemben is utat mutatott a haladó nyugati irodalomnak.
Látjuk a gorkiji tradíció nyomait a legjobb nyugati írók számos 

müvében, ahol az egyszerű ember szellemi fejlődéséről van szó arról, 
hogy a tömegekből jövő ember hogyan vetkőzi le magáról a lomhaságot, 
félénkséget és bizalmatlanságot és hős lesz, harcos lesz belőle. Ezt a 
témát különböző nemzedékek és országok írói dolgozzák fel M A. Nexö 
Hódító PclUjé-tői kezdve U. Sinclair regényén, Barbusse Világosságán, 
Anna Seeghers Február-útáni Útján, Sean O’ Casey Kopogtatok az ajtón 
c. regényén keresztül néhány olyan műig, amelyek egészen frissiben 
keletkeztek, már a második világháború után. mint pl. Jan Drda Néma 
barrikád r. elbeszélés-ciklusa. Ezeknek a műveknek mindegyikében a 
saját módján — a különböző országok társadalmi adottságainak meg
felelően — az mutatkozik meg, hogyan nemesedik meg, hogyan erhbe- 
riesedik meg az ember annak következtében, hogy részt vesz a felszaba
dító harcban. Gorkij példája segít a haladó külföldi íróknak abban, 
hogy ellenálljanak az akarattalanság és erőtlenség dekadens dalnokainak. 
Segít felfedezni az egyszerű ember nagyságát, aki széttörve a nemzeti 
vagy szociális rabság béklyóit, a szellemi rabság béklyóit is letépj magá
ról. Épen ebben a tekintetben rendkívül nagy a Gorkij Az Anya című 
regényének a jelentősége. Ralf Fox angol kommunista író kifejtette, 
hogy a kapitalista világ számos dolgozója épen Gorkij eme regényének 
hatására kapcsolódott bele a politikai életbe.

Érdekes megfigyelni, hogy az érdeklődés ez iránt a regény iránt 
különösen az osztályharc éles, feszült pillanataiban mennyire megélén
küli külföldön az egyes országokban. Az Anya ment Németország haladó 
színházaiban — Brecht és Weissenborn átdolgozásában —. azokban a



napokban, melyek közvetlenül megelőzték Hitler unalomra jutását. 
Victor Marguerite átdolgozásában ment Párizsban 1937-ben — a N é p 
front győzelmének napjaiban. Előadták a felszabadult Belgrádban, k öz-  
yetleniil a német fasizmus szétrombolása után, 1935. májusában. Jis a 
gorkiji Az Anyá-nak az előadása a színpadon mindig társadalmi ese
ménynek számítolt.

A regény világirodalmi hatásáról keskenyebb irodalmi szektor kere
tében lehet beszélni.

A szocializmus előtti irodalomban az anyaság úgy rajzolódott meg 
túlnyomó mértékben, mint az emberi élet kétszeresen személyes, intim 
aspektusa, melynek semmi köze a polgári érzésekhez s a néptömegek 
küzdelmeihez. Elég itt, ebből a szempontl>ól Pelageja Nilovna gorkiji 
figurájára gondolnunk, hegy lássuk, mekkora forradalmat csinált a mű
vészetben.

Természetes, hogy ennek a regénynek a hatása nagyon különbözően 
mutatkozott meg a haladó nyugati művészetben. Mégis, fontos rámutat
nunk, hogy néhány kiváló nyugati íróra az a mód hatott mindennél erő
sebben. ahogyan Gorkij a női főszereplőt kezeli, ahogyan felfedi az 
egyszerű anyának s nőnek érzéseit, aki az események logikája révén 
belesodródik az osztályharcba.

Berthold Brecht nem sokkal «Az anya» színpadi változatának el
készítése után megírt egy «Bölcsödalok» c. ciklust. Ez a sajátságos és 
komplikált költő, aki egyáltalán nem mentes a mesterkélthez és abnor- 
mishoz való dekadens vonzódástól, ebben a ciklusban képesnek bizo
nyult egészséges emberi érzés kifejezésére. Ezek a versek tulajdonké
pen a gorkiji téma lírai variációi voltak: elszakíthatatlan egységben feje
ződik ki bennük az anyának a gyermeke iránti gyöngédsége $ az el
nyomók iránti osztálygyűlölet éles érzése.

Magától értetődik, hogy teljesen helytelen lenne, az anya gorkiji 
figurájának külföldi irodalmakba való egyszerű «átvándorlásáról» beszél
nünk. Pelagaje Nilovna az orosz nő típusa, aki a forradalom előtti 
orosz valóság talajából nőtt ki. Azok a legfigyelemreméltóbb női figurák, 
melyeket a haladó nyugati irodalom az azutáni évtizedekben alkotott, 
természetesen sokban nem hasonlítanak a gorkiji hősnőre s egymásra 
sem- hasonlítanak. De alapjában véve közös bennük az az alapvető 
vonás gyakran, melyet először Gorkij talált meg: állampolgári öntudat, 
a harcoló néppel való szolidaritás érzése, a világ forradalmi átalakításá
nak akarata nő ki náluk az anyai szeretet mélységeiből.

Ez a gorkiji alak ismerhető fel Anette Riviére-ben (Az Elvarázsolt 
Lélekben) R. Hollandnál, aki elhatározza, hogy a felszabadító mozgalom 
soraiban elfoglalja elesett fiának a helyét. Ez él Jowd amerikai farmer 
feleségében is (Steinbeck-regény), az őszinte, bátor, büszke asszonyban, 
aki így tanítja fiát: «ha mi mindnyájan gonoszakká válnánk, nem 
lehetne bennünkel heccelni, Tommy!» Ez jelentkezik Karel Csapek Anya 
c. drámájának hősnőjében is, akinek látóhatárát sokáig a háztartás 
keretei fogták körül, de az igazságos nemzeti szabadságharc idején maga 
adja kisebbik, kedvesebbik fiának kezébe a fegyvert ezzel a rövid szóval: 
«Menj!*

Ezeknek alapján látjuk annak törvényszerű megerősítését, hogy 
Gorkij művészi felfedezése, melyet Nilovna alakjával tett, különféle for
mákban tovább folytatódik a haladó külföldi irodalom műveiben. Gorkij 
munkásságának másik fontos tematikai vonala, mely Szintén folytatódott 
a haladó nyugati írók műveiben, a «Dal a sólyomról» c. műből veszi



eredetét, a DanköróJ szóló legendából, Gorkij azon műveiből, amelyek 
a haladó ember győzelmét, a harcosnak a halál felett aratott győzel
mét rajzolják.

A halál témáját sokszor és különféleképen feldolgozták a szocializ
mus előtti művészetben. A különböző országok művészei bemutaíták a 
halált akár mint megoldást, az élet tragikus ellentmondásainak meg
szűnését — akár mint az emberi lét tragikumának legfelső fokát, mint 
az emberi lehetőségek korlátolt voltának bizonyítékát. Még a világiro
dalom legnagyszerűbb alkotásai is át vannak hatva ennek az igazolásá
nak a szellemével: a halál tárgyalásában nem tudtak megszabadulni a 
vallásos fatalizmus árnyékaitól. Ebben az értelemben is Gorkij ifjúkori, 
merész költői kísérletei valóban — mint közülük egyről Sztálin elvtárs 
megjegyezte — «erősebbeknek mutatkoztak, mint Faust-Goethe».

«Számomra az ember mindig győztes, még akkor is, ha halálos 
sebet kapott és haldoklik* (Gorkij). Ez a felfogás hatja át Gorkij cik
keit és műalkotásait egyaránt. És ugyanakkor Gorkij műveiben (nem 
úgy, mint némely nyugati kortársának müveiben, pl. R. Hollandnak 
A Hit Tragédiája c. művében) a haldokló hős győzelme nem a lélek 
szférájában elképzelt absztrakt győzelem, s nem mint reális vereség 
esetén való morális győzelem, hanem annak az ügynek igazi diadala, 
amelyért a hős küzdött, amelyet ő tett lehetővé s mely az ő erőfeszí
téseinek jutalma. Épen ebben van a Dal a Sólyomról c. mű szimho- 
lisztikájának értelme s ez realisztikusan folytatódott Gorkij érett művei
ben s a szovjet irodalom elkövetkezett fejlődése során egj'aránt.

A szocialista világnézet megszabadítja az embert azoktól a nyo
masztó félelmektől, amelyeket a kizsákmányoló osztályok ideológiája 
nevelt beléjük hosszú -évszázadok során. A szovjet irodalomban telje
sen ismeretlen a halálfélelem, a halál poétikus volta, a sztoikus pesszi
mizmus s az aszketikus önfeláldozás lelküléte egyai'ánt .A gorkiji tra
díció fölöttébb megtermékenyítőnek mutatkozott a szovjet íróknál a 
Nagy Honvédő Háború témáiban, olyan művekben, melyek teljes nyílt
sággal, kitűnően ábrázolják a háború tragikus voltát, ugyanakkor át 
vannak hatva életszeretettel, halálmegvetéssel s hősi tettekre való kész
séggel.

Gorkij munkássága és az egész szovjet irodalom igen fontos sze
repet játszanak a haladó külföldi írók számára s szellemi ellenmérget 
njmjtanak az erőtlenség és kétségbeesés dekadens «filozófiá»-ja ellen.

A hősi halálnak, a győzelmes halálnak a motívuma megtalálható 
sok «romancero»-ban, melyek a spanyol nép szabadságharcának nap
jaiban keletkeztek. Az antifasiszta líra néhány legjobb alkotásában is 
megvan ez a motívum, olyanokban, mint Becher «Az Ember, Aki Hallga
tott»; Aragon «Ballada Arról, Hogyan Dalolnak Kínvallatáskor»; Legenda 
Gabriel Périe-ről» c. versei.

«Ha a hóhér összehúzza nyakamon a kötelet, mielőtt elbeszélésemet 
befejezném — milliók maradnak még életben, akik megírhatják majd 
a boldog befejezést». Gorkij halhatatlan páthosza él Julius Fucsiknak 
ezekben a szavaiban is.

4.

A felsorolt példák mutatják, hogy Gorkijnak a nyugati irodalomra 
való hatása állandó, szakadatlan folyamat, mely körülbelül egy évtized 
óta mai napig tart.
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Miféle új tendenciák jelentkeznek külföldön a Gorkijhoz való viszo
nyulásban?

Mindenekelőtt azokról a komplikált eszmei formákról kell szóla- 
nunk, melyeket a Gorkij körüli eszmei harc öltött a jelenkori külföldi 
kapitalista világban.

Napjainkban az imperialista reakció propagandistái rendszerint a 
burzsoá áldemokrácia védelmezőiként lépnek fel. Ennek megfelelően az 
irodalmi téren ható reakciós erők főtromful használják az «alkotás 
abszolút szabadságának» védelmét s állást foglalnak a pártszerűségnek 
művészi alapelvével szemben. Ilyen hadállásokból indítanak mostanság 
külföldön támadásokat a szovjet irodalom ellen, s ezek a támadások 
(közvetve vagy közvetlenül) Gorkij hagyatéka ellen is irányulnak.

Gorkij éleiében nem egyszer volt kitéve a burzsoá sajtó otromba 
mocskolódásainak. Ma azonban már olyan nagy s annyira ismert a nagy 
orosz író tekintélye világszerte, hogy bajosabb szembe támadni. A Gorkij 
elleni küzdelem leleplezett eszközökkel folyik, de szívósan és kegyetle
nül. Ezt bizonyítani is érdemes néhány példával, mert mindegyikük 
tipikus a maga módján.

Még a háború idején publikált Herbert Read angol kritikus egy 
cikket a Horizon c. folyóirat hasábjain, melyben megadja a reakciós 
esztétika programmját. Ebben azt bizonygatja, hogy a művészet célja: 
kifejezni «az egyén sajátos különleges voltát». (Herbert Read:: Art and 
Crisis, Horizon, 1944. 5. sz.) Álnokul megtámadta a szocialista realiz
mus stílusát, mely szerinte «politikai és tudományos zsargonban tobzódó 
zsurnalisztika».

Mindez régi és igen ismerős dolog. Gorkij annak idején mélységes 
iróniával beszélt a ..hatodik ujjról szóló dekadens irodalomról'4, mely a 
kivételes hajháazásában a mesterkéltet kultiválja s gyönyörködik is abban. 
Nem szabad csodálkoznunk azon, hogy a «hatodik ujjról szóló irodalom» 
angol teoretikusának nincs ínyére a szocialista realizmus művészete. 
Mindenesetre figyelemre méltó, hogy Read, habár orcátlanul ócsárolta 
is a szocialista realizmust, mégsem merte megnevezni nyíltan annak 
zseniális megalapítóját.

Az irodalmárok időnként készek elsikkasztani Gorkij realista művé
szetének elismerését. «Csupán» egy dolog nem ízlik nekik Gorkijban: 
forradalmi világnézete. Egy nagy vezércikknek a szerzője (a cikk 1916. 
szeptember 21-én jelent meg a Times irodalmi mellékletében) Gorkij 
műveit «tisztákra» és «nem tisztákra» igyekszik felosztani. Feltétel nél
kül csupán azokat a müveket fogadja el, amelyekben nem lát nyílt 
tendenciát s önhitten elveti azokat, amelyekben — amint saját magát 
méltóztatik kifejezni — «a didaktika minden mást felülmúl». Ez a kri
tikus, hogy demonstrálja tudatlanságát, a klasszikus irodalom területéről 
száműzi a «Hárman», «Ellenségek» és «Az anya» c. műveket — otyan 
alkotásokat, melyeknek művészi értékét régen elismerték a világ legjobb 
írói.

A kérdésnek az ilyen módon való felvetése, melyet a Times-nak ez 
a cikke szemléltet, mutatja, hogy a cikk szerzőjét mennyire elvakították 
az ellenséges osztály-előítéletek. Gorkijnak hibául rója fel azt, ami mun
kásságának lényegét, lelkét teszi: bolsevista pártszerűségét. Nem akarja 
megérteni továbbá, hogy épen a pártszerűség tette lehetővé mindannak 
növekedését és kifejlődését, amit annyira csodálunk Gorkij realista gé
niuszában, ami aztán biztosította is Gorkijnak a világhírt.
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Még mérgezőbb volt Gorkij hagyatékának az a meghamisítása, 
melyet nem oly régen (1947. januárjában) kezdeményezett az amerikaiak 
égisze alatt megjelenő «Horizont» c. berlini folyóirat. Miután egy haladó 
német kiadóvállalat kiadta Gorkij elbeszéléseinek gyűjteményét, ez a 
folyóirat igyekezett feltámasztani a nagy író nietzscheizmusáról keletke
zett reakciós legendát, mely már régen elavult, s melyet az irodalom" 
tudomány is elvet.

A Horizont hadjáratának politikai célja nyilvánvaló. A reakciós 
amerikai propagandisták Németországban minden erejüket megfeszítik, 
hogy elrágalmazzák a Szovjetuniót, mint antidemokratikus, totalitáriánus 
országot. Épen ezért törekszenek (német bérenceik révén) bemutatni a 
nagy szocialista művészt nietzscheánusnak, az «úri morál» csatlósának. 
Mindenesetre ez az otromba hazugság méltó fogadtatásban részesült a 
demokratikus sajtó részéről.

S.
A második világháború éveiben mindenütt megnőtt a munkásosztály 

tekintélye, megerősödött a kommunista pártok befolyása. Ezeknek a 
folyamatoknak dokumentumai megtalálhatók a külföldi irodalomban. 
Maga az élet fordítja a haladó nyugati írókat Gorkij tradíciói és tapasz
talatai felé.

A háborús és háborúutáni események során az eszmék és az em
berek kontroll alá kerültek. Maga a valóság késztette a legjobb külföldi 
művészeket arra, hogy újból töprengjenek a burzsoá és szocialista hu
manizmus kérdésein s ez keltette fel figyelmüket a heroizmus témája 
iránt is.

Gorkij volt az első a világirodalomban, aki nem csupán felfedezte 
a munkásosztály történelmi misszióját, de be is mutatta a forradalmi 
proletariátust, mint amely a legnemesebb nemzeti vonások hordozója 
s a nemzet vezető ereje. Ez a gorkiji hagyomány most folytatódik a 
külföldi írók munkásságában, kommunistákéban és demokratákéban 
egyaránt. Nagyon lényeges, hogy a szovjet ideológia és irodalom hatása 
nem téríti el ezeket az írókat nemzeti hagyományaiktól, sőt visszatéríti 
őket saját nemzeti kultúrájuk legjobb, progresszív forrásaihoz. írói mun
kásságuk nem korlátozódik többé a proletariátus osztályharca egyes 
epizódjainak ábrázolására, mint a huszas és harmincas évek idején. 
Szélesebb körökben nézik a dolgokat most már, a munkástömegek sze
repével foglalkoznak, a proletariátus helyzetével s kommunista élcsapa
tával, mely a nép történelmének alakulását fogja meghatározni.

A negyvenes évek haladó külföldi irodalmának ezeket az új tenden
ciáit nyomon lehet követni Louis Aragon, Johannes Becher, Paul Eluard 
legjobb verseiben s Julius Fucsik, James Aldrige, M. A. Nexő, Howard 
Fast, Anna Seeghers prózai műveiben, melyek a legutóbbi néhány évben 
jelentek meg.

Alapvetően fontos Howard Fast munkássága. Ez a bátor és tehetséges 
művész nem egyszer tett kísérletet arra, hogy elméletileg végiggondolja 
a szocialista realizmus problémáit s a szovjet irodalom tanulságait.

Fast történelmi regényeiben — elvi küzdelembe bocsátkozván a 
burzsoá irodalmárokkal és történészekkel — kimutatta, hogy épen a 
dolgozó alsó néprétegek testesítik meg magukban az amerikai demokrácia 
Igazi életerejét. A néger Gedeon Jackson alakjában, mely «A szabadság 
útja» c. regényének főhőse, meggyőzően rajzolja meg az elnyomott mun*
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kás szellemi fejlődésének folyamatát, aki letépi magáról a bilincseket * 
a tudatlanságból a tudáshoz érkezik meg.

«Clarkton» c. regényében (1947.) először fordul Fast a mostani 
osztályharc témája felé. Ezzel a regénnyel egyidőben jelent meg Ameri
kában Gorkij Az Anya c. regényének xij kiadása Fast előszavával. Figye
lemre méltó, hogy Fast, miközben a Clarkionon dolgozott, ismételten 
végigolvasta s átgondolta Gorkijt.

Ennek a regénynek időszerűsége nyilvánvaló. Azokban a napokban, 
melyekben az. amerikai kommunistákat üldözésnek vetik alá, midőn vád 
alá helyezik őket «amerikaellenes tevékenység-» miatt, Fast a kommu
nistákat a mostani Amerika legkiválóbb embereinek, magas erkölcsi 
eszmények letéteményeseinek mutatja be. A Clarkton kitűnő példáját 
mutatja annak, hogy Gorkij művészi kísérlete, melyet fegyverként hasz
nál a haladó külföldi író, miként vesz részt napjaink elvi küzdelmeiben.

Igen érdekes, újszerű jelenségek figyelhetők meg az utóbbi évek 
francia irodalmában. Helyénvaló itt is ismét megemlékeznünk Gorkij 
hagyatékának halhatatlan érdemeiről.

Gorkij műalkotásai, esztétikája, cikkei és egyénisége maga is fon to* 
szerepet játszottak egész sereg kiváló francia író művészi fejlődésében. 
Egyesek közülük — Louis Aragon. Jean Cassou, Leon Mussinac —• 
vezető helyet foglaltak el a francia ellenállás irodalmában.

Vegyük Aragon «A kommunista ember» c. prózai művét. Ez egyike 
az utóbbi évek legkiválóbb művészi publicisztikai alkotásainak. A követ
kező sorokat olvashatjuk benne:

«— És a kommunista ember egyáltalán nem egy távoli ideál meg
testesülése. — Nem üres absztrakció, hanem reális lény, mely a valóság
ban fejlődik ki nemzetünk gazdag és véráztalta földjén s a nemzet nem 
úgy tekint rá, mint mesebeli alakra, hanem mini saját húsára és vérére... 
A kommunista ember nem a lélek terméke, ö  létezik. És semmi sem 
állítja meg többé az élei átalakításában, a föld arculatának megváltoz
tatására. »

Ezeknek a soroknak komoly értelme van, nem csupán eszmeileg, 
hanem esztétikailag is. A művész meg van győződve arról, hogy az 
ideál megtestesülése, a jövő emberének előképe megtalálható a reális 
életben, a földön. Meg van győződve arról, hogy a művészet képes rá és 
kell is. hegy megtestesítse az élő és harcoló reális ember szépségét s 
ugyanakkor segítenie is kéül az élet forradalmi átalakításában. Épen 
ebben látja a modern művészet fontos feladatát. És mélységesen igaza 
is van.

Az a gondolat, hogy a teljes humanizmushoz hozzátartozik az ellen
séggel szemben való kíméletlenség, nagy erővel nyer kifejezést Élnard 
«Elnézéssel kereskedők» e. versében (prózai fordításban).

Nincs drágább kő,
Mint bosszút állani az ártatlanokért',
Nincs ragyogóbb ég,
Mint az a nap, melyen elesik az áruló,
Nincs boldogság a földön addig,
Míg el nem búcsúztunk a hóhéroktól.

Mégegyszer kiemeljük: midőn a gorkiji tradíciónak a modem kül
földi írók munkásságára való hatásáról beszélünk, nem feltétlenül Gorkij 
utánzására, vagy épen tudatos követésére gondolunk. Minden író egyéni 
módon fejlődik, saját útjait járja s minden igazi nagy írót elsősorban
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az élcf, nem pedig az írói tradíció mozgat, Azonban a modern külföldi
irodalomban mégis azoknak az eszméknek az alkalmazását látjuk, 
amelyeket művészi téren Gorkij fejezett ki először. Azoknak a művészi 
princípiumoknak alkalmazását látjuk, melyeknek épen ő a szülőapja. 
Ezek az eszmék, ezek a művészi princípiumok áthatották a világirodal
mai, bejutottak számos nyugati író tudatába, különösen azckéba, akik 
régen és szorosan belekapcsolódtak a kommunista mozgalomba, s eset
lég ezeknek az íróknak egyike sem hasonlít túlságosan Gorkijhoz egyéni 
miivészi arculatát tekintve.

A gorkiji tradíció váratlan és ragyogó formában érvényesült korunk 
német irodalmának egyik legkiemelkedőbb müvében; Anna Seeghers 
«Hetedik kereszt» c. regényében, mely a második világháború idején
keletkezett.

Mint ismeretes, egész sereg német könyv van, mely az antifasiszták
nak a börtönben vagy a koncentrációs táborban való .férfias magatar
tását rajzolja meg (W. Langhoff: «A mocsár katonái»- W. Bredel: Kí
sértés»). De ezeknek a könyveknek a szerzői nem törekedtek annak a kér
désnek a feltevésére: mi történt a koncentrációs táborok küszöbén belül? 
Nem tudták meglátni és megmutatni, hogy a német lakosság milyen 
alaposan alávetette magát a fasizmus fertőzésének. S ez sokat levon a 
könyvek realisztikus értékéből.

Anna Seeghers Hetedik Kereszt c. regényéljen a fasizmus elleni harc 
témája sokkal inkább elmélyül. Az írónő antifasiszta bajtársait kihozta 
a koncentrációs táborból s szembeállította őket a hitleri propaganda 
által megfélemlített és elbutított nyárspolgárok tömegével. Hét volt 
fogolynak tragikus sorsát mutatja be, akik a táborból való szökésük 
után hamarosan úgy érzik, hogy el vannak szigetelve és szinte elkerül
hetetlenül halálra vannak ítélve.

A regény főhőse — egyetlen a hét közül, akinek sikerül megmene
külnie — a fiatal kommunista munkás, Georg Geissler. Eleven, elbűvölő, 
vérrel-teli, realisztikusan ábrázolt emberi figura.

Az írónő hőset tragikus körülmények közepébe állítja. Előtte szinte 
legyőzhetetiennek látszó akadályok komorjának Nehéz hasonló gondol
kozásé barátokat találnia. S itt áll előttünk az a konfliktus, melyet oly 
jól ismerünk Gorkijból. Egyik oldalon van a harcos ábrándja és ösztö
kélnie, a másik oldalon a polgár látszólagos, hazug okossága.

G. Geissler találkozik egy másik menekülttel, Fühlgrabbéval. Ez azt 
indítványozza, hogy szüntessék meg az ellenállást s jelentkezzenek ön
ként á Gestapónál: meg van győződve arról, hogy nem érdemes küzdeni 
annyi ellenféllel szemben. Hallván Georg kategorikus tiltakozását, ezt a 
szót veti oda neki: «Esztelen!»

Hasonló vita alakul ki a regény egy másik epizódjában is. Itt volt 
barátja, Paul áll szemben Georggal, aki megadta magát a fasiszta ható
ságoknak. Paul azzal akarja igazolni magatartását, hogy utal a köztár
sasági spanyolok vereségére: «Látod, ők hosszan állottak ellen, mégis 
likvidálták őket.. .»  Az ő szemében Georg csupán fellegekhen járó 
ábrándozó.

De az írónő az elbeszélés minden mozzanatával hősének forradalmi 
dacát igazolja. Merész menekülése révén Georg nem csupán saját életét 
menti meg, hanem férfiasságot önt azokba az elvtársaiba is, akik a fog
ságban maradnak.

Lehetne részben szemrehányásokat tenni Anna Seeghersnek, hogy 
nem fedte fel teljességgel regényében mindazokat a nehézségeket, ame
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lyekkel össze kellett ütköznie hősének: a fasiszta Németország valósága 
sokkal borzalmasabb volt, mint ahogy azt a Hejedik Kereszt mutatja. 
De a regény témája olyan, hogy már nem fér teljességgel bele a német 
keretekbe. Annak az embernek morális erejét dicsőíti a regény, aki 
haladó eszmékért lelkesedik s akit a kommunista mozgalom nevelt. 
Anna Seeghers azt mondta el könyvével, hogy a felszabadító igazságos 
harcnak még akkor is értelme van, ha ideiglenes vereségeket kell is 
elszenvednie s ha nincs korai sikerre remény.

Napjainkban a nihilizmus, szkepticizmus és hitetlenség dekadens 
prófétái gyakran a józanság maszkját öltik magukra. A nyugati kom
munista írók tevékenyen igyekeznek ellenállni ezeknek a cinikus, ellen
séges prófétáknak. Gorkij annak idején ráirányította az írók figyel
mét « . . .  annak meglátására, hogy a régi szenny gőzölgő rothadásaban 
ott sziporkáznak és lobognak a jövő tüzecskéi.» M. Gorkij: Irodalonk- 
kritikai cikkek, 469. lap.) S ezért dolgoznak a haladó külföldi művészek. 
Nagyon fontos, hogy Aragonnál, Fastnál, Seeghersnéi, de különösen 
Fucsik: Üzenet Az Élőknek c. csodálatos könyvében — mindnyájuk hőse 
nem valami kiagyalt, absztrahált hőse a régi romantikának, hanem a 
jelenkor reális haladó embere, korunk igazi hőse, akit a felszabadító 
kommunista mozgalomban lehet megtalálni, aki pontos tervek szerint 
dolgozik és aki előképe a jövő emberének.

Kétségtelen, hogy ezeknek az íróknak a munkássága magának az 
életnek a visszatükröződése. Elsőrenden ugyanis az osztályharc gyakor
lata révén állt elő. De a szovjet irodalomnak, a szocialista realizmus 
irodalmának a tanulságai, melyeknek alapjait Gorkij vetette meg, végte
lenül megkönnyíti munkájukat és segítségükre van a nehéz esztétikai és 
műalkotási problémák megoldásában.

Ebben az összefüggésben külön meg kell emlékeznünk az. irodalom 
fejlődésének tendenciáiról az új demokrácia országaiban. Ott nagyon 
kedvező objektív előfeltételek vannak adva az irodalom fejlődése szá
mára, mely közel áll a szocialista realizmushoz. Ott az élet ad az íróknak 
lehetőséget arra, hogy ne csudán a szabadságharc hőseinek a képét mu
tassák be, hanem a népnek mint teremtő erőnek az arculatát is meg
mutassák. Kritikánk már mé Ital la az olyan müvek alapvető jelentőségét, 
nint Jan Drda Néma Burr k: j és mint a Bolgár Elbeszélések. Ezek 

a könyvek az újnak tenném nv rügyei.
Amint látjuk, az utóbbi évek külföldi irodalmában nagyon fontos, 

komoly tendenciák törtek felszínre Egy egész sereg olyan mű jelent 
meg, melyek eszmeileg és kidolgozás tekintetében rokonok a szocialista 
realizmussal.

De hiba volna meg nem látnunk, hogy mennyiségileg igen kis helyet 
foglalnak el a kapitalista országok irodalmában, melyben a hanyatlás 
folyamatai uralkodók. Hiba volna meg nem látnunk, milyen nehézségek 
és milyen akadályok komplikálják Nyugat haladó művészetének fejlő
dését. A burzsoá ideológia és esztétika nyomása olykor még olyan be- 

-ületes és tehetséges művészek alkotásaiban is meglátszik, ak«k teljes 
őszinteséggel gyűlölik a burzsoá rendszert.

Gorkij a «Valóságról» c. cikkében a következőket írja:
«Európának és Amerikának összes becsületes és tehetséges irodal

mára, hibáztatva a kapitalista állam életviszonyait, kitűnően látja, hogy 
a burzsoá valóság gyütri és eltorzítja az embert. Őket őszinte és többé- 
kevésbbé mélyen megindítja egy emberi kisebbségnek a kapitalista állam
ban való védtelen helyzete s ők mindnyájan védik az egyénnek a sza-
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bánsághoz való jogát. Es elragadtatván a személyiség védelmének lovagi 
gesztusától, egy kissé mindig parádézna saját ntíöies ges tusaikkal, nein 
veszik észre, hogy a személyiség sokkal jdbbart megtanult szenvedni éfc 
panaszkodni s fezt sokkal ügyesebben csinálja, hogysém hajlandó völfla 
harcolni azok ellen a ' ‘ rülméiiyek ellen, atnelyek szenvedéseinek és 
panaszainak okozói.» (M Gorkij: Irodalomkritikai cikkek. 465. lap.) y

Ezeket a szavakat teljes egészükben lehet vonatkoztatni a nyúgati 
írók néhány könyvére, melyekben a burzsoá világ képteleli volta úgy 
rajzolódik ki, mint valami majdnem kozmikus, elháríthatatlan rossz, 
melynek középpontjában a »kisember» szánalmas figurája áll, akit örök 
bizalmatlanság s meghatározhatatlan páni félelem tölt el. Erre jellemző 
példa I. Wohlfahrt «A Teeker Banda» c. munkája, melyet a szovjet 
olvasók olv jól ismernek.

f)e a nyugati írók olyan műveiben IS, melyekben az embér nem csak 
szenved, bánéin harcol is, igen gyakran láthatok idegen halasok nyomai.

Térjünk Vissza II. Fast Claikton c. munkájához. Ennek a regény
nek a jelentősége kétségtelenül nagy. De vannak bertne olyan bosszantó 
elemek, melyek ellentétben állanak alapeszméjével. A művész az osztály- 
harcnak a háborűuíáni Amerikában való élességéről beszél, de kissé 
idealizálja a háborűalatti amerikai helyzetet. Fölfedi a íhifíSöá erkölcs
telenségét és utálatosságát, néha túlságosan is belülről fedi fel őket, 
elragadtatja magáit a lelki eltévelyedéseknek demonstrálásával, amely 
oly jellemző a burzsoá amerikai irodalomban. Ha nem volnának ezek a 
nyilvánvaló hiányok, a regény értéke még jelentékenyebb s még kétség
telenebb lenne.

Több mint húSz évvel ezelőtt Gorkij figyelmeztetett néhány kezdő 
szovjet írót, hogy dz «ÓtestaméhtUlhi Adóm», a «tegnáp emberkéje» ért
hetőbb és érdekesebb számunkra, mint «...Prometheus, az égi tűz elrab
lója s az iStedek ellensége.*1 Ezt a figyelmeztetést teljes joggal lehet 
adresSzálni néhány, a demokratikus táborhoz tartozó, külföldi íróhoz. 
A naturalizmus tehetetlensége, mely a kicsinyes és képtelen fixálásához 
szokott, efősen érzik müveikben.

HänS Marchwitza antifasiszta német író nemrégiben cikket írt Gor
kijról. Többek között ezeket mondja róla: «Gorkij vezetett engem elő
ször a helyes útra s ő mutatta meg nékem, mit és hogyan kell írnám.»2 
De nézzük csak meg Mafehlvitza nemrégiben megjelent könyvét mely
nek címe «Ifjúságom». Ez az író legjelentősebb alkotása. Valamelyes 
rokonságban á-1 Gorkij önélétrtfjsti trilógiájával. A proletárnak gyermek
koráról és ifjúságáról von szó benne, aki a munka és a nélkülözések 
zord iskoláját, az élet különböző «egyetemeit» járva ki, válik éretté. 
Mélységes őszinteséggel és érővel mesél a művész a burzsoá rendszer 
«óltaos törteiméi*-ről. s a dolgozó osztálynak a kapitalista Kurópúbnn 
való súlyos és nyomorúságos helyzetére]. De valahogyan igen kevés szó 
esik a könyvben a tiltakozásnak és haragnak a i'etköltéséről, nem csupán 
a dolgozó osztályban. hantin a bősben is. Nem tekintve azt. hogy az 
elbeszélés az októbert forradalom után ér véget abban a pillanatban, 
midőn Nytlgat Eurépában kezdődik a forradalmi fellendülés --  mi mégis 
alig lát juk, hogyan tükröződnek vissza ezek az események a regény hősé
nek tudatában. Nem jelenti vájjon ez aZt, hogy az Íré», noha tudatosan

1 M. Gorkij: Irodalomkritikai cikkek. 294. lap
2 Hans Marchwitza: Gorkis Einfluss auf die deutsche Seeie, —- Tägliche 
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kOVCtní uhiilln a golklji hágydtiltihybkítt, mégsem lUdtá rigókat teljésen
ii IIJágúéVA téliül?

A l'ítioitlftll külföldi sajtóban néha srtmBö kell iiéíiií az ilyesfajta 
arguhiehtuninlál: a kapitalista Vulösög küdüs és VÍS92atuS/.itO. Váj Jé ft a 
művésznek nihcs-e jdgábán ti világtól ügy&rtölyatt bftl-lís és viüSrátftsillö 
képet f-äjrollti? A külföldi írók ulyküf, n lrgűsziftlébb öéSndéklÖl vezé
relve öűkényteleniU a tlékutlebs SaöfiziUfik halójába kefíilriek Ilyen Ség- 
fizmákru példát lehetett ttíliUfii neűirégiLeh azökriäk a fdiyóirátoktták 
egyikében, melyet Németországban haladó művészkörök adnák ki. Mog- 
HVllVá rt diszkussziót dz 0 l¥6 §61'kal; :t szerkesztőség többek közölt Ilyen 
irányú kérdéseket lelt lel nekik< .Vükséges-c, lkigy rt művészet hamisan 
ábrázolja a valóságot, elkenje ásóiba!( és szakadásait; vügv bedig hűsé
gesen kcll-e ábrázolnia azt ? V:\jjdit nein mhet-é ilyen tHsZhannóűikus 
időben dblgozva, mint a mienk, olyan képeket alkuim. melyeknek a 
diszharmónia az alapja.;.» (Die bildende Konst, 1047. 0. sz.)

Gorkij saját művészi gyakorlatával inát tégott feleletet adott e/ekre 
a kérdésekre Ö kíméletlenül híven Ábrázolta a kizSáklpAnVoSó rendszer 
(borzalmait, minden csorbáját és szakadását. De ugyanakkor, élesen 
érezve és visszatükrözve a forrndahmmlötti korszak ellentmondásait 
(diszharmóniáját), maga mint művész »etil adta meg magát ennek a 
diszhafmóióátuik, nem kapitulált előtte, ö maga magában a valóságban 
találta meg azokat az erőket, amelyek alkalmaink a jövő harmó
niájának megteremtésére, alkalmasak a szocialista ideálnak az 
életbe való átvitelére. Ebijén at értelemben is Gorkij tapasztalata kolöSz- 
száíis jelentőséggel bír azoknak a művészeknek a számára, akik most 
a kapitalista világban dolgoznak. Ha a forradaloméiért ti Oroszország va
lósága Gorkijt feljogosította forradalmi optimizmusra s entiek az opti
mizmusnak művészi ábrázolására, akkor nem sokszorosan kedvezőbbé 
napjaink progresszív íróinak helyzete, akik kortársai a szocializmus a 
föld egyhatodán való diadalmaskodásának, akik szemlélői s olykor tevé- 
kehv részesei a fasizmus széiröfebolásának, s akik megérték azt, hogy 
a kómnlunislh mozgalom fellendülőben van az egész Világon?

Tizenöt évvel ezelőtt Párizsban Összeült az írók kongresszusa a kül
térii megvédése érdekében. Gorkij nem Volt ott ezen a kongresszuson, de 
míhiba lAthätiitläftul mégis jelen lett volna ott: lelkesítő és leltre indító 
szava segített a "haladó irodalmároknak abban, hogy együttesen lépjenek 
fel a fasizmus élteti.

Gorkij neve számtalanszor elhangzott az intelligenciának nemrég 
megtartott második nemzetközi gyűlésén is: a kultúra művelőinek a 
béke védelmére Wroelaw-ban összehívott kongresszusán.

A demokratikus Lengyelországnak írói és tudósai, akik magukra 
vállalták a kongresszus előkészítésének és megszervezésének nehéz mun
káját, nagyon jól ismerik és nagyra becsülik Gorkij hagyatékát. Erről 
szemmellátható bizonyságot tettek azok a lengyel irodalmi folyóiratok, 
melyeket a kongresszus megnyitására bocsátottak ki. Ezekben számos 
(iorkijra való utalást, Gorkij fényképeit és cikkeiből vett tömérdek idéze
tet lehetett látni.

1. Ehrenburg felszólalásában, melyet azok ellen az imperialista pro
pagandisták ellen intézett, akik a nyugati kultúrát szembe akarják állí
tani a Szovjetunióval, így beszél: «De ki volt R. Rolland barátja és szá
mos író tanítója Nyugat-Európában és Amerikában más, mint M. Gorkij? 
A fiatal szovjet irodalom sok mindenre megtanította a többi országok 
íróit, mindenek előtt az. emberhez, a munkához és művészi alkotáshoz



való új viszonyulásra. . .  Ehr-enburg eme szavainak megerősítését épen 
maga a -kongresszus részvevő gárdája adta. Különböző országok haladó 
írói voltak részvevői, azok, akik szóval, tollal és személyes részvétellel 
az emberiség szabadságharcaiban megtették a magukét a világ kultúrájá
nak megvédését illetően: M. A. Nexö, Anna Seeghers, Julian Tuvim, 
Paul Éluard, Jan Drda, Ludmil Sztojanov, J. Amado, Léon Moussinoc, 
Friedrich Wolf, Willy Bredel, Műik Radzs Anand és egy sereg más. Ezek 
közül sok írónak Gorkij tapasztalatai segítettek eszmei és művészi két
ségeik idején.

Forró együttérzéssel fogadta a kongresszus delegátusainak többsége 
D. Zaszlavszkij rögtönzött rövid beszédét, aki «menet közben*, talpra
esetten látta el a szovjetellenes rágalmazók baját.

Mikor a canterbury érseki helynök, Hewlett Johnson melegen gra
tulált Fagyejevnek előadása sikeréhez; mikor a Francia írószövetség 
elnöke, Maurice Bedel arról a humanista misszióról beszélt, melyet a 
mostani orosz irodalom végez; midőn Románia delegátusa arról a jóté
kony hatásról beszélt, melyet a szovjet kultúra gyakorol hazája demo
kratikus kultúrájának fejlődésére; midőn J. Amado büszkén felso
rolta azoknak a szovjet íróknak a regényeit, melyek az ő portugál 
anyanyelvére le vannak fordítva; midőn a lengvel fiúk és lányok sokáig 
ácsorogtak a wroclawi Politechnikum bejáratánál, hogy lássák Fagye- 
jevet, Solochovot, Eflrenburgoí, Leonovot, Kornejcsukot, hogy meg
szoríthassák azok kezét, autogrammot kérjenek tőlük: — ezekben a 
különféle nagy ts kis dolgokban, a szovjet ország iránti szeretet és figye
lem jeleiben az az élcsapati szerep nyilvánult meg, melyet a jelenkori 
emberiség társadalmi és kulturális fejlődésében játszik.

A régi gorkiji kérdésre>- «kivel vagytok ti, kultúra mesterei?» — a 
kongresszus részvevőinek többsége Wroclawban így felelt: a Szovjet- 
únióval!

A szocializmus és a demokrácia erqi legyőzhetetlenek, a különböző 
országok becsületes, tehetséges és haladó kultúrmunkásai egybekovácso- 
lódtak a dolgozó tömegekkel az imperialisták megsemmisítésére. Egybe
kapcsolták alkotó munkájukat a népi tömegek szabadságharcával. És ebben 
segítségükre van a nagy orosz újító művésznek, a nép fiának, a harcos
nak — A. M. Gorkijnak halhatatlan öröksége.

Tamara Matileva
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N É P N E V E L É S  É S  K U L T Ü R A
A L E N G Y E L  N É P G A Z D A S Á G I  T E R V B E N

Jelképet is találhatunk abban — semmiesetre sem véletlen azonban 
—, hogy az Atlauli Szerződés évében a kapitalista háborús uszítok lombo
lásának és beszámíthatattanságának évében, az állhatatosan és megingat- 
hatatlanul békés Lengyelország, mint a Szovjetunió vezetésé alatt álló 
egész béketábor, elsöízben illeszti be Nemzetgazdasági Tervébe a kulturá
lis tervet. A másik világhoz, az atombomba révületében ringatózó, tűnőiéi
ben lévő világhoz szólnak Piotr Sciegienny papnak, Lengyelország nagy 
parasztforradalmárának a zsarnokuralmak arcába vágott szavai: „Ezek 
. . . .  (az uralmak) milliókat adnak ki évenként a lehető legtökéletesebb 
háborús gy ilkoló-szerszámokra. . . ,  de sajnálják még az ezreket is az ok
tatás és a tudás általánossá tételének céljaira, az iskolák és a tanítók el
tartására, tudományos könyvekre, a találmányok kezdeményezésére és 
jutalmazására, gyári és mezőgazdasági gépekre, pedig mindez a társadalom 
előnyére és hasznára válnék.“ A mi világunk, az ú j világ, a szocializmus felé 
való menetelés győzelmes világa, valóra váltotta Marx szavait a „a szen
vedő, de gondolkozó emberiség és a leágazott gondolkozó emberiség“ kap
csolatáról — ez a kapcsolat Lengyelországban egyre magasabb fokon i'úzi 
össze a gondolkozó termelő dolgozókat és azokat a gondolkozókat, akik 
alkotó munkát végeznek.

Valóban nem csupán véletlennek tekinthető az a néhány milliárd 
zloty, amelyet a lengyel gazdasági terv művelődési, oktatási és kulturális 
célokra irányoz elő, ez az összeg nem csupán a további tevékenység hatá
rait szabja meg. A lengyel terv élő társadalmi tartalommal telített határo
zott építmény formáit jelöli ki. Az oktatási, tudományos és kulturális terv 
szervesen kapcsolódik mindahhoz, amit más keresztmetszetben mint az 
ipar hatalmas növekedését, mint a mezőgazdaság tervszerű fejlesztésére 
való törekvést, mint a jólét állandó javulását szemlélhetünk. Nem más 
ez, mint a haladás ellenségei ellen indított könyörtelen osztályharc, az 
ártalmas ösezesküvők, semmittevők ős rosszindulatú elégedetlenkedők 
elleni küzdelem folytatása. Az oktatási, tudományos és kulturális terv 
ugyanis csupán más megjelenési formája ugyanennek a folyamainak és 
ugyanannak a társadalmi erőfeszítésnek, amelyből a munkaverseny, az 
észszerűsítés, az újítás, a takarékosság hatalmas társadalmi mozgalma szü
letik. Ez a terv velejárója annak a folyamatnak, amely új erkölcsiséget 
hoz léire, megteremti az alkotómunkához való új viszonyt és tehetővé 
teszi, hogy az egyszerű ember ne akarjon többé egyszerű egnber maradni 
és ne is legyen szükség arra, hogy annak megmaradjon, mivel megvan 
a lehetősége -— és ez cgvre gyakrabban meg is történik —, hogy ország
szerte ismert esztergapadkezelő, fűtő, bányász, paraszt váljék belőle a 
kitűnő könyvelő, üzletvezető, mérnök, közgazdász, történettudós, biológus, 
irodalmár, zenész vagy képzőművész oldalán.

Az Egyesült Lengyel Munkáspárt programmnyilalkozatátt e  múlt év 
decemberében jóváhagyta az Egyesülési Kongresszus. Ennek eszméi fény
szóróként világítják meg Lengyelország követendő útját. Ez a nyilatkozni: 
oiy éles fényt vet a kulturális fejlődés útjára is, hogy’ nemcsak a cél áll 
előttünk világosan, hanem az is, miként haladjunk. Nincs ebben semmi 
esetlegesség. „A szocializmus felé haladó lengyel népi demokráciának —.
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mondja ki az Egyesült Lengjél Munkáspárt programúi ja — kultúráik 
téren alapvétő változásokat kell véghez vinnie. Az a feladat hárul reúnn 
hogy a lengyel kultúra haladó alkotóinak eredményeit mindén szektor
ban átvegyük, megteremtsük a kapcsolatot a lengyel kultúra valamennyi 
haladó, humanista és demokratikus hagyományával. . .  A népi demokrú 
ciának ezen feladatok teljesítése érdekében le kell küzdenie a nemzeti 
kultúra minden maradi elemének befolyását. Elengedhetetlenül szükséges 
a népi tömegek törekvéseit szem előtt tartó kultúra, tudomány és művé
szet fejlesztése, hogy mindez a dolgozók szükségleteit elégítse ki és a 
nemzetet a humanizmus, a demokrácia és a szocializmus szellemében 
nevelje . . Az Egyesüli Lengyel Munkáspárt programmnyilatkozata 
a továbbiakban meghatározza, hogy ilyen kultúra megteremtésének elő
feltételei: az analfabetizmus teljes felszámolása, az oktatásügy tovább
fejlesztése minden fokon — mindenekelőtt a szakiskolák viszonylatában 
—, a városi és falusi kulturális intézmények kiépítése, a kulturális vív
mányok hozzáférhetővé tétele a népi tömegek számára, valamint a dol
gozók tevékeny részvétele az új kultúra kialakításában. Az Egyesült Len
gyel Munkáspárt programúi ja a továbbiakban hangsúlyozza, hogy az okta
tást, a tudományt és a kultúrát a marxizmus-leninizmus szellemével kell 
átitatni. A népi tömegek törekvéseivel szoros kapcsolatot vállaló új oktató, 
tudományos és kulturális káderek nevelése szükséges.

Az Egyesült Lengyel Munkáspárt programmjának megvalósítására 
állhatatosan törekedtek az elmúlt négy év folyamán is. A nehézségek és 
az ellenállás legyőzése nem volt könnyű. Mindennek azonban a fordulat 
évében, a lengyel munkásmozgalom egyesülésének első évében, a Három
éves Terv utolsó évében, a Hatéves Tervet megelőző évben, amikor a len
gyelországi szocializmus alapjait lerakják, újabb és teljesebb jelentősége 
van.

A növekedés dinamikája
A lengyel parlament nemrégen történelmi jelentőségű határozatot 

hozott az analfabetizmus felszámolásáról. Ez a tény közismert, felesleges 
lenne reá részletesebben kitérnünk. Ugyancsak feleslegesnek látszik az 
1949-es oktatási és kulturális terv költségvetési számadatainak részlete
zése. Ezektől függetlenül azonban helyénvalónak látszik a hivatkozás 
néhány számadatra és összehasonlításra, mivel ezek jelentősége rendkí- 
vülá és azt igazolják, hogy a mennyiségi változások új minőséget hoznak 
létre, rámutatnak a folyamat dinamikájára és központi problémáira.

Vizsgáljuk meg az utolsó háború előtti, az 1938/39-es iskolaév, 
továbbá az 1948-as statisztika és az 1949-es terv számadatait Lengyel- 
ország különböző fokú iskoláira vonatkozóan. Figyelembe kell vennünk, 
hogy a második világháború kitörése előtt Lengyelország lakossága meg
haladta a 35 milliót és jelenleg mintegy 25 millióra tehető. Első pillanat
ban kitűnik, mily nagy minőségi különbség mutatkozik a népi demokrácia 
négy-ötéves fennállása óta, a szocializmus alapjainak lerakását megelőző 
fázisban elért eredményei és a két háború között eltelt húsz év — uram 
bocsáss — ,,vívmányai“ között. Ha a különböző fokú iskolákat látogató 
gyermekek számát, az összlakossághoz viszonyítva az 1938/39-es iskola
évben százzal tesszük egyenlővé, akkor a lengyelországi oktatásügy fejlő
désének' mutatószámát az utolsó háborúelőtti iskolaévhez mérten a követ
kező százalékarány' fejezi ki:

Óvódások: 1948-ban 330%, az 1949-es terv szerint 353%. Alapfokú 
iskolások: 1948-ban 97%, az 1949-es terv szerint 102%. A különböző



típusú középiskolák (és tanfolyamok) látogatói: 1948-ban 400%, nz 
1949-es lev szerint 535%. A főiskolás és egyetemi ifjúság számaránya 
(szakfőiskolák nélkül); 1948-ban 223%, az 1949-es terv szerint 230%. 
Ezenkívül a szakfőiskolások arányszáma (pedagógusjelöltekkel együtt;; 
1948-ban 15.000, az 1949-es terv szerint pedig 17.000-nél több. Mindezek
hez járul továbbá az 1948-ban Itlsöbbfokú tanfolyamokon átképzőit 
luOO-nél több hallgató. Ezek száma az 1949-es terv szerint 3000 fölé emel
kedik, ez utóbbi adatnak azonban összehasonlítási alapja sines a múlt
ban. Ide kell még kapcsolnunk a következő adatokat is: Lengyelországban 
a különböző felnőttek számára rendezett tanfolyamokon, társadalmi mun
kára képesítő iskolákon, népfőiskolákon 1948-ban 348.000-nél többen 
tanultak és az 1949-es terv szerint több mint 412.000-en nyernek képesí
tést. Ezeket a hatalmas számokat sem érdemes párhuzambö állítani az 
1938/39-es tanév elenyésző számtöredékeivel.

Ezek a mutatészámok és adatok nem tökéletesek és nem is lehetnek 
teljesek. Mindenekelőtt nem veszik figyelembe a különböző fokozatokon 
bekövetkezett életkoreltolódást. A lengyelországi különböző fokú taninté
zetek hallgatóinak életkoreltolódása sokkal jellemzőbb képet mutatna a 
bekövetkezett változásokról. Az adatok azért is tökéletlenek, mert a muta
tószámok és a végeredmények nem számolnak be a kiteljesedés ismeretes 
minőségi jellegéről. Nem juthat bennük kifejezésre a falvak oktatásügyé
nek hatalmas lendületű fejlődése, a tanulóifjúság társadalmi összetételének 
alapvető változása a munkások és parasztok gyermekei javára. A száraz 
számok nem beszélnek az oktatási rendszer egyre jobban haladó válto
zásáról, nem domborítják ki kellően a szakoktatás szerepét, a nők szá
mának növekedését a különböző fokú tanintézetek hallgatói sorában és — 
a dolgok természetéből következően — nem lehetnek tekintettel a tudo
mányos oktötás kvalitatív és kvantitatív emelkedésére.

A lengyel társadalom élete már helyzetéből következően is, belső 
struktúrájának eredményeként egyre jobban kiteljesedik, dinamikusabbá 
válik, egyidejűleg fejlődik horizontális és vertikális viszonylatban. Mine 
miniszter legutóbb a Takarékossági Tanácskozáson ennek a ténynek gaz
dasági vonatkozásait vizsgálta és kijelentette, hogy az új lengyel életnek 
egyre több acélra, húsra van szüksége, az új életforma igényei megnöve
kedtek a fogyasztási és a termelési javak iránt. Mine miniszter észrevéte
lei az oktatás, a tudomány és a kultúra vonatkozásaiban is érvényesek. 
Lengyelországnak egyre több valóban jól képzett szakemberre van szük- 
- égé. Ehhez az oktatásügy, a tudományok hatalmas fejlesztése és egyre 
több és újabb kulturális igényt kielégítő eszköz szükséges. Ma már csar 
a múlt rosszemlékű kísérleteként lebeg előttünk a széltébeal-hosszában 
(erjesztett hazug jelszó, amely „esztelen értelmiségi túltermelés“ meséjével 
áltatta a tömegeket.

Az oktatási, tudományos és kulturális terv ugyanazt mondja, amit 
a lengyel ipari, mezőgazdasági, közlekedési, építésügyi tervekben olvasba- 
ank, szoros kapcsolatban van a foglalkoztatottság, a munka termelékeny- 
'ge, a nemzeti jövedelem fokozásának tervével. Lengyelország tervei az 
jdigi eredményeken alapulnak és arra vesznek irányt, amire a népi 

demokrácia törekszik és ez nem más, mint a szocializmus.
Az 1949-es terv az iskolai és iskolánkívüli könyvtárak számának 

l ataknas növelését irányozza elő. A kulturális forradalom lényegét három 
adat érzékelteti legjobban: 1949-ben 0  falusi könyvtárak száma 1805-ről 
3005-re (vagyis 66.5%-kal), a közkönyvtárak köteteinek száma 5 millióról
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7.5 millióra (vagyis csaknem 53 százalékkal) és a nyilvános köles önkény v* 
tárak száma 5U0Ü-röl 20.000-re (vagyis 300 százalékkal) emelkedik. A 
könyv valósággal rohamra indul a lengyel tömegek felé. A falvak viszony
latában pedig valóban bravúrosnak mondhatjuk ezt a rohamot, amely 
vállvetve halad a másikkal — ez különben lényegében azonos vele— a 
mezőgazdaság műszaki és szervezési elmaradottságának felszámolása érde
kében folyó összpontosított támadással. Forradalom ez, nem is tekinthet
jük másként.

Vizsgáljuk meg ugyanennek a folyamatnak még egy arculatát. A rádió- 
előfizetők száma 1949-ben 940.000-röl 1,290.000-re emelkedik. Vegyük 
tekintetbe, hogy ez 1939-hez viazoaiyívia a lakosság akkori arányához 
képest 79%-os emelkedés. Ugyanekkor a falusi vezetékes rádióhálózat 
házi hangszórótulajdobosainak száma az 1943-aß 10G.üü0-röl ebben az 
évben 181.000-re növekszik, ez pedig csaknem 71%-os sikert jelent egyet
len év alatt. Lehet-e szavuk a szőrszálhasogató részletkrilikusoknak és a 
széplelkaknek ilyen tényekkel szemben?

Lengyelországban 27%-kal több lesz a mozi, a vándormozik száma 
139%-kai emelkedik. 152%-kól főbb előadást tartanak a vándormozik 
1949-ben a lengyel falvakban, mint tavaly. 27%-kal több színdarabot adnak 
elő a lengyel színházak, a gyermeksz ínházak előadásainak száma 30%-kai 
emelkedik. Csaknem 24%-kai több hallgató látogatja a sziníónikus zene
karok hangversenyeit. A múzeumokat látogató közönség 57%-kai gyarap
szik.

Ezek az adatok sem teljesek, az igazság és a valóság határai lénye
gesen magasabban vannak, mert ide kell még számítanunk a kultúrköz- 
pentokban folyó nagyarányú munkát, az iskolanélküii körzetek felszámo
lását, a tanulóifjúság anyagi gondozásának fokozását, a könyvkiadási ter
vei rstb., stb. Az egész kérdéskomplexus azonban ily szűk keretek között 
nyilvánvalóan nem ölelhető fel. Ezúttal ceupán mindössze négy lényeges 
kérdés megvilágítása látszik fontosnak.

Kultúra és politika
Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy ez a hatalmas kulturális forra

dalom — csakúgy, mit minden nagy kulturális forradalom — nem „ele
fántcsont toronyból“ indul ki, nem szépleikek csendes szobáiból és még 
kevésbbé kávéházi asztaloktól. Ez a forradalom a társadalmi igazságtalan
ság, a konkrét osztályellenség ellen folyó harc közben valósul meg. Szoro
san összefügg az ipar kiépítéséért, a mezőgazdaság haladásáért, a célszerű 
és észszerű pénzgazdálkodásért, a munka termelékenységének növelésé
ért vívott küzdelemmel. Ezt a látszólag egyszerű és nyilvánvaló tényt 
néhány — és szerencsére csak néhány — tudós és művész nem mindig 
érti és értékeli kellően. A kávéházi kritikusokat ezúttal nyugodtan figyel
men kívül hagyhatjuk. Csupán azokról van szó, akik valóban dolgoznak, 
akiket füt az alkotómunka láza, minden szempontból értékesek. Ezek 
között is akad — szerencsére egyre kevesebb — akik ugyan felfogják 
magukat a tényeket, sőt látszólag nagyon is értelmesen, de képtelenek 
gyakorlati értékű következtetések levonására. Vizsgáljuk meg közelebbről 
ezek tulajdonképpeni problematikáját.

Lengyelország viharos kulturális fejlődésének jellege forradalmi Ezt 
már maguk az idézett számadatok is igazolják. Ha már most ez a forrada
lom a társadalmi bajok ellen indított konkrét osztály harcban folyik, szo
ros kapcsolatban az ugyancsak viharos erővel végbemenő gazdasági ó*-
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általános társadalmi felemelkedéssel, akkor különös értelmet nyer a tudós 
vagy művész, valamennyi alkotó, termeid, tellát dolgozó munkásembac 
állásfoglalásának bármely változata, amely abban csendül ki: „béktsen — 
békésen! — akarok dolgozni, úgy, ahogy én értelmezem a munkát (ez már 
elefántcsont?ornyot jelent), a többi nem tartozik rám. Ez a magatartás és 
gyakorlati következménye értelmetlen mind a munkás, mind a tudós, 
mind a művész viszonylatában, még akkor is, ha festőről, szobrászról, 
vagy zenészről van szó. Ha a kulturális forradalom programmját megva
lósítják — és Lengyelországban meg kell és meg lógják valósítani — 
nagy erőfeszítésre van szükség az ilyen magatartás legyőzésére, a tudósok 
és művészek kiszabadítására „elefántcsonttornyuk“ útvesztőiből és rejte- 
keiből. Ez magával hozza az alkotás minden formájának átalakulását, 
akár tudósról, művészről, kétkezi munkásról vagy mérnökről van szó, 
mert ez a magatartás politikai állásfoglalást jelent. Beszélnünk kell az 
alkotó munka és a politika kapcsolatáról, mert az új életért és új kultú
ráért folyó harcot valakinek végülis meg kell szerveznie. A munkás és a 
dolgozó paraszt érzi és megérti ezt. Lehet, hogy a tudomány és a művészet 
képviselői is érzik. Elengedhetetlenül szükséges azonban, hogy teljesen át 
is érezzék, megértsék ennek jelentőségét és ebből a szempontból vizsgálják 
az Egy esült Lengyel Munkáspárt tudományos és művészeti követelményeit. 
Még az sem elég azonban, ha csupán eljutnak elihez a szemlélethez, 
maguknak is — még akkor is, ha pártonkísüliek — saját területükön 
bizonyos értelemben politikussá válhatnak. Ez az ügy lényeges és nagyon 
fontos. A „Kuznica“ (Kovácsműhely) című tekintély es lengyel társadalmi 
és irodalmi hetilap együk legutóbbi száma ezzel kapcsolatban Slowacki 
szavait idézi: „ . . .  téved, aki azt hiszi, hogy a költészet nemzeti volta nem
zeti tárgyú események leírásán múlik. Az esemény csupán öltözet, esetleg 
olyan test, amely alatt meg kell keresnünk a nemzet vagy’ a világ lelkét.“ 
Korszerűbb nyelven szólva ez azt jelenti, hogy mindabban, amit a művé
szet és a tudomány megismerni kíván, hogy feldolgozhassa, nemcsak 
felületes kép alkotására kell törekednünk, hanem meg kell találnunk a 
végbemenő társadalmi folyamatok lényegét, a legfontosabb útvonalakat, 
amelyeken ezek a folyamatok haladnak. Ez a tudomány és a művészet 
határozott politizálásának programmja. Ez a programúi nem jelent mást, 
mint a széljegyzetek, a véletlen, esetleges, az incidentálisan megfogott, 
észlelt problematikák elvetését. A szocialista követelmény arra irányul, 
hogy a művészet és a tudomány ragad ja meg a nemzet és az emberiség 
nagy, életbevágó, alapvető fontosságú ügyeit, vizsgálja meg azokat, ezek
ből építsen jövőt még akkor is, ha csak a valóságnak némi részletéhez 
férhet hozzá. A tudós és a művész csak akkor juthat el ehhez a magatar
táshoz, ha megvan benne a kellő becsvágy a világ tudományos és eszté
tikai megismerésére és a változtatás, az újjáalakítás, a javítás nagy célja 
vezérli. Ezt jelenti a politika a tudományban, az irodalomban, a zenében 
és a képzőművészetben.

Ennyi elég is az első pontról. Térjünk át a másodikra. Ez sera 
kevésbbé fontos.

Ha az előbbieket megszívleljük, eljutunk oda, hogy már nemcsak 
jogunk, hanem kötelességünk is megvetéssel visszautasítani azt az egy
kori magatartást, amelyből a kapitalista országok mindenfajta kultúr- 
importjának szolgai süvegelése fakadt. Lengyelországnak kulturális erő
feszítése és munkája révén méltónak kell lennie — elég néhány nevet 
említenünk — KopernLk, Mickiewicz, Curie-Sklodovvska, Chopin 
hagyományához. Használjuk fel kellő alázattal mindazt, ami a világ
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kultúrájában valóban haladó volt a múltban és az tttarrtdt mindmáig. 
Merítsünk a Szovjetunió szocialista kultúrájának vívmányaiból. Hüeii 
a leugyél nemzet Hatalmas kulturális hagyományait megillető kegyelethez 
és egyúttal kulturális internacionalizmusunkhoz — vagyis neááfeétliöáí 
szolidaritással mindaz iránt, ami valóban haladást jelent a kultúrában 
— küzdünk a reakciós nacionalizmus és az ugyancsak reakciós koznio- 
politizmus ellen. Kitűnően domborítja ki Fagyejev, bógy a kapitalista 
nyugat inai irodalma annak bizonyítására törekszik: az ember társa
dalomellenes lény, ezenkívül gyenge, nyomorult, ha azonban erős, gonosit 
tettekben juttatja kifejezésre erejét; a kapitalista irodalom emberfeletti 
irracionális szenvedélyekről beszél, gyakran a legkezdetlegesebb nemi 
ösztönökkel indokolván ezt. Ezek szerint az emberektől idegen az érte
lem, az akarat, a belső neihesség és a jobbra való törekvés, belenyug
szunk abba, hogy ilyen a kapitalista világ. A mi programmunk azoilbau 
a szociális!» humaniáamis programúi ja. Mi Gorkijjal együtt Valljuk: ,.a/ 
« szó. hogy ember, büszkén hangzik“. És ha könyörtelenül harcolunk 
a rossz ellen, akkor ez azért van, ne csak hirdessük, hartem gyakorlat
ban is valósítsuk meg, amit Fagyéjev mondott: „A hazaszeretet és a nem
zetek barátsága magasztos emberi érzés, a férfi és nő szereim<• nemes 
és szép, az igazi barátság érdeknélküli, az anya neve szentség, az ember 
azért kapta életét, hogy dolgozzék és alkosson.“

A hivatkozott négy pont közül harmadikként rá kell mutatnunk 
arra: ne felejtsük el, hogy a nevelési és kulturális terv — mint minden 
lengyel terv — egyúttal mozgósítási parancs. Feladata az alkotók, a 
tudósok, a .művészek mozgósítása, a rtépi tömegekben szunnyadó alkotó 
értékek éleire keltése, hiszen a népek maguk alakítják történelmüket és 
ha a szocializmus felé haladnak, egvre öntudatosakban és eélrrttörekvöb- 
ben tehetik ezt. Sem a tudósok, sem a művészek, sem a nevelők, de az 
oktatásügyi kormányzat, a kulturális gépezet tagjai sem adták eddig 
teljes egészében azt. aminek nyújtásába képesek és kötelesek. Hatalmas 
munkaterület nyílik a politikai pártok, a szakszervezetek, a társadalmi 
egyesületek szamára. Ami az Egyesült Lengyel Munkáspártot illeti, nyil
vánvaló. hogy ebben a tekintetben még az eddiginél is többet, ész
szerűbbet és céltudatosabbat kíván tenni minden tágja.

Ai új htimtihi-fnuü.
Negyedik pontként foglalkoznunk kell egy szorosan idetartozó kér

déssel. Az egész világot hatalmas háborúellenes népmozgalom járja út. 
Ezt a tudomány és a kultúra képviselői indították el, mindenekelőtt a 
Szovjetunióból és a népi demokratikus országokból. A párizsi világbakt 
kongresszuson résztvevő lengyel küldöttség azt bizonyítja hogy az igaz
ság ä mi oldalunkon van és ezt az igazságot számok és tények támaszt
ják alá, ez az igazság megdönthetetlen. Ez az igazság a növekvő erő, 
á fokozódó jólét, a kiteljesedő kultúra igazsága. Lengyelországban az 
egyszerű emberek, akik megszűntek köznép lenni, percről-percre ková
csolják Cilitek at erőitek, jólétnek és kultúrának igazságát. Az ilyen 
konkrét igazság meggyőzheti a háború és a támadás ellenséges érőit is.

Ezért hisz Lengyelország a jövőben és az életben. Ezért hiszünk az 
emberben. Ezért építjük mindéhtiápi néhéz, de már nem rabszolgamun
kával őzt a rendszert, amelyben Már* szavaival: «Nem lesz mindenki 
Raffaéllé, de mindenki, akiben Rüifael tehetsége szunnyad, szabadon 
fejtheti kí azt».

Ha pedig valaki kétkednék abban, hogy ebben a szemléletben rejlik
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a humanizmus legmélyebb értelme, ebben a humanizmusban bontakozik 
ki a mi kemény és néhéz osztályhdrcuhk teljessége, ebben lelhető fel 
erőfeszítéseink, kezdeményezéseink lényege, az tanulmányozza csak pon
tosan Lengyelország fejlődésének számadatait, vizsgálja meg, mijyen 
jelentős tények igazolnak minket. És arról se feledkezzék meg. hogy 
éppen Mafx Volt ai, aki a szocialista rendszer elvé helyességének Igazo
lására mondotta ki az észHiét:

*A*j ember számára leglényegesebb dolgok közül a leglényegesebb
szükséglet — maga az ember».

fiz így is van és ebbeli rejlik Lengyelország Í949-ÖS oktatási, tudo- 
mányds és gazdasági tervéheh, de az egész ezévi Nemzetgazdasági Terv
nek értetnie is, amelynek minden pontja ebből a Szellemből fakadt.

Julian Hochfeld
i
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A  F R A N C I A  N É P  G É N I U S Z A

1799. május 20-án, 11 hónappal a piramisok melletti harcok után, 
Bonaparte generális visszatért Egyiptomból. Megszületett a francia biro
dalom. Meghalt a francia szabadság. Bonaparte meghódítóiba Egyipto
mot, most azon volt, hogy meghódítsa a rabszolgákat.

Ugyanazon a napon, 1799. május 20-án született Honoré Balzac, 
Franciaország legnagyobb regényírója. Ö elátkozta, kinevette a búr 
zsoázia, spekulánsok, bankárok teremtette alávaló rendet. És még most 
is hallatszanak átkai, talán ma még erősebben, mint valaha.

Balzac tüzes és haragos tollal írt.
Olyan nagy volt tehetsége, oly hatalmas törekvése a realizmusra és 

élethű igazságra, hogy monarchista és katolikus öltönyének minden var
rása állandóan repedezett, szétment rajta. Ereiben forrt és bugyogott a 
szabadság-szerető franciának bátor vére. Mindig építőszellemű volt. De 
építőszellem kantárba fogva. És hogyha olvassátok könyveit, kiváló 
Emberi komédiáját, mindig hallani vélitek a kantárok csörgését, az óriás 
nehéz lélegzetét, akinek nehezére esik előremenni, dolgozni, de aki fá
radhatatlanul teremt, épít, előmozdít, hogy a felnövekvő nemzedék élete 
könnyebb legyen, jobb legyen. Fiatalságában azt hitte, hogy szolidságot 
szerez művészetének, ha pénzt szerez. Volt nyomdász, kiadó, álmodozott 
hatalmas és nagy hasznot hozó kiadásokról, de, természetesen, tönkre
ment, mert tisztességes volt és körülötte csalók uralkodtak és hatalmas
kodtak a világ felett. Es később, egész életén át adósságok mély sarán 
kellett keresztülgázolnia, üldözve hitelezőitől és uzsorásoktól.

Haraggal telten és ismerve az életet és azokat, akik azt irányítják, 
lépett Balzac az irodalomba. Alighogy rálépett az igazi művészet, az 
igazi lendület útjára, nagyfontosságúnak és szükségesnek bizonyult szer
vező tehetsége — és ő szervező volt természete, rendeltetése folytán.

Balzac kétezer embertípust teremtett; egész város lakosságát, a leg
különbözőbb embereket a társadalom összes rétegeiből! 35 éves korában, 
ereje teljében, sokkötetű műbe fogott: az Emberi komédiába. Mekkora 
hit rejlett ebben a vállalkozásban, hit önmagában, a művészetben, hit 
népében, amelynek támogatnia kellett öt ebben.a tervében! Ö nem volt 
fantaszta, bár polgári történészek állandóan fecsegnek fanlasztikusságá- 
ról, különcségéről. Nem volt fantaszta, ezt már az is mutatja, hogy a 143 
műből, melyek terve szerint kitették volna az Emberi komédiát, két
harmad részt meg tudott tényleg írni, minden megpróbáltatás és szeren
csétlenség dacára. Az Emberi komédia e két harmadát csodálatos rövid 
idő alatt teremtette meg. 14—16 órát dolgozva naponta egynéhányszor 
átírta regényeit és még a korrektúrákon is sokat javított. Mondható ez 
pénzért való robotolásnak? Ez igazi és lelkes alkotás a nép, az utódok 
számára.

Az Emberi komédia minden regénye telítve van a polgári társadalom 
kritikájával. Ebben van e -regénynek ereje és páthosza A tőzsde oligar
chiái és falusi uzsorások, vidéki kupecek és vásárolt címerekkel felcico- 
mázott városi társaik, kalandorok, akik kijátszók a törvényeket és ka
landorok, akik megvásárolják őket, romlott zsugori fráterek és nem ke
vésbé romlott pazarlók vesznek körül minket minden oldalról, amikor 
az Emberi komédia világába lépünk. Balzac felfedi előttünk mindeme
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emberek élosdi, gazember voltát, megmutatva, hogy a kapitalista meg
gazdagodás tipikus módszerei nem az anyagi értékek előállítása, hanem 
az uzsorások spekulációjo, a profit haj hászöt, hogy mindezek az embe
rek nem alkotnak semmit — csak csápjaikkal magukhoz ragadnak min
dent, felhalmoznak. Á burzsoa világ, amelyet Balzac ábrázol, egy ször
nyű dzsungel, amelyben az emberek mint a vadállatok átharapják egy
más torkát.

A farkasok eme viadalában az ember megszűnik ember lenni. A 
nyomdász Sechard meglopja saját fiát és Goriot apót saját leányai. A 
házasság üzletté válik. Balzac lerántja a polgári sajtóról is, a polgári 
törvénykezésről is a hazug álarcot. Vaulrin, Goriot apó egyik hőse, azt 
mondja, hogy a büntető törvényszék csak arra való, hogy „megugassa a 
tolvajokat, megvédje a gazdagokat, a guillotine-re küldje a becsületes 
embereket“, hogy a törvényszékek csak azzal törődnek, hogy „a gazda
gok nyugodtan aihassanak“. Claude Vignon az Elveszett illúziók-baa 
arról beszél, hogy az újságírás ügye ipar lett és mint minden ipar, nem 
ismer sem szégyent, sc-m lelkiismeretet.“ S valóban, e szavak megerősí
téseképpen e regény majdnem egész folyamán kitárul előttünk az újság
írói pletykák és intrikák büdös konyhája, amelyeknek az a célja, hogy 
leköpjenek mindent, ami szép és élenjáró, hogy a rágalmak piszkos csiz-< 
májával széttepossanak minden üde irodalmi lendületet.

Az egész Emberi -komédián keresztülvonul a burzsoa világ ellensé
gessége az irodalommal szemben, a tehetséges tragikus tönkremenetele 
a készpénz e világában. A 6iker és pénz utáni hajszában Lucien Char- 
don elveszti lelkiismeretét és azzal együtt tehetségét is. Pierre Grosfiou 
képei nem őt, alkotójukat, gazdagítják, hanem u spekulánst, aki eladja 
őket.

Szakítva a polgári regény hagyományos a végére biggyesztett er
kölcsi tanulságaival, melyek szerint a bűnös okvetlenül bűnhődik és az 
erkölcs megkoronáztatik, Balzac Melmoth című elbeszélésében azt írja: 
„Csodálatos civilizációi A becsületes embert a társadalom öregségében 
megjutalmazza 100 Louisdor évi jövedelemmel, harmadik emelettel, ke
nyérrel, szerény adagolásban, egynéhány elnyűtt nyakkendővel és nem 
túlfiAtal, gyerekekkel körülvett asszonnyal. És ha a bűnösnek van elég 
mersze és maga felé tudja fordítani a társadalmat, az megbocsátja neki 
az ellopott milliókat, teleszórja szalagokkal, elhalmozza kitüntetésekkel 
és elborítja az elismerés jeleivel.

A művész-realistának, amilyen Balzac volt, óriási megfeszített mun
kával kell alkotnia, élestekintetünek kell lennie és állandó megfigyelő
nek. A Bölzac-teremtette kétezer embertípus olyan volt, mint kétezer élő 
ember, bonyolult szükségleteikkel, szenvedélyeikkel, homályosan vagy 
világosan kifejezett eszméikkel. Ez nem volt mese, nem Ezeregg éjt- 
szaka, hanem maga a valóság, amely nem akar és nem tud megismét
lődni, amely mindig a legkülönbözőbb, amelyet megfogni csak akkor 
lehet, ha folyton és fáradhatatlanul figyeled, ha követed reális és életbe
vágóan szükségszerű érdekeit, benne élsz, miközben a valódi művészet 
eszméi megihletnek téged. Balzac szerette népét és szerette művészetét 
is. Csodálatos világossággal domborították ki írásai gyűlöletét a gazda
gokkal, az arisztokráciával szemben, egyúttal kifejezést adván a nép ha
ragjának és gyűlöletének is.

Maga Balzac ö népet úgy jellemezte „mint ez izzadság és akarat, 
mint a munka és a türelem embereit“ és aláhúzta, hogy nemes típust
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csak a népben. label találni. Balzac alkotásának ez oldaláról beszél En*. 
gels: „Kizárólag azokról az emberekről beszél mindig elrejthet« tlen el
ragadtatással, akik az ő legádázabb ellenségei voltak, a republikánusok
ról, a Cloiire Saint Merri-utca hőseiről, emberekről, akik abban az idő
ben (183(1— 1836.) tényleg a néptömegek képviselői voltak. A realizmus 
legnagyobb győzelmének, az öreg Balzac egyik legértékesebb vonásának 
tartom azt, hogy kénytelen volt saját osztályszimpátiái és előítéletei 
ellen menni, hogy látta az ő szeretett arisztokratái bukásának szükség
szerűségét és mint oly embereket írta le őket, okik nem érdemeltek meg 
jobb sorsot és hogy kizárólag azon a helyen látta a jövő igazi embereit, 
ahol tényleg voltak.“

És épp ez a nép és művészet iránti szeretete, az igazság szeretete, a 
gazdagok gyűlölete hozza Balzacot közel a szovjet olvasóhoz.

1911-ben a zseniális Gorkij csodálatos pontossággal és még nagyobb 
éleslátással azt írta Balzacról:

„Az Emberi komédiát már húszéves koromban olvastam el, ez a 
könyv mérte a legnagyobb csapást az én alaktalan romantikámra, meg- 
éreztem benne Balzac zsenijét és forró szeretettel megszerettem őt, mint 
ahogy az ember szereti tanárát vagy barátját.

Két-három évvel később megjelent Oroszországban Balzac műveinek 
teljes kiadása, kétszer olvastam el összes könyveit és akkor értettem 
meg az író egész nagyságát, tehetségének epikai méretei csodálatba ejtet
tek és magukkal ragadtak. Terveinek szélessége, gondolatainak bátor
sága, szavainak igazsága . . .  a világ egyik legnagyobb tanítómesterévé 
teszik.“

Természetesen Balzac ideje óla sok megváltozott a világon. Már 
régóta elsősorban háborúval foglalkoznak a bankárok: imperialistákká 
lettek a szó legigazibb értelmében. Balzac idejében Vautrin katolikus 
páternek, Spanyolország diplomáciai nagykövetének adta ki magát. A mi 
időnkben Vautrin a spanyol trónon ül és Franco néven irányítja Spa
nyolországot. És magában Franciaországban Vautrin örökösei ma/^as 
állásokat foglaltak el a minisztériumokban, áruba bocsátják országukat, 
felhizlalják magukat hazájuk szerencsétlenségén. Ezek az üzérek olyan 
rablókká nőtték ltf magukat, akiknek mohóságán még Balzac is elcsodál
koznék, aki pedig nagyon jól ismerte e gonosztevők erkölcseit. És jelen
leg a francia bankárok — azoknak leszármazottjai, akikét Balzac lelep
lezett — szőröstől-bőrösLő] eladják hazájukat, a valóban gyönyörű&zép 
Franci aor szágó t.

Balzac sokat meglátott a jövőből és sokat meggyül ölt a jelenből. 
Merész volt és szokatlanul munkaszeretö, mint igazi francia ember. Most 
is segíti az elöljáró Franciaországot harcolni a kapitalizmus béklyói 
ellen, bankárok, üzérek, gonosztevők béklyói ellen, akik még mindig —  
a nép akarata ellenére — hatalmon vannak.

Elismeréssel és tisztelettel ünnepeljük Balzac jubileumát. Zsenije 
segít azoknak, akik az igazságért harcolnak, a társadalom igazságos ala
pokra való átépítésért.

Esz. Ivanov
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KRITIKA

A SZOVJETEMBER AGYA ÉS SZÍVE

A nagy Honvédő Háború szovjet
irodalma ma már hatalmas könyviárt 
tesz ki és még egyre nő, szélesedik. 
Még csak most kerül nyomdába Solo- 
hov nagy háborús regénye: «Akik a 
hazáért harcoltak.» A háborús szovjet 
irodalom két szempontból osztályoz
ható. Azok a könyvek, melyeket a 
szovjet írók a Honvédő Háború első 
szakaszában (Sztálingrád döntő győzői
méiig) írtak: harci dalok, harcra, ki
tartásra, győzelemre hívják fel a szov
jet harcost és a szovjet népet. Szen
vedélyes szeretet és izzó gyűlölet árad 
belőlük — de sem emberábrázolás, 
sem stílus szempontjából nem érik el 
azit a magaslatot, amely megfelelne 
izgalmas és értékes tartalmuknak. Eze
ket az írásokat az teszi maradandóvá, 
hogy hűséges képét adják az orvul meg
támadott, létében fenyegetett, szabad
ságát és függetlenségét minden áldoza
tot meghozva védelmező szovjet nép 
érzéseinek. A sztálingrádi és voronyezsi 
győzelmek után született könyvek hangja 
nyngodtabb és az ábrázolt érzések ská
lája sokkal szélesebb. A szovjet nép 
még mindig nagy áldozatokat hoz az 
ideiglenesen megszállott szovjet föld föl
szabadításáért, de a szovjet nép már 
összeszedte hatalmas erejét, mely a 
háború folyamán egyre nő és mely biz
tosítja nemcsak a Szovjelország függet
lenségét, de lehetővé teszi azt is, hogy 
a Szovjetunió segítséget nyújtson más, 
Hitler által elnyomott népeknek. A 
Sztálingrád után írott szovjet könyvek 
is harcos könyvek, de ezekből már 
kicseng a szovjet nép humanizmusa, a 
szovjet hazaszeretet gazdagsága, az a 
nagy szeretet, amely nemcsak azt kö
veteli, hogy saját hazánkért hozzunk

áldozatokat, de amely kötelességünkké 
teszi, hogy más népek szabadságáért is 
áldozatot vállaljunk. Érdekes tanul
mány lenne annak alapos kivizsgálása, 
hogy a (Honvédő Háború második sza
kaszában elementáris erővel feltörő) 
szocialista humanizmus hogyan hatott 
a szovjet írók stílusára és nyelvére, 
hogyan halott emberábrázoló képessé
gére. Ezek a könyvek már nem pilla
natfelvételt adnak a sízovjet élefcrőű, 
nem a szovjet történelem egyetlen epi
zódját ábrázolják, de a szovjet ember 
és a szovjet társadalom lényegét mu
tatják meg. Legkiemelkedőbb irodalmi 
alkotása ennek a korszaknak, Fagyejev 
Ifjú gárdája.

A háború folyamán és ez így van a 
békeidőben is (bár akkor nem annyira 
szembetűnő), a szovjet nép és a szovjet 
hadsereg elválaszthatatlan, széttörhetet- 
lien egységet alkot. A munkás, aki az 
urálii gyárban dolgozik, a kolhőzpa- 
raszt, aki Szibériában búzát termel, a 
tudós, aki valamelyik középázsiai labo
ratóriumban vagy könyvtárban dolgo
zik, ugyanannak a nagy munkának 
egy egy részét végzi. így joggal tekin
tik háborús írásnak azokat a könyve
ket. is (például Anna Karavajeva, vagy 
Marietta Sahinján írásait), melyek, nem 
a fegyveres hősökről szólnak, hanem a 
gyárak és kolhózföldek harcosairól. A 
háborús szovjet könyvek tehát abból 
a szempontból is osztályozhatók, hogy 
azok a hazát védő szovjet nép fegy
verrel harcoló fiairól, vagv m u n k a s z e r -  
s z á m m n l  harcoló hőseiről szólnak-e.

Itt két könyvről fogunk beszámolni. 
A szovjet nép nagy szabadságharcának 
két olyan epizódjáról, melyeknek hősei 
fegyverrel harcoltak.
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A l e x a n d e r  B e c k :
A VOLOKALAMSZKI ORSZÁGÜT 

Üj Magyar Könyvkiadó, 1949.

A világ valamennyi hadiiskoióján im
már másfél évszázada (mióta Szuvorov 
o r o s z  tábornok először írta le a szót) 
fontos tanulmány tárgy az * altív véde
lem». A fogalom definíciója nem egy
szerű. Leegyszerűsítve valahogy így 
hangzik: a védekező hadsereg a védel
met állandó támadásokkal teszi hatá
lyosabbá, gondosén ügyelve arra, hogy 
a támadásba vetett erők ne gyengítsék 
a védelmi vonal megszállására föltét
lenül szükséges eleven erőt. A történe
lem folyamán ezt, a stratégáé tanárai 
szerint igen haiásos módszert kizárólag 
azok a hadviselők tudták alkalmazni, 
akik függetlenségüket védelmezték — 
idegen támadókkal szemben. Szuvorov 
elméletét Kutuzov tábornagy alkalmaz
ta először monumentális méretekben 
— mikor Napóleon tört Moszkva ellen. 
Kutuzov győzött és a Szuvorov-elv tan
tárgy lett a viliág minden hadiiskóláján. 
Tanítani könnyű ezt az elvet, megérte
ni jóval nehezebb. Ami pedig a meg 
valósítást illeti. . .  A Szovjet Hadsereg 
megvalósította. 1945-ben így állította 
meg és verte meg Hitler «verhetetlen» 
hadigépezetét.

Beck könyvében hiába keressük ez 
tktív védelem kifejezést, — egyetlen 
egyszer sem használja. De leírja, ábrá
zolja, megmagyarázza. Semmi más 
nem kell ahhoz, hogy ezt a módszert 
sikerrel alkalmazzuk, c s a k  két dolog: 
egy hadsereg, amelynek minden tagja 
azonosítja magát a hadvezetőség céljai
val és egy parancsnok, aki tudja, hogy 
a háborús cél olyan nagy és szent, hogy 
azért minden áldozatot meg kell hozni. 
Mindkét erő feltétlenül meg van egy 
olyan honvédő hadseregben, amelynek 
tagjai szabad emberek. Akiknek sza- 
badságszeretetét, akiknek emberi mél
tóságát nem sérti a vasfegyelem, mert 
a vasfegyelmet gyakorló parancsnok
ság célkitűzései azonosak az ő magán
céljaival: meg kel] védeni a haza füg
getlenségét és szabadságát — minden 
áron.

Alexander Beck egy zászlóalj harcait 
írja le. Egy zászlóaljét, amely 1941. 
őszén és telén a moszkvai fronton har
col, a Moszkva szívébe vezető voloka- 
lamszki országúton. A szerző f é n y k é 
p e t  ad egy szovjet parancsnokról és 
egész sor szovjet harcosról, — m ű v é s z i  
k é p e t  ad egy szovjet zászlóaljról. Közli 
velünk a parancsnok érzéseit és gondo
latait — megfesti, érzékeli az egész 
zászlóalj érzéseit és gondolatait. Meg
mutatja, hogy közel ezer embert ugyan
az- az érzés füti és vezeti, megmutatja, 
hogy ez az egységes érzés ad erőt a 
szovjet zászlóaljparancsnoknak arra, 
hogy (a polgári stratégiának szabályai 
szerint megvalósíthatatlan) merész pa
rancsot adjon és ez ad erőt közel ezer 
katonának (akik még csak pár bőnap
ja katonák) arra, hogy megvalósítsák 
azt, ami minden más hadsereg kato
nája számára megvalósíthatatlan.

Beck feltárja a szovjet stratégia lé
nyegét, amely messze fölötte áll min
den stratégiának, mert szabad emberek
ből álló hadsereg számára ad harci 
szabályokat és így megvalósít olyan 
terveket, amelyeket semilyen más had
sereg nem tartana megvalósíthatónak.

Beck regénye a szovjet stratégia hős- 
költeménye.

K a z a k i e v i c s r
CSILLAG

Új Magyar Könyvkiadó, 1949.

A győztes Szovjet Hadsereg ellenáll
hatatlan, cgvre növekvő erővel űzi ma
ga előtt Hitler csapatait. Hitler Német
országa minden erejét a Szovjet Had
sereg elé veti. Tudja, hogy a háborút 
elvesztette, de azt akarja, hogy ne a 
Szovjet Hadsereg vonuljon be Német
országba, hanem az angolszászok, azok
kal nem lesz nehéz megállapodniuk a 
német bankok és a német nagyipar 
urainak. A győztes szovjet sereg Euró
pa leigázott népei felszabadításáért har
col.

Egy helyt a kivonuló németek «ököl
lé* sűrű sitik erejüket. Ki kell tapogatni 
a német frontot, megállapítani, hol 
vannak a gyenge pontjai. Ha ez síke-
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1 trl, a Szovjet Hadsereg sokezer kato
nája életét menti meg, — és időt nyer. 
Gyorsabbon érkezik oda, ahol a tó gá
zolt népek várják.

A német front gyönge pontjainak 
megállapítására a szovjet parancsnok
ság néhány szovjet katonát átdob — a 
német front hátamögé. A feladat: rádió 
útján közölni mindazt, amit a német 
front mögött tapasztalnak a szovjet 
katonák. Egy fiatal hadnagy vezetése 
alatt átsurran a német vonalon néhány 
szovjet harcos, kik a magukkal vitt 
rádióleadón így jeleznek: itt C s i l l a g  be
szél. A szovjet parancsnokság rádiója 
a S z á r a z f ö l d .

A német front hátamögé behatoló 
maroknyi csapat teljesíti kötelességét. 
Pontos információt szerez a német 
hadsereg erejéről és ez erők elhelyezé
séről Megkönnyíti a Szovjet Hadsereg 
győzelmét, megmenti sokezer szovjet 
katona életét. A kis csoport, a Csillog 
teljesíti kötelességét — aztán hősi ha
lált hal. Hol és mikor haltak meg a 
rettenthetetlen hősök, nem tudjuk. A 
Csillag leadta pontos jelentésed!, aztán 
a Csillag rádiója elhallgat. Napokon át 
várják a Szárazföldön a jelentést — 
hiába. A Csillag kialudt. . . ,

A Szovjet Hadsereg győz. Diadalma
san nyomul előre. A győztesek közölt 
ismerősei, bajtársai, barátai vannak 
azoknak, akik föláldozták magukat a 
győzelemért. A kialudt Csillag ott vi
lágít valamennyi győztes szívében. Ke
ményebbekké és ugyanakkor jobb em
berekké teszi azokat, akik fájdalmasan 
emlékeznek vissza a halott hősökre.

Kazakicvics kis regényében minden 
szereplőnek legtitkosabb érzéseit és 
gondolatait is ismerjük. A harcos a há
ború előtt dolgozó ember volt és a há
ború után ismét az akar lenni. Jól 
harcol, mert jól dolgozott és még job
ban fog dolgozni, mert jól harcolt és 
— győzött. Egy csűrben, ahol három
négy szovjet katona tanyázik, meglát
hatjuk az egész szovjet társadalmat, 
annak erkölcsi nagyságát, céltudatos

ságát. áldozatkészségét, erejét. Megis
merjük, megszeretjük, tiszteljük és cso
dáljuk a Szovjet Hadsereg minden 
egyes katonáját, a nagy cél öntudatos 
harcosát, a nagy, szabad nép méltó 
fiát.

Beck leír egy szovjet zászlóaljat — 
és mi megértjük a szovjet embert.

Kazakicvics lefest néhány szovjet
embert — és mi megértjük a világ leg
szabadabb népét, legszabadabb orszá
gát.

Beck regényét olvasva azt mondjuk, 
a győzelem minden áldozatot megér. 
Kazákievics ezt mondja: győztünk, de 
minden örömünkben ott sajog a fájda
lom azokéri, akik életüket adták a 
győzelemért.

♦

A szovjet nép minden áldozatot meg
hozott. A győztes szovjet nép sosem 
felejti el azokat, akik életüket áldozták 
a győzelemért. Mindkét író, Beck is, 
Kazakiievics is a szovjet nép nevében 
beszélt. Mindkettő közelebb hozza az 
olvasóhoz a szovjet nép igazi képét, 
azét a népét, amely minden áldozatot 
meghoz hazája függetlenségéért és 
minden szabadságszerető nép jövendő
jéért. És megérteti velünk a szovjet em 
bert, aki nem azért hoz áldozatot, mert 
könnyen lemond a maga vagy harcos
társa éleiéről, de éppen, mert tudja, 
hogy a legnagyobb érték az ember. 
Föláldozza a legnagyobb értéket, az 
emberi életet is a nép, az emberiség 
érdekében, — hogy megvédje a világ
történelem legnagyobb és legszebb em
beri alkotását, az emberiség jövendőjét 
— a Szovjetuniót.

A szovjet írók a népért írnak és a 
népnek. Egyszerűen, világosan — meg
győzően. A szovjet irodalom a szovjet. 
társadalom és a szovjet ember agyának 
és szívének térképe. Az itt ajánlott két 
könyv e nagy térképnek egy-egy szí
nes kockáin.

Illés Béla

'■::1
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ÉNEKLŐ ÉLET 
Dante 1949.

A könyvnapon megjelent munkák 
között érdekes színfoltot jelentett ez, 
9 falu felszabadulás utáni fejlődésé
nek kérdéseit tárgyaló könyv. Átfogó 
igényű munka, amely gazdag soroza 
tót vonultatja fel az elmúlt évek és a 
jelen problémáinak. Szegényparasztság 
és kulákok ellentéte, telepesek és svá
bok harcával egyesítve, visszatérő és 
összeesküvő nyugafosok, lezüllött urak 
egyházi reakció, az antiszemitizmus 
osztályháttere, szövetkezés és a mező- 
gazdaság gépesítése és sok más kérdés 
vonul még fel jó megfigyelő készség
gel és kitűnő meseszövéssel hitelesen 
összekapcsolva, valóságos fordulópont 
jaín hatásosan és feszülten kiélezve 
Néhol egészen megdöbbentő a közel
múlt egy-egv jólismert politikai tényé
nek, sváb falvak viselkedése, kolbász
mese, Kunmadaras, Pócspetri stb. köz
vetlen sűrített és életszerű a regény 
menetébe illő abból szervesen követ
kező ábrázolása. Mégis a könyv nem 
mondható teljesen sikerültnek, s na
gyon tanulságos hiányokat és hibákat 
mulat mind ideológiai, mind művészi 
síkon A kettő persze szorosan együtt 
halad végig, s a stílus is figyelmeztet, 
hogy változásai, disszonanciái mögött 
ideológiai kérdések rejtőznek. Két szél 
ső pontja a naturalizmus és a szóró 
mantika. Mindkettő közös ideológiai 
hiányt kíván életszerűséggel, vitalitás 
sál takarni, de ehelyett leleplezi azt 
A falu és kérdéseinek zárt, szűk szem 
Jélete ez. Csak ezen belül nem lehet 
az egész társadalmat összefüggéseiben 
és menetébe feltárni, de a falusi osz- 
tályharc kérdéseit sem tehet úgv helye 
seri megoldani és művészileg hitelesen 
ábrázolni, hogy nem jelenik meg a 
regényben az egész társadalom ősz 
tátvharcánaR, a szocialista társadalom 
ért folytatott küzdelem vezető ereje a 
munkásosztály és annak szervezője, a

(V2t2

Párt. Nem, nem állítható, hogy a párt 
teljesen hiányzik a regényből, de a 
róla adóit képen is érvényesül az, ami 
az egészről áll, hogy a falu zárt kere 
tein belül szemléli a szerző, és főkép, 
hogy nem érzi hiányát, ha nincs jelen. 
Végig kísérve a regény menetét, vilá 
gosan érthetővé válnak a fentebb 
mondottak A telepesek kezdeti keser 
vés sorsa, küzdelmei, együttes harcai 
a kulákok ellen a földért, fedélért 
munkáért, kenyérért; ez után az erő. 
sen közösségi, a helyi pártszervezet 
által vezetett életnek a regény első 
felében leírt, az aratási időszak befejez 
téig tartó része után az egyes szerep 
lök egy éni sorsára keríti á sort a szer 
ző. Eddig hitelesen és igazán írta meg 
Sásdi minden szereplőnek a többiekkel 
közős sorsát, kiizködését, és ebben a 
keretben mindenki megtalálta a maga 
pontos helyét, a pártszervezet vezetői 
is, most rátér a külön sorsra, a külön 
utakra, s a főszereplő útjában meg
jelenik a háromszázboldas «ellenálló» 
Medgyes feleségével, a naturalizmus 
abban a formájában, amelyik román 
tikos is. Az egyéni sors akkor kerül 
előtérbe, amikor az osztályharc, falun 
erősebb nyári szakasza után a télire 
kellene áttérni. Eddig könnyebb voll 
az ábrázolás, mert a jelenségek, ese 
menyek könnyebben megfoghatónn. 
rámenősen jelentek meg egészen pa
rázs verekedésig fokozódva. A küzde
lem kirobbanó és újra kirobbanó sza 
kasza volt ez. Most, amikor a tél folya 
mán a szükségszerűen közös akciók 
helyett a szervező, az új küzdelmekre 
felkészítő munkára került a sor, meg
nehezedett az író feladata, nem tudta 
megoldani együttes cselekmények for 
inájában így került a hangsúly az 
egyes sorsokra s a reakció gazságai
nak kirobbanására. íía most azt keres 
sük. hogy miért nem tudta ezt az új



szakaszt kefißen megfogni, ajkkor rá
találunk az eddig is meglévő, de ke- 
vésbbé élezhető hiányra, bog)' a párt 
szerepe és fontossága nem elég világos 
a szerző előtt. Nem a helyi pártembe
rekről van szó. hanem a párt országos 
szerepéről. A pártot (és egyes jelene
tekben az államhatalmat is) csak mint 
keretet adó, a reakció mesterkedései 
ellen fellépő, a falu és az egyes embe
rek hibáira rámutató, őket helyes 
irányba terelő, nem mint kezdeménye
ző, szervező, lendítő erőt mutatja be a 
regény. Ha most már számításba vesz 
szűk, bogy a szerző falun élve annak 
szemszögéből lát, világos, hogy a jelen
ségek eltakarták előle az országos lé
nyeget. Ez vezet a naturalizmushoz 
Naturalizmushoz nemcsak az előbbi 
romantikus vállfájában, de a felületi 
jelenségek túlértékeléséhez is. Ilyen 
felületi jelenségek az egyéni sorsok 
túlhangsúlyozása, annyira, hogy az ad 
digi pártembcrck is magánemberekké 
váltak. Csak a reakciósok nem váltak 
azzá. Az ő szervezkedésük, terrorak
ciójuk vág bele az elernyedt telepesek 
életébe és tömöríti őket közös tettre 
Lehet hogy ez a kép igaz nem csak 
egy falura, és bizonyos általános érvé 
nye van, de akkor kritikailag kelleti 
volna állásifoglalnia a szerzőnek ehhez 
a tényhez. Ez azonban nem történik 
meg, az epizód után a magánélet sora 
megy tovább, mintha mi sem történt 
volna. Ennek eredménvekép a fősze 
replő Bakó alakja szinte kettéválik és 
elveszti a kapcsolatot egyik a másik
kal. Ehhez sem viszonyul eiílélőleg «a

szerzff, s ezért a figura művészi meg
formálása is kárt szenved, a hasadás 
itt is megtörténik. Mikor aztán a ma
gánélet sodra kiveti a faluból Bakót 
és hazajön, újabb törés jelentkezik, 
mert kiderül, hogy míg ő gyanúsítva 
a börtönben van, a faluban az élet 
nem állt meg, s ennek tudomásulvétele 
úgy éri az olvasói, mintha egy szín
darabnak egyik felvonását elmulasz
tana volna. Ennek azután művészi kö
vetkezményei vannak, mert a körnen 
bekövetkezett fejlődést a szerző nem 
tudja utólag érzékeltetni, a sok ese
mény kényszerűen gyors tudomásul
vétele riportízt ad a regénynek, az új 
szántás megkezdésének ünnepi hangu
latához ugrásszerűen kell eljutnia, s 
ezért erős stíluseszkSzöket kell igény
bevenni, amelyek igen elütnek az előb
biektől. A végső jelenet hangulata 
megelégedettségében és kiclégílettscgé- 
ben lefegyverző és lankasztó, a stílus 
ködös vibrációval együtt -

Sásdi munkásságában ez a könyv 
hibái ellenére fejlődést jelent, mert a 
régebbi regényekkel •ellentétben élesen 
felveti a közélet, a politika szemben
álló erőinek szerepét és jelentőségét, 
ha nem is találja, meg a teljes valósá
got. Emberei már ki fudnak lépni a 
magánélet és a magánéleten keresztül 
látott világ köréből és csak visszaesés
kép tér vissza a magánéletnek az a 
lúlfengésc, amit fentebb láttunk. Re
mélhetőleg lovábbi műveiben ki tudja 
kerülni hibáit.

Debreczcni Ferenc



Á b e l  P é t é t :

ÚTTÖRŐVASÜT
Nc-pszava kiadás. 1949.

Üdítő —■ mondhatnám — boldogító 
a jó ifjúsági irodalom — még éltes 
embernek is: ilyen ízes, mai nyelven 
írt, mai tartalommal telített, helyes 
irányt mutató s amellett kedvesen 
szórakoztató könyv, mint ez. Serdülő 
gyermekeink bizonyára olyan feszült 
érdeklődéssel fogják olvasni, mintha- 
esak ők maguk közösen írták volna 
valami felejthetetlenül szép közös él
ményükről.

A magyar ifjúság nekiváló olvas
mány tekintetében eleddig elég sovány, 
legtöbbször vítaminlalan, sőt sok eset
ben mérgező szellemi táplálékra volt 
utalva. Néhány klasszikus kivételtől el
tekintve, fiainkkal és leányainkkal az 
elóbük tálalt u. n. ifjúsági könyvek 
űtáitatták meg az irodalmat Aki pedig 
közülük rászokott a «Cilikék» vagy 
hím- és nőnemű társaik-nyujtotta sza- 
harinnal édesített vizenyős elme-koszt
ra, az bizony felnőtt korában is magán 
hordozza a szellemi elsatnyulás minden 
ismérvét.

A felszabadulás első évei még kevés 
változást hoztak ifjúsági irodalmunk 
terén, noha több kiváló írónk tűzte 
maga elé fő- vagy mellékcélul a fel
növekvő nemzedék demokratikus szel
lemében való nevelését a jó - és s z é p -  
irodalom eszközeivel. IJjabb gyermek- 
és ifjúsági folyóirataink dicséretes tö
rekvései is elvitathatatlanok. Komoly 
lendületet hozott a szovjet ifjúsági iro
dalom néhány legszebb termékének 
magynrrafordítása is, valamint a szov- 
jeífihnek iránt egyre növekvő érdek
lődés főként a fiatalok között. (Emlék
szem egy iskolai körkérdésre még 1946- 
ból, mikor az új, demokratikus szellem 
csak alighogy érintette iskoláinkat. 
Budapesti iskolásgyerekek írtak ver
seny-dolgozatot a «Fiuk a gáton» c. 
filmről, ami tudvalevőleg Katájev szov- 
jeitíró «Fehérük egy kóbor vitorla»

című kisregényének alapján készült. 
Felejthetetlen, mennyire áradt mind
egyikük olykor egészen kezdetleges, 
de mindig lelkeshangú írásából az áhí- 
lozás hasonló irányzatú, hasonlóan ér
tékes, poétskus, magyartárgyú ifjúsági 
kalandregények után...)

Ábel Péter könyve egyik legelső si
került kísérlet ennek a jogos igénynek 
kielégítésére. Az Üttörővasút építésének 
«forradalmi romantikája» nemcsak a 
fiatal szerző szívét ejtette meg — majd
nem minden pesti gyerek óhajálma az 
még ma is. Hiszen «Gero pajtás» aján
déka további ragyogó távlatokkal ke
csegteti úttörőinket s minden való
színűség szerint még sokan részt ve
hetnek a legszebb nyaralással felérő 
egészséges tábor-élet örömeiben és 
komoly munkára edző tevékenységé
ben a Gj'ermekvasút és a Gyermek- 
város további fejlesztése során.

Ábel Péter regénye ugyanannak a 
gondosan kitervezett munkának és 
egyben fiatalos, szinte önfeledt játé
kosságnak ózonos levegőjét lehelik 
mint ami a Szabadsághegyen sátorozó 
gyerekeknek is életeleme. Természete
sen nem írhatta volna meg könyvét, ha 
dolgozó népünk megújhodott közszel
leme és demokratikus kormányzata 
élén a Magyar Dolgozók Pártjával 
nem tárna kaput a serdülő nemzedék 
ambícióinak is. De tegyük hozzá — 
nem írhatta volna íg y  meg akkor 
sem, ha fiatalságunk közösségi szellem
ben való nevelése nem kapta volna azt 
ä hatalmas lendületet, ami Makarónim
nak, az «Üj Ember Kovácsának» kö
szönhető.

Ábel tehetségesen és — első műnél 
meglepő — íráskészséggel meséli el 
mindazt, aminek — ily szerencsés kö
rülmények közt tanúja lehetett a Sza
badsághegyen. Egy-egy kisebb szépség
hibától eltekintve jól eltalálta azt a

624



hanget, ami gyerekeinktől nem ide
gen és mégsem durván útszéli. Kerüli 
az érzelgősséget is, bár ez nem mindig 
sikerül neki. (A bevezető és befejező 
rész, amivel mintegy keretbe akarja 
foglalni az egészséges realizmussal meg
fogott történetet, — az ilyen kevésbbc 
sikerült részek közé tartozik.) Egy bi 
zonyos: Ábel Péter pajtástól is kedves, 
szép ajándékot kaptak a gyerekek szé
les ez országban, főleg azok, akik csak 
az ő könyvéből ismerhetik meg az 
Üttörövasűt építését és építőit.

Mialatt ezt a napsugaras törlénetkét 
olvastam, eszembe jutott ■ egy másik, 
bizonyos tekintetben kicsit hasonló 
«áttörés», amiről Ketlinszkája szovjet- 
írónő «Bátorság* című hatalmas regé
nyéből szerezhetünk majd fogalmat. 
Elmondja, hogyan épiiH fel a távol
keleti Amur partján a szovjetifjúság 
városa, Komszomolszk. Nemesupán a 
méretek különbözősége miatt tűnik fel 
igazi «gyermekjátéknak* az Últörő- 
vasűt ahhoz az erőfeszítéshez képest, 
amit az Amur partján, őserdőben, zord 
éghajlat alatt, egy ellenséges ország 
kémektől és kártevőktől hemzsegő 
határvidékének veszélyes közelében, az 
erre a munkára önként jelentkezett 
ifjak és lányok kifejtettek —, hanem 
sok más okból is. Ajánlatos lett volna, 
hogy ez a már magyarra is lefordított 
nagyszerű könyv összetalálkozzék —

legalább a megjelenés idejét illetően —■ 
könyvpiacunkon az Abel Péter magyar 
úttörő-regényével. E két mű párhuza
mos megjelentetésével tervgazdaságunk
nak az a szerve, amely könyvkiadá
sunkat irányítja, alkalmat adhatott 
volna annak tudatosítására, mimindmt 
kellett elviselni, legyőzni, mimindent 
keNett krküzdenie a szovjetfmtnlságnab, 
mikor szülőföldjétől sokszor többezer- 
kiloméfcernyire, rettenetes nehézségek 
között s mégis lörheteUen bizalommal 
tört utat a Tajga rengetegében és —  
éppen meri ifjúsági — mennyi humor
ra!, életkedvvel, barátsággal, szerelem
mel és öntudatos hazaszeretette! épí
tette fel azt a hatalmas ipari közpon
tot, Komszomolszk gyönyörű városát, 
amely a Nagy Honvédő Háború egyik 
legnagyobb haditengerészeti bázisává 
fejlődött.

ilyecuvódon közvetve talán épen » 
Ketlinszkája fiatal regényhősei törtek 
utat ahhoz, hogy tíz évvel később a 
szovjethadsereg által felszabadítót^ 
magyar dolgozók gyermekei demokrati
kus szellemtől felfrissített, békés kör
nyezetben, jól felszerelten, jóltápláltan 
táborozhattak s a jólvégzett munka 
örömével, vidám énekszóval fogadhat
ták a szabadsághegyi kisvasút fölava
tásának boldog ünnepén «Gerő pajtást, 
a hídverőt*.

Lányi Soroita



A ROMAN NÉPKÖZTÁRSASÁG 
KÉPZŐMŰVÉSZETÉNEK KIÁLLÍTÁSAILa

Két év előtt rendezték nálunk a 
román képzőművészek legutolsó kiállí
tásukat, s hogy ennek a kiállításnak 
ennyire más a szelleme, az visszamu
tat arra a hatalmas útra, amelyet Ro 
mánia az elmúlt két évben a szocializ
mus felé vezető úton megtett. Rámutat 
arra, hogy a román képzőművészek 
mennyire vértezték fel magukat a m&rx- 
i zmus -lenini zra u s fegyvereivel. «Mi n él
igazabb szocialisták leszünk, annál 
közelebb kerülünk a realizmushoz» — 
mondta beszélgetésünk alkalmával 
Vlad elvtárs, a román müvészetügyi 
minisztérium vezetője.

De nézzük a kiállítást. Mondjuk el 
előbb fogyatékosságait, amelyeket ma
guk a románok igen éles önkritikával 
látnak. A munkákon még számos nyo
ma van a technikai felkészültség hiá
nyának, a kifejező erővel, az anyaggal 
való birkózásnak. Ezek a kifogások 
azonban azonnal pozitívummá válnak, 
amint tudjuk, hogy a száz kiállító kö
zül tíz még főiskolai hallgató, akik 
számára az állam alkotói ösztöndíja 
tette lehetővé, hogy a kiállított mun
kákat elkészítsék, de a kiállítás rész
vevői közül nem kis számú a még a 
tanulás kezdetén levő munkás és pa
raszt. Ezek mellett azonban számosán 
vannak, akik az eszmei tartalmat a 
legmagasabb igényeket is kielégítő mű
vészi eszközökkel tudták ábrázolni.

Mik hát azok az érdemek, amelyek 
úgy kiemelik ezt a kiállítást az átlagos 
kiállítások közül? Mit ábrázolnak a 
képek, szobrok?

Csőhajlftás, Közösségi munka, Cink- 
öntök, Népnevelő falun, Seripariu ta- 
nonc olvas. Gabonabeszolgáltalás, Trak
torvezetőnő, Váltás a bányában, Üj ba
rázdák, új emberek. Verseny a szövő
dében, Bíróasszony magyaráz, Analfa
béták iskolája, Tavaszra megjött az

első traktor, Maják ovszky mellszobra,
Varga Katalin portréja, Dózsa György 
képben, szoborban, élmunkások, nagy 
művészek arcképei, stb.

Mit mondanak ezek a címek? Igen 
sokat! Elmondják, hogy a román kép
zőművészek nem csak szóval, hanem 
művészi eszközeikkel, ecsetjükkel, min- 
tázófájiíkikal is részt vesznek a mun
kásság és parasztság mellett a szocia
lizmus építésében. Feldolgozzák a leg
aktuálisabb problémákat. Megmutatják 
az analfabétizmus elleni küzdelmet, 
ott állnak a népnevelők oldalán, s tá
mogatják felvilágosító munkájukat, 
megjutalmazzák a gabonabeszolgálía- 
lás becsületes végrehajtását, emléket 
állítanak az első bíróasszonynak, meg
mutatva a lehetőséget a többi asszony
nak is, lásd, ez vagy ez lehetsz Te is, 
megmutatják a közösségi munka örö
mét, az új gazdák örömét a maguk 
földjén szántotta első barázdák fölött, 
versenyre serkentik a munkásokat, 
mert az az optimista kép, amelyet egy 
ilyen versenyről ábrázolnak, minden
nél többet beszél. De megfestik, meg
mintázzák mindennapi örömeiket, az 
ingecskét varrogató asszonyokat, vígas
ságaikat, népi táncaikat; szeretettel, 
büszkeséggel ábrázolják nagyjaikat, a 
termelésben, a művészetben élenjáró
kat.

A kiállított anyagon kívül sok él
ménnyel gazdagítottak bennünket azok 
a beszélgetések is, amelyeket a kiállí
táson megjelent, s rövid ideig itt tar
tózkodott román vendégeinkkel foly
tattunk. Megállapíthattuk ezúttal is
mét, hogy törekvéseink művészeti sí
kon is azonosak, nehézségeink hason
lóak s azonos a mód is, amellyel eze
ket le fogjuk küzdeni.

Dési Huber Istvánné
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P E T Ő F I  Ő R Ö K É

Most, amikor Petőfi halálának századik évfordulójához jutottunk, 
úgy érezzük, hogy még soha nem volt Petőfi olyan igazán „élő“, köztünk
levő és elevenen ható, mint éppen napjainkban. Az a küzdelem, amit a 
magyar nép immáron ötödik esztendeje folytat az ország demokratikus 
és szocialista átalakításáért, szinte a fizikai megfoghatóságig közelhozta 
hozzánk a már száz év óta porladó költőt.

Szó sincs róla, Petőfi mindig nagyon közel volt a magyar nép szívé
hez, közelebb, mint bárki, nagyjaink közül: a magyar nép ösztönösen 
megérezte Petőfiben leghívebb, legodaadóbb fiát, azt, akinek a legtöbbet 
köszönheti. S ha Jókai róla rajzolta legpompásabb vízióit, ha Mikszáthban 
és Babitsban az ö alakja váltotta ki a legnemesebb feli óbban ásókat, ha 
Ady „ébren és álmában“ őt látta, Illyés neki szentelte a magyar irodaiam 
egyik legszebb prózáját, Révai elsősorban reá irányította a marxista 
kutatás reflektorait, úgy mindez csak szimptonrája volt annak, hogy Petőfi 
a halála óta eltelt száz esztendőben is eleven, vonzó és nyugtalanító 
tényezője maradt a magyar életnek. De Petőfi alakja ebben az időben, 
épúgy, mint az egész szabadságharc, egyre inkább szép regévé, régen- 
látott álommá vált a magyar nép tudatában, amelynek emlékéhez vigasz
talódni járult. Ma azonban Petőfi szinte előttünk áll, a lángész örök ifjú
ságában, hivatott tanítónkként abban a küzdelemben, amelyet az ország 
népe folytat.

Persze Petőfi-kultusz volt itt azelőtt is, bizonyos mértékben még az 
elmúlt 25 év alatt is: hivatalos, oécós, de valójában „ravasz, hódolást 
színlelő“. Petőfinek szobrot állítottak, emlékének nemzeti lobogós, fényes 
ünnepségeket rendeztek, az életében őt a hóhér listájára tevő, a bécsi 
kamarillával szövetkező, Jellachichot támogató hazaárulók utódai, a hiva
talos Magyarország, amely a költő népének a saját képmására való ido- 
mítáöával akart úrrá lenni szellemén, amelyet megsemmisíteni a fizikai 
megsemmisítésnél sokkal nehezebb feladat volt. Ma azonban nem arról 
van szó, hogy Petőfiről «szavaljanak és azt is rosszul», hanem arról, hogy 
végre az ő eszméi szerint akar élni az ország népe, amelynek nemcsak 
összes nagy költői, de összes nagy tanítói közül is ö volt a legnagyobb.

«Tízmillió embernél tisztábban látott, jobban látott» — írta Petőfiről 
Ady Endre. Ma már tudjuk, hogy az 1848—49-es küzdelem sikertelensé
gében nem kis szerepet játszott az, hogy Petőfi buzdításai, intései pusz
tába kiáltott szavak maradtak. Mintahogy a magyar nemzet az utolsó 
száz esztendő folyamán azért siklott fejlődésében holt vágányokra, mert 
nem Petőfi «csillagzata» után igazodott, nem azon az úton haladt, ame
lyet Petőfi lángesze számára kijelölt.

Mire intette, mire buzdította Petőfi mindenekelőtt a nemzetet? Miben 
áfl Petőfi szellemi hagyatéka? Mi az az öröikség, amely tőle reánk ma
radt? A lángoló szahadságszereteW— fogja mondani az olvasó — és igaza 
is lesz. Azonban ezt az igazságot száz esztendő alatt annyit szajkózták 
közhelyként s annyira elferdítették igazi értelmét, hogy egyáltalában nem 
fölösleges, a benne rejlő konkrét és igaz útmutatásra emlékezni. Mit ér
tett Petőfi szabadságszeretet alatt? Ügy költői, mint prózai írásai azt 
mutatják, hogy mindenekelőtt azt, hogy * követjük dicsőséges nyomdokait» 
a haladásnak. amelynek ellenszegülni Petőfi szerint a legnagyobb bűn.
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„A monarchia emberei irta 1848. tavaszán — nem hiszik, vagy
gátolni akarják a világszellem fejlődését, haladását, * ez istentagadás.“

1848-ban, amikor Európaszerte fordulóponthoz jutottak a népek, 
Petőfi nemcsak szembenézett ezzel a ténnyel, nemcsak nem folytatott 
együfe'yü struccpolitikát, amely a forradalmi változások szükségességét 
letagadni igyekszik, vagy azoknak hátat fordítani, hanem ellenkezőleg, a 
„réginek“ felváltását az „újjal“, örömmel üdvözölte, mint észszerűt és 
szükségeset:

„Az emberiség a középkor óta nagyol nőtt, cs még mindig középkori 
öltözet van ra jta . . .  szűk neki, szorítja a keblét, hogy alig vehet 
lélekzetet s aztán szegy el né is magát, hogy ifjú léiére gyermekruhát 
kell viselnie.“
De Petőfi nem állt meg a társadalmi változások szükséges voltának 

„elméleti'1 megállapításánál, a feleltük való puszta bölcselkedésnél. 
Viharos örömmel fogadta 1848. elején a hírt, hogy Olaszországban kitört a 
forradalom s bízva-bízolt abban, hogy annak hullámai eljutnak Magyar- 
országra is. Ezidőhől származó naplójegyzeleibcn olvassuk:

,fMint néztek a jövendömandók a gyermek Jézust a jászolban, olyan 
lelkesedéssel, áhítattal néztem év ezen új m e teo rt... amelyről meg 
volt írva lelkemben, hogy be fogja utazni az egész világot.'4
Igen, Petőfi „lángoló szabó dságszeuetete“ azt jelentette, hogy merte 

„üdvözölni a szabadságot” „a távolból előre”, amikor annak „még rémes, 
átkozott neve volt“. És azt is, hogy a szabadságra törekvést, a haladással 
való lépéstartást nem tartotta valami olyan törtéuelmi fényűzésnek, amit 
csak „más”, „nagyobb” nemzetek engedhetnek meg maguknak, de nem a 
magyar. Egyáltalában nem osztotta azt a felfogást, mintha nekünk „a ma
gyar glóbus“ nevében különvéleménnyel kellene élnünk a haladással szem
ben és nemzeti erényt kellene csinálnunk abból, hogy Magyarország év
századokon keresztül a többi nemzetek mögött baktatott a történelem 
országútján. Petőfi szerint ellenkezőleg, nekünk magyaroknak különösen 
kell igyekeznünk, hogy behozzuk, amit ezen a téren mulasztottunk: 
Magyarország is kinőtte régi öltözetét és új, „egészen új ruhára“ van 
szüksége.

„Eddig toldoztunk, foltoztunk, ez hiábavaló vesződség volt. mely 
elavult köntösünket legfeljebb csak tarkábbá tette, de fortósabbá nem: 
nekünk egészen új ruha kell, hogy becsülettel léphessünk a nemzetek 
sorába, honnan kimaradtunk.“
Petőfi egyáltalában nem tartotta „nemzetietlennek“ e legnagyobb 

lelkesedéssel és hódolattal fordulni azon nemzetek felé, amelyek forra
dalmi küzdelmeik révén a haladás élére kerültek, hanem ellenkezőleg 
bátor szabadságküzdelmeiket követendő példának tekintette. Petőfi istení
tette a francia forradalmat.

„Evek óta csaknem kirekesztőleges olvasmányom — írja — reggeli és 
esteli imádságom, mindennapi kefíyerem a francia forradalmak 
története, a világnak ez az új evangéliuma, amelyben az emberiség 
második megváltója, a szabadság hirdeti Igéit.“
Petőfi azt akarta, hogy Magyarország ne Európa reakciós hatalmai

hoz idomuljon, hanem a forradalmaikat merészen megvívó s éppen ezért 
élenjáró népek mellett sorakozzon fel, ezen „nemesebb nemzeteknek"



barátságát igyekezzék szabadságszeretetével megnyerni. Ismeretes, hogy 
Petőfi különösen ebből a szempontból tartotta súlyos hibának a kormány 
magatartását az olasz kérdésben, azt, hogy az nem tagadta meg katego
rikusan Becsnek a segítséget az olasz szabadság leverésére. Ady Endre 
joggal beszélt Petőfi „páratlan internacionalizmusáról“ — amint látjuk 
ez nem eszmei importcikk Magyarországon — arról, hogy Petőfi „eleve 
elátkozta a leendő hazug nacionalista Rákosi Jenőket“.

Petőfi egész felfogását és minden tevékenységét áthatotta az a meg
győződés. hogy a magyar szabadság és a világszabadság ügye egymástól 
elválaszthatatlan. Petőfi haladott hazafiasságának, magasröptű, igaz patrio
tizmusának (ahogy ő nevezte „munkás hazaszeretetének“) semmi köze 
nem volt ahhoz a soviniszta álhazaliassághoz, ami halála után száz esz
tendőn keresztül a reakciós Magyarországon uralkodóvá lett, és még ma 
is ott kísért egyesek fejében. Az ilyen nagyhangú álhazafiakat Petőfi jól 
jellemezte „A száj hősök“ c. versében:

pitinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen unnak, soha sincs szívében

Petőfi honszeretete elválaszthatatlanul összekapcsolta az ország sorsát a 
nép sorsával: nemzeti függetlenségünk és szabadságunk megvédésének 
legbiztosabb záloga a magyar nép sokmilliós dolgozó, építő, demokratikus 
tömegeinek szociális és politikai felemelése. „Jogot a népnek“, így nyer 
a hon „új védoszlopot“. Petőfi értelmezésében a hazaszeretet az egres 
egyén teljes odaadását jelenti a „köznek“, az egyes egyén felelősségét a 
köz állapotáért, a haza helyzetéért. — „Harcoljon úgy minden ember, 
mintha — Egyedül rátámaszkodna honja.“ — írja egyik versében.

Petőfit „aljas hazaárulónak“, „akasztóiéra való muszkaspionnak“ 
nevezték a reakciósok és a félúton megállni akarók, azaz azok, akik haj
landók voltak bárkinek eladni az országot, ha az biztosítja számukra, bőgj' 
ők viszont az országon belül a magyar népet további szolgaságban tart
hatják. Ezeknek valótlan gyűlölniük kellett Petőfit, azt a Petőfit, aki 
rendíthetetlenül vallotta: „nem magyar, aki szolga.’’

Petőfi „lángoló szabadságszereteténék” lényeges alkotóeleme volt az 
a féltő goudv és éberség, amivel Petőfi a szabadság ügyét mindenfajta 
ellenséggel és bárhonnan jövő támadással szemben kész volt megvédel
mezni. Petőfi harcot hirdetett a szabadságnak nemcsak külső, Iranern 
belső ellenségeivel szemben is, ez utóbbiakat tartva a veszedelmesebbeknek.

«Könnyű bánni külső elleninkkcl,
Ha kivesznek a belső bitangok.*

Petőfi szükség esetén nem volt rest «megkondítani a vészharangot* 
a nemzet feje fölött, lm azért javíthatatlan «izgatónak»,' veszekedett 
ünneprontónak szidalmazták is a halga rövidlátók, a magukat kényel
mes illúziókban ringatok. Tudjuk, hogy a veszedelmek felmérésében 
Petőfinek volt igaza és nem ellenfeleinek, hogy Petőfi nem rémképeket 
látott, hanem tényleges veszélyekre, valóságos ellenségekre hívta fel a 
nemzet figyelmét. Ide tartozik az is, hogy Petőfi az 1848—49-es magyar 
forradalom elindítója, mindvégig a forradalom szélső balszárnyának, a 
népi ellenzéknek eszmei vezére volt, aki kezdeményező, ösztönző, ha 
keli ostorozó tevékenységével nagy szerepet játszott a magyar forrada
lom és szabadságharc nagyarányú, hősies kifejlődésében. Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy Petőfi és az akkori népi ellenzék nélkül az 1848— 
49-es szabadságharc semmikép sem lett volna azzá, amivé lett: európai



jelentőségű, nagy történelmi eseménnyé, a magyar nép múltjának leg*
dicsőségesebb fejezetévé.

Petőfi harcolt a szabadságjogokért, a köztársaságért, de azért a poli
tikai demokrácia kivívásában már száz évvel ezelőtt sem volt hajlandó 
a halódás non-plusz-ullráját, az emberiség «Kánaánjának» elérését látni, 
hanem a jogi egyenlőségnek szociális egyenlőséggel való kiegészítését, a 
szocializmust tartotta a népi küzdelmek reális és érdemes végcéljának. 
Akik ma a magyar népet el akarják vezetni ahhoz a társadalomhoz, ahol 
«a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet . . a jognak asztalánál mind 
egyaránt foglal helyet», azok nemcsak Marxnak és Engelsnek, hanem 
Petőfi Sándornak is a követői. Petőfi írásai tanúsítják, hogy a szocializ
mus eszméje akármilyen kezdetleges formában is, de már száz év óta 
kincse a magyar gondolkodásnak, ha ezt a tényt ezalatt a száz év alatt 
a magyar nép előtt igyekeztek is elrejteni.

*
Az 1848— 49-es szabadságharc és forradalom bukásával, majd az 

1867-es kiegyezéssel Petőfi eszmei hagyatéka mintegy «örökös» nélkül 
maradt, évtizedeken keresztül nem volt osztály, nem volt párt, amely 
vállalta volna, A félfeudális arisztokrácia, az el korrumpálódott dzsentri, 
a gerinctelen, gyáva polgárság természetesen nem vállalta. Ezeknek az 
osztályoknak soha nem volt Petőfihez semmi közük. Ebben a korban 
az idegenkedésen, sőt gyűlöleten kívül, amit vele szemben éreztek, a 
paraszti tömegek őrizték meg szivükben leginkább Petőfi képét, de ez 
a kép természetszerűleg csak ködös és elmosódott lehetett. A süllyedés
nek, a tespedésnek, a vakságnak és tehetetlenségnek az az ideje, ame
lyet a polgári demokratikus forradalmat, a nemzeti függetlenség és hala
dás eszméit megtagadó 67-es korszak jelentett Magyarország történeté
ben — Petőfi teljes megtagadásának a jegyében állott: szavai kezdtek 
üresen hangzani, életének és költészetének igazi értelme érthetetlenné 
válni. Ekkor írta Babits: «Hol a szem szemével farkasszemet nézni? — 
Ki meri meglátni, ki meri idézni, az igazi arcát? — ünnepe vak ünnep 
s e mái napoknak — szűk folyosóin a szavak úgy lobognak •— mint az 
olcsó gyertyák.»

Azonban ugyanabban az időben, amikor Petőfinek «hazug koszorúk 
láncait» kellett «tűrni», amelyeket «a vak Megszokás, a süket Hivatal» 
helyezett sírjára, már fokozatosan gyűltek a magyar társadalomban azok 
az erők, amelyek képesek voltak újra feltámasztani a magyar haladás 
eszméit s ezzel együtt Petőfi szellemi hagyatékát is. A magyar munkás
osztály, a forradalmi magyar munkásmozgalom és annak tömegéi let
tek Petőfi eszméinek őszinte, igaz örököseivé. Szükségszerűen a ma
gyar munkásosztály és a dolgozó parasztság költőjévé kellett válni annak 
a Petőfinek, aki egész életével vallotta:

Nem, szívem nem eladó, e szívnek 
Nincsen ára,
Nem megy az be a hatalmasoknak 
Kincstárába. . .

A «szívnek» ezt a «nem eladhatóságát» a «Katalraasoknak» válóban 
az utolsó száz esztendő folyamán mindenekelőtt a munkásosztály és a 
dolgozó parasztság ügyének harcosai vallották, őket valóban áthatott» 
Petőfi szenvedélyes vágya «tenni — az emberiségért valamit», sőt ha 
kell «meghalni az emberiség javáért.» A magyar kommunisták vezér- 
gondolatává vált Petőfi jelszava: «a néppel tüzön-vizen át» és ők való«



sftották meg Petőfi kategőrikus óhaját «Égbe a népet, pokolba az
aristokratiát.“ A magyar kommunisták tettek magukévá Petőfi igaz 
hazaszeretetét és tudták összhangba hozni őzt igaz nemzetköziségükkel, 
ők  bizonyultak Petőfi, eszmei örököseinek abban a tekintetben is, hogy 
következetesen folytatták és folytatják a harcot a szabadságnak, a ma
gyar nép boldogulásának és felemelkedésének nemcsak a külső, hanem 
a belső ellenségei ellen is.

S ha Petőfi száz évvel ezelőtt arra szólította fel a magyar népet, 
hogy vesse le «a középkori öltözetet», mert az szűk neki, «szorítja a keb
lét», úgy ma hozzá hasonlóan vallják a kommunisták, hogy a mai 
emberiségnek is valahogy «szűk a ruhája», hogy a monopolkapitalizmihs 
a maga trösztjeivel, bankjaival, atombombás szándékaival éppúgy «szo
rítja a keblét», és nem engedi szabadon lélekzeni, mint száz évvel ezelőtt 
a feudalizmus és hogy azoknak a lépéseknek a megtétele terén, ame
lyek a kapitalizmus megszüntetését, rablóbarlangjainak kifüstölését 
célozzák az egész világon, nekünk magyaroknak nem kell okvetlenül 
száz-százötvenéves késéssel az utolsó sorban haladnunk; haladhatunk mi 
a világ legszabadságszeretőbb népeivel együtt, az első sorokban is.

Ugyanakkor kétségtelen, hogy a magyar nép felszabadításának elő- 
harcosai, a magyar kommunisták, mint proletárforradalmárok, nem áll
tak meg Petőfi eszméinél, mint ahogy az a küzdelem, amit most a magyar 
nép folytat, az 1848—49-es szabadságharcnak és forradalmi hagyatéká
nak nemcsak végrehajtása, hanem továbbvitele is. Hu Petőfinél a szo
cialista társadalom elkövetkezésének a gondolata zseniális intuíció volt 
elsősorban, ma az emberiség holnapjának olyan konkrét és világos per
spektívája, hogy azt tagadni annyi lenne, mint tagadni az emberiség 
további haladását egyáltalában. A tudományos szocializmus, a marxiz- 
mus-leninizmus a forradalmi munkáspártról, a proletárforradalomról. a 
parasztkérdésről, a nemzetiségi kérdésről stb. szóló tanításával olyan 
hatalmas fegyvereket adott az emberiségnek felszabadulásáért vívott har
cában, amelyeket Petőfi nem ismert és nem Ismerhetett.

Ennek ellenére Petőfi eszméi ma elevenebbek, mint bármikor és 
hatékonyan segítenek bennünket mai harcainkban. Nemcsak arról van 
szó, hogy az elmúlt száz év folyamán Petőfi a magyar nép szabadság- 
szeretetének szimbóluma maradt az elnyomottság és elvakultság leg- 
szomorúbb esztendeiben is, hogy emléke megakadályozta, hogy a remény
telen sötétség és szolgaság éje boruljon az országra. Nemcsak arról van 
szó, hogv az a szabadságküzdelem, amelynek Petőfi volt a szellemi 
vezére, a magyar nép barátjává tette az emberiség legjobbjait, a hala
dás harcosait mindenütt a világon. Hogy csak a legnagyobbakat említ
sük, Marxot és Engelst, Gsernyisevszkijt és Herzent, Heinet és Frei- 
ligrathot. Hanem arról is, hogy Petőfi géniusza ma a magyar nép mil
lióit serkenti munkára és harcra s ugyanakkor segíti még jobban össze
forrni a magyar népet a baráti népi-demokratikus országok népeivel, 
mindenekelőtt a nagy, hősies szovjet néppel. <A dicsőséges magyar for
radalom e dalos cs harcos hőse nagyon is rokonszenves, nagyon is ért
hető a szovjet nép számára, amely a harc és munka fergetegében épí
tette fel új világát.» (Szurkov.)

Ma, Petőfi halálának századik évfordulóján, mintha valóra vált 
volna a népi legenda arról, hogy Petőfi nem halt meg, él és vissza fog 
még térni. Napjainkban Petőfi tényleg él, világító fáklyaként jár előt
tünk, segít legyőzni a múltat, megvívni a jelent, és felépíteni a jövőt.

Andics Erzsébet



PAUL E L U A R D :
EMLÉKBESZÉD

Petőfi halálának századik évfordulójára

Köszöntök valakit, ki száz éve halott már,
Ki meghalt huszonhatéves korában,
Ám Magyarország tűnt évszázakat 
Gyermekeinek életével 
A költőinek életével számlái 
S költőt köszöntök én, élőt köszöntök benne.

Petőfit nem a nap, nem is a mennyek szülték, 
Korcsmáros volt az apja, anyja meg cselédlány 
Itt nyomorát, hírét éneklem én meg annak,
Ki jött, hogy a nyomort legy&are századokra 
S dicső mert benne él a milliók szívében

Es hívta a vihart fegyverrel a kezében 
S villámot csalt elő gyöngéd szerelmes szóval 
A rózsa és kenyér ellenségei fejére 
Győzőt köszöntök itt, a zsarnokok verőjét,
A dolgozók-áldotta hősi költőt,

Megéneklem a serdülő fiút,
Ki fölcsapott színésznek s mert láttatni embert,
Ki éhezik s a megsemmisülést csúfolja 
Ki férfi is, ha kell s aki nagyon-nagy ember 
A mának gyermeke s ki Ember mindörökre.

Petőfi ismeri a földi hajnal terhét 
Hisz benne rejlik az a dolgozók kezében 
E hajnal ver hidat élők és túlélők közt 
S fényt vet a csókra is, mely embert kelt a porból,
F’orrás vizét viszi a zsenge-zöld mezőkre.

Petőfi ismeri a vértelen harc örömét,
Tud énekelni győztes bőn nélküli nyárról 
Es mégis egyre küzd és bízva ontja vérét 
Hogy haljunk szabadon s örökkön éljen a remény 
A dolgozók reménye, mely Magyar-hon méze.

S elvtársaim ti megfizetitek aranyló verseit 
A hiteleknek víg felcsengő aranyával,
Magyarország a híveit
Mind a tíz ujján és temérdek csillagon
Számlálja már s Petőfi áljnain
S a magyar Alföld zengő költeményén.

F ordította  Gereblycs László



L T J N A C S A R S Z K I J  —  P E T Ő F I R Ő L

1925-ben jelent meg a «Nyugat forradalmi kÖU 
tészele» c. orosz nyelvű sorozatban egy Petőfi Són* 
dór 37 versét Lunacsarszkij fordításában tartalmazó 
kötetke. A, V. Lunacsarszkij, a világirodalom törté
netének nagynevű szovjet mestere a versek elé ér
tékes bevezető tanulmányt is irt. Alábbiakban c ta
nulmány nagyjai közöljük; el azokat a részleteket 
hagytuk csak, melyek — mint Petőfi vázlatos élet
rajza, Lunacsarszkij műfordító eljárásának mű
helytitkai — vagy nálunk közismert adatokat tar
talmaznak vagy kevésbbé tarthatnak számot érdek
lődésre.

Petőfi Sándor egyike az európai költészet lcgragyogőbb alakjainak. -7 
éves korában balt inog, mint Lermontov, s a gazdag magyar irodalom
ban olyan szerepet játszik, mint az orosz irodalomban Puskin. Föltétle
nül ő jelenti a magyar irodalom csúcspontját Hosszú ideig az egész ma
gyar költészet úgyszólván az ö iskolájához tartozott és csak a moderniz
mus és futurizmus fellépése óla volt érezhető némi elszakadás tőle, airady 
után azonban sok költő ismét visszatért Petőfihez, mint ahogyan mi is 
gyakran figyelhetünk meg hasonló vissza fordul ást Puskinhoz.

Csakhogy azt is ki kell emelnünk mindjárt, hogy Petőfi nem tarto
zott a magasműveltségű nemesi társadalomhoz, a felső tízezrekhez, mint 
Puskin vagy Lermontov. Atyja félig paraszt volt, félig kereskedő, ki utóbbi 
tönkrement és teljesen elszegényedett; említsük meg róla mindjárf azt is, 
hogy’ öreg napjaiban Kossuth forradalmi seregének katonái közé állt.

Ebben a tekintetben Petőfit inkább Sevcscnkóval lehetne összehason
lítani. Csakhogy Petőfinek összehasonlíthatatlanul fényesebb hírnév jutott 
osztályrészül, mint ukrán kortársának. De Sevcsenkóra is szokták alkal
mazni néha azt a szempontot, mellyel egyszer Tolsztoj akarta «kisebbí
teni* Gorkijt, ezt mondván róla: «Valami egészen különösen tehetségest 
író a népből.»

«író a népből» — ez azt jelenti, hogy autodidakta, egy kicsit nyers 
tehetség, faragatlan, aliinek sokat meg kell bocsátani. Sevcsenko valójá
ban nem volt ilyen író >>— ö, akárcsak Gorkij maga is, magasan környe
zete főié emelkedett s nemcsak tehetsége és ethikus jelleme révén szerez
hetett volna becsületet tanult emberek akármilyen társaságának is, hanem 
műveltségével is. Még inkább el lehet ezt mondani Petőfiről. Bár nem 
végzett főiskolát, csak középiskolát, s még hozzá azt sem egészen annak 
rendje és módja szerint, mindazonáltal rendkívül széles műveltségre tett 
szert, különösen az irodalom terén. Lelkesen olvasta Horatiust és Tacitust, 
eredetiben, alaposan megismerkedett olyan költőkkel, mint Schiller, Heine, 
Lenau fa két utóbbi koríársa volt és ezeket különösen közel érezte magá
hoz), Béranger, Shelley, Shakespeare, Byron. Nem is szólva rövid életé
hez képest rendkívül gazdag eredeti költői munkásságáról, kitűnő fordítá
sokat adott Heinéből, Matthisonból, Béranger-ből, Shelleyből, Shakespeare- 
ből és Schillerből, f '

Ha a magyar irodalmat egészében az ukrán irodalommal vetjük egvbe, 
szembeszökő különbséget veszünk észre. Az ukrán irodalom hosszú időn 
keresztül úgyszólván esek csírában létezett s így nem csoda, hogy a fé
nyes tehetségű Sevcsenko fejedelmi pompában ragyog fölötte A magvar

633



irodalom viszont Petőfi után rendkívül gazdagon bontakozott ki, s így az 
a középponti hely, melyet a fiatalon meghalt költő elfoglal benne, 
annál meglepőbb.

Végül van még egy a mi szempontunkból igen fontos körülmény, ami 
inkább útjában állt Petőfi ilyen elismerésének. Petőfi szélsőbaloldali fór- 
radalmár volt. Igaz, a nemzeti forradalomban vett részt lobogó lelkese
déssel és a polgárság szeret most is, megfeledkezve arról az alacsonyrendű 
magatartásról, mellyel a nemzeti hősökkel szemben viseltetett, emlékmű
veket emelni az olyanféle embereknek, mint Garibaldi, Mazzini, mint 
Danton vagy Kosciuszko.

Ámde Petőfi ebben a forradalomban túlságosan szemmelláthatóan 
anlibourgeois álláspontot foglalt el — azt lehet mondani, ő a maga korá
nak «bolsevikje* volt. Álmodott (persze még utópisztikusán) a szociális 
gazságról és úgy gondolkodott, hogy a politikai forradalom, ha nem va
lósítja meg az egyenlőséget és néni segít a nép nyomorúságán — nem ér 
semmit. E felismerés folytán szakított a mérsékeltekkel és a központtal 
és teljesen elfordult az ideiglenes kormánytól Pesten és mindazoktól a 
csoportoktól, amelyeken — úgy látta — úrrá lett az opportunizmus. Visz- 
szatért inkább megint barátjának. Bem tábornoknak a zászlóaljához, aki 
maga is szélsőbaloldali forradalmár volt — éppen, amikor az orosz cár 
rászabadította Magyarországra a kozák hordákat. Petőfi lelkes feje leha
nyatlott: hősi halált halt a kozákokkal vívott ütközetben.

*«:

Helyesen figyelnek meg Petőfinél valami rendkívüli erős hajlandóságot 
a szélsőségekre. Szenvedélyes természete nem egyezett ki a félmegoldások
kal. így volt személyes életében, így a politikai életben is.

1923-ban Petőfi születésének századik évfordulóját ünnepelték. Meg
emlékezett róla a hivatalos Magyarország is, megemlékeztek a forradalmá
rok is. Mikor Magyarország fasiszta kormánya Petőfi emléke előtt tisztel
gett, még Németország polgári sajtója is gúnyolódott efölött. Hiszen Pe
tőfi a szerzője annak a nevezetes dalnak is: «Akasszátok fel a királyokat!» 
— melyet tehetséges német fordítója, Steinbach sem mert felvenni fordí
tásai közé. Petőfi egyik kritikusa ezt a pompás arcképet festi róla: «Fele
letül formálisan elvbarátainak számító emberek opportunizmusára, fele
letül a fontolva haladás frázisaira Petőfi epésen kacagott és farkasfogait 
mutatta.» Érthető, hogy a «Berliner Tageblatt» — a liberális német lapok 
egyike — ezt írta azokban a napokban; «Élne csak most Petőfi, Magyar- 
ország valamelyik koncentrációs táborában ülhetne, mint bolsevik!», és 
ezzel végezte cikkét a berlini liberális újság: «Jó volna tudni, milyen kép
pel ünnepelheti a Horthy-uralom százados ünnepét annak, aki nemcsak 
legnagyobb költője volt népének, hanem legnagyobb forradalmára is?>

*

Annyi bizonyos, a nemzetközi proletárköltészet előfutárai között Pe
tőfi csillaga a legfényesebb sugarakkal ragyog.

*

Két nagy kortársa Európában, az a két költő, akit ő is jól i?ipert, 
volt Heine és Lenau. Petőfi némileg utánozta is Heinét* de ez az utánzás 
legfeljebb néhány népszerű dal kedves bájában tűnik szembe és abban 
a modorban, melyet Petőfi magáévá tett: hogy t. i. az rgész verset bizo
nyos pikantériával fűszerezi azáltal, hogy az utolsó sor valami szokatlan
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fordulatot vesz. Ez az utolsó sor Petőfi dalaiban szinte váratlan fénnyel 
világítja meg az égisz költeményt es valami különös értelmet ad neki. 
Petőfi együttérzett Heinével, mint forradalmár a forradalmárral, de óriási 
ellentétek választották el őket, részben Heine, részben Petőfi előnyére. 
Akármilyen művelt és szeliemes volt is a fiatal magyar, nem vehette fel 
a versenyt e tekintetben a kor legfinomabb és legkulturáltabb szellemé
vel, aki ráadásul kétszer olyan hosszú életet élt. Heine, természetesen, 
sokkal kulturáltabb és e tekintetben sokkal jelentékenyebb volt; \iszont 
más tekintetben, Heine saját iróniájában vesztette erejét, nem volt zavar
talan viszonya sem saját élményvilágához, sem művészetéhez, sem a for
radalomhoz, amelyhez valamiféle törvénytelen, hányaveti, sőt nem egy
szer kétértelmű viszony fűzte. Petőfi pedig egy darabból öntött egyéniség: 
egyetlen lángoló, égő vörös költői szív. E tekintetben egyenes ellentéte a 
széttépett Heinének.

Sok az érintkezés Petőfi és Lenau között is, annál több, minthogy 
N. Lenau, akit a német kritika gyakran tekint Heine után a német nyelv 
második legnagyobb lírikusának, ugyanarról a magyar «pusztáról» szár
mazik, mint Petőfi és gyakran írt le költeményeiben magyar tájké*pekeL 
Ugyanúgy élt a vonzalom Lcnauban a hegedű, a gitár, az édes tokaji bor 
és a cigányság iránt — mindez Petőfinek is kedves. De itt megint csak 
majdnem ugyanazt a különbséget vehetjük észre, ha talán kissé más hang
súllyal is. Lenaut nemcsak szkepticizmusa és belső ingadozása emésztette 
— mely kevésbbé csillogóan és mélyen mutatkozott meg, mint Heinénél, 
de jobban tönkretette őszinte és ellenállásra képtelen szívét —, de még 
hozzá: arra volt ítélve, hogy férfikora delén elméje elboruljon. A közeledő 
búskomorság veti előre árnyékát egész életében. Ő egyike Európa legsöté
tebb költőinek.

Meglehet, hogy műveltség tekintetében Lenau is felülmúlta Petőfit. 
Történeti-filozófiai költeményei sokatmondó, jelentékeny freskók. De meg 
kell jegyezni mindjárt azt is, hogy Lenau sokkal tovább élt, mint Petőfi, 
s ami a leglényegesebb: Petőfi csupa derű, benne minden előre mutat; — 
még ha bánatos, akkor is az ő bánatában van valami, ami egészségre és 
erőre vall.

Végül önkéntelenül is kívánja az ember megvonni a párhuzamot még 
egy kortársával, aki ugyan ismeretlen maradt Petőfi előtt — s ez Ler
montov. Lermontov ugyanolyan rövid életet élt, s csak alig 10 esztendővel 
született előbb Petőfinél, de nehéz elképzelni bármiféle érintkezést is a 
két költő között. AkárrqiWen meglepő is, Petőfi bár rendkívül szerette és 
jól ismerte Byront, hatása alá alig került ennek a költőnek, aki olyan 
mély befolyást gyakorolt Lermontov művészetére. A kritika megfigyelte, 
hogv Lermontov némileg indokolatlan hűséggel követte Byront, hiszen az 
a spontán forradalmiság, mely az epés és sértődött huszártiszt szívében 
élt, sokkal inkább vesztette el kapcsolatát az élő forradalommal, mint 
Byron sötét és örvénylő költészete. Petőfi azonban személy szerint maga 
volt forradalmár, aktív harcos a szabadság zászlaja alatt, semmivel sem 
kevésbbé. mint élete végén Byron Görögországban. Másfelől pedig, Lord 
Byron spleen-je és meghnsorJottsága a világgal, sirámai, melyek az embe
riséggel való elégedetlenségből fakadnak, s hol a büszkeség, hol a bánat 
az uralkodó bennük — tökéletesen idegenek Petőfi paraszti természetétől. 
Petőfivel összehasonlítva Byron, de még inkább Lermontov olybá tűnik, 
mint akit súlyos örökség terhel. Petőfi összehasonlíthatatlanul világosabb, 
összehasonlíthatatlanul szerecsésebb természet, mint Lermontov, annak 
ellenére, hogy a sorscsapások összehasonlíthatatlanul nagyobb mérték-
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Üen tették próbára Petőfit. Lermontov mintlia már magával hozott voln£| 
valami sötétséget, amelyen alig hatol át az élet legszebb fényjelensége 
is, és ezt a sötétséget fokozta kívülről az akkori Oroszország sötét hely
zete. Petőfi belülről ragyogott és valami egészen rendkívüli tehetsége 
volt ahhoz, hogy7 boldog legyen, amit igazolt is az alatt a rövid, de fényes 
időszak alatt, melyben pályája delelőre ért. S ehhez járult, hogy átlátszó 
és vidám lelkét élesen megvilágtotta a forradalom bíborvörösen felcsapó 
lángja.

Igaz, Lermontov bonyolultabb és mélyebb egyéniség Petőfinél, He 
Lermontov költészete Petőfi költészete mellé állítva — úgy, ahogyan én 
egymásután olvastam őket (mert éppen abban az időben, amikor Petőfi- 
fordításaimon dolgoztam, tartottam előadásaimat a Szverdlov-egyetemen 
Lermontovról) —, majdnem betegesnek és a szó betűszerinti értelmében 
gyötrőnek tetszik. Viszont ha Lermontovtól Petőfi felé fordulunk, a gyö
nyörűség rendkívüli érzése fog el, mintha fülledt levegőjű melegházljól 
lépne ki az ember, ahol exotikus virágok csodálatos és szédítő illatai közé 
valahonnét kriptaszag vegyülne — s kilépne, egyenesen az áradó 
napsugárba és a természetes virágokkal borított rétre, vagy egyenesen föl, 
a távoli, szabad hegycsúcsokra.

/ F ordíto tta  Trencsényi-W aldapfel Imre,
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PETŐFI ÉL
A SZOVJETNÉPEK SZÍVÉBEN*

A M I R E  P E T Ő F I  K Ö T E L E Z

Mi, szovjetírók azért jöttünk ide, hogy a magyar néppel, mely orszá
gában a szocializmust építi .— együtt em lékezzünk meg annak a nap
nak dicső évfordulójáról, amikor a legnagyobb magyar költő-forradal
már — Petőfi Sándor — hősi halált halt.

Ott, ahonnét mi jöttünk, a Szocialista Szovjetunióban most minde
nütt ünnepük Petőfi Sándort, a nagy költőt és néptribunt. Petőfi versei 
nálunk nemcsupán Lenin, Puskin és Majakovszkij nyelvén jelentek meg, 
hanem azon a nyelven is, amelyen Tárász Sevcsenkó írt: kiadták grúz 
nyelven is, ott. ahol az egész világ dolgozóinak vezére, a nagy Sztálin 
született; napvilágot láttak versei örmény, bjelorussz, azerbejdzsán és még 
sok más szovjetnép nyelvén. Ezekben a napokban a Szovjetunió vala
mennyi újságja, a fővárosokban épúgy, mint a vidéken, úgyszintén a 
folyóiratok is, Petőfitől és Petőfiről közölnek verseket, cikkeket. A szov- 
jetemberek otthonukban is hallgatják rádión a nagy költő ihletett sorait, 
amelyeket a szovjet-műfordítás legnagyobb mesterei ültettek át orosz 
nyelvre és hallgatják a dalokat — szovjet zeneköltök müveit Petőfi 
verseire.

Petőfit — saját hazáján kívül — még soha, sehol nem illették olyan 
szeretettel, olyan őszinte elismeréssel, mint minálunk, a Szovjetunióban. 
Engedjétek meg, hogy elétek tárjam annak a nagy szeretetnek és meg
becsülésnek bizonyítékait, amelyekkel a mi népeink adóznak a ti nagy 
költőtöknek. íme, itt vannak — Petőfi müvei, a könyvek, melyek az ő 
halálának évfordulójára jelentek meg nálunk s hazánk mérhetetlen tér
ségein már olvassák is a szovjetemberek.

A «Válogatott PetőfL-t húszezer példányban adta ki a moszkvai 
Állami Szépirodalmi Kiadóvállalat.

«Petőfi Válogatott Müvei»-nek iskolai kiadását — ugyancsak húszezer 
példányban adta ki a Gyermekkiadó.

Megjelent egy dalfüzet; Petőfi-versekre komponált dalokat tartalmaz 
Mark Műmön szovjet zenekül tő megzenésítésében.

Épp most jelent meg Moszkvában oroszul Hidas Antal könyve Petőfi 
életéről és működéséről.

Ugyancsak ma látott napvilágot Uzshorodban magyar nyelven 
Petőfi Válogatott Műveinek» terjedelmes kötete.

A Szovjetúnió számos népének nyelvén készülnek kiadni a nagy 
költő műveit.

*Saovjetküklöttek felszólalásai a Petőfi-ünnepségen.
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S vájjon mivel érdemelte ki Petőfi ezt a nagy megbecsülést és sze» 
retetet a szovjetnépek, a szovjefírók és művészek részéről?

Azért szereti a szovjetnép Petőfit, mert forradalmár volt és igazi 
humanista.

Azért szereti a szovjetnép Petőfit, mert fenntartás nélkül küzdött a 
demokráciáért, a magyar nép és az egész dolgozó emberiség felszabadí
tásáért.

Azért szereti a szovjetnép Petőfit, mert ő végtelenül szerette hazá
ját, igazi patrióta volt.

Azért szereti a szovjetnép Petőfit, mert ő mindig az egészséges, öröm
teli életet hirdette; mert a hamisítatlan valóság dalnoka volt, aki min
den áldozatra kész az emberiség üdvéért; mert bátor és merész eszmé
ket s elveket vallott s azok szerint élt.

A szovjetnép nemcsak szereti Petőfit, hanem vérszerinti közelségben 
érzi egész költő-harcos mivoltát, minden esztétikai nézetét, mert egybe
vágnak azokkal az elvekkel, amelyeket a szovjetirodalom tűz zászlajára. 
Közel érezzük magunkhoz, mert személyében valósította meg azt a 
költőideált, amire a szocialista szovjetirodalom művelői törekednek. 
A szovjetköltők közül sokan — Petőfihez hasonlóképpen — népköltők, 
népnevelők, népszónokok, hazájuk életének tevékeny részvevői. Ezért 
nem véletlen az a csodálatos cgybehangzás. amellyel Majakovszkijnak, 
a szocialista; korszak nagy költőjének és Petőfinek verseiben találkozunk.

Majakovszkij mondotta, hogy a vers — „az bomba és lobogó“ —, 
ö írta, hogy tűzzék verseit szuronyhegyre, egész életét a forradalomnak 
adta, egész költészetét a nép szolgálatába állította.

Nem sajnálta,a nép ügyétől azt, ami neki a legdrágább — az alko
tását.

«Halj meg versem
halj meg, mint közvitéz 

mint harcainkban
a névtelenek hulltak . . .»

Vájjon nem ugyanígy gondolkodott költészetéről a nagy Petőfi is?, 
Hiszen az ő zseniális verse ez:

«. . .  Ott állok én is a csatában 
Katonáid közt, századom!
Csatázok verseimmel. . .  egy-egy 
harcos legény minden dalom.

Rongyos legények, de vitézek,
Mind bátran harcol, bátran vág,
S a katonának bátorsága 
Teszi díszét, nem a ruhák*

S nem kérdem én, hogy költeményim 
Túlélnek-e majd engemet?
Ha el kell esniök talán e 
Csatában: ám hadd essenek.

Ez nemcsak formális «összetalálkozás», vagy «hatás», amiről olyan 
előszeretettel beszélnek a polgári irodalomtörténészek. Ez ennek a két



költő-forradalmárnak egyforma magatartása saját művészetével, a köl
tészettel, a nép ügyével szemben. Ez az a magatartás, amit mi magasz
talunk, amire büszkék vágyunk s amire mi, szovjetköltők mindnyájan 
törekszünk.

Én, a Szovjetűnió küldötte, itt, ezen az emelvényen, tisztelettel haj* 
tok fejet a magyar nép nagy költője és harcosa előtt.

Régi barátság fűz engem a magyar néphez. Barátom volt Lukács 
tábornok, Zalka Máté, és nem egyszer éjtszakákon át hallgattam, amint 
az ő szívéhez nőtt magyar hazájáról meséit. Most barátom lett mindeu 
magyar dolgozó, aki a szocialista magyar hazát építi.

Nem minden népnek jutott osztályrészül, hogy olyan költővel aján
dékozza meg az emberiséget, mint Petőfi Sándor. Ámde ez sokra köte  ̂
lezi a magyar népet és bennünket is, akik annyira szívünkbe zártuk 
Petőfi költészetét.

Petőfi élete és életműve arra kötelez minket, hogy elsöpörjük diadal
mas utunkból mindazokat, akik akadályokat állítanak elénk. Petőfi élete és 
életműve arra kötelez bennünket, írókat és költőket, hogy elsöpörjük utunk
ból azokat az esztétikusokat, akik gáncsot vetnek a nagy szocialista iro
dalom kereke elé. Petőfi élete és életműve arra kötelez, hogy lankadat
lanul leálcázzuk mindazokat, akik alantas szándékaikat forradalmi szó
lamokkal leplezik — politikában és költészetben egyaránt... Petőfi élete 
és életműve arra kötelez, hogy mi is olyan híven szolgáljuk a népet, 
mint ő, hogy könyörtelenül elsöpörjük utunkból azokat a népektől elsza
kadt kozmopolitákat, világcsavargókat, akik gyűlölnek mindent, ami 
valóban nemzeti, népi, emberi. Petőfi példája arra kötelez, hogy egy 
pillanatra se torpanjunk meg a szabadságszerető népek üdvéért vívott 
nagy harcban, amelyért életét áldozza a magyar nép csodálatos, halhatat
lan fia — Petőfi Sándor.

Sztyepan Scslpacsov



A L M A I  V A L Ó R A ' V Á L T A K

Minden népnek megvannak a maguk nagy alkotói, akik hősi alkotá
sukban, életükben és tevékenységükben mintegy összetömörítik a nép 
egész óriási szellemi energiáját, gondolatait és vágyait, forradalmi törek
véseit a jobb, a derűs élet felé. Amikor a nagy orosz népről beszélünk, 
amely először mutatta meg a szocialista forradalom útját, a kommuniz
mus építésének útját, akkor a nagy Lenin és Sztálin neveit, A. Puskin, 
Tolsztojnak, Gorkijnak a nép énekeseinek neveit vesszük ajkunkra. 
Amikor az ukrán népről beszélünk, megemlékezünk Tárász Sevcsenko 
életéről, szenvedéseiről és halhatatlan dicsőségéről. Ha a lengyel népről 
beszélünk, Mickievicz Ádámot látjuk magunk előtt. Megemlékezünk a 
magyar népről és a szeretet, a tisztelet dicsfényében előttünk áll Magyar- 
ország legnagyobb dalnoka, a forradalmár költő és katona: Petőfi Sándor.

Miben rejlik a népi költők dicsősége és halhatatlansága? Természe
tesen a néppel való hatalmas szerves kapcsolatukban, a nép iránt, annak 
munkája, hőstettei és forradalmi törekvései iránt érzett határtalan szere- 
tetiikben. Előfordult már olyan tehetség a társadalomban, akinek vannak 
bizonyos képességei, sőt a tehetséget sem lehet elvitatni tőle, csak oda 
kellene magát adnia a nép szolgálatának, csak ki kellene fújnia magá
ból azt a tüzes szikrát, amely azután lángoló verssorokat szülne. De lám, 
elszigeteli magát, sajátmagát elszakította a néptől, annak érdekeitől és 
harcától és akkor a tehetség elszunnyad, kialszik, utána csak szürke, 
hideg pernyéje marad.

Petőfi Sándor, mint a nép igaz fia és harcosa elszánt elvi ellensége 
volt «a tiszta művészetnek». Már első lángoló dalainak írásakor pontosan 
és elvileg kijelölte költészetének útját és egyáltalán nem oldott sarut «a 
művészet tiszta temploma előtt».

Hallgassatok, ti ál, hamis próféták 
Hallgassatok, egy szótok sem igaz.
A költégzet nem társalgó terein,
Hová fecsegni jár e cifra nép.
A társaság szembenszedett paréja,
Több a költészet! Olyan épület,
Mely nyitva van boldog-boldogtalannak,
Mindenkinek, ki imádkozni vágy,
Szóval: szentegyház, ahová belépni 
Boeskorban, sőt mezítláb is szabad.

Tehetségét a nép szolgálatába állította. Minden szó és minden sor, 
ami kikerült tolla alól, népi intonáció, felhívás, példa és érzés volt.

Ugyanakkor, amikor Tárász Sevcsenko, védelmezve a jogfosztott 
jobbágy parasztokat, síkra szállt értük, a szót használta fegyverként az 
erőszak, a cári önkény, a földesúri önkény ellen; amikor Lermontov 
életében arra törekedett, hog^ lázadó vilorlaként kereste a vihart Miklós 
cár Oroszországának szellemi pangásában, sekélyesében, ugyanígy gon
dolkodott és ugyanilyen célok felé tört Petőfi Sándor, a nagy magyar 
költő. «Nem adott az Isten nekem olyan sorsot — írta Petőfi —, hogy 
gyönyörű ligetekben andaloghassak, a csendes boldogságról és a csendes 
szomorúságról írjak dalokat együtt a pacsirta dalával, ágak suttogásával 
és a patak csobogásával. Életem a harc, a szenvedés és szenvedély meze
jén zajlott le.»
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Szenvedésben mértéken felül volt része. A dolgozó magyar nép nehéz 
időket élt, nyomor szaggatta életét, a földesurak kizsákmányolták, vér és 
verejték volt osztályrésze. Magyarország abban az időben kettős iga alatt 
nyögött: Ausztria urai gyarmatnak nézték a magyar földet, elraboltak 
mindent, ami kezük alá került, a maradékon pedig feudális földbirtoko
saik osztozkodtak. Kizsákmányolás, sötétség és analfabétizmus uralkodott 
az országban. Betegségek, járványok tizedelték a szegény magyar népet. 
Népi javakon gazdagodott Ausztria.

Ha ma népi költőnek nevezzük Petőfit, ez nem azért van, mintha 
Petőfit csak később, évtizedek múltán szerette és ismerte volna meg a 
nép. Nem! Már rövid életének ideje alatt is a nép szeretett és elismert 
dalnoka lett, fénylő lelke tele volt szeretettel és gyűlölettel. A költő min* 
den szava és sora, minden verse és dala, bárhol is írta, mihamar elter
jedt a nép között; dalait dalolták, azokkal örültek, bánkódtak. A felkelő 
jobbágyok Petőfi dalaival ajkukon indultak felgyújtani a földesurak 
birtokait. Versei az ő Igazságuknak adtak hangot.

Az igazságtalanság, a szörnyű népi bánat volt Petőfi Sándor a forra
dalmár demokrata művészetének egyik alaptémája. Ezért állt ki oly düh
vei és szenvedéllyel a dolgozó Magyarország védelmére az elnyomókkal 
szemben, a király s a földesurak uszályhordozói ellen.

«Még kér a nép, most adjatok neki,
Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?*

Dicső nemzeti dala pedig, mint vészharang hangja terjed szét az
országban:

Talpra magyar, hí a haza,
Itt az idő. most vagy soha.
Habok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok.
A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk,
Hogy rabok tovább nem leszünk,

Petőfi költői tevékenységében ez nem a haragnak és tiltakozásnak 
elemi, ösztönös kirobbanása volt. Életének következetes elvi vonala volt 
ez, a forradalmár harcos jelleme, aki éleiét akarta áldozni a leigázott 
haza boldogulásáért. Naplójában ezeket írja: «Már több éve egyetlen ol
vasmányom, reggeli és esti imádságom, mindennapi kenyeremmé vált a 
francia forradalom története, a világnak ez az új evangéliuma, amelyben 
az emberiség második megmentője hirdeti igéit.» És valóban feláldozta 
drága magyar népének szabadságáért nemes életét.

Petőfi Sándor, a nagy költő, aki dalaiban népének életét tükrözte, a 
nehéz munka és a forradalmi harcok idején, e mellett finom és ragyogó 
lírikus is volt; a honi föld, a munka, a barátság és az Igazi szerelem dal
noka. Az anya és az anyaság iránti gyengéd S2 eretetében, lélekből fakadó 
csodálatos verseiben, melyeket a nép magáévá tett, a2  egyén és a közösség 
nagy eszmei harmóniájában joggal hasonlítják az irodalom olyan óriásai
hoz, mint aminők Puskin és Sevcsenko.

Álmai valóra váltak napjainkban, amikor a szabad, demokratikus 
Magyarország új életét a Szovjetúnióval testvéri barátságban építi fel.

Éljen Petőfi Sándor nagy neve a demokratikus népek ajkán, az 0 
szabad, tüzes dalai — mint sugaras álmok és rettegett fegyverek — vigyék 
e népeket harcba a szocializmusért, a kommunizmusért

Andrej Malisko
m ,



H Í V Ó  S Z A V A  E L J U T O T T  GRÚZIÁBA

A szovjet delegáció és a grűz nép szívből jövő testvéri üdvözletét ho
zom, tolmácsolom a szabadságszerető, hős magyar népnek most, amikor 
nagy fiát^ Petőfi Sándort ünnepik

Ma meghajtjuk fejünket a nagy magyar nemzeti költő előtt, aki 
lobogó, ifjú életét a nép oltárán, a nép fényes jövőjének szolgálatában 
áldozta fel.

Petőfi a magyar nép legjobb tulajdonságainak, elsősorban szabadság-
szeretetének megtestesítője.

Petőfi nemcsak a magyar népnek drága, hanem a Szovjetunió sza- 
hadságszerető népei és a grúz nép is nagyrabecsüli és szereti.

Elragad bennünket a néptribun-költő erős, harcos lelke, a nagy magyar 
géniusz nemes és forró szíve, amely csak hazájáért, csak a hazájáért vert.

Fellelkesít minket Petőfi forradalmi irányú, demokratikus eszmékkel 
telített népi költészete, amely a nép szívéből fakadt.

Petőfi mondotta: Bármit is beszéljenek, az igazi költészet — népi 
költészet. Ezt az elemet kell a költészet uralkodó elemévé tenni. Ha a 
nép uralkodik majd a költészetben, akkor megközelíti majd az uralmat 
a politikában is, ez pedig a század feladata.

A grúz, költészetben is a nép uralkodott, és a grúz költészet már az 
ősidők óta népének a győzelméért folyó harcát szolgálta.

A nagy magyar költő lángoló, hívó szava eljutott Grúzia és a Kauká
zus havas ormaira is.

Petőfi lírája visszhangot ver a grúz nép lelkében.
Szinte kézenfekvő a párhuzam e szellemi rokonság kifejezésére.
~^»őfi Sándor így inti költötársait:

Ne fogjon senki könnyelműen 
A húrok pengetésihez,
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.

Az ősi grúz dal pedig így szól: Csak az a költő írjon verset, aki min
den hőstettre kész.

Petőfi nem akart, távol a harctól, ágyban meghalni:
«Egy gondolat bánt engemet 

Ágyban, párnák közt halni meg.»
I gyanez a kívánság csendül ki a grúz dalból is:

Jobb a dicső halál a csatamezőn,
Mint csendes vég betegségtől az ágyban.

Petőfi épen úgy, mint a grúz költészet nagy klasszikusai, — Nikolaj 
Baratasvili, Ili ja Csavcsavadze, Akáki Ceretelli, Vázsa Psaveila arra taní
tanak bennünket, hogyan kell szeretnünk népünket, mily közel kell, hogy 
álljon a költő a népi tömegekhez.

Rég mondották már: A költőnek fáklyaként kell haladnia és utat 
mutatnia a nép előtt. Hiszen Petőfi maga is elismerte: «Mintha lelkem 
lángoszlop lenne». És ez a lángoló lélek megaranyozza a magyar nép
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útját, szabadságáért és függetlenségéért folyó kegyetlen harcokban és ma 
is utat mutat az új felszabadult Magyarország harcosainak és építőinek.

Az élenjáró, haladó gondolkozású emberek mindig rokonszenveztek 
a magyar néppel, Magyarországgal.

A magyar állja adott szavát — írta 1877-ben Ilija Csavesavadze, a 
grúz nép felszabadító harcának vezetője a XIX. század második felében 
a nagy grúz költő és közéleti férfiú.

A magyar megtestesíti magában nemzeti törekvéseit — írta Niko- 
ladze grúz publicista.

A magyarok tisztelik nyelvüket, zenéjüket és történelmüket. — írta 
1896-ban a Kvali nevű újság.

A magyar népnek szabadságáért folytatott harca kivívta a grúz nép 
tiszteletét.

A grúz irodalomban és sajtóban mindig népszerűek voltak a magyar 
nép felszabadító harcának vezérei és szervezői, mert ez a harc egyúttal 
a többi európai népek felszabadulásának ügyét is szolgálta.

Többek között nagy tiszteletnek örvend Grúziában Kossuthnak, ennek 
a «harcos, bölcs népvezérnek» neve. Egy grúz publicista írta: Kossuth 
megvalósult dráma, élete tragédia. «Őszinte és.mély meggyőződés vezette* 
— írta róla a Kvali nevű újság. Egész Európa, az egész haladó emberiség 
a nagy demokratát és a szabadság zászlóvivőjét gyászolta benne.

Drámáját ne csak az együttérzés és elragadtatás szempontjából néz
zük, hanem tanuljunk is abból, tapasztalatokat szerezzünk, hogy meg
érthessük a történelem törvényeit, — lehet, hogy egyszer fel tudjuk hasz
nálni ezt a tapasztalatot.

Grúzia, ahol a sziklához láncolták Promelheust, a fény és értelem 
első harcosát, «a filozófiai kalendárium legnemesebb szentjét és mártír
ját», ahogyan Marx nevezte —, ahol a nagy Sztálin élte gyermekkorát, 
ugyancsak külföldi hódítók és ragadozók igája alatt szenvedett, éppen úgy, 
mint a magyar nép hazája!

Védtük földünk minden talpalatját és vérrel fizettünk érte: Mi is, 
mint a magyarok, sokáig éltünk sűrű éj sötétjében.

És Grúzia, a földnek e gyönyörű országa, nem örülhetett kék egének, 
fényes napjának, amíg csak a Nagy Októberi Farradalom örökre fel nem 
szabadította.

Évszázadokon át Ázsia kapujánál, az örökké ellenségek által leigázott, 
megkínzott Grúzia sohasem adta fel a reményt, harcolt szabadságáért, 
függetlenségéért, éppen úgy, mint a magyar nép. És Rusztavelli a nagy 
grúz költő így fejezte ki a grúz nép hősiességét és becsületét:

«Jobb a halál, de a dicső halál,
Mint a gyalázat dicső napjai.*

A grúz nép mondása ez: «Ha a harcosnak vasból van a szíve, akkor 
kezében a fakard is rettegett fegyver. Ha rövid a kardod, toldd meg egy 
lépéssel.»

Valószínű, hogy a grúz és magyar nép őstörténetének közeljövőben 
történő összehasonlítása nem kevés érintkezési pontot fog felvetni min
két nép egymáshoz való viszonyában.

Érdekes például, hogy a magyar és grúz nyelvben a «híd* sző ugyan
azt jelenti.

Hadd legyen Petőfi neve éppen úgy, mint a grúz és a magyar nyely 
ezen közös szava a barátság közös hídja a dolgozó magyar és grúz nép 
közölt. Hiszen ezt a barátságot már megerősítette a szovjet hadsereg grúz
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katonának a vére, akik más katonákkal a nagy Szovjetunió többi népeinek 
fiaival együtt Magyarországnak és Budapestnek a német fasizmus igája* 
hói való felszabadításáért haltak hősi halált.

Szeretnék megemlékezni itt néhány tényről, ami mutatja, hogy a 
magyar nép legjobb fiai a múltban is nagy érdeklődést tanúsítottak a grúz 
kultúra iránt.

Megemlítem a tbiliszi grúz könyvnyomtatás egyik első mesterét az 
1700—1712 évekből, aki magát Mihail Vengro-nak, azaz Magyar Mihály
nak nevezte. 1712-ben ebben a nyomdában nyomták ki először a nagy 
Kusztaveli költeményét.

Még egy másik magyart akarok megnevezni, aki szintén építője volt 
a grúz kultúrának, — ez nem más, mint Zichy Mihály magyar festő, 
RüsztaVeli költeményeinek első illusztrátora.

Zichy 1881-ben érkezett Grúziába s nyomban hozzálátott ehhez a 
munkájához. Szorgalmasan tanulmányozta nemcsak a zseniális költeményt, 
hanem Grúzia népét, életét és történelmét is. Óriási feladatát ellenszolgál
tatás nélkül végezte.

Meg kívánom még nevezni a budapesti Tudományos Akadémia tagját, 
Vikór Béla professzort, a híres orientalistát, aki 1917-ben teljes egészében 
lefordította és kiadta Rusztavelinek «A tigris-kaeagányos vitéz» című 
költeményét.

Meg akarok emlékezni barátomról, Zalka Máté íróról, a magyar 
nép dicső fiáról, a népek barátságának Igazi lovagjáról. Harcolt népé
ért, harcolt a spanyol nép szabadságáért, verekedett a tbiliszi hegyekben, 
Grúziának a mensevik iga alól való felszabadításáért.

A múlt tényei ezek, amikor a grúz kultúra niég nem tudta kibon
tani szárnyait. Csak a Nagy Októberi Forradalom, csak testvérünk a 
nagy orosz nép, — a Szovjetunió ezen kiváló nemzete és irányító ereje 
hozta meg a grúz nép számára a politikai, szellemi és gazdasági újjá
születést. A bölcs lenin-sztálini nemzetiségi politika, a bolsevik párt gon
doskodása megteremtette az összes feltételeket gazdaságunk és kultúránk 
fejlődéséhez, amely formájában nemzeti, tartalmában pedig szocialista.

Grúzia most éppen úgy, mint a Szovjetunió többi népei, sohasem 
látott lelkesedéssel harcol a háború utáni sztálini népgazdasági ötéves 
terv teljesítéséért és sikeresen halad előre a kommunizmus felé vezető 
úton.

Újjászületésünk egyik legfőbb tényezője a nagy Szovjetunió népei
nek rendíthetetlen barátsága és megingathatatlan testvérisége. Grúzia 
tiszteletreméltó helyet foglal a Szovjetúnió egyenjogú népeinek test
vériségében.

Ma Magyarország nagyságának, a magyar nép alkotó géniuszának 
napján Örvendünk annak, hogy itt megszűnt embernek ember által való 
kizsákmányolása, hogy itt nincsenek többé elnyomók, hogy a dolgozó 
magyar nép örökre széttörte o Habsburgok bilincsét és a hitleri Német
ország jármát, felszabadult a feudális és kapitalista elnyomás alól, Ma
gyarország igazi urává lett és a munkásosztály vezetése alatt a Szovjet
únió népeinek testvéri segítségével építi a szabad, független Magyarorszá
got és halad a szocializmus felé!

Mi, a ti testvéreitek, örülünk annak, hogy végre megvalósultak Petőfi 
'S». Kossuth vágyai, reményei és eszméi. Dicső őseitek végakaratát teljesítve 
beálltatok a békéért, szabadságért és demokráciáért küzdő harcosok sorai 
kfttá.
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Magyarország írói és költői! Ti, akik Kossuth, Petőfi népéből sarjad« 
tatok, ti lettetek a békéért és demokráciáért folyó harc katonái!

Szívből kívánjuk, hogy sikerrel oldjátok meg történelmi feladatoto
kat! Még bátrabban és erősebben emeljétek fel hangotokat az értelem 
parazitái, a rabszolgatartók, a dolgozó nép ellenségei ellen!

Segítselek a népnek, tisztítsátok meg neki az utat!
Mindennap lelkesítsep benneteket Petőfi, a nagy harcos, emlékez

zelek rá és kövessétek, mert a nagy emberek élete emlékeztet arra a 
kötelességünkre, hogy életünket még emelkedettebbé tegyük.

Honfitársaim nevében kívánom, hogy hazátok holnap még virágzóbb, 
még szebb legyen, mint ma.

Feljött az értelem napja, a szabadság napja! Semilyen Atlanti szer
ződés és az angol-amerikai imperialisták semilyen ármánya nem homú-
lyosíthatja el többé ragyogását.

Örökké éljen a magyar nép nagy fiának, Petőfinek emléke, akinek 
minden vágya az volt, hogy népét felszabadítsa az idegen uralom alól és 
aki a haza rabszolgatartóival vívott harcban esett el, de emléke évszá
zadokon át. élni fog minden szabad nép szívében.

Éljen a magyar népi köztársaság!
Éljen Magyarország bátor és hősi népe, amely elérte szabadságát 

és függetlenségét! Fejlődjenek ki alkotóerői!
Koronázza siker munkátokat, harcotokat a békéért, a demokráciáért 

és a szocializmus építéséért!
Éljen a világ népeinek győzelme!

Georgi Leonidre
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BUDAPEST, 1949. JULIUS 31

Épp akkor érkeztem a Szovjetunióba, mikor Lenin 'és Sztálin minden 
nép által szeretett zászlaja mellett -

Puskin szelíd és harcos arca, Puskin zászlaja lobogott mindenütt a szov
jet szélben„

a gyárakban és a múzeumokban, az állomásokon és a földeken;

és gyönyörű volt látni, amint a kollektív gazdaságok között* az éppen 
elkészült traktorok oldalán, a béke és szabadság közepette

újra énekelni kezdett a mi idősebb testvérünk, ő, akinek énekét hajdan 
megcsonkították, akit száműztek és meggyilkoltak népének ellenségei.

Minden Puskin szellemétől lobogott, szive újra ott járt azokon az utakon, 
amelyeket annyira szeretett,

végre szabadon, tisztán, egyszerűen és fölmagasodva; és áradó szava millió 
szájból beszélt.

Ma itt vagyok és a ti körötökben itt találom sugárzó ifjú testvéremet, a 
legyőzhetetlen, az izzó, a harcos, a zengő, a nép kedvelte, a büszke, az 
egyszerű, a realista, a hősi Petőfit,

mindnyájatok közt fölmagasodva, betöltve Magyarország földjeit és vizeit;

mintha száz év után újból születne, hogy hazája felszabadulásában és
újjáépítésében részt vegyen.

Puskintól Petőfihez érkeztem. Mert csak ti, bolsevikok, ti, Magyarország 
szocializmust építő dolgozói, ti minden tájak és földek kommunistái, csak 
ti vagytok azok, akik feltámaszthatjátok a költőket; a többiek, a mi közös 
ellenségeink inkább úgy akarják, hogy továbbra is halottak maradjanak:

a még élőket pedig vagy puskatussal verik agyon Granadában, vagy 
keresztre feszítik New Yorkban.

Petőfi, te sugárzó ifjú, te angyali próféta,

a te álmaidat már valóra váltották. A városokban és a pusztákon

többé nem urak és szolgák népe él, hanem elvtársak öntudatos nemzete, 
míg nekem, üldözött költőnek, lóháton kellett átkelnem a Cordillerákon, 
távoli hazám vad hegyláncain,

mert az én hazámban a te ellenségeid az urak; de itt Magyarországon tS 
vagy az úr, nagylelkű testvérem, és te adsz nekem menedéket.

!'Költészetedről minek is beszélni9 Olyan egyszerű az és olg Örökkévaló\ 
mint a víz és a kenyér,

és olyan mint az acél, mikor harcbaszáll és mint hazád arany bora, 
mikor jókedvében dalolni kezd.

Köszönöm neked, Petőfi, hogy menedéket adtál, csak egy pillanatnyi ph  
kenőre jöttem, máris el kell hagynom a te hazádat,
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újra wir a küzdelem, mindenütt a ’földkerekségen 2/ küzdelem vár tátik\
költőkre.

A békét versek csapásaival kell megszerezni,

a mélybe kell dönteni, halálra kell űzni, mindenütt fel kelt kutatni népünk 
ellenségeit,

a te harcra kész szívedtől örökölt fegyverekkel kell küzdenünk a háború 
ellen.

Isten veled, Petőfi, búcsúzom tőled, viszontlátásra,

SZABADSÁGI

Valami mindig itt marad velem a te bátor énekedből, hősi életedből, 
eposzba illő halálodból,

mindama napig, amelyen végre elvihetem felszabadult hazámba emléke
det. S mikor felmutatom majd alakodat ott a dolgozóknak, a bányászok
nak, halászoknak és költőknek, Amerika minden népének, akik szabadok 
tesznek egy napon,

elmesélem majd, hogyan ismerkedtem meg veled, amint egy egész áj 
Magyarország tisztelt és emelt maga fölé, egy új, dolgozó és daloló Magyar- 
ország.

És akkor, a te példád nyomán ők is meg fogják érteni, hogy egy az út, 
amely az igazsághoz, a költészethez és a szabadsághoz vezet.

Budapest, 1919. július 31.

Fordította Somlyó György' Pablo Neruda
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PETŐFIRŐL

Ahhoz, hogy Petőfit elérjem, messze el kellett távolodnom tőle. Az
út egyik fele akadályokkal, buktatókkal volt tele, a másik nyílegyenesen 
vezetett előre. A Petőfi birtoklásáért folyó harc nem hagyhatott közönyö
sen: csak éppen sokáig — majd húsz évig — tartott, amíg pontosan tud
tam, kié is voltaképpen ez a zseni.

Gyerekkoromban maradéktalanul az enyém volt; legalább is az, amit 
akkor olvastam és szerettem tőle. Nem voltam még tíz éves, amikor 
napi olvasmányaim közé tartozott a János vitéz — jól emlékszem, hogy 
különböző rajzokkal tarkítottam Jancsi kalandjait a Pctőfi-kötetemben. 
Nem ez volt a2 egyetlen: vannak versek, amelyeket, ha ma elolvasok, 
annak az időszaknak frissességét, helyes szemléletét idézik vissza ben
nem. Ez á jó kezdet aztán megszakadt, a következő lépés útvesztőbe vitt, 
ahonnan csak jósokára, s akkor is külső segítséggel találhattam ki. Ez a 
külső segítség a munkásmozgalom volt. De erről később.

Az iskola végkép eltorzította azt a megközelítőleg helyes képet, amit 
én magamban Petőfiről alkottam. Nem csoda ez: a Horthy-korszak reak
ciós pedagógiája minden erejét latbavetette, hogyha már le nem is tudja 
tagadni, legalább alaposan meghamisítsa Petőfi életét és költészetét. A 
magunk bőrén tapasztalhattuk ezt. Mit kaptunk Petőfiből? Ez közismert. 
Egy, a világszabadság helyett csak az Alföldbe, a köztársaság helyett a 
női nembe szerelmes hetyke költő legényt, akinek legjobb műformája a 
dal és legszebb verse, a „Reszket a bokor.. vagy' a „Befordultam a 
konyhába“ című költemény. Jellemző, hogy tanáraink hosszasan elemez
ték a Csatadal című verset — trombita harsog, clob pereg — kész a 
csatára a sereg (hiszen kitűnően felhasználhatták saját céljaikra) —, de 
mélyen és óvatosan hallgattak arról a versről, amelyet a költő szintén 
Debrecenben írt, közvetlenül a fent említett előtt és amely így kezdődik: 
Itt a nyilam! mibe lőj jem?. . .  Ez a megféríiatlanított Petőfi könnyed volt 
és kecses, népies, de nem népi, indulatos, de nem harcos, forrongó, de 
nem forradalmi. Csalódtam benne — a fáktól nem láttam az erdőt, a 
daloktól a forradalmi tűzzel lobogó ódákat. Petőfi bennem elvesztette 
hamvas frissességét — nyilván ez volt a cél —, „a legjobb magyar táj- 
leíró költemények szerzője“ szürkévé mosódott képzeletemben.

Meg kell vallanom azonban, hogy nemcsak ez az iskolai élmény 
taszított el a költőtől. Nagy része van ebben a harmincnyolc-harminc- 
kilences évek irodalmi közízlésének, azaz annak a burzsoá torzításnak, 
amely szerette volna Petőfit eltüntetni az irodalom halottainak süllyesztő
jében.

Én abban az időben Petőfit egyszerűen rossz költőnek tartottam, 
színtelennek és érdektelennek s — emlékszem — ha a kötete véletlenül 
a kezembe került, azon csodálkoztam, hogyan is vélekedhettem másként 
róla, régebben. Mit tartottam rossznak benne? Pontosan azt, ami leg
nagyszerűbb erénye: világosságát, érthetőségét, egyszerűségét, forradalmi 
pátoszát. Nem én voltam az egyedüli. Mi akkoriban előbbrehelyeztük a 
komplikáltságot az egyszerűségnél, a homályos absztrakciót az érthető
ségnél s a magányába zárkózott ember saját ügyeit a forradalmi nép 
ügyeinél. Majdhogynem megvetettük Petőfit, aki ilyen «alacsonyrendű» 
témákkal foglalkozott. S hogy még jellemzőbbé tegyem e korszakot, meg
mondom kik voltak azok a költők, akiket elébe helyeztünk: a magyarok
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közül persze Babits, esetleg Tóth XrpSd, a külföldiele közül Rilke, George, 
Különös, hogy József Attilát nagy költőnek tartottam, — tatón mert d 
kérdést nem lényegi, hanem formális oldalairól közelítettem csak meg.

A negyvenes évek eleje egy lépési jelentett előre. Én akkor már 
komolyan foglalkoztam versírással, de a vers igazi lényegére — és Petőfi 
igazi lényegére — a Vasas ifik tanítottak meg, 1940-ben, Mintha villám- 
csapás fénye világította volna meg az éjtszakát, úgy ébredtem lel a rossz 
álomból. S ebben a fényben Petőfi is ragyogni kezdett, habár még mindig 
nem igazi nagyságában. Sokat szavaltuk a verseit, idézgettük sorait, tanú
nak hívtuk őt akkori harcainkhoz. A Petőfiért folyó marakodás közepette 
határozottan és pontosan tudtuk, hogy kihez tartozik ez a forradalmár. 
Mert akkori szemléletem ugyan már lépést jelentett az előbbihez képest, 
vagyis Petőfit nem vetettem az irodalom halottai közé — és mégsem 
értékeltem helyesen. Hogyan? Töretlen, nagy forradalmárnak tartottam, 
a nép érdekeiért az életét áldozó hősnek, de — mintlia még mindig 
magammal hordoztam volna előbbi, ostoba véleményemet — ingadoztam, 
hogy vájjon valóban nagy költőnek kell-e tartanom őt. Nagy forradal
már — ennyi bizonyos. Nagy költő? Ez kétséges volt. Hamarosan rájöt
tem, hogy mennyire helytelen utakon járok.

1942. decemberében történt, ujonckoromban. Ezeket a heteket az 
Alföldön töltöttük és végigszenvedtük a fasiszta hadsereg minden kínját, 
amelyeket az újoncoknak tartogatott. Többünk javaslatára a zászlóalj- 
parancsnok engedélyezte, hogy egy műsoros es-tet tartsunk. Az egészben 
mindössze annyi érdekes, hogy mi — akik a műsor összeállításával vol
tunk megbízva — pusztán azért, mert a téli Alföldön idevalónak találtuk 
(s nem holmi forradalmi lendületből), műsorra tűztük Petőfinek „A 
puszta télen“ című versét. Fagyott, havazott, a vers megfelelt — nekünk. 
De nem felelt meg a zász lóaljparancsnok őrnagynak, aki — amikor cen
zúrára nyújtottuk be a műsor anyagát — tajtékozva kiabálta: Mit gon
dolnak, mindenféle forradalmi, lazító versekkel fogják megzavarni a 
legénység nyugalmát? Kiderült, hogy a Petőfi-versre érti ezt. Zavaro
dottam néztünk egymásra, pillanatok alatt repültünk az irodából, a műso
ros estét persze azonnal lefújták.

Mire célzott, mit értett „lazításon“, ez az azóta felkötött gazember? 
Egyszerre jöttem rá s ebben a pillanatban pontosan tudtam, hogy Petőfi 
forradalmisága és költészete — ez a nagy költészet — egymástól el nem 
választható. Az őrnagy a vers utolsó soraitól félt: „mint loiüzőtt király, 
országa szélétől. . s „leesik fejéről véres koronája“. Többé semmi nem 
volt kétséges számomra. Az a költő, aki „tájleíró“ költeményében ilyen 
forradalmi hangot tud használni — az nagy forradalmár és nagy költő. 
Tudtam, hogy mit kell tennem.

Az út innen már egyenes. S különösképpen azzá válik a felszabadu
lás pillanatában, amikor Petőfi az egész nép szívében az őt megillető 
helyre kerül. Hogy mit jelent Petőfi a magyar nép számára, azt már 
elmondták a hivatottabbak. A mai magyar költő számára — számomra 
— nem jelenthet kevesebbet. Tőle tanultuk meg a forradalmi helytállást, 
a törhetetlen lendületet, az elszánt akaratot, a meg nem alkuvó kiállást 
ée még valamit: azt az izzó gyűlöletet, amellyel ellenségeinkkel szembe 
kell fordulnunk. Szeretni és gyűlölni tudni — ez Petőfi öröksége. Hogy: 
„éljen a köztársaságf‘ és hogy: „akasszátok fel a királyokat“ — ezt üzeni 
nekünk száz év távlatából. A költő csak Ismételni tudja szavait.

'Aczél Tárná*



PETŐFIHEZ

«0, népem, eddig önmagad se tudtad, 
hogy létezel s most tudja a világ!»

Az én szavam még nehezen szól, 
nem szárnyal úgy, mint a tied; 
mielőtt nyílt lánggal lobogna, 
csak úgy perzseli szívemet, 
pislogva szól még csak dalomban 
mi szívemben már tüzet ont: 
magában hordja tnég a múltnak 
kormát, a szégyent és iszonyt.

De így még sose marta torkom, 
m
így még dalolni sose vágytam, 
dalolni hangos éneketl 
Mint e napon, melyen halálod 
napjának ím száz éve lett. 
mint e napon, mely a világnak 
adja eleven életed.

Ki üresen kongtam magamban 
mint vödör kiapadt kúton, 
most új forrással töltenek meg 
a szénbányászok Tokodon,
Pécsett a népi kollégisták,
Timót utcában az ifik, -— 
egész népet taníthatok már, 
s engem egy egész nép tanít:

arra, mit csak sejtettem eddig, 
de sose mondhatott ki szám, 
hogy egyek vagytok ti. szabadság 
s te annyi évig rab hazámí 
S ha eddig szégyen volt a részem, 
most boldogság és büszkeség, 
hogy nevemet ama nyelv adta, 
mely tiédet s Rákosiét!



Ki magammal se voltam egy már, 
most egy velem fél milliárd, 
és minden tájak legjavával 
kötött egv csokorba a Párt.
Magyar vagyok, — költő és kommunista!
Hogy mondjam el, hogy értsetek?
Velem vannak a világrészek, 
a földek és a tengerek.

S a földeken s tengereken mind. 
velem vannak, kik küzdenek, 
tervben, sztrájkkal, vagy vérben állva, 
hogy én is emberebb legyek.
Él a szabadság s meg nem halhat, 
ha minden népet te tanítsz 
úgv élni érte, mint te éltél, 
és hogyha kell, úgy halni is.

1949. július 31.
Somlyó György



PÉLDAKÉPPEN

1942. március 18-án történt. Tizenkilenc éves voltam és a Sopron! 
Selyemiparnál dolgoztam. A vállalat hadiüzem volt. Délelőtt 10 óra körül 
hivattak a katonai parancsnok irodájába. Nem tudtam miért hívatnak, 
de kissé megijedtem, mert tudtam, hogy ez rosszat jelent.

Ott ült a százados úr — a nevére, sajnos, már nem emlékszem —* 
az íróasztala mögött, zordan és mozdulatlanul, mintha maga a jóságos 
atyaúrislen tette volna oda. Az asztalon mindenféle iratok voltak halom
ban, az iratok tetején a három majom — az egyik baligatódzik, a másik 
a szeméhez emeli a kezét, úgy figyel, a harmadik hallgatásra int —, a 
kémelhárílás és kémkedés szimbóluma volt. Kis gipszből készült szobor. 
Az írógépasztalnál a százados úr sváb titkárnője ült, nyitott füzettel, 
ceruzával a kezében, készen árra, hogy jegyezzen,

Vigvázzba kellett állnom.
—  Hány éves maga? — kérdezte a százados.
Megmondtam.
A kisasszony jegyezte.
—  Miért nem vonult be önként katonának?
— Ráérek akkor is, ha mennem kell — válaszoltam.
A százados úr akkor a kabátomra mutatott.
—- Milyen jelvényt hord maga?
—- Márciusi jelvényt. Petőfit ábrázolja — mondtam.
■— Miért hordja?
Mert március 15-e volt, a szabadságharc évfordulója és én még nem  

vettem le a jelvényt,
—- Na —  mondta —> sürgősen vegye le fiatalember, ha jót akar. 

Gyorsan, gyorsan, most, itt rögtön.
Az asztalon valamilyen újság volt. Kállay miniszterelnök rádió

beszédének szövege az első oldalon. Ügy emlékszem, arról beszélt, hogy 
március a fiatalság, a megújulás hónapja és. arról, hogy Petőfi a magyar 
emberek példaképe.

Levettem a jelvényt, zsehretettem és kimentem tovább folytatni a’ 
munkát.

Akkor kezdtem el olvasni újra Petöfi-verseket. Azóta is állandó 
olvasmányom maradt. Természetesen eleinte nem értettem belőle min
dent. Azt hittem, hogy meghalt valahol a segesvári csatatéren, azt hit
tem, hogy az eszmék, amelyeket hirdetett, vele együtt haltak meg. azt 
hittem, hogy nekem, a XX. század emberének, már nincs rá szükségem. 
Nem tudtam még, hogy az ,.Itt a nyilam, mibe lőjem“ című versét Hitler 
és Horthy ellen írta, nem tudtam, hogy amikor a zsarnokság ellen har
colt, akkor a Soproni Selyemipar részvénytulajdonosai ellen is harcolt, 
nem tudtam, hogy a Talpra magyar-t nekem kiáltja és hogy amikor azt 
mondja:

.4 hőhérságot majd én folytatom,
Ha kívülem rá ember nem akad —»
Akasszátok fel a királyokat,

akkor engem szólít fel az ellenállásra, arra, hogy fegyvert fogjak és har
coljak SS-ek és nyilasok, tőkések és földesurak, papok és hóhérok ellen.
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Az események azután megértették velem mindezt.
A fiatalember, a költő és forradalmár, aki száz évvel és három 

hónappal előbb született, mint élt, barátom, tanítóm és példaképem lett.
Velem volt, amikor 1944-ben megszöktem a katonaságtól, amikor 

194á-ben átjöttem a németek tüzében a Duna jegén Pestre, velem volt, 
amikor az üzemben a munkát megindítottuk, amikor mint üzemi bizott
sági tag verekedtem a tőkések ellen, amikor szemináriumot hallgattam és 
amikor pártnapot tartottam, amikor munkában elfáradt elvtársiknak 
számtant és mértani tanítottam.

Velünk volt a földosztásnál, a „belső bitangok“ — Nagy Fereneék és 
Peyerék — elleni harcban, a gyárak államosításakor, velünk volt. amikor 
az iskolákra felszegeztük a táblát: Állami Iskola, velünk együtt csinálta 
a hároméves tervet, örült az ötéves tervnek és velünk lesz akkor is:

Ha majd a szellem napvilága 
Harcon minden ház ablakán,
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt vari már a Kánaán!

Kint sötétség van. A Fémlemez-gyárIvan formákba öntik a folyékony 
fémet, piros lesz fényétől az ég. A forradalom színe ez. Petőfi színe és a 
mienk.

Sokat tanultam és még sokat fogok tanulni tőle.
Mert azt mondja:

Előre hát mind a ki költő,
A néppel tűzön vízen át!

Petőfi és Majakovszkij a legkedvesebb barátaim.

Kuczka Péter

V  . '
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PETŐFI

Tréfál nem ismeri e vad fiú,
A szabadságot ő komolyan vette,
A szíve zengett, míg csak lehelt 
S zeng örökké, amit mondott, felette.

Ha költőképet hívunk, ő kél,
Nem volt nála hívőbb és lelkesűltebb;
Szívünket felemeli neve,
Példája tűz, hogyha zászlóink dűlnek.

Hogy is szülhetett ilyent e föld,
Hol, mint voltunk, szolgák voltunk, csak szolgák, 
Rossz urakért s idegenekért 
Hajtottak, hullani, mint buta csordát!

Itten nem piheghetett a jobb,
Ivi táplált máshol rég otthonos eszmét,
Hő lángját megfojtotta közöny,
Vagy dölyfös kény rendelte csúnya vesztét.

Mennyi lázadás e rögökön,
Mennyi kudarcba fűlt nagy, hősi szándék! 
Robotolt és vérzett a magyar —
S bár taposták, újra lobbant a láng még.

Dózsa s Budai Nagy szent dühe,
Országhordó gondja kardos Zrínyinknek,
S hajh, Rákóczi, Bercsényi, hullt had!
Majtény, hol sírba raktak újra minket.

S a szikra, mely szél szárnyán repült,
Lázadt lelke Desrnoiüinsnek, Dantonnak;
Vitte Martinovics s Hajnóczink,
Kit gyorsan megácsolt vérpadra vontak.

Ezért lett Kölcseynk kegyvetett,
Fizetett nagy Wesselényink szemével,
Éjbe hullt Lovassv: de virradt,
Mint ítélet, ütött negyvennyolc széjjel!

Oh, az az év! Milyen tűzzel ég,
Elfásult, nyűtt, gondvett szív is felízzik,
Erünket megtölti ifjú vér,
Forrunk, mint ki csuda bort nyelt le, színig.



óh , az a nap, az a vad tavaszi 
Világ legvégéig önti a vért át 
Minden népbe, s míg élő lehel,
Hitet hint s legmagasabb, hősi példát.

Gyarló szemünkről lehull a  köd,
Döbbentő szép s másuk-sincs múltak nyílnak: 1 
Moccan a lázas, rokkant magyar —
S ki irányt, célt tár; Petőfi a  csillag!

Milyen m ondákban van ilyen egyl 
Testvére a viharnak, vad elemnek;
Élete mily szédület, futam,
Izgalmas láz és rendkívüli ünnepi

Példa nem foghalja másaként,
Egyedüli ő és megfoghatatlan,
Mint az ős, lélek-vitte nagyok,
Kik Isten-szót hordtak emberalakban.

Őbenne e rab rög dühe kélf,
Ezer hiába-halt bosszulta sorsát,
S mint ki életre méltó, merő,
Tündöklő homlokkal állt fel az ország.

Mint a szabadság angyala szállt,
Dörgésben és vérben és csuda lángban —
S maga-verte hab s Orkán között,
Rejtélyként tűnt a had vad viharában.

S honnan tudhatnánk, hogy elveszett?
Dolgáig mi földi szemünk nem ér el,
Mi hozta s mozgatta: a titok —
S tán az vitte, fényben, tüzes szekérrel!

Vesztett harccal hült szíve fölött,
Nem tartott ő kardot görcsös marokkal,
Mert az ő csatája nem bukott — 
tJj s új harcra száll szelleme a jókkal.

Míg egy íznyi lelket tart e föld,
Míg ember-névre méltót hord ez ország:
Nem néz rajta kívül más jelet,
Nem vív harcot mást, mint Petőfi harcát!
’ 1948 Fodor József
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„ T E K I N T S  R E Á N K , T E K I N T S , S Z A B A D S Á G . . . “
Petőfi Sándor

T.

Petőfi meghal a szabadságért 1849-ben — s halálával is bizonyság, 
lesz arról, amiről életével és művével: a szabadság feltétlen hatékom 
ságába vetett hitéről. A szabadság, melyért Petőfi élt és meghalt: a pol 
gári forradalmak szabadságeszméje. 1849. előtt, de már sokkalta korúb 
ban is, — a francia forradalmak teremtette polgári társadalomban — 
ez eszme ellentmondásai félreismerhetetlenül kiütköztek. 1830. és 1818. 
között a polgári gondolkodók is felismerik ezeket az ellentmondásokat — 
s Magyarországon sem kevésbbé, mint a külföldön; Marx és Engels pedig 
a júliusi forradalomtól a «kis» Napóleon államcsínyjéig kibontakozót! 
osztályharcok elemzése során nem csupán a forradalmi eszmék eltorzu
lásaira mutatnak rá, de azokra az érdekekre is, melyeknek műve ez az 
eltorzulás. A nép közreműködésével megvívott forradalmak a nép kis cm 
mizésével végződnek —- az osztályharc eredményein a burzsoázia külön
böző rétegei kapnak össze, új forradalmakat s a nép újabb kisemmizését 
készítvén elő.

Meddig hajlandó a nép harcbaszállni — a bankárok, vagy az ipari 
polgárság szabadságáért? Meddig hajlandó olyan szabadságért építeni 
utcai torlaszokat, mely még megvalósultával is elvont, jogi fogalom ma
rad, s melynek igazi haszonélvezetéhez sohasem juthat hozzá?

Mindezek a felismerések, illetve kételyek Petőfit érintetlenül hagy
ják. Jogot követel a népnek, s hisz abban, hogy e jog megváltja a népet 
nyomorából. Nem földreformot követel, hanem feltétlen szabadságot, -— 
mint aki bízik benne, hogy jog és szabadság jegyében majd megvalósul 
az is, amiről hallgat a forradalmi programra. Petőfi szabadságrcs/méje
nek nincsenek ellentmondásai. A forradalmi célok — még jóval a forra
dalom előtt — időlegesen problematikusakká válhatnak számára.- maga 
a szabadság: soha! «Szabadságért feláldozom Szerelmemet»: — ezt csak 
olya svalaki mondhatta, aki a szabadságot minden egyéni és társadalmi 
probléma végső feloldásának tekintette. Miként nem láthatta Petőfi a pol
gári szabadság-eszme eltorzulásait? Vagy talán már a proletár szab új
ságban hitt, mielőtt még Magyarországon a proletárság megszületett 
volna? Naiv és gyanútlan volt, — vagy talán fantaszta? Esetleg csak a 
magyar szabadságot értette, az Ausztriától való függetlenséget, kissé 
a «szent sír* lakójának, Rákóczinak módján?

Mert Petőfi feltétlenül hisz és remél a szabadságban, lelkesedik a 
júliusi forradalom ágyúdörejéért: «Itt minálunk nem is hajnallik még. 
Holott máshol már a nap úgy ragvog» —, gondol Lajos Fülöp polgári 
monarchiájának, a könyörtelen pénzarisztokráciának — és Béranger-nek 
honára, a «fényes» Franciaországra, s «Jogot a népnek, az emberiség 
Nagy szent nevében, adjatok jogot» —- kiáltja a többi polgári haladóval 
együtt, anélkül, hogy emezek fenntartásait valamikor is megosztaná.

De míg ezek a polgári haladók a júliusi társadalom hibáin okulva 
próbálják a szabadság «veszélyeit» kiküszöbölni, — Petőfi mintegy a 
forradalom eredetéhez nyúl vissza, n jakobinus indulat valódi példáihoz 
fordul, s nem a kivénhedt, de a fiatal forradalmak türelmetlenségével



akarja a forradalmi eszméket végletes megvalósulásukig h a jszo ln i. Neu* 
a fél — a teljes igazság kell neki. Nem tanulságokért — példákért folya*  
módik a forradalom történetéhez. Még Tocqueyille-t és Lamartine-t is * 
Marat szemével tudja olvasni. Még szerelmi idill je is: forradalmi idill.

Egyik kezemben édes szendergőm 
Szelíden hullámzó kebele,
Másik kezemben imakönyvem: a 
Szabadságháborúk története!
Minden betűje üstököscsillagként 
Nyargal keresztül magas lelkemen . . .
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik 
Kis feleségem mélyen, csendesen.

Petőfi reménye a forradalomban, s a forradalom szülte szabadság' 
ban: teljes, fenntartás nélküli, osztatlan. S épp ezért teljes, osztatlan, 
fenntartás nélküli szenvedéllyel tör is a forradalmi célok felé. A plebejus 
szenvedélyével és türelmetlenségével. Petőfit plebejus türelmetlensége 
teszi vtlágforradalmárrá. S világforradahnársága: igazi patriótává. Petőfi 
halálát — és életét csak a feltétlen, a szent, a boldogító szabadsághoz, 
a népet megváltó szabadsághoz való viszonyából érthetjük meg, Petőfi 
viszonya a szabadsághoz: plebejus-viszony, világforradalraár-viszony é» 
patrióta-viszony.

Életének és művének feszültsége plebejus-, világforradaJmár,- és 
patrióta-voltából származik. Ezek valamelyike jellemzi életének egyes 
korszakait —, de nem szabad azt hinnünk, hogy e három magatartás 
mereven elkülönül egymástól. Világforradalmárságáhak és patriotizmusa« 
nak teljes kibontakozása előtt Petőfi sajátos plebejus-színben áll előttünk 
—, de plebejus marad mindvégig: forradalmárként és hazafiként is. Látni 
fogjuk, patriotizmus 4b. küszöbén válik igazán céltudatossá és kon
kréttá; de már korábbi, plebejus- és világforradalmár-magatartása is át- 
meg-átszöve a hazafiság motívumaival. S e motívumok közül a legvaló- 
dibbak kezdetben nem is a «hazáról» szóló verseiben találhatók, hanem 
inkább alföldi táj- és életképeiben — amiért is patriotizmusának kiala
kulása előtt: «lokálpatriótának^ kell öt ereznünk, a szó valóban magasz
tos értelme szerint. Világforradalmátsága és pafrjótasága pedig éppen 
elválaszthat] au ok egymástól. Nem véletlen, hogy Bem volt a példaképe. 
— Bem, aki magyar földön is a lengyel szabadságért harcolt. S ő maga 
a segesvári merőn, utolsó eszméletével nem csupán hazája védelmében, 
de az „újra csendes Európa“ tétlenségre kárhoztatott f o r rad a lm ára inak 
is dolga végzetten várhatta halálát.

Petőfi költészetének napló jellegét mindeddig nem aknáztuk ki kellő
képpen. Pedig csak az időrendben egymást követő müvek nyílt vallomá
saiból, vagy elejtett, apró áruló jegyeiből érthetjük meg Petőfi s a sza* 
badságeszme viszonyát. Nem szabad felednünk: Petőfi ebben az eszmé
ben korának osztályharcaihoz is viszonyul, s egy sajátos, magyar osztály
harc folyamatét is kifejezi. Petőfi fenntartás nélküli hite a nem egy
szer polgári forradalmi színekbe öltözködő szabadságeszmében már 
azért Ís figyelemreméltó, mivel az esztendők, melyek során ezt a hitét 
legjelentősebb költeményeiben újból és újból megfogalmazza: az osztály
harc árapályának korszakát követik, igaz, egy nyugaton ismét forradal
mivá élesedő osztályharc küszöbét is alkotván, ám á júliusi társadalom 
csüggesztő tanulságaival még mindig terhesen. Ha mégoly nyilvánvaló,
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hogy a Magyarországon 48. előtt kezdődő osztályharcok a nyugatiaktól 
merőben eltérő feltételek közt bontakoznak ki: céljaik mégis csak azo
nosak azokkal a polgári forradalmi célokkal, a szabadságnak és egyenlő
ségnek ama jogi értelmezéseivel, melyeknek kudarcát ép a Petőfi-csodálta 
Franciaország példázza.

2.
Meglepő, mily váratlanul — s aránylag mily későn bukkannak fel 

Petőfi müvében a forradalmi tartalmak. Az 1844-es esztendőtől elégedet
lenül búcsúzik: «Te koszorúját eltépted honomnak, Ifjú reménye mit 
fejére tett» — s ez az 1843—44-es országgyűlés sikertelensége miatt indo
kolt elégedetlenség talán első jele az érdeklődésnek, mit a köz ügye 
iránt tanúsít. De ugyanez országgyűlésen hangzott el Korpona követének. 
Szalay Lászlónak beszéde is, melyben a polgári forradalom jog-eszméi 
éles megfogalmazást nyertek, s mely a júliusi társadalom hibáira is bírá- 
lóan célzott. Ugyanezeket az eszméket Petőfi majd csak 1847-ben fejezi 
ki forradalmi hangsúllyal, a polgári társadalom bírálatára pedig alig is 
vet ügyet. Petőfi «átváltozása» csak 1845. végén kezdődik, s a következő 
esztendőben robban ki teljes indulatával. Kétségtelen: Petőfit egy korosz
tálynyi időköz választja el a centralista nemzedéktől. Mégis, Petőfinek a 
forradalmi eszmékhez való viszonyát csak ebből, a forradalmi tartalmak
tól mentes időszakából érthetjük meg.

1842-től 1845-ig, tehát a magyar forradalmat előkészítő reform-küz
delmek idején egy kedves, könnyelmű, életvidám Petőfit ismerünk meg 
— legalábbis ilyennek akar megmutatkozni, amíg csak 1845-ben «ünne
pélyesen» letépi álarcát: «Olvastátok vidám dalaimat? Azt gondoljátok, 
hogy lelkembül írom? Oh, dalaimban a kedv, nevetés, Csak olyan ez, 
mint virág a síron.» Addig is tévedett volna, aki e kedvet, nevetést léha
ságnak vélte, de Petőfi visszahatólag igazolni kívánja életvidám költésze
tét, s egy alakuló költői programúiba illeszteni: «Szenvedjen bár szívem: 
a víg dalok Ne szűn jenek meg . . .  hátba általok Kissé vidítom szomorú 
hazámat». 1847-ben kijelenti majd, hogy Dickens az «egyetlen ember, 
kinek irigye vagyok», mert «ez a legszebb küldetés a földön: másokat fel
deríteni». Dickens művének sajátos «pedagógiai», népet ríkató-nevettelö 
célzata némikép valóban rokon a Petőfiével, — mégis, ez utóbbi elbűvölő 
csélcsapságának, hetyke vidámságának, bort és lánykát éneklő életörö
mének igazi jelentőségét nem szabad esupán egy utólagos, programmszeríí 
célzatosságból megítélnünk. Az 1842-től 1845-ig oly gondtalanul, felsza
badultan éneklő, az ifjúságának gazdagságát oly irigylendő pazarlással 
fitogtató Petőfiben nagyonis konkrét, társadalmi erők öltenek testet. Pe
tőfi szabadság-igénye ebben a korszakban tudatosul az előző, csavargó 
esztendők oly drágán megfizetett, ám soha meg nem alkuvó szabadsága 
után. — egy későbbi, a szabadságért politikailag, forradalmárként is har
colni kész korszak számára.

Az első költői termés Petőfijének életöröme, féktelensége, akár a 
csinált korhelységben, akár a csavargó függetlenségben is megmutatkozó 
kötetlensége: plebejus életöröm, plebejus erőbőség, — plebejus szabad
ság! Ez a csavargó élet, ez a korhelykedés épolyan lázadás a társada
lom ellen, mint az «Akasszátok fel a királyokat» sokkal céltudatosabb, 
sokkal magasabbrendű indulata. Egy forradalomig még fel nem forrott 
nép keresi a maga utait ebben a rendülő s nem egyszer Et.szali szaba
dosságban. Igen, Petőfi maga vallj« be, hogy szándékosan hozza színre
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az iszákost, a falurosszát — ugyanazért, amiért a kanászt, a betyárt, a 
juhászt is színrehozza. Egy társadalom ellen vonultatja fel Petőfi ezeket 
a népi haramiákat és bojtárokat, egy társadalom illemének hány fittyet 
ezzel a tudatos borisszasárggal egy társadalmi finoinkodást botránkoztart 
meg a szándékos szókimondással, sőt durvasággal. Azok. akik suhanenak 
szidják e miatt dühükben: szinretörésének plebejus jellegéi sokkal bizto
sabban ismerik föl, mint akik kezdettől fenköltnek kívánták látni. Petőfi 
plebejusi «modora» egyaránt irányul az arisztokrata, a nemes és — a 
polgár ellen. És ez a körülmény szabja meg a szabadságeszméhez való 
viszonyát — mielőtt még ezt az eszmét kifejezni csak megkísérelte volna.

Petőfi első korszakának modorában mindig is plebejus indulatait, 
s a plebejus rétegre nehezedő egész társadalom elleni dacát kell érzé
kelnünk.

Dac és gyengeség: mily csodálatosan egészítik ki egymást abban a 
közvetlenségben, melyet Petőfi népi költészete legjellegzetesebb tulajdon
ságának tekintünk. Az osztályharc arcvonalai egymást is kölcsönösen 
megszabják: a hamis fínomkodást például, — valódi erőtcljess'éggel, a 
bágyadt szalon-hangnemet — paraszti közvetlenséggel, a bonyolult el
vontságot — népi egyszerűséggel kell megtámadni. Az osztályharc az íz
lés mezőin is folyik. Magyarországon még nem érvényesült a polgári for
radalom, — de van vékonyka városi, polgári réteg, s vékonyka polgári 
ízlés. Petőfi, majd amikor hirdeti is a polgári forradalom jog-eszméit —- 
hisz mi egyebet hirdetne? — plebejusként a polgári ízlés ellen támad. 
Dialektikusán szemlélvén azonban e költészetet, arról is meg kell győződ
nünk, hogy Petőfi «népdalai», ugyanakkor, amidőn a szalon-költészet 
hangjára, érzésmódjára cáfolnak rá: a voltaképpeni népdalt polgárosítják. 
Petőfi előtt Kölcsey, Vörösmarty is megkísérelték, felülről, ezt a polgáro
sítást — Petőfi népdala azonban alulról, valóban a nép felől, egy plebe
jus harci eszközeként tör be. —* s ugyanakkor: polgárosul át — az iro
dalomba.

A későbbiekben látni fogjuk, Petőfinek is lesz a mal du siéclc-hez 
némi köze. A «század kórja» azonban, melankóliájában, nagyonis pol
gári hangulatot fejez ki s ez a hangulat a Petőfi korabeli magyar lírára 
sem kevésbbé jellemző, mint akár a franciára, akár a németre. E finom 
és búsongó hangulathoz viszonyítva tudjuk csak érteni az olyan vers
kezdetek szándékolt közvetlenségét, mint: «Úgy jóllaktam, hogy m ég!. .
— a romantikus versnyelv szomszédságában az olyan keresetlen «hét- 
köznapiságot», mint: «Kölyök, pipát id e . . .  Siess, a nagyapád! Nincs rú
tabb valami, Mint az a lomhaság. — Add errébb hát, ökör! Én nyaljak 
érte tán? Nem elég tőlem, hogy Föllátom rá a szám?», — s általában, a 
mélabút, a fenköltséget mívelő lírával szemben: az evést, ivást, henyélést, 
csapodárságot dicsérő költészet plebejus! dacát és életörömét. E dac. ez 
életöröm, s ez őszinteség hiánya miatt válik majd a Petőfi-utánzó köl
tészet oly reménytelenül provinciálissá. De már magában ebben a legrö
videbb utat kereső kifejezésben is lázadás rejlik: a plebejus őszinteség 
lázadása. A «sok cifra poétái szépség» ellen is'dacból keresi a «régi jó 
Gvadányi» rokonságát. Mi sem idegenebb tőle. mint a kor divatos íeu- 
kölíségc; Kazinczy, Kölcsey, Berzsenyi episztól-stílusától vajmi idegen a 
mód, ahogyan Tompa Mihálynak megörül: «De legjobban az gyönyör
ködtetett. Hogy a bort, öcsém, te is szereted! — Ejh, be derék gyerek 
vagy te, Miska! Mért nem ölelhetlek össze-vissza?» Ez a közvetlenség azon
ban nem bumfordiság, ahogyan mindmáig annyi utánzója hinni szeretné:
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az ő látogatása óta sem tisztelgett tisztább szív Kazinczy és Kölcsey sír
jánál.

Petőfi nem származott a szegénységből: apja jómódú volt, lovának, 
ökrének számát alig tudta, «Pénzét a hitetlen emberek csalása, Házát a 
Dunának habjai vitték el». De ebből a rétegből egy lépésnyire volt csupán 
a csavargósors. Rousseau sem telt kisebb lépést, a genfi órásmester meg
hitt családi köréből, a rézmetszőműhely inassoráig. De milyen gazdag és 
zsúfolt világ, melybe mindketten aláereszkednek. E gazdagság, e zsúfoltság 
teszi Petőfit realistává. Tulajdon társadalmi rétegének szociográfiáját nyújt
ják életképei, valóban realista dokumentum-anyagot; gondoljunk a Téli 
világ színterét benépesítő szereplőkre: a napszámosra, a napszámosnéra, 
(«Daróc pólyában gyermekük») a katonára, a hosszú lábú drótostótra, a 
vándorszínészre, a . cigányra! Bármennyire szidja: szereli Pestet («Egy 
óriáskígyó bámészkodásom, Végighúzódik a népsokaságon»), — nem holmi 
«vad falusi» ő, távol tőle a regényes «városgyűlölet»; a város is érdekes: 
a népe miatt; a tájnál pedig érdekesebb: a vásár, s «űtaljában mindazon 
hely, és alkalom, hol minél több embert láthatok». «Én a természetnek 
is meleg barátja vagyok; de hiába! egy szép hölgyet, egy részeg embert 
stb. mégis sokkal nagyobb gyönyörűséggel szemlélek, mint akármi tájat.» 
Mennyire plebejust az életnek, a nyüzsgésnek, a lármának ez a szereteíe 
is! A várostól csak hajnalban irtózik, amikor csendes: «rám nézve nincs 
kellemetlenebb, mint a temetőben, vagy a romok közt a lárma, s nagy 
városban a csend».

A közvetlen kifejezésben, a közvetlen ábrázolásban válik igazán, utá- 
nozhatlanul: poétikussá. De közvetlenséget csak az igazi indulat, s a 
valóban meghatott gyöngédség tud teremteni, — ha a nyelv közvetlen
sége, egyszerűsége is hozzá társul. Petőfinek még a nyelve is társadalmi 
értékkel, társadalmi jelentéssel bír A tájnyelv kuriózumai és a szalon- 
nyelv mesterséges készítményei között, nem túlságos gazdagságában, de 
tisztán és egyszerűen: a plebejus színvonalat jelenti. E nyelv s e kifeje
zési közvetlenség teremti meg azt a sajátos költészetet, mely egy-egy Pe- 
tőfi-sor értelmében, hangzásában, ütemében az igénytelenség és a szug- 
gesztív zenei vagy atmoszféra-hatás valóban előzmény nélküli, szinte a
semmiből született példáit nyújtja. «Éj van, csend és nyugalomnak éje»__
— ily felbonthatatlan, egyszerű és új eszközökkel alkot meg egy új 
költői világot. Vagy gondoljunk a Négy ökrös szekérre, melynek refrénje, 
kömyezetrajza s egyetlen mondatban kifejezhető cselekménye («S válasz
tottunk magunknak csillagot») tökéletesen magába zárja mindazt a «többet» 
is, aminek ábrázolását, bonyolultabb, finomullabb eszközökkel annyi költői 
iskola hasztalan kísérelte meg. «Az országúton végig a szekérrel A négy 
Ökör lassacskán ballagott» —• ez a két sor, a strófákkal való más-más kap
csolatában, majd versvégként: mozgás és látomás, hangulat és zene cso
dálatos. sokrétű szervezetévé gazdagodik, pedig lényegében: közhelynél 
alig több.

Az 1842—1845. közötti Petőfi tehát, ha későbbi művének forradalmi 
tartalmait még nem is fejezi ki. ha bor és szerelem, életöröm és szila j- 
ság látszólag fontosabbak is még számára az emberiség vagy a nemzet 
sorsánál, ha egyik versében (Ha az isten .. .) a szerelmi halált még a sza
badságért szenvedett halál elébe helyezi is: a plcbejusindulatok. a népi 
közvetlenség megszólaltatása révén már megtestesíti, képviseli, kifejezi 
azt a szabadságot,. melynek eszméjéért később tel jes költői indulatával, 
s ez indulat következetességével küzdeni fog. Petőfinek a szabadság-esz-
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ni éhez való viszonyát osztályhelyzete, plebejus\olta már ante datum 
kijelöli.

3.
Petőfi «változásának» az 1845. év utolsó versei közt leljük nyomát. 

E változás a szalk-szentmártoni időszakban leli meg kifejezését, akárcsak- 
a Felhők, s bármennyire «privát», szerelmi színezetűnek tetszik is: las
sacskán egy új Petőfit dob a felszínre. Ez új csak annál derűsebbnek, 
gondtalanabbnak, gyanútlanabbnak mutatja a régit. A bordalok «szerep
játszója» helyeit egy mindinkább elkomoruló, de komorságába mind több 
szenvedélyt sűrítő látnok és forradalmár születik meg előttünk. «Múltam 
s jelenkorom két testvér, S egymást tán meg sem ismerik» — válik egyre 
naplószerűbbé, s egyre tanulságosabbá a versek vallomása.

Fehér bor, szőke lány, fényes nap 
Hatottak egykor lelkeinig;
Vörös bor, barna lány, sötét éj,
Kedvem most bennetek telik.

S nem sokkal később ugyané változást magyarázzák a Forrás ég 
folyam jelképei, s a hang. mely az utolsó versszakban meglep bennünk 
két, egyre bővülőn"válik majd Petőfi forradalmán, látnoki hangjává:

És mit jelent e vérfolt a vizen,
E vérfolt a haboknak közepette? . . .
Horgát a vad világ beléd ütötte,
Te vérzel, árva hal, szegény szívem!

Mi tűnhetett el Petőfi életéből — a világból mit értett meg? Még 
két költemény következik a vers-naplóban, két nyomasztó álom-vers 
( Álmos vagyok és mégsem alkalom és Álmaim), képeiknek nála mind
addig nem tapasztalt kuszaságában: egy nyomasztó világ lidérc-szoron- 
gása' Pedig ugyanazidőtájt patriotizmusa csak a «tündöklő» ősök dicsőí
téséig tudatosodott.

A Téli éj komor ötletei (<S ki mondja meg: nem vércsepp-e a csil
lag?») és Az őrült mániás látomásai mutatják a fejlődést, mely a Felhők
ben megdöbbentővé szélesedik. Életöröm helyett: életfájdalom — mintha 
a «század kórja» megmérgezte volna öt is. És valóban, mal du siede ez, 
olyan értelemben, hogy az emberiség sorsára e pesszimizmus sugallata 
nyomán döbben rá. Mindabban, amit e versekben embergyűlöletnek, két
ségbeesett cinizmusnak, dühödt vádnak, panasznak, kozmikus látomásnak 
érzünk: annak jelét kell felismernünk, hogy Petőfi végre átélte azt a 
kudarcot, reménytelenséget, csüggedést, az emberiség menthetetlenségénefc 
azt a dermesztő felismerését, mely két forradalom nagy árapálya 
idején, egész Európát betöltötte. Ami idősebb kortársainál, a 
centralistáknál a polgári forradalom eszméin való aggályos töprengés
ben nyilvánult meg — az nála: egy elkésett ember- és világ-fájdalom 
indulataiban, látomásaiban. S hogy e látomások a korábbi népdalok köz- 
vetlenségével, egyszerűségével szólalnak meg, őket csak még dermesztőb- 
bekké teszi:

Vajon mi ér? vajon mi történik velem?
Sejtek, s e sejtelem, ez olyan rettentő!
Ügy rángatódzik, úgy ugrándozik szívem,
Miként a porban a levágott emberfő.



Ä F e l h ő k  sokat emlegetett pesszimizmusából bontakozik ki váratta« 
«ul, teljes fegyverzetben: a forradalmár Petőfi. Mi több: a világforradal« 
már! Az irodalomtörténet szívesen vitatta müvében «nemzetiség» és «nem« 
zetköziség» arányát. A naplóként olvasott versek e «problémát»: egy« 
értelműén oldják meg. A F e l h ő k b e n  Petőfi az egész emberiség sorsán, 
az egész élét értelmetlenségén esett kétségbe. Fájdalma: világfájdalom 
volt. S ezentúl is: világban, emberiségben gondolkodik. Patriotizmusa 
ez időkben még fejletlen; általánosságokkal, lelkes, de súlytalan pohár
köszöntőkkel éri be. A pesszimizmusából felépült Petőfi első hangja: 
^Meghalni az emberiség javáért, Mily boldog, milyen szép halál!»

«Mondd, sors, oh mondd ki, hogy így halok meg.
Ily szen tü l!... s én elkészítem 
Saját kezemmel azon keresztfát,
A melyre fölfeszítletem.»

Petőfi világforradalmársága nem a patriotizmusából nőtt ki. Ellen
kezőleg: patriotizmusa mintegy a származéka, kiélesedése annak 
a világforradalmárságnak, melv a sürgős, a kézzelfogható teendőket hely
ben, tulajdon hazájában lelhette meg. Ha Pesten nem tör ki a márciusi 
forradalom, ugyané teendőket bizonyára Párizs júniusi barrikádjain 
kereste volna. Ha a Felhők, s az őket megelőző versek már megleptek 
hangjukkal — tartalmukban még váratlanabbak a mostaniak:

Egy vérözön kell! és ha az lefolyt majd,
A megmosdott föld tiszta, szép leend,
És lakni fognak emberek fölötte,
Hasonlítók az isten képihez.

Petőfi forradalmárságától elválaszthatlan a látnokisága. Ez a látno- 
kiság emeli őt túl a polgári forradalom ellentmondásain is. A polgári 
forradalom jogeszméjét elfogadta — mi egyebet fogadhatott volna el 
helyette? — de a nép számára fogadta el: „Haza csak ott van, hol jog 
is van S a népnek nincs joga.“ A hazából csak a népet látja, a jogból 
csak a szabadságot. A forradalmár Petőfi: látja már célját, — a patrióia: 
csak amennyiben az ő célja a nagy világcélok részese. Petőfiben meg
izmosodott a plebejus öntudat (Gróf Teleki Sándorhoz írt verse új 
büszkeséggel fejezi ki ezt: „Szóval: nagy úr vagy 6s én koldus, S mégis 
légy büszke rá, igen, Légy büszke rá, jó gróf druszáin, hogy Itten 
nyugodtál keblemen“) — s látnokivá szélesedett a világforradálmiság. 
A patriotizmus, az annyira fontos 1846-os esztendő végéig: színtelenebb, 
elvontabb akár a - plebejus életérzésnél, akár a vi 1 á g f o r rád alma rs á gnál. 
S a korszak nagy záróverse nem a magyarság eljövendő harcait idézi, de 
„minden rabszolga-nép“ felkelését, — s nem a magyar szabadságharcot, 
de: a világ szabad súg harcát. S ebben csak az ostobák láthatnak: hazafiat- 
lanságot 1 A világszabadság az a nagy prófétikus cél. mely lehetővé teszi, 
hogy Petőfi a magyar szabadságért éljen és meghaljon. E nélkül egész 
müve a polgári forradalom ellentmondásai közt rekedne meg. A plebejus 
megteremtette magából a világforradalmárt, — s most ez utóbbinak kell 
még az igazi, a forradalmár patriótát önmagából megteremtenie. Petőfi 
élete és műve majd 1847-től kezdődően, a plebejus, a világforradalmár 
és a patrióta teljes kibontakozását mutatja. És ebben a kibontakozásban 
érezzük Petőfit: népi költőnek. Mert a plebejusság túl szűkrevont, s a
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.rflágf orra dalom túl tágra vetett méretei között a patriotizmus Petőfinek
a hatékony, a valóságos forradalom lehetőségét kínálja.

Petőfinek ez a fajta viszonya forradalomhoz világszabadsághoz, 
kortársai között példa nélküli. Még a leginkább haladóak is a hazai 
feladatok méreteiben gondolkodnak; az egész emberiség sorsát meg
változtató átalakulás messze kívül reked e méreteken. És az egész 
emberiségben gondolkodó Petőfit plebejus volta segíti hozzá, hogy a  
történelmi osztályok helyeit a társadalmiak problémáit érlse meg, —  
jobbágyok és nemesek helyett a szegények és gazdagok, a kunyhók és 
paloták ellentétét, ahogyan arra Révai József bennünket figyelmeztet. 
A látnoki voltában kissé elvontnak, s kevéssé kézzelfoghatónak tetsző 
világforradalmiság tárgyat, anyagot nyer az elnyomásnak, a kizsákmá
nyolásnak kifejezésében;

Fitogtasd csak, te gőgös palota,
Az orzott kincsek ragyogásait.
Ragyogj csak, úgy sem ragyogsz már soká,
Meg vannak már számlálva napjaid.

Petőfi hamarább szólal meg a nép, mint a haza nevében. S mi több; 
nép és haza huzamos ideig nem is ugyanazt jelentik számára: majd csak 
a szabadságharc tényében érzi a kettőt egynekl „Haza csak ott van, hol 
jog is van . . Petőfi, amikor kézzelfogható célt kíván adni forradalmi- 
ságának: a polgári jogeszmét adja. A XIX. század költőihez, már ennek 
az eszmének nyelvén szól, s e verse látszatra a centralistákkal, a polgári 
átalakulás feltétlen híveivel azonosulónak mutatja. Hisz Petőfi a nép 
nevében szól, s Eötvös is eljutott a népszolgálat hivatásához, a jobbágy- 
problémához, a népért való művészet ars poetica-jához. «Átok reá, ki 
elhajítja Kezéből, a nép zászlaját,» — ez a jelszó csaknem azonos 
a „Kit nem hevít korának érzem énye“ elvével. S a „jog asztalának“ gon
dolata mellé Petőfinél is a műveltség szüksége társul („Ha majd a 
szellem napvilága Ragyog minden ház ablakán“) akárcsak a jog és az 
iskola egymásrautaltságát hirdető Eötvösnél. Mégis, a centrplistákat 
a népszolgálatig a polgári, a jogi átalakulás feltételei juttatják el, — míg 
Petőfi a vilttgforradalam nagy, lírai látomásából érkezik meg a polgári 
forradalom alkotta, mépjogokhoz. És amíg a polgári átalakulás hívei 
a szabadság gondolatát csak bizonyos szükséges fenntartások mellett 
merik fölvetni, — addig Petőfi a jogoktól végkép a szabadság eszméjéhez 
pártol át. Nagy forradalmi és később patrióta versei is a szabadság- 
eszme ragyogásában állnak előttünk. A gyakorlati politika szabadság* 
eszméje a sajtószabadságban ölt testet számára; naplójegyzcteinek! 
tanúsága szerint március 15-ét is a kivívott szabadsajtó jegyében értékeli 
Mintha csak ez hiányzott volna ahhoz, hogy Magyarország gyökeresen 
újjáalakuljon. („Szabad sajtó!. . .  már ezentúl nem féltelek, nemzetem. 
Szívedben a vér megindul, S éled a félholt tetem“).

4. ' .
Március 15. után Petőfi a konkrét, magyar forradalom költőjévé 

válik. De március 15. előtt az eljövendő, látnokian megérzett, előre átélt 
világforradalom költőjének látjuk őt. Nemcsak a magyarság: az egész 
emberiség költőjének! Az ő példája bizonyítja majd, hogy aki az egész 
emberiségé — az igazán a tulajdon népéé is! És ugyancsak az ő látiiokl-
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tsága cáfol rá arra a kispolgári hiedelemre, hogy a prófétaiság: menekülés 
a jelen feladatai elöl. Mily prófétikusan kiáltja is Petőfi:

Én téged köszöntelek,
Te a beteg
Emberiségnek orvosa, jövendő!

 ̂Ha ebben a jövendőben nem hisz: meg tud-e halni a kudarcos je
lenért? Vállalja-e a választási bukást, a kicsinyes támadásokat, rágalma
kat, barátai árulását, a «szörnyű idő» halálfélelmét, s a segesvári csata
teret? Mert a jövendő az ö számára; feladatokat jelent — a pacsirták 
feladatait!. • i :uj«* •

rA csalogány az alkony madara,
Már végefelé jár az éjszaka,
A hajnal közeleg;
Most a világnak nem csalogányok,
Hanem pacsirták kellenek.

És ahhoz, hogy e jövőben higyjen, igazán át kell élnie a jelen ké
telyeit, ellentmondásait — «a polgári forradalom szinte valamennyi gon
dolati és erkölcsi ellenmondását», — ahogyan azt Révai József kifejezi. 

Ezek a kételyek azonban, ahogyan Világosságot! című versében viaskodik 
velük, nem csupán a polgári, de a világforradalmár kételyei is. Sőt, még 
sokkalta inkább; a felvilágosodás önmarcangoló tépődései. Ugyané két
ségek — a Karíhausiban is a felvilágosodás eszmekörétől el
választhatatlanul szólaltak meg. Petőfinek épp annyi köze van a fel
világosodáshoz, mint Martinovicstól Kazinczyn, Kölcseyn, Berzsenyin, 
Eötvösön át a nagy francia forradalom és 48. közti korszak valamennyi 
nagy, haladó magyarjának. A felvilágosodás eszmeköréhe kapcsolódik 
Petőfi nem csupán a népjogok gondolatának elfogadásával, de a népszol
gálat vállalásával is. S a felvilágosodással együtt a forradalom eszméi is 
kérdésesekké válnak a Világosságot! gondolatmenetében. «Éljünk-e önnön 
öröminknek. Vagy sírjunk a síró világgal?» De a kétségek csak annál inkább 
élesítik a vágyat a haladás bizonyossága után: «Bár volna célja a világ
nak, Bár emelkednék a világ. Folyvást, folyvást e cél felé». A történelem 
hullámhegyeinek és hullámvölgyeinek hegeli képe, a haladás szabadságá
val szemben, az örökké ismétlődő ütem rabságával rémíti: «Föl és alá, 
föl és a lá . . .  Irtóztató, irtóztató!»

E kétségekre azonban, nem sokkal később ő maga felel meg, s lát
noki reményében túlemelkedve rajtuk, a végső ellenmondást, a végső 
osztályharcot Az ítélet című versében képzeli el: «Két nemzet lesz a föld 
ekkor, s ez szembe fog állni: A jók s gonoszak. Mely eddig veszte örökké, 
Győzni fog itt a jó.» Anélkül, hogy nevén tudná nevezni, Petőfi e győze
lemben a szocializmus jövőjét látja meg, s ez a jövő felelet minden ké
telyre, biztosíték minden csalódás ellen, igazolása a népért vállalt harcnak:

Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet,
Az örök üdvösség; s érette a mennybe röpülnünk 
Nem lesz szükség, mert menny fog a földre leszállni.

És ebben a látomásban, a jövőnek ebben a megígérésében kapunk 
feleletet a gondolatmenetünk elején felvetett kérdésre is: miként lehet-
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séges, hogy Petőfi vissza nem riadt a polgári forradalom szabadság-« 
eszméjének oly torz alakot öltött ellentmondásaitól? Csakis így volt ez 
lehetséges, csakis ebben a látnokiságban, a szabadság elvének a polgári 
eszmckörtöl való ily profétikus függctlenítésében — másszóval: annak 
felismerésében, hogy a szabadság túllép a polgári forradalom, a polgári 
társadalom keretein, s egy eljövendő fejlődés ösztönzőjeként, ember és 
társadalom végleges, győzelmes átalakulásának, az emberi nem ellent
mondásoktól ment boldogságának megteremtőjévé válik.

Aki ezt hiszi: csalódás és kétely nélkül harcolhat a polgári forrada
lom szabadságáért is. S ha Petőfit ebben a bitében mutatjuk meg: nem 
«faragunk» még belőle erőszakkal, szocialistát! De meglátjuk magatar
tásában a jövő igényének azt a profétikus. de miszticizmustól ment 
páthoszát, mely az igazi forradalmároktól elválaszthatatlan, s melyre ő, a 
kunyhóból származó megváltók és apostolok sorsát követelvén magának; 
mindvégig igényt is tart!

5.
De a forracíalmár nem látomásaiban: cselekedeteiben válik követke

zetessé. Petőfi számára e következetesség útja március 15-ével nyílik meg. 
A forradalmat — és a patriotizmust ettől kezdve tudatosan azonosítja 
egymással. A patrióta Petőfi ettől kezdve nő a plebejus és a forradalmár 
mellé.

Haza fiságának lényege: prófétai korholás, osíorozás. Petőfi után csak 
Ady volt képes ilyen szitkokra, átkokra. «Addig ostorozlak, nemzetem, 
míg végre Földobog szíved, vagy szívem megszakad» — ezek a sorok 
jellemzik leghívebben hazafi-költészetét, március 15. előtt is. De mennyi
vel inkább: utána. Micsoda indulatokkal robban ez a patriotizmus a for
radalom napjával. S ez a robbanás csak annál váratlanabb, mivel 1848. 
januárjától megannyi idilli, derűs vers előzi meg. Mintha a régi, a «vál
tozás» előtti Petőfi támadt volna föl újra: gondoljunk a Téli estek kedé- 
Ivességére, a Feleségek felesége enyelgésére, a Jó tanító humorára, a 
Puszta télen genre-rcalizmusára, —- s ezt a derűt törli ki mindörökro 
Petőfi hátralévő művéből az olasz forradalomra írt vers.

Korholás, lelkesítés, s általában a szabadságharc, valamint a politikai 
élet mozgásában, eseményeiben való teljes részvétel: íme, Petőfi patrióta 
költészetének anyaga. A világforradalmiság azonban tovább él e költé
szetben: republikanizmusának ad sajátos hangsúlyt. Petőfi mindig 
tovább lép az eseményeknél, messzebb lát annál, ami a szeme 
elölt történik. Piepublikánizmusa ilyen «továbblépés» március 15. 
jogi és alkotmányos tartalmaiból. Republikanizmusának és világ- 
íorradalmiságának kapcsolatára ő maga mutat rá: «Republicanus vagyok 
vallásosságból is! A monarchia emberei nem hiszik, vagy gátolni akarják 
a világszellem fejlődését, haladását, s ez istentagadás. Én ellenben hiszem, 
hogy fokonként fejlődik a világszellem, látom, miként fejlődik, látom az 
utat, amelyen megy. Most újra emeli lábát, hogy egyet lépjen . . .  a mo
narchiából a respublicába. «S nem sokkal később világosabban határozza 
meg a «vdágeszme» egykönnyen félreérthető fogalmát: »Ha valamely 
eszme világszerűvé lesz, előbb lehel a világot magát megsemmisíteni, mint 
belőle azon eszmét kiirtani. És ilyen most a respublica eszméje». Petőfi 
tehát a republi kán izmusban a történelem dialektikájának egyik fokát látja, 
mintegy annak a fejlődésnek állomásaként, mely a világszabadság eszmé
jén keresztül a világboldogság felé vezet.



S a szabadságliarc sorsa meg egyszer, döntően megváltoztatja Petőfi 
költészetében plebejusság, forradalmiság és patriotizmus viszonyát Ezt a 
változást az európai forradalmak bukása teremti meg —* tehát olyan 
mozzanat, mely Petőfit, ha csak a polgári forradalmak szabadság-eszmé
jéért küzdene, végkép válságba dönthetné, sőt, a szabadságharc cserben- 
hagyására bírhatná. Európa csendes, újra csendes — és ebben a temetői 
csendben a magyar patriotizmus. Petőfi patriotizmusa: a világforradalom 
egyedüli letéteményesévé válik. Petőfi, láthattuk, a világforradalmiságból 
jutott el a patriotizmusig — s most: ugyané patriotizmus teszi számára 
lehetővé, hogy még a világforradalom tevékeny részesének, az újbóli ve
reséggel végződött osztályharc utolsó hősének, egyetlen reményének érez
hesse magát és hazáját. Március 15. előtt jogokért harcolt. Most keve
sebbért, — egy nemzet puszta létéért. De többért is: egy megsejtett, messzi 
kor ellentmondások nélküli szabadságáért. Tévedései, hibái, kudarcai, 
tragikus negatívumai ellenére, a végső szakába lépő magyar szabadság- 
harc: Petőfi költői tudatában, e költői tudat jóvoltából válik a majdani, 
elkövetkezendő világforradalom előőrs-harcává.

Emelje ez föl lelkeinket,
Hogy mi vagyunk a lámpafény,
Mely midőn a többi alszik,
Ég a sötétség éjjelén.

A magyar forradalmak dialektikájában Petőfi költészetének e kor
szakát a végből a kezdetbe való átcsapás mozzanatának kell látnunk.

Tekints reánk, tekints, szabadság... v

—- e szavak már Segesvár közelségében hangzanak el, a «szörnyű idő» 
küszöbén s nem is csupán a magyar kortársaknak szólnak: a költő az 
emberiségnek adja bennük vissza, amit hasztalan vett el tőle, hazája 
Számára.

Sőtér István



I  GEORGI DIMITROV B

AZ ÉLET SZÉP
Dim itrov elvtárs em lékére.

Az élet szép. Nézd a hegyek felett 

göndörödő fehér fellegeket, 

a patakot, m ely csacsog, mint a lánv 

mocorgó erdőt a hegy oldalán, 

az érdes nád a szélben hogy zizeg, 

hogy alszanak s élednek a vizek, 

az ásító barlang-hűvösöket, 

a pázsitot, érett gyüm ölcsöket, 

bólintó kalászt, békés barmokat, 

lányok m ellén a kerek halmokat, 

tiszta szem üket és nézd az anyák 

bátorító és szelíd m osolyát, 

favágók eres és bütykös kezét, 

s hogy levágják a hegyek üstökét, 

az ácsot, aki iskolát emel, 

a vasast, aki síneket cipel,
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a mérnököt, ki tervez vonatot,
a költőt, aki megírja dalod, 
az embert, ki az igazságra néz 
és szabadsága édes, mint a méz, 
a gyermekedet, ki rádmosolyog.
Szép ugye? —

Dimitrov elvtárs halotti
f K

Ne sírj!

Az élet része a halál 
és mint a társadalomhoz a táj, 
a halál az élethez tartozik, 
nem kegyetlen, nem vad és nem szelid.

S mert tudod ezt, hát cipeld a vasat, 

vágd a kalászt, legeltess barmokat, 
írj verset, dalolj, szépíts kerteket, 
építs iskolát, nevelj gyermeket, 
fogd igádba a vizet és napot, 
formálj boldoggá mát és holnapot, 
harcold ki mindig igazságodat, 
és védd halálig szabadságodat, 
magadét, hazádét, mindenkiét, 
azét, ki születni fog s aki élt 
és tisztelegj halottaid előtt, 
a szabadságért meghaltak előtt.
Mint Dimitrov építsd a holnapot, 
mint Dimitrov, ki két napja halott.

K u c z k a  P é te r

a -'



A Z  I F J Ü  O L V A S Ó H O Z *

Az irodalmi kritika, úgy tudom, nem ismeri el teljesértékű művész! 
alkotásnak Csernisevszkij «Mit legyünk?» című regényét. Nem tekintik 
klaszikus orosz irodalmi műnek.

Természetesen nem vagyok szakember szépirodalmi kérdésekben és 
nem ítélhetem meg, hogy ez az értékelés helyes-e? De Csernisevszkij 
regényének óriási hatása Oroszország forradalmi mozgalmára, a XIX. 
század második felében, vitathatatlan. Fiatal forradalmárok egész gene
rációja nevelkedett a „Mit tegyünk?“ hőseinek — Rahmetovnak, Kirsza- 
novnak, Lopnhovnak és Vera Pavlovnának — példáján és igyekezett 
ugyanolyan szilárd jellemű, kitartó, forradalmian bátor és enge.szthelet- 
len lenni, mint Csernisevszkij hősei.

A «Mit tegyünk?» 33 évvel ezelőtt reám, fiatal munkásra, aki akkor 
indult el a forradalmi mozgalom útján Bulgáriában, rendkívül maradandó 
és hasonlíthatatlanul mély benyomást telt. Azt kell mondanom, hogy sem 
azelőtt, sem azután nem volt egyetlen irodalmi mű sein, amely forradalmi 
nevelésemet oly erősen befolyásolta volna, mint Csernisevszkij regénye. 
Hosszú hónapokon át valósággal együtt éltem Csernisevszkij hőseivel. Kiir 
Ionosén Rahmetov volt az eszményképem. Célul tűztem magam elé, hogy! 
ugyanolyan megingathatatlan és kitartó, megfélemlíthetetien és önfeláldozó 
legyek, akaratom és jellemem megedződjék a nehézségekkel és nélkülözé
sekkel vívott harcban, hogy egyéni életemet a munkásosztály nagy ügyének 
rendeljem alá, egyszóval olyan legyek, amilyennek Csernisevszkij fedd
hetetlen hősét képzeltein el. Semmi kétségem sincs a felől, hogy éppen az 
ifjúkori jótékony befolyás komolyan elősegítette proletárforrradalmárrá 
nevelkedésemet és ez kifejezésre is jutott azokban a forradalmi harcokban, 
amelyeket később Bulgáriában és a lipcsei per 6orán folytattam.

Még ma is megrendülök és mélységes gyönyör tölt el, ha elolvasom 
a „Mit tegyiink?“-et. Mivel magyarázható Csernisevszkij regényének nagy 
hatása és ereje? Szerintem azzal, hogy a nagy forradalmár és publicista 
politikai nézeteinek a forradalmi felvilágosultság terén tapasztalható 
hiányai ellenére, újtípusú emberek gyönyörű, élő alakjait tudta elébünk 
állítani abban a korban. Valamennyi vakmerő, ingadozást nem ismerő, az 
ellenséggel szemben félelem nélküli ember, aki nem ijed meg a. nehéz
ségektől, egyéni életét egy magasxendű eszménynek rendeli alá, jól meg 
tudja ragadni a dolgokat és amint maga Csernisevszkij mondja: — „ha 
egyszer megragadta a dolgot, akkor oly keményen tartja is, hogy saiia 
többé nem csúszhat ki a kezéből“.

Igen, a merészség,-az önfeláldozás, a példátlan hősiesség, határtaSaffll
* Csernisevszkij „Mit tegyünk“ c. regényének forradalmi nevelő hatásáról.



odaadás a forradalom iránt — ez az, ami Csernisevszkij hőseit egész 
forradalmárnemzedékek példaképeivé avatta.

Manapság ezeket a forradalmártulajdonságokat a helyes bolsevik 
világnézetben Marx Engels-Lenin-Sztálin nagy tanításában kiteljesedve 
találjuk meg, annak a milliós hadseregnek kádereinél, amely nagy vezé
rünk, Sztálin elvtárs irányításával építi a szocializmust, az osztálynéiküli 
szocialista társadalmat a világ egvhatodán és küzd a szocializmus győ
zelméért a kapitalista országokban.

A «Mit tegyünk?* című regény mai napig sem veszítette el vonzó
erejét. Ha fiatalságunk kritikai szemmel olvassa, kétségtelenül nemcsak 
nagy élvezetet talál benne, hanem valóban hasznát veheti forradalmi 
nevelésében.

Lenin nem ok nélkül szerette oly nagyon és értékelte oly sokra 
Csernisevszkijt, a forradalmárt és az írót,

Georgi Dimitrov
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MAGYAR VALÓSÁG

P E T Ő F I  E Z T  N E K E M  Í R T A
Huszonhét iparostanuló Petőfiről

Az ifjúmunkás-olthonban ebben a percben csak huszonheten van-, 
nak. A többiek még dolgoznak a gyárban. Vasasok ezek mind: ková
csok, esztergályosok, géplakatosok, íémőntők. — tizcnöt-tizenuyolceszi 
tendős fiúk. Miskolci egy sincs közöttük. Mezőcsáti, sajóládi, sajószent- 
péteri, sátoraljaújhelyi gyerekek. De még olyan is akad közöttük, akit 
az Alföld küldött ide, hogy a diósgyőri vasgyárban, a borsodi gépgyár** 
ban ismerje meg a nehézipar minden titkát, hogy aztán, ha hazajön, 
jó szakmunkása legyen az ötéves tervben épülő gyáraknak.

Azt mondtuk, azért jöttek ide, hogy ipart tanuljanak. De nemcsak 
úgy, régimódra: hogy idenézz, ez a satu, iit fogod bo a munkadarabot, 
ezzel az ollóval vágod a lemezt, ezzel a késsel esztergálod a menetet az
orsón__Itt tanulja meg más szemmel nézni a világot, itt tanul meg
öntudatra ébredni, itt válik a tizennégyéves srácból öntudatos ifjúmunkás.

Megmutatkozik ez mindenben. Akkor is, amikor elmondják: mit 
tudnak Petőfiről.

A huszonhét gyerek közül kettőnek bányász az apja, egy építész, 
egy orvos (a nevelőapja, szüleiről nem tud), egy hivatalnpk, kettő altiszt, 
nyolcé vasipari munkás (ebből öt szakmunkás), a többié földműves: két- 
báromholdas újgazda (három tizenöt-húszholdas középparaszt). Arra 
a kérdésre, hogy ha más foglalkozást szereltek volna választani, mint 
amilyenre most készülnek, mi ennek az oka, ketten írták, hogy tanár, 
illetve orvosi pályára vágytak, de a múltban nem volt pénzük, most 
pedig már megszerették a jelenlegi munkájukat. A többi fiú is mind 
meg van elégedve pályájával, kilencen is altadnak közöltük olyanok, 
akik: túlkorúak: tizenhat évük után jutottak csak be elsőéves tanoncnak. 
«Mentünk volna régebben is, — ezt mondja mind —, lettem vóna én szí
vesebben hamarább is lakatos, esztergályos. — dehát el kellett menni 
napszámba, meg állatot őrizni.» Aztán még ilyenfajta válasz is akad: 
tKovácstanulő vagyok, mert hát kell a melegüzemi gyakorlat...  de én 
tovább megyek, kohómérnök lesz belő lem .. .  már megjött a válasz, föl
vesznek, kollégiumba is mehetek, bezzeg az én apámnak még annyira se 
tellett, hogy szakmunkás legyen belőle fiatalkorában. Segédmunkás a 
Cé~gyárban (a diósgyőri vasgyárban), most jár átképzőbe, hogy eszter
gályos lehessen. . .»

Iskolai végzettségük bizony alacsony. Két elemi, három elemi. A hat 
már komoly iskolának számít, «négy közép»-nél többet egyik se végzett. 
Már mint a régi világban. De most nem egy olyan akad közöttük, aki 
egymásután rakja le a vizsgákat a dolgozók iskoláiban.

A fiúk a kultúrteremben gyűlnek össze. Rövid megbeszélést tartunk, 
aztán abban állapodunk meg, hogy kérdésre felelnek írásban. Az első



két kérdésre három-három, az utolsóra öt perc időt kapnak. «Puská
zásra» nincs idő — mindenki azt írja, annyit írjon, ami éppen 
eszébe jut.

Az első kérdés: Hol hallottam először Petőfiről?
Huszonhét közül kilencen hallottak róla iskoláskoruk előtt. Egyik 

gyerek azt írja, hogy nagyapja mesélt mindig a szabadságharcról és idéz
gette Petőfi verseit. Legtöbbször azt, hogy «Nagyapáink és apáink míg 
egy század elhaladt, A'em tevének annyit mint mink Huszonnégy óra 
alatt.*

Másik gyerek a nővérétől hallott Petőfiről. Nővére tizennyolc esz
tendővel idősebb nála, «lakatoshoz ment férjhez és nekik már inkább 
volt könyvük». Ő maga is nővérétől kapott ajándékba egy Petőfi-kötetet.

Szomorúan kevés gyerek írta, bogy otthon van Petőfi kötetük. «Ke
nyérre se volt az apámnak•» — teszi hozzá egyik fiú —, «de a mamám ka
pott most Petőfi-verseket az MNDSZ-től.»

Három gyerek azt válaszolja, hogy iskolásévei alatt tanult Petőfi- 
verseket. A többi tizenöt gyerek viszont ilyesfajta válaszokat adott:

<:Az iskolában, a tanulás közben hullottam Petőfiről először, de 
nem azt hallottam, ami igaz volt.»

«Sok verset tanultunk Petőfitől kividről is, Anyám tíjúkjú-t, meg 
István öcsémhez-t, meg az Itt van az üsz-t és a Szülőföldeméit, de 
sohase tanultuk a forradalmi verseit.»

«Petőfiről csak annyit tudtam, amennyit a tanítónéni mondott, de 
most már tudom, hogy ö írta azt, hogy «Itt a nyilam! mibe lőjjem? 
Királyi szék áll előttem, Bele lövöm bársonyába. Hogy csak úgy porzik 
kínjába, Éljen, Éljen a köztársaság/» és azt is ö írta, hogy

Ha majd a bőség kosarából 
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál 
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága 
Ragyoq minden ház ablakán;
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!»

ezeket a verseket megismertem, mert SZIT-taq vagyok és a kultúrműsor
ban hallottam, de különben is, ki volt írva a faliújságra.»

«Én az iskolában részt vettem a szavalóversenyen és kijelölték, hogy 
húsz Petöfi-verset kell megtanulni és én a Respublicát akartam meg
tanulni, de a tanító azt mondta, ne merjem és akkor elmeséltem apám
nak és akkortól nyílt ki a szemem.»

A második kérdés: Mit tudsz Petőfi életéről, melyik versét isme
red? A feleletek majdnem kivétel nélkül: a legnagyobb magyár költő, 
vándorszínész volt (utóbbit kivétel nélkül minden gyerek beleírta, sőt 
akadt olyan túlbuzgó is, aki Petőfit «költőnek és színésznek» minő
sítette), — szabadsághős, aki az ifjúságot vezette március tizenötödikén. 
Egyik gyerek lelkesedése hevében azt írta, hogy «aki a márciusi ifjúságot 
és a szabadságharcot győzelemre vitte.» Petőfi szociális származását 
illetően a gyerekek véleménye erősen megoszlott. A kocsmáros apát 
senki sem említette, többen úgy tudták, hogy középnemes, mások sze
rint zsellér, a harmadik csoport szerint egyenesen proletárszármazású
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volt. Azok, akik nem óhajtották tüzetesebben megmagyarázni, hogy ki 
fia volt, mind odaírták, hogy a <né/> fia volt, aki mindig is a szegény 
néppel érzett és az elnyomottak pártján állott.» (Igen jellegzetes, hogy 
amíg majdnem szószerint ugyanúgy írják, hogy »legnagyobb költő —  
vándorszínész — szabadsághős», sőt egy-egy gyereknél még az is lát
szik, hogy a régi iskoláskönyv bemagolt szavait idézi, — itt, Petőfi szár
mazásának, családjának, osztály-hovatartozásának kérdésénél töprengem 
nek, erre nem emlékeznek iskolai tanulmányaikból, — mégis fontosnak 
tartják a válaszba beírni és lia mással nem tudják, legalább a «nép 
fiá»-val magukhoz kötni.)

Verset meglepően sokat ismernek. Háromfélét: családi költeményeit 
(Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, István öcsémhez, Szülőimhez, stb.) éa 
sok leíró verset: (A puszta télen, Az Alföld, A Tisza, Kis-Kunság, Szülő
földemen, Sári néni stb.), végül pedig hazafias és forradalmi verseket 
(legtöbben persze a Nemzeti Dalt, a Csatadalt, a Magyarok istenéhezt, 
az Élet vagy halált, — és a legújabban megismerteket, a Respublicút, a 
XIX. század költőihezt, az Akasszátok fel a királyokat, a Föltámadott 
a tenger-t.).

Ebből világosan látszik, hogy életüknek két szakaszában ismerked
tek Petőfivel: iskoláséveikben, amikor az iskolai ünnepségeken agyon
nyúzott, kiforgatott, «hazafias verseket» hallottak, amikor a magyar
órákon a «szelíd Petőfit» mutatták be nekik: az Anyáin tyúkját, a Füstbe 
ment tervet és a Falu végén kurta kocsmát. . .  A második periódus most 
van, amikor MINSZ-Iáborban, ifjúmunkás otthonban, SZIT-ben, gyári 
kultúrműsoron ismerkednek a forradalmi Petőfivel. A közbülső idő ki
maradt: se módjuk, se alkalmuk nem volt arra, hogy Petőfi többi ver
sével, szerelmes verseivel, elbeszélő költeményeivel (az egy János vitézt 
kivéve), — vagy éppen prózájával megismerkedjenek.

Itt még meg kell jegyeznem, hogy amit idéztek, majdnem mindig 
pontosan, kifogástalanul idézték. Csak egyik gyerek tulajdonította Petőfi
nek a Fóti dal első szakaszát, egy másik pedig a «legkedvesebb Petőfi 
verseim» sorában szépen leírta a «Sződd a selymet elvtárs» kezdetű moz
galmi dalt is. Amikor megkérdeztük, honnan gondolta, hogy ezt Petőfi 
írta, azt felelte, hogy <.olyan nagyon szép szövege van, — gondoltam 
biztos ő írta.»

A harmadik kérdés: mit gondolsz, hozzád, mai munkásfiatalhoz me
lyik Petőfi-vers szól leginkább?

Öten azt írták: valamennyi.
Egyik válasz szerint: <AIeg kell szívlelni azt, amit Petőfi a XIX. szá

zad költőihez í r t . . .  arra gondolok, hogy mi sem értünk még el mindent, 
nekünk SZlT-ifiknek még tovább kell harcolnunk, egészen a szocializ- 
musig.»

Másik szerint: «Hozzám legjobban az «Akasszátok fel a királyokat*■ 
szól. Persze, itt nálunk már népi demokrácia van, de nekünk addig nem 
szabad nyugodnunk, amíg a többi népeknek el nem mondjuk, hogy csak 
ott lehet rend, ahol nincsenek királyok és urak és kizsákmányolók és 
ennek érdekében majd felszólalhatunk a VIT-en is.*

Tizenhétéves kovácstanuló válasza: «A napokban itt a kölcsönkönym 
tárban olvasgattam Petőfi verseit, akkor került a szemem elé a tlSemzeU 
hez* című verse. Én ezt a verset már régen is láttam, még amikor isko
lás voltam, de senki se magyarázta nekem és nem is értettem. Most, ami
kor elolvastam azt a szakaszait (megtanultam kívülről az egészet), hogy



Hol az ellen, kérdezedf ne kérdezd,
Mindenütt van, a hová tekintesz,
S legnagyobb és legveszélyesebb az,
Ki mint testvér simul kebleinkhez.
Könnyű bánni külső ellenséggel,
Ha kivesznek a belső bitangok, , .

olyan ez, mintha Petőfi éberségre tanítana minket és ebből különösen 
mi, SZIT-ifjak tanulhatunk, akik tudjuk, hogy mit akartak nálunk is a 
gyalázatos trockisták, és ezért keveset fecsegjünk és nézzük meg jól, kik 
mászkálnak a gyárban.>

Többen írják a «Nemzeti dalt», egy fiú a «Tiszteljétek a közkato
nákat», de ezt rövid gondolkodás után visszavonja. «Rájöttem, hogy 
most már a tiszteket is ugyanúgy kell tisztelni, mert már nem az urak 
vezetik a hadsereget, hanem a Kossuth-akadémisták, meg Petőfi-akadé- 
misták és most már egyformán kell becsűim és szerelni a néphadsereg
nek a közhonvédeit is, meg a vezetőit is.» Hárman a «Respublica» című 
versét találják legmaibbnak, «ez az a vers», írja az egyik, «omíf tud
nunk kell, amire mindig gondolnunk kell, hogy méltóképpen tudjuk sze
retni, becsülni, védeni köztársaságunkat.» Ketten az «Egy gondolat bánt 
engemet»-ről érzik, hogy a mai ifjúsághoz szól, mert hiszen «még nincs 
kiharcolva a világszabadság», és végül többen írták, hogy «Petőfi min
den forradalmi verse hozzánk szól, hiszen mi vagyunk a márciusi ifjak 
örökösei, mi visszük győzelemre azt a harcot, amit Petőfi és az akkori 
fiatalok elkezdtek.»

Már lefelé járunk a lépcsőn, amikor néhány kétségbeesett ifjú utá
nunk rohan. «.Elvtársim, adja vissza a cédulákat. . .  most jutott eszünkbe... 
a János vitéz . . .  a Szeptember végén . . . a Jó öreg kocsmárps. . .  a Király 
esküje, ami úgy kezdődik hogy megesküdt a király Hunyadi László
nak .» Alig tudjuk megnyugtatni őket, hogy így is jó lesz: a mi fiatal
jaink most pótolják mindazt, amit az elnyomás alatt, a régi iskolában 
nem tanulhattak meg Megismerik az igazi Petőfit, — és ami még száz
szor több annál, megszerették, megérezték, hoj^ versei hozzájuk szólnak 
és az ő útját, az ő harcát, szabadságszeretetét példájuknak tekintik.

Fehér Klári

i

674



JELSZAVAK ÉS TÉNYEK

Ü J  Z E N E I  E S Z T É T I K Á É R T  —  S Z O C I A L I S T A  
R E A L I Z M U S É R T

Első ízben történt meg a szovjet muzsika életében, hogy Moszkvád 
ban, a Szovjetunió fővárosában, a világkultúra középpontjában össze
gyűltek a tizenhat szovjet köztársaság zeneszerzői és zenei életének veze
tői, hogy eldöntsék azokat a rendkívül izgalmas, életbevágóan fontos kér
déseket, amelyeknek tárgya a zeneművészet fejlődése

A szovjet zeneszerzők országos ülése újabb élő bizonyítéka az egyes 
nemzeti zenekultúrák teremtő barátságának, amelyek művészi szempont
ból változatosak és önállóak, de ugyanakkor az egységes cél egymáshoz 
fűzi őket. S ezt a célt a Kommunista Párt Központi Bizottsága s a Párt 
lángeszű vezetője, Sztálin eivtárs, nagy bölcsességgel határozta meg.

A mi ülésünk a szovjet zeneművészet fejlődésének legsúlyosabb 
felelősséggel járó átalakulási időszakában kezdette meg munkáját.

A szovjet zeneművészek tanácskozása, amelyet nemrégiben hívott 
egybe a Párt központi Bizottsága felfedte a mai szovjet zenében ural
kodó komoly és nagyon nyugtalanító zavart, ainelv jelentős mértékben 
a számunkra eszmeileg idegen, népellenes formalisztikus irányzat erős 
hatása alatt keletkezett.

A Kommunista Párt Központi Bizottságának V. Muradeli: «A nagy 
barátság* című operájáról szóló határozata pontosan és finoman meg
határozza korunk szovjet zenéjének rendkívül ki nem elégítő állapotát, 
helyesen felfedi felháborító hiányait s szigorúan elítéli hazug alkotó 
beállílottságát, amelyből erősen kihangzik «Európa és Amerika jelen
kori polgári muzsikájának szelleme, mely a burzsoá kultúra marazmusát, 
a zeneművészet teljes megtagadását, zsákutcába kerülését tükrözi vissza.» 
A Párt Központi Bizottságának határozata, valamint Zsdánov elvtársnak 
a szovjet zene vezetőinek tanácskozásán tartott beszéde, kimerítő tiszta
sággá’. & mélységgel felvázolták a szovjet zeneművészet fejlődésének és 
felvirulásának igazi programmját.

«Az alapvető kérdés. — hangsúlyozta beszédében Zsdánov elvtárs, 
— a szovjet zene irányának a kérdése.» «Az egyik irány, — mondotta —» 
az egészséges, haladó kezdeméúyezést képviseli, amely a klasszikus örök
ség óriási jelentőségének, de különösen az orosz zenei iskola hagyomá
nyainak elismerésén alapul, továbbá a muzsika magasrendü eszmei mi
voltának és tartalmasságának egybefűzésén, a muzsika valóságszeret étén 
és realitásán, a néphez való szerves kapcsolatán, a nép zenei és dalszer
zési alkotóképességének az elismerésén, párosulva magasrendű mester
ségbeli tudással. A másik irányzat a szovjet zeneművészetnek idegen 
formalizmust fejezi ki. felszínes újításkodás lobogója alatti lemondás

* A szovjet zeneszerzők ülésén felolvasott jelentés

64  YHL



a klasszikus örökségről, a muzsika népisedének, a nép szolgálatának meg-« 
tagadását jelenti a kiválasztott esztéták kis csoportja túlzott individua
lista élményei kiszolgálása javára.»

Az orosz klasszikus muzsika legkorábbi forrásaitól kezdte, népi 
nedvekből táplálkozott. A Szovjetunió népeinek sok nemzetiségű, sok-í 
rétű egész muzsikája telítve van dallamossággal. Ennek kézzelfogható 
bizonyítéka a népi énekművészetnek a szovjet hatalom éveiben gigan
tikus kibontakozása és pompás felvirulása. A zenei önállóság tömeg
mozgalma, amely hazánkban olyan hallatlanul fellendült, az énekből és 
dallamból él. Az ifjúság dalolva nő fel. Egész nagy népünk dalolva dol
gozik és harcol a kommunizmus ragyogó eszményeiért.

Az orosz nép sokszazadós története folyamán a népdalokban és éne  ̂
kekben a népi dallamalkotás kimeríthetetlen kincse keletkezett és gyűlt 
össze. Ez a dallamkincs volt hálás talaja az orosz klasszikus muzsika 
kialakulásának és fejlődésének; ebből a talajból fakadt Glinka és Dargo- 
mizsszkij, Musszorgszkij és Borodin, Pumszkij-Korzakov és Csajkovszkij, 
valamint tehetséges követőik nagy operái és szimfonikus művei.

Az orosz zenei kultúra művelői, kezdve Glinkán és Odojerszkin s 
végezve Pűmszkij-Korzakowal és Csajkovszkij-val, kitűnően megértet
ték, mennyire hibás a művészetet «magas» és «alacsony», a «tömegek
nek» és a «kiválasztoltaknak» szóló művészetre felosztani. Bjelinszkij 
lángeszű megkülönböztetést tett a népiség és a köznépiség között (v. a 
népi és a népies, vagy a nemzeti és népi között) követve, az orosz muzsi
kusok a népiséget a nép legmagasabbrendű, leghaladóbb törekvései és 
reményei kifejezőjének tekintették. Ezért a klasszikus orosz zeuei iskola 
nem ismerte a zeneművészetnek a «tömegeknek szóló» és a «nekünk», 
azaz az «esztétáknak» szóló muzsikára való felosztását.

A mi orosz zenei klasszikusainknak legfőbb eszmei célja abban 
állott, hogy az esztétikai s az etikai elemeket természetes és szerves ösz- 
szefüggésbe kapcsolva, arra törekedtek, hogy a kor szellemét haladó 
tudományos és szociális eszmék révén tudatosítsák, valamint, bogy a 
hazai múltból merítsenek.

Milyen jellemző a «balakijevi» kör legerősebb tehetségeire az a lán
goló gyönyörűség, amelyet az orosz történelem témáiban találtak, s ame
lyek olyan monumentális operákban jutottak kifejezésre, mint a «Pszkovi 
nő*, «Boris Godunov» s «Igor herceg», s amelyek olyan művek, bogy 
etikai szépségre nincs hozzájuk fogható.

A zene kapcsolata az orosz művészi kultúra népi forrásaival meg
jelenési formáinak többségében sohasem szakadt meg, s ez a kapcsolat 
egyáltalán nem szorítkozik a népi dallamok képleteinek hangzatos id<b 
zésén. Az orosz klasszikus zene épolyan természetesen hangzik oroszul, 
ahogy a szerzője oroszul beszél. Glinka mélységesen orosz zeneszerző 
maradt akkor is, amikor a maga kifinomult hallásával bátran úrrá lett 
az olasz «bel canto »-n. Ugyanolyan tökéllyel uralkodott a népi dallam 
alapvetésén a maga müveiben, mint ahogy be tudott hatolni más nem
zeti kultúrák kifejezéseibe s visszaadta elragadó intonációikat és for
máikat. ő  a zenében mindenekfölött az emberi közösség művészetét hab 
lotta, amelyet a nép teremtett, a nép adott szájról-szájra, érzésről-érzésre, 
s mihelyt ezt felismerte, megtalálta minden nép muzsikájának a kul
csút az illető nép legemberibb kifejező készségében.

Ez, a nagy mestertől származó közösségi érzés, mély gyökeret vert 
fftz orosz zenébe, féltve őrzött hagyománnyá lett. A világsiker, amely 
mondjuk Pűmszkij-Korzakov «Seherezáde»-júnak jutott osztályrészül, nem
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csupán a hangszínezés tökéletes s mesteri művészetén nyugszik, vagy 
az Ezeregyéjszaka mindenütt ismert meséin. A sikernek mélyebb gyö  ̂
kerei vannak. Az orosz zeneszerző valószerü fantáziája, a mese és a  
meseszerűség szeretető, d? különösen az a szeretet, amellyel az emberek
kel a népmese keretében bánik, olyan hangszíneket és fordulatokat váltott 
ki zenéjéből, muzsikájának olyan szenvedélyt s céltudatosságot kölcsön
zött, hogy e zenei alkotás megragadta az emberek többségét, felébresz
tette érdeklődésüket s a maga képeinek, melódiáinak, ritmusának és szí
neinek szférájába vonta. Ugyanez történt Borodinnal és Musszorgszkij-' 
val. Ugyanez az eset ismétlődött meg Csajkovszkij-val is, aki a közön
séggel való kapcsolatnak különösen nagy mestere volt, s kifinomult 
képessége volt ahhoz, hogy őszinte, emocionális melódiáival felvillanyozza 
az emberek szívét.

A melódia és a zene dallamszerkesztésének ismerete természetesen 
többet jelent, mint az énekforma megértése. De mindenkiben, aki a zenét 
szereti és jelentőségét az emberiség életében és kultúrájában nagyra 
becsüli, a melódia szó azzal asszociálódik, ami a hallgatónak gyönyörű, 
bensőséges és szívetlelkesítő, ami a muzsikában énekel. A muzsikában 
maga az élet énekel, énekel az ember minden emelkedett és szívhez 
szóló érzése, énekel mindaz, amit az élet szépségeiről gondol. Ez a melo
dikus s:épséqe a muzsikának igazolja a kifejezésbeli tudás egész törté
neti növekedését, a mi művészetünk bonyolult értelmi technikáját. A for
malisták számára, akik elvesztették élő kapcsolatukat a népi dallamos
sággal, a melodikus szépség lelkesítő és tiszta világával, a technikai tudás 
puszta öncéllá változik s a művészet torz szemfénvveszléssé.

A melódia a zene lelke. Az éneklő ember a melódia segítségével 
tud énekelni. Az ember által feltalált hangszerek kultúrája, a ritinus- 
iitö készülékek ősi korszakát kivéve, a dallamosságra törekedett. Akár 
az emberi lélegzetvétel, • akár a vonó mozgatása révén (amely szintén az 
emberi lélegzettel való ütemes kapcsolatán nyugszik) keletkezik a hang; 
a zenész, ha szívvel-lélekkel játszik, énekelni szeret a hangszerén. A 
klasszikus hangszere muzsika formáinak óriási fejlődése dallamos fej
lődés volt. helyesebben polifónikusan melodikus.

Jellegzetes, hogy néhány orosz zeneszerzőt, különösen Musszorgszki jt, 
Rimszki j-Korzakovot, néha szinte magával ragadta az a gondolat, hogy 
a beszélgetési nyelvet közvetlenül testesítse meg a zenében a maga into
nációjával, ami egyrészt ahhoz vezetett, hogy operáikban túlteng a «reci- 
tatív», néha pedig naturalista elemek jelennek meg. De ezek a kísérletek 
nem voltak öncélúak, mert ezek a zeneszerzők igen hamar visszatértek 
a melódia feltétlen uralmára, arra, amit Musszorgszki j «recitativának a 
melódiában» nevezett.

A klasszikus orosz opera különösen belső tartalmasságával, elegáns, 
szép és tiszta zenei formájával tűnik ki. E tulajdonságok révén az 
orosz opera a világ legjobb operája lett, az a zenei műfaj, amelyet a nép 
széles rétegei szerelnek s amely számukra érthető is, az orosz operá
nak egész rendkívül intenzív történeti fejlődésmenete arról tanúskodik, 
hogy alkotás közben bensőségesen felhasználták és fejlesztették a népi 
metodika oly jelentős gazdagságát. Ezek a népi dallamok szövik át 
nemcsak az áriákat és recitativokat, hanem az orosz opera mű veszet 
polifónikus formáit, a kristályos, áttetsző harmóniát és a pompás, végig 
dallamos instrumentális hangszínezést is. Az orosz klasszikusok elérték 
az operában elsajátítható melodika tetőpontját, azt, amit Csernisevszkij 
joggal tekintett a zeneművészet legtökéletesebb formájának.



Glazunov egy alkalommal elmondotta nekem azt az érdekes beszél
getést, amelyet Rimszkij-Korzakov val folytatott. Ennek a beszélgetésnek 
a tárgya Rimszkij-Korzakov őszi legendája, «A halhatatlan Kascsei» volt. 
A legenda csodálatos -technikája ellenére, Giazunovnak nem igen tetszett, 
éspedig azért nem, mert azt hallotta ki belőle, mondotta, mintha itt 
indult volna meg a plasztikus melódikának és harmóniának impresszió*! 
nista felaprózódása csengő és csillogó szikrákra. Rimszkij-Korzakov 
elmosolyodott és ezt felelte: «Hát én csak becsaptam őket (az impresz- 
szionistákut), minden merészségemet szigorú logikával a glinkai «gonosz 
ravaszkodásból — Naina és Csernomorje világából» vezettem le. Glazu
nov, mikor ezt nekem elmondotta, hozzátette: «De én csak kitartottam a 
véleményem mellett: nem volt érdeines a kísértést megkockáztatni 
Mostanában gyakran jut eszembe, amit akkor mondott. De akkor még 
fiatal voltam, a melódika válságát még nem értettem meg, de azonkívül 
«javíthatatlan csajkovszkij-ista» lévén, egyre feszültebb figyelemmel 
követtem Rachmaninov elvarázsló tehetségét, nem vettem elég komolyan 
a Nyugat muzsikájának «játékszer-üzletét.» Bevallom, ezért kellően meg 
is bűnhődtem, miután az első világháború után egy bizonyos ideig magá
val ragadott Rimszkij-Korzakov tanítványának, Stravinszkij-nek deka
dens művészete, ennek a zeneszerzőnek a müve, aki később az orosz 
melódika «kalapácsos emberévé» változott.

Mindazonáltal, miután a XX. század elején Korzakov legendája a 
«Grada Kitezsa», mikor énekkultúránkban és karénekeinkben Kasztalszki 
tiszteletreméltó alakja uralkodott, akinek jelentőségét mind Rimszkij- 
Korzakov, mind Giazunov és Rachmaninov kiemelték, úgy tetszett, hogy 
a nemzeti melódika válságára nem igen kellett gondolnunk. Úgy látszott, 
az orosz operának és a szimfónikus zenének melódikus alapja is rendít
hetetlenül szilárd. Csajkovszkij szimfónikus müveiben a maga lángeszé
vel elérte instrumentális muzsikájában azt, hogy feltárta az emberi lélek 
valódi, belső lényegét. Az orosz zene mélységes, melódikus kifejező kész
ségének erejével lígy hatolt a léitekből a lélekbe, mint az egyszerű dal, 
sőt, a korszerű zenekar minden eszközének latbavetésével a hangszerek 
minden egyes hangját is spiritualizálta, mintha emberi hangból szár
maznék, vagy maga a szív énekelne. Ez az orosz szimfónikus muzsika 
óriási varázsa.

Csajkovszkij 5-ik és 6-ik szimfóniájának kéziratán végzett kutató 
munkám során egyre jobban s újból meg újból meglepett az a céltuda
tos törekvő lendület, amellyel ez a zeneszerző a zenének általa ótérzett 
érzelmi tónusát, s azt az életérzést igyekezett visszaadni, amelyet önma
gában, környezetében, a természetben s az emberekben érzett s amelyet 
á művészet visszatükröz. íme, ez az oka annak, hogy Csajkovszkij 5-ik, 
de különösen G-ik szimfóniája olyan érthető és olyan különösen ked
ves minden hallgatónak. Mind a két szimfónia úgy hangzik, mint egy 
gyönyörű, elragadó melódia, az egész szimfónia én ek eli...

Nem sorolhatom fel részletesen azokat a következtetéseket, ame
lyekre 1945. és 194G. őszén jutottam, miután nem először foglalkoztam 
Csajkovszkij alkotó munkarendjével, amely a maga egészében az ő 
melódizmusát eredményezi. Következtetéseim magva igen keserű! Félre
értettem, hogy az érzésbeli elmélyülésnek milyen irtőztató munkájába 
és erőfeszítésébe került Csajkovszkijnak az út, amely a G-ik szimfóniá
hoz vezetett. Az igaz, hogy ez a szimfónia az egész világ számára az 
egész, Beethovent követő korszak melódiko-szimfónikus zenealkotásának 
a csúcspontja. De korunk muzsikájában én már elkeseredve érzem a
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melódikus érzés elvesztél a maga egész jelentőségéiben és tartalmiban, 
elveszett a hatás is, amelyet a szép zenei tormák felépítésére gyakorolt, 
amely formák pedig ez érzés nélkül nem egyebek, mint az értelem raffi- 
nált sémái.

Nagyon jól tudtam, hogy a dallam nyugateurőpai válsága nem fenye
get a mi hazánk melódiájának elvesztével. Igyekeztem önmagamat meg
győzni és sikerült is megírnom «Hazám muzsikája» című tanulmányo
mat, amely nem az orosz zene története, hanem úgy írtam meg, mint 
e muzsika keletkezése, művelése és értékelése legfontosabb forrásainak az 
áttekintését. Ügy véltem, hogy csakis ebben a formában s nem az iro
dalomtörténeti kézikönyvek utánzásával lehet ábrázolni az orosz zene 
keletkezését a maga kolosszális melódikus fejlődésében. De mikor így 
eljutottam a klasszikus korszak végére, s megkíséreltem, hogy korunk 
szimfonikus zenéjével foglalkozzam, ezen a ponton vereséget szenved
tem. Megrekedtem annál a kísérletemnél, hogy Sosztakovics 8*ik szim
fóniájának szerkezetébe behatoljak, amely megkapott izgalmas drámai- 
ságával. Tovább haladni képtelen voltam, mert ugyanennek a Sosztako- 
vicsnak következő 9-ik szimfóniája teljesen megzavart. Hamarosan rájöt
tem arra, hogy az egész zenei világ ezt a szimfóniát úgyszólván a füle 
mellett bocsátotta el s egyáltalán nem azért, mintha nem értette volna 

• meg. Nem, megértették, helyesen értették meg, s éppen ezért mondották 
: ki róla, hogy felületes, formális alkotás, amely sértő a mi zeneművésze
tünkre és nem méltó hozzá. S ez a példa, Sosztakovics 8-ik és 9-ik szim
fóniája, nem egyedülálló. Volt Sosztakovicsnak nem is olyan kevés, vele 
egvgondolkodású társa, sőt egyszerű követője is, akiket megfertőzött az 
ártalmas, formális, álújító irányzat. S a népcllenes, formalista irányzat- 

inak ezek a képviselői vezetőposztokat foglaltak el zenei frontunkon.
Mialatt a szovjet nép évről-évre tökéletesítette hallását, hogy e fej

lesztés terén egyre mélyebben hatoljon a melódikába és annak klasz- 
jszikus tökéletes formáiba, a szovjet zeneszerzők egy része, a klasszi- 
fkusok legjobb hagyományainak megsértésével, a dekadens burzsoú mu
zsika hamis újításaiban s az amerikai jazz visszataszító formáiban lelte 
őrömét, így azután, hallásukat fokozatosan «barharizálva», muzsikájuk
ban elszakadtak a nép igényeitől és művészi ízlésétől. Zűrzavaros, zsiva- 

; jós effektusok, a hangkapcsolús szennyes foltjai elriasztották a hallga
tók tömegeit a formalisták ijesztő és fülsértő muzsikájától. Mint isme
retes, Európa és Amerika burzsoú sajtóját Valósággal elönti mostanában 

la  szovjet zene címére intézett szennyes gyanúsítások áradata. A zenei for- 
‘ maiizmus védelmére a realista,- demokratikus irányzat ellen a zeneművén 
szét minden reakciós ereje hadba száll, soraikban hadakoznak az iro
dalmi és filozófiai dekadensek, mint Raymond Mortimer, az angol iro
dalmi vezető és Bertrand Russel, az idealista filozófus.

Igen feltűnő, hogy ez a reakciós bölcselő feltétlenül szükségesnek 
fártotta, hogy a Kommunista Párt Központi Bizottságának Muradeli «A 
nagy barátság» című operájáról hozott, határozatáról hosszú előadást 

| tartson a rádióban. Bertrand Russel fejtegetései még egy reakciós búr« 
zsoá filozófus számára is meglepően ízléstelenek. Áll ez előadására a 
maga egészében, de különösen politikai ítéleteire, amelyeket szakadat-* 
lanu! hangoztat, bár ő a politika «megvetését» hirdeti.

«A művésznek olyan célokat kell követnie, amelyek a politika körén 
kívül esnek» — mondja Russel. Az ő szavai szerint «nem arról van sző, 
hogv művészi szempontból kinek van igaza, a zeneszerzőnek, vagy a 
kritikusának, hanem arról, hogy vájjon a művész alávesse-e magát külső
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ellenőrzésnek.* Russel odaveti azt a frázist, hogy «a művész az emberfi 
ség szolgája kell, legyen, ha erre képes», közben azonban megjegyzi: 
«a bölcselő és a művész funkcióiról szóló kérdésnek két aspektusa van: 
az egyik maga a művész felé, a másik a publikum felé mutat.»

Mindez régi mese, új köntösben. Már a francia «parnassien»-ek fel
lázadtak a politikának a művészetbe való betörése ellen s nem vették 
észre, hogy ők maguk is a politika talaján állottak s pedig a burzsoá 
osztály politika talaján. De Bertrand Russel ciij meséje» sokkal rosszabb 
a réginél, éspedig azért, mert benne világosan fellép a burzsoá kettős- 
könyvelés, mind az esztétikai, mind az etikai szférában. A «parnassien»-ek 
legalább nem ismerték a művész funkcióinak semmiféle kettős aspektu
sát. Ők nyíltan állottak ki a «tiszta művészet», a «művészet a művé
szetéri.» védelmére, s bár csak szavakban, de tökéletesen ignorálták a 
közönség érdekeit.

A jelenkori dekadens burzsoá aránytalanul gyávább elődeinél. Ő 
már a kettős könyvvitelhez folyamodik: a művész legyen kétarcú .Tanús, 
s teremtsen két különböző művészetet, — egyet magának, s a másikat
a közönségnek.

Hogyan?! Hiszen ez nem jelent egyebet, mint azt. hogy Teophil 
Gauthier kora óta a művészet burzsoá ideológusai Scsedrin szavai sze
rint, rendkívül tökéletesre fejlesztették az «elaljasodást*.

Russel formulája — «a művész legyen az emberiség szolgája, ha 
erre képes» — hazug és képmutató. Mert a mi szempontunkból, ha a 
művész erre nem képes, akkor egyáltalán nem művész. S végül a mi 
szempontunk szerint a művész csak akkor lehet az emberiség szolgája, 
ha a nép szolgája. Mert egyébként az emberiség szolgálata csak üres 
frázis, amely ellenséges érzést s a legjobb esetben közönyt takar az 
emberiség érdekeivel szemben. Csak ha odaadó, önfeláldozó szolgája 
saját népének a művész, válik éppen ezen a réven az emberiség szol
gájává. Más módja a művésznek nincsen arra, hogy az emberiség közös 
eszményeit szolgálja. Senki sem vonhatja kétségbe olyan géniuszok, mint 
Glinka, Csajkovszkij, Borodin, Musszorgszkij, Rimszkij-Korzakov művei
nek általános emberi, világtörténeti jelentőségét. De ezt a jelentőséget 
csak úgy érhették el. hogy hősiesen szolgálták népüket, amelynek a 
nyelvén az orosz nemzeti művészet nagy igazságát hirdették az egész 
világnak.

«Az internacionalizmus a művészetben — mondotta Zsdánov ele- 
társ — nem a nemzeti művészet lealacsonyítása és elszegényedése útján 
keletkezik. Sőt ellenkezőleg, az internacionalizmus ott bontakozik ki, 
ahol felvirul a nemzeti művészet. Ezt az igazságot elfelejteni annyit 
jelent, mint. elveszteni az irányvonalat, elveszteni a személyes méltósá
got s gyökértelen (rokontalan) kozmopolitává változni.*

Persze nem szabad arra számítani, hogy a Russel Bertrand fajtájú 
urak ezt a mélységes s egyben fenkölt gondolatot meg is értik. Bertrand 
Russelnek s a vele egy húron pendülő amerikai, francia, s egyéb gon
dolkodóknak, akik ugyanolyan hontalan kozmopoliták, mint ő, oda lehet 
mondani az antik szónok Lieius szavait: «Ezek az emberek csak szü
letésüknél fogva állampolgárok, de értelmükkel hazájuknak tekintenek 
bármely országot, amelyben megtalálják a maguk hasznát, mert az ő 
hazájuk nem az állam, hanem a vagyon.»

Ismerjük korunk nyugateurópai és amerikai muzsikáját. Még a 
Manchester Guardien című angol lap is kénytelen néhány burzsoá zene
szerzőre kimondani: «hogy az ő zenéjük a zene művészetének a meg-
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tagadása, ami ezt a művészetet zsákutcába viszi.» Körünk polgári tár
sadalmának bölcseletét és esztétikáját út meg áthatja a legborúsabb pesz- 
szimizmus. Ennek a rothadó társadalomnak az ideológusai halálos dok
trínákra és filozófiai elpuhullságra tanítanak, Hartmen és Osvaid Spenge 
ler, Bergson és Nietzsche tanaira. A tudatalatti freudi elméletnek fél
homályában keresnek nyugalmat s Swedenborg esztelen misztikumában, 
stb. Az ilyen társadalomban az alkotás szelleme természetesen átadja 
helyét a bomlás szellemének.

A burzsoá dekadencia kora a művészetben a szószoros értelmében 
<a herosztrateszi hőstettek» korát jelenti. Az, ami Cézanne «abszolút 
festészetében» és Matisse vásznain éppen csak megmutatkozott, tökéle
tessé vált Picasso formalizmusában, a tér felbontásáról szóló elveiben 
s a német expresszionisták festészetében. Az alogizmus tana a költészet
ben, Marinetti, a későbbi fasiszta akadémikus kiáltványával kezdődött, a 
szürrealizmus minden aljasságában, Cocteau hülyeségében s az amerikai 
irodalmi gengszterek pimaszkodásaivul teljesedett be.

A zenében a nyugateurópai és amerikai modernisták «herosztrateszi» 
tevékenysége a tonális logika, a harmónia teljes szétesésével, a dallam 
halálával végződött. Ami Arnold Schönberg iskolájában elkezdődött, 
Alban Berg és Anton Weber expresszionizinusában fejlődött ki, amit 
Ernst Krenek és Paul Hindemith folytatott, napjainkban «ért be» a fran
cia «négyes csoportban», amelynek élén Oliver Messiaen áll, Gian-Carlo 
Menotti, az angol Benjámin Britlen s sok más szerző müvében. Ezek
nek a zeneszerzőknek az egész művét át meg áthatja a szélsőséges szub
jektivizmus, misztika, obskurantizmus, a visszataszító hülyeség szelleme. 
Ezen túl nincs tovább!

Az úgynevezett neoklasszicizmus és neoromanlicizmus a múlt gal
vanizálásával együtt — a legmélyebb süllyedés és válság tünete. Egyálta
lán nem véletlenül emelkedik fel a burzsoá dekadens bölcseletében és 
esztétikájában Henry Bergson sötét alakja. Már Gorkij megállapította 
idealisztikus tanának undorítóan reakciós lényegét s megmagyarázta, 
miért éppen ő rá támaszkodnak az irodalmi dekadensek. Most Bergson 
is, mint a zenei modernizmus «prófétája» szerepei. A művészet új esz
mei elindulása, a művészi realizmus elleni harcban a dekadens művé
szet nagy mértékben felhasználja eszméit.

A zenei modernisták matematikai manipulációiban, a dekadens ábrá
zoló művészet geometrizmusában misztikus szú rejtőzik. Nem véletlen, 
hogy az atonalisták «legszentebb pápája» Arnold Schönberg, korunk 
misztikus tanai között a legobszkurusabbnak, a teozói'iának a híve, nem 
véletlen, hogy Schönberg tanítványai Alban Berg és Anton Webern, szin
tén misztikusok, s nem ok nélkül való, hogy ti neuropatikus miszticiz
mus sűrűn át pieg átszövi korunk valamennyi zenei dekadensének a 
művét, egészen a katalizált Stravinszkijig.

Számunkra közönyös, vájjon valamennyi dekadens észreveszi-e fel
fogásaik végzetes hasonlóságát a német fasizmus teoretikusainak világ
nézetével? Mi ezt a hasonlóságot pontosan látjuk s ez számunkra eggyel 
több vészjelet jelent.

Mikor a zenei modernizmus újonnan felbukkant messiása, a fran
cia Olivier Messiaen azt állítja, hogy «ö spirituális muzsikát ír . . amely, 
kitár minden ajtót s a csillagokig repít», mi ebből a hisztérikus mór- 
inogásból világosan kihalljuk a fasiszta próféta, Spengler szavát, aki 
azt állította, hogy a «zene a magasabbrendű ember világnézetét tükrözi 
vissza s hogy Mozart, Beethoven és Wagner müveiben egy elmúló világ,



a zavaros álmok világa s az eltűnőben levő városok alkonyulása rejtőzik.
Annakidején sokat írtam Stravinszkijről s meg kell mondanom, 

hogy én, s velem együtt sokan, Stravinszkij művészetében haladó művé
szetnek ismertük el azt, ami tényleg nem volt egyéb, mint individualista 
zendülés. De Stravinszkij is ott végezte, ahol számos kispolgári <zen- 
dűlő», —- átment a legsötétebb reakció táborába.

Stravinszkij 1945-ben megjelent könyvében, amelynek «Zenei poé
tika» a címe, megtaláljuk a középkor eszményesítését, teljesen a fasiszta 
«esztétika» és bölcselet szellemében, csak úgy, mint képmutató sőhaj- 
tozást azon, hogy «korunk lelke beteg s ennek következtében a muzsi
kán a patologikus romlottság vonásai ütköznek ki s a zene elősegíti az 
ember tudatában a bűnösség terjedését», valamint a gondolatot, «hogy 
a képzelet a szerző lénye szubjektív kifejezésének a kritériuma.»

Stravinszkij teljes együttérzéssel idézi André Gidet, az árulás e zül
lött ideológusát, s vele együtt mentegetőzik az olvasónál azért, hogy túl
ságosan gyakran hivatkozik az orosz muzsikára. Ez már az erkölcsi 
süllyedés végső határa s nag3ron jól tudjuk, milyen robajjal omlott ösz- 
sze magának Stravinszkijnek a művészete. Másként nem is történhetett!

A zenei, de általában a művészi modernizmus gondolatvilága sze
gény, koldusszegény! A modernizmus alkotásának az útján, Eduard 
Hanslicktól Virgil Thomsonig nem terem egyéb, mint zenei szamirkóró!

A dekadens formalizmusnak soha sem voltak s ma sincsenek mély 
gyökerei az orosz népi művészi kultúrában. Az orosz muzsika története 
során ugyanazokból az eszmei forrásokból táplálkozott, mint az orosz 
irodalom. (Ami a nvugateurópai zenei kultúrára olyan jellemző ) A 
zenének a többi művészettől és az irodalomtól való céhszerű elkülönülése 
nálunk teljesen ismeretien. Az orosz irodalom napja, Alexander Szergc- 
jevies Puskin. Az orosz zenének is napja volt. A nagy orosz forradal
már-demokraták, a zseniális gondolkodók — Bjelinszkij, Herzen, Cserni- 
sevszkij, Dobrolyubov szellemi vezetői voltak nemcsak az orosz iroda
lom művelőinek, hanem az orosz muzsikusoknak is. A «kucska» tagjai
nak alkotásaiban és zenei publicisztikájában, csak úgy, mint Csajkovszkij
nál és Tanejevné], lépten-nyomon megtalálhatjuk a bizonyítékait.

Egy kétségtelen: az orosz zenei kultúra, bár megérezte más, idegen 
zenei kultúrák hatását, megőrizte teljes szellemi önállóságát s határo
zottan szembeszállóit a nyugatról jövő «divatos» fuvallatoknak. Még az 
annak idején mindenható wagnerizmus is majdnem teljesen hatástalan 
maradt az orosz zenei alkotásra.

Csodálatos ez a sajátossága az orosz klasszikusoknak: pontosan 
figyelik mindazt, amit „a külföldi zenekultúrák alkottak és alkotnak, s 
ugyanakkor a szó teljes értelmében népi-orosz művészek maradnak.

Laroche kritikusnak az a megállapítása, hogy Glinka muzsikája még 
akkor is, amikor nem orosz népdailamot ábrázol, éspedig tökéletes for
mában, teljes mértékben orosz muzsika marad — ezt a megállapítást ki 
lehet terjeszteni minden nagy orosz zeneszerző művére. A Vnűvészet nem
zeti, népi mivoltának elve, amelyet Bjelinszkij. Herzen, Csernisevszkij 
formulázott meg, az orosz klasszikus muzsikában érte el legmélyebb 
kifejezését.

«A zenét a nép csinálja, mi a muzsikusok, csak feldolgozzuk!», váj
jon mely művész emelkedett a Nyugaton a zeneművészet népisége értel
mezésének glinkai magasságába?! S vájjon melyik nyugateurópai zene
tudós írt olyan lángoló költői dithvrambust a népi zene tiszteletére, 
mint Szeröv: «Ahogy a liliom elhomályosítja a maga duzzadó, szűzies
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díszében a brokátok és drágakövek csillogását, ágy a népi muzsika 
éppen a maga gyermeki egyszerűségében ezerszer gazdagabb és erő
sebb, mint az iskolai tudomány minden fogása, amelyet a konzervató
riumokban és a zeneakadémiákon a pedánsok tanítanak . .  .* Ebben az 
áhítatos magatartásban a népi bölcseséggel, a nép alkotásával szemben 
rejlik az orosz klasszikus hagyománynak, a zenei realizmusnak az 
alapja.

A szovjet zenei kultúra törvényes örököse annak a nagy művészi 
gazdagságnak, amelyet a klasszikus orosz zeneszerzők teremtettek. Az 
orosz nemzeti művészet, csakúgy, mint őrségünk minden népe, művé
szetének hagyományai szolgáltak a szovjet zene fejlődésének alapjául, 
fundamentumául. Ezért utal oly \ilágosan a Központi Bizottságnak «A 
nagy barátság» című operáról szóló határozata, oly világosan arra, hogy 
a szovjet zeneszerzőknek feltétlenül meg kell örizniök és tovább kell 
feji esz ten iök a klasszikus realista művészet legjobb hagyományait.

A mi szovjet szocialista esztétikánk ehileg különbözik a régi, köz
tük még a leghaladóbb demokrata esztétikától is. Az alapvető különb
séget a mi szocialista korszakunk új tulajdonságai képezik, a szovjet 
művészek új világnézete. Művészetünk heroikus formáit, eszméit és érzé
seit az új szocialista társadalom, az emberek közötti új viszony jelleg
zetes vonásai emelik ki.

Az új hajtások, amelyek oly erővel törnek az élet felszínére, máris 
gyönyörű, a világon eddig sohasem látott virágokat érleltek. Előttünk a 
még ragyogóbb jövő, amelynek virága még pompázóbb, még szindúsabb 
lesz . . .

Gorkij mondotta, hogy «a szocialista realizmus kiinduló pontjának 
Engelsnek azt a tételét kell venni, amely szerint az élet bonyolult, sza
kadatlan mozgás, változás . .  ,i>

Gorkij különösen azt a tételt hangsiilyozta, hogy a szocialista realiz
mus a valóságot nem statikus, mozdulatlan állapotban, hanem fejlődés 
közben ábrázolja, abban, amelyben a jelen átmegy a jövőbe.» Ennél 
kell kitartani — mondotta Gorkij — ha az ember a szocialista realiz
musról beszél!»

Éppen ezért kell, hogy zeneszerzőink, íróink, szocialista művésze
tünk munkásai bátran nézzenek a holnap elébe. A kommunista jövő kör
vonalai már tisztán láthatók a jelenben, megtalálhalók a mi szocialista 
valóságunk minden köznapi tényében. Ebben az értelemben mélyen 
igazolva van az. hogy a szovjet művész a közvetlen jelenkort roman
tikus szemmel nézi.

A szocialista realizmus megadja a művésznek a lehetőséget arra, 
hogy helyes és élénk formában ábrázolja korunkat, széles vonalakban 
rajzolja meg társadalmunk mozgásának láthatárát, a szovjet emberek 
lelki gazdagságának gyarapodását, jövő napjainkat.

Ebből adódik annak a lehetősége és feltétlen szükségessége, hogy 
tényleges valóságunkat a maga fejlődésében adja vissza, innen az a for
radalmi romanticizmus is, amely a szocialista realizmus alkatrésze.

A szovjet művészetnek nincs szüksége arra, mint oly sok polgári 
művésznek (még legjobb idejükben is!), hogy hőseiket romantikus kor
szakok «köntöseibe» öltöztessék. Emlékezzünk arra, hogy ezt csinálta 
Verdi, a nemzeti felszabadulás harcainak idejében s a francia forrada
lom zeneszerzői is.

A mi szovjet jelenkorunk romantikus hőse — ott áll a mi művé
szünk mellett. A szovjet művésznek nem kell egy szép gondolatot keresve

683



idealizálnia a múlta?, vagy ködös képekben ábrázolnia a fantasztikus
jövőt. A szép itt van körülöttük, a mi életünkben. A szovjet művész előtt, 
aki ura a szocialista realizmus stílusának, világosan áll a szép fejlődés 
teljes perspektívája. Ami nálunk szép — az nem a jövő ködös abstrak- 
cióia, hanem a valóságos jelen reális képe, jövőnk pontosan meghatá
rozott szabályszerű fejlődésével együtt.

A szovjet embert új érzelmek, új tudat különbözteti meg. Erkölcsi 
tisztaság, nemes lélek, akarat, hazájának lángoló szeretete, magasrend ti 
elvhűség és céltudatos, ez néhány jellemvonása. Éppen ezek a tulajdon
ságok ihletik meg íróinkat azoknak a figyelemreméltó alakoknak a meg
teremtésére, akik a nép tartós szeretetét és elismerését hódították meg. 
A szovjet ember legjobb tulajdonságait átérezve, reális képben ábrá
zolva e vonásoknak jövő kibontakozását és gazdagodását, művészetünk 
mívelöi — az «emberi lélek mérnökei» — arra. vannak hivatva, hogy 
ebben a folyamaiban aktivan vegyenek részt azzal, hogy kiirtják a múlt 
maradványait a szovjet ember tudatából és nemes, szép és igaz példa
képeket teremtenek. «A szocialista realizmus — írta Gorkij — a létet 
cselekménynek fogja fel, mint alkotást, amelynek célja az ember leg
értékesebb individuális tulajdonságainak a fejlesztése, a természet erői 
fölötti győzelme, saját magának egészsége és hosszú élete, e földi élet 
nagyobb boldogsága kedvéért.»

A mi zeneszerzőink vannak hivatva arra, hogy alkotásaikban fel
használják és mesteri módon kifejlesszék mindazokat az eredeti művé
szi formákat, amelyekben a Szovjetúnió nemzeti zenekultúrái olyan gaz
dagok. Kötelességünk alaposan tanulmányozni a testvéri köztársaságok 
rendkívül értékes muzikális folklore-ját. Kimeríthetetlen forrás ez a 
folklore azoknak a művészeknek a megihletésére, akik a szovjet ország 
zenei művészetét megteremtik, amely tartalmában szocialista, formájá
ban nemzeti.

A pozitív ábrázolóforma problémája egyike a szovjet zenei művé
szet legfőbb problémáinak, ha ugyan nem a legfőbb.

A mi muzsikánkban még igen gyengén rajzolódik ki az ú j szövi't 
ember, a szocialista társadalom hősének, a legszebb idea hordozójának 
a képe. Ennek a képnek csak néhány vonása jelent meg a szovjet dal
ban. A nagv zenei formákban, amelyekben különösen erős volt a forma
lizmus esztétikájának romboló hatása, a tényleges ábrázolás, a mi való
ságunk szépségének, ábrázolásának e problémája megoldatlan maradt. 
Hogv a valóságos hős képét megalkothassuk, tanulmányozni és ismerni 
kell tényleges életünket s tökéletesen bírni kell azt a készséget, araely- 
lyel ezt a tényleges valóságot a zenében, de mindenekfölölt a melódiá
ban megtestesítjük.

De egyébként, amint ezt Zsdánov elvtárs a zene művelőinek tanács
kozásán tartott beszédében megmondotta: «a zenében annyi durva, vul
gáris, hamis dolgot zsúfoltak, hogy a zene már nem felel meg hivatá
sának .—, hogy az embernek gyönyörűséget szerezzen.»

Gyönyörűséget szerezni a muzsikával, ez mindenekfölött készséget 
jelent arra, högv ami a valóságban szép, azt a zene eszközeivel kifejez
zük. Ezt a feladatot pedig nem lehet megoldani a durva, hányig, vul
gáris zene eszközeivel, amely elvesztette a meiost, mint a dallamosság 
elemét, amely a gondolkodást lángra lobbantja.

A szocialista realizmus az életnek mint szakadatlan dialektikus 
folyamatnak az ábrázolását tételezi föl, melyben elkerülhetetlenül kelet
kezik az új s ciha] az, ami öreg. Ami annyit jelent, hogy a pozitív hősök,
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kik az újnak és a szépnek a hordozói, kell, hogy a mi zeneszerzőink 
gyeimének a középpontjában álljanak. A szocialista társadalom vezető*» 
xiherének ábrázolása, olyan alakok teremtése, akik magukkal ragadd 
ak, elbűvölni -s • népüketVnevekii alkalmasak; ez. kell, hogy] a szovjet 
iné legfőbb feladata legyen.

Van még egy fontos feladat, amely közvetlen kapcsolatban áfl az 
jrszocialisia esztétikával. Ez a mi szovjet zenénk nyelve. A Kommunista 
árt Központi Bizottságának február 10-én kelt határozata szigorú ala- 
xssággal figyelmeztette a szovjet zeneszerzőket arra, hogy az a műve
iét, amelyv elvesztette lába alól a népi talajt, teljes elsorvadásra és ösz- 
ieomlásra van kárhoztatva. Még nagyobb könyörtelenséggel kell pálcát 
rni a fölött a kísérlet fölött, amely a mi kominkban, a mi országunk
ul kísérli meg elszakítani a művészetet a néptől.

Kiderült, hogy néhány szovjet zeneszerzőt megmérgezeft a forma
ija pszendoújítás. Ez odáig jultatla őket, hogy elvesztették dallam- 
•zékiiket. Dalokban, váló gazdagságunk azonban majdnem érintetlen 
>lt és maradt. De majdnem semmiféle munka nem folyik azért, hogy; 
dlásunk egészségessé váljék és a melódikát, különösen a népdalokét, 
egértsük. Zeneszerzőinknek szükségük van széleskörű hangos «dal- 

|xhivumra », lemezgyűjteményre, a sokrétű énekkultúra példáinak a fel- 
gyzéseire. Nálunk főleg «dalok idézése» van szokásban, népdalok hasz- 
ilata, feldolgozás céljából. Ez azonban a zeneszerző hallása számára 
ak egyik eszköze a nép dalkincsébe való bekapcsolásának. De zene- 
erzőink nem ritkán átmennek a dallamból az elvont feldolgozás fogú
ira s így újból beleesnek a hazug újítások «vermébe», vagy a német 
jrális melódia «prokrusztesi ágyába.»

A zeneszerzők számára hasznosabbak, fontosabbak volnának a dal- 
mgyüjtő kirándulások, A népi dalművészet mély és közvetlen meg- 
jvelése és tanulmányozása a zeneszerző hallásának élő forrása, amely 
rerntő melódikai ízlését fejleszti, s a kantilénának csakúgy, mint a 
citatívnak megbecsülhetetlen anyaga. Emlékezzünk, mint bukkant erre 
forrásra Musszorgszkij!

Szeretni, gyűjteni, tanulmányozni a népi művészetet, tanulni a nép- 
' s az orosz klasszikus muzsika nagy mestereitől, Glinkától, Mussorig- 
kijtól, Borodintól, Rimszkij-Korzakovtól, Csajkovszkijtól — ez szent 
ifelessége minden szovjet zeneszerzőnek. A néppel, a r.épi művészettel 
ló éiő, alkotó kapcsolat nélkül, a hazai klasszikus zene mélységes at- 
zése nélkül nem tudunk klasszikus szovjet zeneműveket teremteni.
' A szovjet zeneszerzők arra vannak hivatva, hogy fejlesszék, tökélc- 
ftítsék és gazdagítsák a világ zenei klasszikusainak legjobb haladó 
igyományait. Csak a hivatásos és a népi művészi mesterségbeli tudás 
oros kapcsolatából születik meg a kor stílusa — a szocialista realiz
es, mint magasrendű teljesítmény annak a népnek művészi kultúrája 
riilelén, amely győzedelmesen építi lel a szocializmust.

Amennyire helyesen és pontosan ábrázolják a legjobb alkotások 
trunk vezető eszméit, amennyire mélyen tükrözik vissza ezek a művek 
ípünk gondolatait s érzéseit, s végül amennyire ezt a hallgatóság széles 
ntegei megértik — oly mértékben lesz nagy és hatalmas hatásának ereje 
oly mértékben szélesül ki azoknak az embereknek a köre, akiknek a 
vében mély és aktív visszhangot ébreszt.

Ami azonban nem jelenti azt, hogy a zene minden műfaja — szim- 
nia és ének, opera és kvartett, egy nyelven kell, hogy megírassék, ugyan- 
zal a tokával a bonyolultságnak. TcrmésJ^tesen nem így áil a dolog!
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De függetlenül attól, mely műfajban dolgozik a zeneszerző, mindet 
szovjet művésznek az a kötelessége, hogy igyekezzék a hallgatók maximt 
lis körét elérni.

Mór Csajkovszkij megírta: «Lelkem minden erejével szeretném, hog} 
a zeném elterjedjen, hogy szaporodjék azoknak az embereknek a száma, 
akik vigaszt és támaszt találnak b en n e...»

E nemes feladat, nevében Csajkovszkij a lehető legnagyobb mérték 
ben demokratizálta a szimfónia műfaját. Dallamossággal töltötte meg 
bátran felhasználta a népben élő intonációkat és műfajokat, mérhetetlenü 
kiszélesítette a hallgatók körét s a szimfonikus műfaj hatásterületét 
Kinek a kötelessége, ha nem nekünk, szovjet művészeknek, hogy ezekc 
a haladó hagyományokat gazdagítsuk és kifejlesszük? Ki törekedjék, ha 
nem mi, a világ legdemokratikusabb országának a fiai arra, hogy minder 
műfajban olyan müveket alkossunk, amelyek hallgatók millióihoz 
szólnak?

Erre szólít fel bennünket a Párt Központi Bizottsága. Ä Központi 
Bizottság határozata nemcsak élesen elítélte a formalista irányzatot, ha
nem meghatározta a szovjet muzsikusok egész alkotó tevékenységének 
pozitív programmját, pontosan megjelölte a zeneművészet realiszMkua 
műveinek alkotására szolgáló feltételeket, a valósághoz híven feltárva a 
szovjet ember lelkivilágának egész sokoldalúságát, «a valóságos élet égési 
költészetét». 1

B Aszafjev



SZEMLE

LENIN ÉS X SZOVJET IRODALOM KEZDETE
Ä Bolsevik Párt és a Szovjetunió nagy alapítója, V. I. Lenin igen 

nagy jelentőséget tulajdonított az irodalomnak, mint a tömegnevelés 
rendkívül fontos eszközének..

Már jóval a szocialista Októberi Forradalom el8tt dolgozott Lenin a 
kultúra és esztétika alapproblémáin és leszögezte a művészet és irodalom 
terén folytatandó politika leglényegesebb alapelveit.

A legfontosabb írás, amelyben Lenin a bolsevikiek irodalompolitiká
jának alapelveit megformulázla, a «Pártszervezés és pártirodalom» című 
cikk.

Az a tény, hogy ez az irodalmi kérdésekkel foglalkozó cikk az 1905-ös 
forradalom kellős közepén íródott, különösen meggyőzően bizonyítja, 
mily fontosnak tartotta Lenin az irodalom szerepét a forradalmi mozn 
galomban.

Ez a cikk volt az irodalmi terület akcióprogrammja. Óriási jelen
tősége van ma is.

A vezérelv ebben a cikkben a pártálláspont irodalmi alapelve, vagyis 
a szoros kapcsolat az irodalom és a munkásosztály s általában minden 
dolgozók érdekei közt. E szerint kell értelmezni Lenin szavait: «Az irodalmi 
munkának az egyetemes proletármunka részévé kell lennie*.

A fiatal szovjet köztársaság főfeladata a szocialista Októberi Forra
dalmat követő első években tudvalevőleg az volt, hogy a fehérgárdistákat 
és intervenciósokat teljesen megsemmisítse. Egyidejűleg azonban a szov
jet nép a Párt vezetésével már ezekben az években hatalmas szervező, 
gazdasági és kulturális építőmunkát hajtott végre.

«Természetes és elkerülhetetlen* írta Lenin !919-ben, «hogy a prole
tárforradalmat követő első időkben leginkább a fő- és alapfeladat .foglal
koztat, — a burzsoázia ellenállásának letörése, a kizsákmánvolók fölölti 
győzelem, összeesküvésük elfojtása, de e mellett a feladat mellett elke
rülhetetlen követelmény —- éspedig minél előbbre jutunk, annál inkább—* 
a pozitív kommunista építés még lényegesebb feladatának végrehajtása...»

Lenin a pozitív kommunista építésen belül fontos szerepet szánt a1 
kultúrába építésnek, beleértve a szépirodalmat is.

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy miként kell felépíteni az új 
szocialista kultúrát, szükséges volt irányt adni arra nézve is, hogy milyen 
legyen viszonyunk a múlt kulturális örökségéhez.

Már a forradalom első napjaiban újult erővel szólaltak meg külön
féle «képrombolók», akik még akarták tagadni a múlt kulturális örök
ségét. Ezek az emberek valójában távolálltak a forradalomtól, sőt esetleg 
ellenségei voltak, de a tősgyökeres forradalmár álarca mögé rejtőztek.

Lenin már az Októberi Forradalom előtt elszánt harcot indított min
den olyan kísérlet ellen, mely el akarta utasítani a régi kultúrát, külön5*-
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képpé» a forradalmi demokraták hagyatékát. Erélyes harc kezdődött a 
kultúrörökség védelmében az 1905-ös forradalom leverését követő reakció 
évei alatt.

A bolsevizmus ellenségei közé tartoztak akkoriban és különösen ve
szedelmesek voltak a magukat marxistáknak álcázni igyekvő machisták, 
élükön ideológusukkal, Bogdanovval. Bogdanov és a hozzá hasonlóan gon
dolkozók elvetették a múlt kultúráját. Bogdanov «elmélete» szerint a 
proletár kultúrának mintegy kopár területen kell nagyra nőnie és el
vetendő a régi kultúra minden értéke, mint olyan valami, amely idegen 
a proletariátustól.

Lenin «Materializmus és cmpiriokriticizmus» (1909.) című munkájában 
széjjelzúzta a machisták filozófiáját, mely Bogdanov és híveinek elmé
leti alapja volt. Lenin kidolgozta valóban tudományos elméletét a szocia
lista kultúra felépítésének útjairól. Fölállította azt a tételt, hogy a múlt 
örökségét feltétlenül a további kulturális fejlődés kiindulópontjának kell 
tekinteni.

Clara Zetkinnel folytatott egyik beszélgetésében Lenin ezt mondta: 
«Miért kellene elfordulnunk az igazi széptől, lemondani róla, mint a to
vábbi fejlődés kiindulópontjáról, csupán azért, mert régi?»

De amikor Lenin a múlt kulturális örökségét a további kultúrfejlő
dés kiindulóponljának jelölte meg, ugyanakkor azt tanította, hogy minden 
nemzetnek két kultúrája van — az uralkodóoszíályok kultúrája és a de
mokratikus rétegek kultúrája; ez utóbbi kultúrát az orosz nemzet számára 
Csernisevszki és Piechanov nevei jellemzik. Lenin hangsúlyozta, hogy a 
proletariátus és a forradalmi-demokratikus örökség hivatott őrzője.

«Pártunk az irodalom területén», mondta Zsdánov 1946-ban. «Lenin 
és Sztálin kijelentései által ismételten elismerte a nagy forradalmi-de
mokratikus írók és kritikusok — Bjelinszki, Dobroljubov, Csernisevszki, 
Szabikor, Scsedrin és Piechanov — óriást jelentőségét.»

Leninnek a kultúráról tett kijelentéseiből világosan kitűnik, hogy a 
legfontosabb múltbeli kultúrértékeket a demokratikus kultúra képviselői 
hozták létre. A nemesi és polgári származású legjobb művészek alkotásai
nak Lenin ép azért tulajdonított világjelentőséget, mert a valóság ábrá
zolásával a népi tömegeket segítették a felszabadulásért vívott harcban. 
Lenin azonban azt kívánta, hogy az irodalom munkásai a mult kulturális 
örökségét kritikai mérlegelés után sajátítsák el, tehát ne utánozzák szol- 
gailag és ne váljanak elvakult szószólóivá.

Arra nézve, hogy miként gondolkodott Lenin a múltbeli örökségről, 
klasszikus példának tekinthetjük Tolsztoj Leóról írott cikkeit. Ezekben 
a nagy író müveinek nemcsak erős, hanem gyönge oldalaira is rámutat. 
Hangsúlyozza, hogy Tolsztoj, a lángeszű művész, a földesúri-autokrata 
társadalom és államrend könyörtelen bírálója, egy lépéssel előrevitte az 
emberiség művészi fejlődését. Ugyanakkor teljes elvszerűséggel megálla
pítja, hogy másfelől Tolsztoj bölcseleti doktrínája ártalmára volt a mun
kásosztály szocializmusért vívott harcának. A proletariátus Tolsztojban 
szereti és becsüli az erős és merész realizmust, a tiltakozó magatartást, a 
kizsákmányoló rendszer igazságtalansága és hazugsága ellenében. Lenin 
azonban elítéli kártékony, utópista-reakciós filozófiáját. Ép ily elv- 
szerűen ítélte meg az orosz irodalom más klasszikusait is.

Lenin tehát arra ösztönzött bennünket, hogy a régi kultúra legjobb 
tradícióit, vegyük át, mégpedig nem passzív módon, hanem újat teremfocii, 
s hogy ezeket a tradíciókat a proletariátus álláspontjából kiindulva, 
minőségileg fejlesszük tovább. Az Októberi Forradalom nagy kulturális
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jelentőségét Lenin ép abban látta, hogy a forra'dalom nem rombolta szét 
a kulturális értékeket, hiába lamentált erről az értelmiségnek forradalom* 
ellenes része, hanem ellenkezőleg, megóvta a kultúrát attól a romlástól, 
amely felé a kapitalizmus vezette. A forradalomnak a kultúra szempont* 
jából való jelentőségét Lenin abban látta, hogy «a technika csodái, a kul* 
túra vívmányai mind a nép köztulajdonává válnak.»

És Lenin fáradhatatlanul buzdította a népet, hogy ebből a köztulaj
donból vegye ki a részét. «A szovjethatalom sikerei és nehézségei * című 
munkájában Lenin ezt írta: «Ät kell vennünk a kapitalizmus egész kul
turális hagyatékát és abból felépíteni a szocializmust. Teljes egészében 
át kell vennünk a tudományt, a technikát.»

Híres beszédében, melyet az összoroszországi Ifjúsági Szövetség 
kongresszusán (1920. okt. 2.) mondott el, Lenin különös részletességgel 
világította meg azt a feladatot, hogy meg kell tanulnunk és kritikánkon 
átszűrve magunkévá tennünk a legjobbat mindabból, amit az emberi 
társadalom valaha alkotott. Ez a történelmi beszéd hatalmas szerepet jat* 
szott a szovjet kultúra fejlődésében, egész nemzedékeket segített a szó* 
cialisfa állam építőivé nevelődni. Lenin ez alkalommal kifejezetten hang* 
súlyozta, hogy a szocialista kultúra csak akkor fejlődhet, ha a múlt kul* 
túrájára támaszkodik. iHa nem értjük meg világosan, hogy a proletár- 
kultúrát csak akkor lehet építeni, ha pontosan ismerjük az emberiség 

> egész fejlődése során létrehozott kultúrát, csak ha átdolgozzuk ezt a kul
túrát, — hogyha ezt nem értjük meg, nem is fogjuk ezt a feladatot meg
oldani. A proletárkultúra nem pattan elő készen valahonnan, ismeretiért 
helyről, nem azoknak az embereknek a kitalálása, akik magukat szak
embereknek nevezik a proletárkultúra területén. Mindez merő sületlenség. 
’A proletárkultúrának ama felhalmozott tudás törvényszerű fejlődése 
útján kell létrejönnie, melyet az emberiség a kapitalista társadalom, a 
földesúri társadalom, a bürokratikus társadalom nyomása alatt dol
gozott ki.»

Lenin utasításainak értelmében hatalmas munka folyt abban az 
irányban, hogy a régi örökség minden értéke, ami a dolgozók kulturális 

j felemelkedését és fejlődését szolgálhatta, összegyüjtessék és megöriztessék. 
Ide tartozik a Lenin kezdeményezésére hozott kormányhatározat, hogy a 
filozófia, irodalom, tudomány és művészet terén kitűnt egyéneknek szob
rot kell emelni, idetartozik az a rendelet, hogy ki kell adni az orosz klasz- 
szikusok müveit, épségben kelt tartani a könyvállományt, idetartozik a 
tudósokról való gondoskodás és még sok más intézkedés, amit a szovjet 
hatalom már fennállásának első éveiben lett,

*

Már 1897-ben kifejtette Lenin «Milyen örökséget utasítunk vissza» 
című cikkében, hogy «az örökség megőrzése nem jelenti az örökségre való 
szorítkozó st». Annál kevéshbé lehetett a proletárdiktatúra által adott fel
tételek közt pusztán a régi kultiírörökség megszerzésére szorítkozni. 

■Lenin, aki ezt az örökséget a szocialista kultúra megteremtéséhez vivő 
| út kiindulópontjának tekintette, a fő feladatot éppen abban látta, hogy 
■ az új kultúrát, az új irodalmat és művészetet elvileg új alapon a prole- 
I tariátus érdekében kell kifejleszteni. Már a forradalom első napjaiban 
■Lenin feladatként fűzte ki, «felépíteni egy új kultúrát, ahol a prolefa- 
I riátus maga kovácsolja az életét — megkülönböztetvén azt a régebbi 
I kultúrától, ahol a proletariátus félre volt állítva».
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Az új szocialista kultúrát megteremteni rendkívül nehéz feladat volt, 

mégpedig főként azért, mert nagy hiány volt szakemberekben. Lenin be
bizonyította, hogy «tudományosan képzett szakemberek hatalmas törzs
kara nélkül. . .  a szocializmus lehetetlenség». Ámde a proletárszakembe
reknek ez a «hatalmas törzskara» nem volt meg. Hosszú évek kellettek 
hozzá, hogy kiképződjék. Ezért Lenin már 1918. tavaszán «A szovjethata
lom legközelebbi feladatai* című iratában teljes nyomatékkai szorgal
mazta, hogy ki kell használni a régi polgári szakembereket.

Később 1919-ben Lenin ezt írta:
«Jelenleg a gyakorlati feladat az, hogy olyan embereket, akikét a 

kapitalizmus ellenünk nevelt, megnyerjünk arra, hogy szolgálatunkba lép
jenek.» Nyilvánvaló, hogy itt elsősorban az értelmiségről volt szó, mely 
szellemileg a forradalom oldalára állt és ezt ilyen vagy amolyan módon 
elfogadta.

Azokkal a polgári értelmiségiekkel, akik a «pénzeszsákot» szolgálják, 
Lenin szembeállította a valóban müveit értelmiségiek ama rétegét, mely 
őszintén a forradalom szolgálatába állott.

« . . .  már most előkerülnek műveli emberek, akik a nép oldalára, a 
dolgozók oldalára állnak és segítségükre vannak, hogy meg tudják törni 
a töke lakájainak ellenállását.»

És ezek az emberek napról napra szoporodtak. Az Októberi Forra
dalom előtti régi polgári és nemesi irodalom képviselői között akadtak 
ilyen valóban müveit, magaskultúrájú emberek, mint például Alexander 
Biok, és Valeri Brjuszov, két jelentékeny költő. Nem véletlen, s mintegy 
igazolja Lenin íentidézett szavait, hogy éppen Biok és Brjuszov nem tö
rődve korábbi «barátai» sápítozásával és óbégatásával, mindjárt az Októ
beri Forradalom első napjaiban a forradalom mellé álltak és a forrada
lomnak szentelték munkásságukat. Éppen a forradalom ihlette Blokot 
egyik legjobb müvére, «A tizenkettő* című híres költeményére.

*

Olyan szovjet specialisták fölnevelése, akik képesek voltak egy minő
ségileg új szocialista kultúrát kiépíteni, talán éppen az irodalom és mű
vészet terén volt különösen sürgős feladat. Csak a nép, a tehetségeknek 
ez a kimeríthetetlen forrása, termelhetett ki új írókádereket.

Lenin bebizonyította, hogy csak a szocializmusban tudnak a dolgo
zók « . . .  kitűnni, tudják képességeiket kifejteni, és megmutatni azokat 
a tehetségeket, melyeket a nép, mint valami kiapadhatatlan forrás, fel
színre hoz s melyeket a kapitalizmus ezer- és milliószámra eltiport, le
fojtott és elnyomott».

A forradalom napirenden tartotta a követelést, hogy a dolgozók 
között tehetségeket kell felfedezni és minden téren, így a kultúra, művé
szet és irodalom terén való munkásságra kiképezni. Ezzel a feladattal 
igyekezett foglalkozni a «proletkult» nevű szervezet. A «proletkult» már 
elnevezésével hangsúlyozta, hogy a proletárkultúra megteremtését tűzte 
ki feladatul. Ezt a feladatot azonban nem oldotta meg és nem is old
hatta meg, minthogy munkáját hamis filozófiai és szervező elvekre ala
pozta, ami súlyos politikai hibákra és végül zsákutcába vezetett.

A «proletkult» legnagyobb hibája az volt, hogy a múlt teljes kultú
ráját megtagadta* ellentétben Lenin utasításaival, hogy ezt a kultúrát 
kellő bírálattal el kell sajátítani.

Hiba volt a «proletkult»-nak az a kísérlete is, hogy mintegy labora
tóriumban akart proletárkultúrát «teremteni».



A «proletkult» «teoretikusai* szerint a szocialista kultúra nem egy 
új társadalom gyakorlati felépítése, nem a polgári ideológia befolyásai 
ellen viselt harc során jön létre, hanem különleges intézményekben, 
harctól és élettől elszigetelt műtermekben, ahol az új irodalom, az új mű
vészet, az új kultúra «alkotói», mint holmi melegágyakban tenyésztődnek. 
A nép, a dolgozók tömege ettől a procedúrától teljesen távol van. «Spe
cialisták» tálcán kínálják a munkásosztálynak a «proletár kultúrát», s a 
munkásosztálynak azt csak egyszerűen fogyasztania kell.

További durva hibába esett a «proletkult» azzal, hogy igyekezett el
határolni magát a párttól és a szovjet hatalomtól, megőrizni «független
ségét», «önállóságát», «monopol helyzetét» a kultúrában. *

Ez azt eredményezte, hogy a «proletkult» műhelyei kapcsolat nélkül 
maradtak a tömegekkel és szinte semmi visszhangot nem kaptak a kör
nyezetükben. A munkásszármazású költők és művészek, akik ezekben a 
műhelyekben dolgoztak, elszakadtak osztályuktól és képteleneknek bizo
nyultak «egy új kultúra megteremtésére». A polgári költészet varázs- 
körébe jutottak és nem egyszer fölszívódtak a kispolgári bohém értelmi
ségben.

Lenin kegyetlenül kigúnyolta azokat a mesterségszerű módszereket, 
amelyekkel a «proletkult» egy «proletár kultúrát tenyészteni» próbált. 
Síkraszállt amellett, hogy valamennyi dolgozó kultúrnívóját kell emelni 
és kiépíteni a népművelés rendszerét, egyel>ekközt a felsőbb műveltség 
terén. Ép ebben látta az utat, amelyen munkaerőket lehet nevelni egy 
új szocialista kultúra számára.

A polgárháború lezajlása után megérlelődött a kidtúrforradalom 
szükségszerűsége. Lenin ebben látta egyik feltételét a .szocializmus sikeres 
felépítésének.

A kultúrforradalom eszméjével Lenin megdöntötte a második inter- 
nacionále opportunisláinak egyik fődogmáját, akik azt állították, hogy 
a proletárforradalmat meg kell előznie, még a kapitalizmus feltételei 
közt, a proletariátus adminisztratív és kulturális szakemberei kiképzé
sének, csak azután veheti át a hatalmat a proletariátus. Ezt a dogmát az 
orosz mensevikiek is megpróbálták minden módon becsempészni, köztük 
különösen a proletkult «vezére , Bogdanov. Lenin megsemmisítő csapást 
mért a kispolgári demokraták effajta gyáva kuruzsló módszereire. «Ha a 
szocializmus megteremtéséhez», írta Lenin, «szükség van egy megbatá
rozott kultúrszínvonalra (jóllehet senki sem tudja megmondani, milyen 
is az a meghatározott kultúrszínvonal), miért ne kezdjük azzal, hogy 
forradalmi úton vívjuk ki ennek a meghatározott színvonalnak az elő
feltételeit és majd csak azután, a munkás és paraszt hatalom és a szovjet 
rend alapján előrehaladva, igyekezzünk utolérni a többi népeket?»

Lenin a kultűrforradalom eszméjével utat mutatott e kérdés gyakor
lati megoldására, utat mutatott arra, hogy kell a szovjet rendszer alap
ján kiképezni a kultúra szakembereit.

Lenin és Sztálin fölvázolt egész sor intézkedést, melyek a falvakban, 
városokban és a nemzeti határterületeken alkalmasak a dolgozók kultúr- 
szinvonalának emelésére.

Ezek az intézkedések hatalmas jelentőségre jutottak a szovjet iroda
lom fejlődésében, amikor a következő években a kultúrában részesülő 
népi tömegből felszínre került a szovjet írók főtörzskara. Tgv bál irodalmi 
tekintetben ez a politika mintegy hosszútávú politikát jelentett.

*
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Ä szovjet kormány ás a kommunista párt azonban nem korlátozhatta 
magát pusztán jövőt illető tervekre. A népnek oly szépirodalom kellett, 
mely segíti őt a köztársaság megvédésében és a szocializmus felépítésében. 
Ilyen irodalom pedig már a forradalom^ kezdeti korszakában létezett.

Majakovszki, rendkívül tehetséges költő nagyszabású műveken kívül, 
amilyen a «Százötven millió», «A Buff misztérium» stb., nagyszáméi for
radalmi pátosztól áthatott költeményt írt. Nagy buzgalommal dolgozott 
a költő ez években a ROSTA (orosz távirati iroda) számára, ahol agitá- 
ciós plakátokat tervezett és azokhoz versszövegeket írt.

Demjan Bjednij költészete a polgárháború éveiben élte virágját. 
Tömérdek verse vált kedveítté és népszerűvé akkoriban a fronton harcoló 
vöröskatonák és a hátországban dolgozók közt egyaránt.

A polgárháború lezajlása után hamarosan megszülettek a szovjet 
Irodalom olyan klasszikus alkotásai, mint Szeraj'imovics «Acélfolyó«-ja, 
Furmanov «Csapájev»-je, Gladkov «Gement»-je stb. Különösen nagyjelen
tőségű volt ez években, miként egész írói pályáján, a nagy proletár költő 
Maxim Gorkij szerepe, ő  az alapítója a szocialista realizmusnak és tanító
mestere nemcsak a proletár írók régi nemzedékének, hanem az egész 
szovjet irodalomnak is.

A szovjet hatalom megalapítása után Gorkij, persze a mellett, hogy 
Óriási szervezőmunkát végzett az tij kultúra felépítésében, olyan mestermű
veket alkotott, mint «Egyetemi éveim», az «Artomonovok», «Klim Szám- 
gin élete» stb.

Ezekkel a széliében ismert írókkal egyidőben kevőshbé ismert, de 
forradalmi lelkesedéstől áthatott fiatal költők és prózaírók egész csoportja 
tűnt fel. Ezek az írók később szilárd helyet foglaltak el a szovjet iroda
lomban.

Hála a szovjet kormány támogatásának, segítségének és gondosko
dásának, ezeknek az íróknak a munkássága teljesen kibontakozhatott. 
Láttuk, hogy Lenin, jóllehet el volt foglalva a háborúval és rendkívül ne
héz gazdasági problémákkal, már a szovjet hatalom első éveiben meg
találta a lehetőséget, hogy nagy figyelmet fordítson a kultúra és irodalom 
kérdéseire. így azután a szovjet írók már akkor kaptak hasznos és a 
helyes utat megmutató tanácsokat. 1920. végén, amikor a polgárháború 
főfrontjain a harc éppen vége felé járt, az Orosz Kommunista Párt Köz
ponti Bizottsága Lenin kezdeményezésére elhatározta egy külön levél meg
szerkesztését irodalmi és kulturális kérdésekről, s azt nyilvánosságra 
hozta. A levél tárgya a «pi’oletkult» volt.

Ez alkalommal is, mint mindig, a szovjet hatalom irodalompolitikáját 
a pártálláspontért való harc jellemezte a művészet terén, a művészet szo
ros egybekapcsolása a kommunista párt politikájával a munkásosztály, 
a széles népi tömegek érdekeivel. Ezzel megvalósította azt a magas elvet, 
melyet Lenin «Pártszervezet és pártirodalorm című 1905-ben megjelent 
cikkében kidolgozott.

A polgári művészet állítólagos «szabadságának» leleplezésére Lenin 
ebben a cikkében ezt írta:

«Társadalomban élni és a társadalomtól függetlennek lenni nem le
hetséges. A polgári író, művész, színésznő szabadsága csak leplezett vagy 
képmutatóan álcázott függés a pénzeszsáklól, a megvásárlástól, attól, hogy 
valaki kitartja őket.*

Lenin abból indult ki, hogy a proletár irodalom nem lehet apolitikus 
és «önmagáért való» művészet, hanem arra hivatott, hogy haladó szerepet



játszón a társadalmi éleiben. Az Októberi Forradalom után is fáradha
tatlanul küzdött ezért az elvért

Ez a harc annál is szükségesebb volt, minthogy a polgári írók ép 
ezekben az években hangoztatták makacsul a «tiszta művészet» jelszavát, 
melynek segítségével legalább a költészet terén menekülhettek a számuk
ra gyűlöletes forradalmi valóság elől. E nyíltan ellenforradalmi erők be
folyása alatt álltak azok az irodalmi csoportosulások is, melyek azt'híresz- 
telték, hogy a «proletariátus» nevében lépnek fel. Láttuk már, hogy a 
«proletkult» egyik «főelve» a harc volt, a párttól való «függetlenségért», 
harc a művészi «autonómiáért».

Lenin és Sztálin kíméletlenül leleplezték a «semlegességről» való 
fecsegést, lerántották az álarcot a «pártatlanság» szószólóiról s megmu
tatták, hogy ez az álarc gyakran a forradalom és a szovjet nép valamely 
elkeseredett ellenségének ábrázatát takarja.

A «proletkult»-ról szóló levelében az orosz kommunista párt központi 
bizottsága kiemelte, hogy a párttól és a szovjet hatalomtól «független* 
pozíciók védelmezése, a néptől való elzárkózás és elszigetelődés pártolása 
folytán a «proletkult» elkerülhetetlenül eszközévé vált a munkásosztály 
polgári részről történő befolyásolásának és ez a «függetlenség* a burzsoázia 
érdekében állt. «A proletár kultúra örve alatt a munkásoknak a polgári 
filozófia (machizmus) nézeteit közvetítették. Művészi táron silány és el
fajult ízlés (futurizmus) mételyével oltották be a munkásságot.»

A «proletkult»-ról szóló levél történelmi dokumentum, bizonysága 
annak a nagy figyelemnek, amellyel Lenin irodalmi kérdések felé fordult. 
Újból megerősítette azt a lenini tételt, hogy az irodalom ügye a párt 
szemében egy része az egész proletariátus, az egész nép ügyének. A levél 
felszólítást tartalmaz, hogy «ne szavakban, hanem cselekvésben» teremt
sük meg «az igazi hamisítatlan proletár kultúrát», vagyis azt a pártszcl- 
lemtöl áthatott kultúrát és irodalmat, mely fedi a munkásosztály és a 
dolgozó parasztság érdekeit.

«A proletkult legjobb munkáselemei», mondta a levél, «tökéletesen 
megértik a motívumokat, melyek pártunk központi bizottságát vezették- 
« . . . a  központi bizottság a munkásértelmiség számára egészségesebb és 
normálisabb helyzetet óhajt teremteni és megadni neki a módot, hogy 
termékenyen tudjon hatni a művészeti alkotás egyetemére.»

Az «egészségesebb és normálisabb helyzet» megteremtése éppen abban 
állt, hogy a polgári dekadencia irodalmához kapcsolódó és a széles népi 
tömegektől elszigetelt polgári értelmiségieket meggátoljuk abban, hogy to
vábbra is járószalagjukon tartsák a fiatal proletár írókat.

A mellett a párt központi bizottsága követelte, hogy az írókat ne 
irányítsa művészi munkájukban «kicsinyes gyámkodás». Ezzel új kon
krét történelmi feltételek között érvényt szerzett a «Pártszervezet és párt- 
irodalom» című Lenin cikk egyik alapelvének, melv így hangzik: «Az 
irodalmi munka tűri a legkevésbbé a gépies egyformásítást, nivellálást». 
«Ebben a munkában feltétlenül nagyobb teret kell biztosítani az egyéni 
kezdeményezésnek, az individuális hajlamoknak, a gondolat és fantáziu, 
a forma és tartalom szabadságának.»

Lenin, aki hatalmas nevelő hatást tulajdonított az irodalomnak, rá
mutatott, hogy az irodalom ereje abban mutatkozik meg, mennyire tudja 
az igazsághoz híven tükrözni a reális valóságot, a konkrét tényeket, az új 
élet építését. • ~j

«Több figyelmet a kommunista építés legegyszerűbb, de eleven, az 
életből merített, az életben kipróbált tényei iránt», írta Lenin, «ezt a jel



szót szakadatlanul kell ismételni mindnyájunknak, íróinknak, agitátoraink
nak, propagandistáinknak, szervezőinknek stb.»

Jellemző, hogy Lenin ezt elsősorban ép az íróktól követelte és ezzel 
kijelölte tevékenységük főirányát.

Ámde a konkrét valóságot a szocializmus építésén dolgozók élő ta
pasztalatában ábrázolni, ez olyan feladat, mely csak akkor volt megold
ható, ha az író maga kapcsolatban volt ezzel a valósággal, ha közel állt 
a tömegekhez. Lenin azt tanácsolta az íróknak, hogy vessék magukat az 
élet forgatagába és jussanak közelebb a tömegekhez. Ezt a tanácsot olvas
hatjuk például Lenin egyik levelében, melyet ezidőtájt Maxim Gorkijhoz 
intézett.

Lenin szerint az író feladata nem szorítkozhat a valóság jelenségei
nek passzív tükrözésére. Azt kívánta, hogy az író a valóságot a forradalmi 
fejlődésében mutassa meg, hogy ábrázolja az újért való harcot, azt kö
vetelte, eltelve a meggyőződéstől, hogy az újnak a régi fölött való győzel
me el nem maradhat. Ezzel Lenin már ezekben az években lefektette a 
szocialista realizmus egyik legfontosabb alapelvét, melyet tudvalevőleg 
később Sztálin fejtett ki és formulázott meg.

«A szovjet hatalom legközelebbi feladatai» című munkájában Lenin 
ezt fejtegette:

«A nagy ugrások korszakában az a legfőbb érdek, hogy a múlt ren
geteg romja közt, amely olykor gyorsabban halmozódik, mint ahogy a 
jövő csirái láthatókká válnak, képesek legyünk a leglényegesebbet a fej
lődés vonalába vagy láncába bekapcsolni. Vannak olyan történelmi mo
mentumok, melyekben a forradalom sikere érdekében az a legfontosabb, 
hogy a lehető legtöbb romot halmozzák föl, azaz a lehető legtöbb régi 
berendezést rombolják le. Vannak momentumok, amikor már elég a 
rombolásból és a terület lomtalanításának «prózai» (a kispolgári forra
dalmár számára unalmas) munkája kerül napirendre. Vannak momentu
mok, amikor a legfontosabb feladat, hogy az újnak azon csiráit ápoljuk, 
melyek a romok alól, a törmeléktől még alig megtisztított földből sar
jadnak.»

Ezekkel a találó megjegyzésekkel Lenin az irodalomnak teljesen új 
távlatokat nyújtott.

Ha a kritikus realizmus régi klasszikus irodalmának főérdeme abban 
rejlett, hogy a régi valóságot ápolta, akkor a fiatal szovjet irodalom fő
célja az új szocialista valóságnak és csiráinak igenlése kellett hogy legyen.

Lenin nem kedvetlenedett el attól, hogy kezdetben az új csirái gyen
gébbnek mutatkoztak, mint a régi. Ezek a csirák már a jövőhöz tartoz
nak és győzni fognak.

Az új ábrázolásának feladatával együtt az újítás kérdése is jelent
kezett a szovjet irodalomban. Míg a polgári művészek az «újítást» a 
legkülönbözőbb formalista bűvészmutatványokban látják és tüntetőén 
tagadják a tartalom szerepét a művészi alkotásban, addig a Bolsevik 
Párt azt tanítja, hogy a szovjet irodalomban és a szovjet művészetben 
mindenekelőtt az új tartalom jellemzi az újítást. Üj hősök, új erkölcs stb. 
fogják a szovjet művészet és irodalom új formáit meghatározni. Nem 
véletlenül mondta a szovjet líra nagy újítója, Vladimir Majakovszki: 
«Először október adott új hatalmas eszméket, melyek aztán új formá
kat követeltek».

Lenin nemcsak azt tartotta szükségesnek, hogy minden újnak 
komoly figyelmet szenteljünk, hanem azt is, hogy alaposan vizsgáljuk 
meg, vájjon ez az új valóban forradalmi és kommunista-e.
«#1



Ismeretes, hogy ezekben az években a futuristák, imaginisták és más 
dekadens csoportok müveiket a legfrissebb kommunista művészetnek pró
bálták beállítani. Lenin éles kritikával lépett fel ez ellen az álújítás ellen. 
Clara Zeikinnel folytatott egyik beszélgetésében így világította meg:

«Miért kell meghajolnunk az új előtt, mint valami istenség előtt, 
melynek alá kell vetnünk magunkat, csak azért, mert ez új. Értelmetlen
ség, tisztára értelmetlenség. Ezen a téren sok a képmutatás és a nyuga
ton uralkodó művészi divatnak — persze öntudatlan — tisztelete. Nem 
tudom az expresszionizmus, futurizmus, kubizmus és a többi «izmusok* 
alkotásait a művészi géniusz legmagasabbrendü megnyilvánulásainak 
tekinteni. Nem találok bennük semmi ^gyönyörűséget.»

Emlílésreméltó, hogy Lenin ezzel nemcsak az ilyen újítás alávaló 
hazugságait leplezte le, hanem forrását is —- a  polgári nyugat előtti 
csúszómászó magatartást.

Ugyanakkor még a külföldi irodalom új jelenségeinek is komoly 
figyelmet szentelt Lenin és példának okáért Barbusse regényeit «A tűz»-et 
és a «Világosság*-ot egész rendkívüli módon értékelte.

Lenin útmutatásai alapján a szovjet irodalom újszerűén, egészen más
ként, mint a régi klasszikus irodalom, viszonyult a uépisséghez is.

Mindjárt a forradalom után sűrűn hangsúlyozta Lenin, hogy «millió 
és millió ember csinál most önállóan történelmet», hogy a tömegek most 
a történelem igazi alanyai lettek. A szovjet írótól nemcsak azt követelték 
meg, hogy érezzen együtt a néptömegekkel és támogassa felszabadító har
cában, ami a mull legjobb íróira is jellemző volt hanem összehasonlítha
tatlanul többet: nekiíe a dolgozó népet, a munkásokat és parasztokat, 
mint a történelem alanyait, mint egy új élet alkotóit és építőit kellett 
bemutulniok. És a polgárháborút követő első években rögtön megrajzol
ták a szovjet írók a tömegek hősi harcát. Gondoljunk csak az olyan mű
vekre, mint Szerafimovics «Vasfolyó»-ja, Furmanov «Csapajev»-e vagy 
Gladkov «Gement»-je.

Az irodalom népiességének kérdésében a lenini megoldás nemcsak 
az volt. hogy a népről kell írni, hanem az is, hogy a népnek.

«Mindig a munkásokat és parasztokat kell szem előtt tartanunk» —-  
mondta Lenin Clara Zetkinnek. «Az ő kedvükért kell megtanulnunk gaz
dálkodni, számot vetni. Vonatkozik ez a művészet s a kultúra terüle
tére is.» Máskor meg azt mondta: «A művészet a népé. Legmélyebb gyö
kereit a széles dolgozó tömegek sűrűjébe kell lebocsátania. Ezek előtt 
a tömegek előtt kell érthetőnek és kedvesnek lennie. Ezeknek a töme
geknek érzéseit, gondolkodását és akaratát kell összefognia, őket fel
emelnie.»

Azzal a lenini alapelvvel, hogy a népért kell alkotni, együtt járt az 
a követelés is, hogy az irodalmat a széles tömegek számára érthetővé 
kell tenni. Lenin azt tanította, hogy beszéljünk «világosan, egyszerűen,
egyenesen a tömegek számára».

Ez a lenini hagyaték, hogy a munkásokra és parasztokra kell gon
dolnunk és egyszerűen és érthetően szólni hozzájuk, teljesen líj volt és 
ellentétben állott a dekadens polgári irodalommal, melyre éppen az ellen- 
kezű irányzat volt jellemző: a stílus szándékos komplikálása, a szerkezet 
nehézkessége és a művek olyan fogalmazása, hogy azok csak a sznobok 
és esztéták kis rétege számára legyenek érthetők'.

Lenin ezért örömmel üdvözölte az olyan könyveket, melyekben az 
ábrázolás egyszerűségét és életszerűségét találta, könyvekben, melyeket 
a dolgozók megérthettek.



Lenin azonban nemcsak azt tanította, hogy az irodalomnak a dolgozó 
tömegek számára keli érthetőnek lennie, azt is tanította, hogy «. . .  semmi
esetre sem szabad a túlságos leegyszerűsítés hibájába esni. Nem szabad 
a fejletlen olvasóhoz igazodni, hanem következetesen. . .  fejlődése érde
kében kell dolgozni». Következéskép az a követelés, hogy érthetőnek 
kell lennie, az író számára nem jelenti azt a jogot, hogy elmaradhat az 
olvasó mögött, hanem azt a kötelességet rójja rá, hogy járjon az olvasó 
előtt

Végül még egy kérdést kell megtárgyalnunk, amivel Lenin már azok
ban az években teljes energiával foglalkozott — az igazság kérdésével
az irodalomban. *

Általában Lenin rendkívül nagy jelentőséget tulajdonított az igazság
nak. Az volt a véleménye, hogy agitációnk és propagandánk főereje 
éppen abban rejlik. A nyolcadik összorosz szovjet kongresszuson előadta, 
hogy propagandánkkal «világsikert értünk el, mert a mi propagandánk 
az egész'világ munkásainak és parasztjainak mindig az igazságot mondta 
és mondja, míg minden más propaganda becsapja őket».

A szépirodalomra vonatkoztatva Lenin az igazságot tartja valamely 
munka művészi ereje legfőbb kritériumának. Lenin megkövetelte az írók
tól, hogy ismerjék az eseményeket és tényeket, melyekről írnak s ezalatt 
ő nem felületes, hanem alapos, részletekre is kiterjedő ismereteket értett, 
ilyen ismereteket csak akkor szerezhet az író vagy a művész, ha tevé
kenyen részt vesz népe életében és harcában.

»

Nagy vonásokban ilyen az az irodaloinprogramm, melyet Lenin a 
szovjet hatalom első éveiben felvázolt. Ezt a programmot az új, tényle
ges történelmi helyzetnek megfelelően Sztálin, Lenin legkedvesebb tanít
ványa és művének folytatója fejlesztette és egészítette ki.

A szovjet kultúra, művészet és irodalom mai rohamos fölemelkedése 
Lenin őrökké élő eszméiben gyökeredzik.

í V Ivanov
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P E T Ő F I  L E P O R E L L Ó K
«Levelet hozott a posta 
olvassa már nyuszika.
Pipi, kacsa meg szeretné, 
ha a kézbesítést segíthetné

Ezt a mottóul idejegyzett bárgyú versikét, több hasonlóval együtt, 
közel 50 éve nem tudja elfelejteni e sorok írója. Ezek voltak generáció
kon át első szellemi táplálékai minden gyermeknek, akinek szülei 
leporellót, széthajtogatható képeskönyvet tudtak venni. Szinte jó volt, 
ha erre sem futotta. Borzalmas műfaj volt ez a leporelló képben és szö-i 
végben egyaránt. Többnyire német nyomdából kikerült színes képek, 
lovak és kakasok, nyuszik és pipik és állatkertek, amelyek igazolták a 
hírhedt futurista gyermekvicc hősét is, jogosan mondta a víziló előtt 
megállva: «nini cica«.

*

És most itt a Kolumbusz tojása: Illusztrált Petőfi-vers leporelló-for
mában. A felnőttek számára készült 5 könyvön kívül 2 ilyen «kötettel» 
ünnepli a magyar könyvkiadás a Petőfi-centenáriumot, kiadva a jelszót: 
Petőfit minden gyerek kezébe is. Minden kisgyerek kezébe is, első könyv
nek, hajtogatásnak, amelyből építeni is lehet, nemcsak gyermekvárat 
és kerítést, hanem egy ú j világ alapjait is.

Most persze, előttünk a két színesen illusztrált Petőfi-gyerekkönyv^ 
vei, nem értjük, hogyan lehet az, hogy eddig senkinek sem jutott eszébe, 
hogy a rímes-rémes nyuszi-versikék helyett Petőfit is lehet első versnek 
a kezébe adni. Első versnek, amit soha nem tud elfelejteni, első vers
nek, amit olvasni is tanul.

*

Az ötlet tehát, a Petőfi-leporelló ötlete olyan elragadó, olyan győ
zelmes, olyan «újítás» a szó mai legszebb értelmében, hogy már szinte 
nem is lehet a könyvekről bírálatot írni. Az esetleges hibákat sokszoro
san ellensúlyozza az alapötlet érdeme. Hibák különben is abból szár
maznak, hogy ezt a két gyermekkönyvnyi Petőfi-illusztrációt nagyon 
gyorsan kellett elkészíteni a centenárium időpontjára.

Az egyik könyv tartalma bárom vers: a «Magyar nemes», «Pató Pál 
úr» és «//? a nyilam* című Petőfi-vers. Ezeket Szántó Piroska kíséri 
rajzaival. Gyermekfantázia-lekötő, ötletes, színes figurákban eleveníti 
meg a Magyar nemes t. Pató Pál t, (aki nyilván csak azért lett min
den felnőtt-várakozással ellentétben keszeg-sovány, mert a lusta poca
kot elsőbbségi jogon elvette előle a Magyar nemes).



A nyomdatechnika kitűnően segíti a rajzoló stílusát, az offset ele
ven színeivel.

A rajzoló sok apró, játékos ötlete között csak akadékoskodó kriti
kával keressük- a hibákat: a címlap — a három vers címével — szél
esebb és hatástalanabb, mint a hátlap, amely plakáterővel fejezi ki a 
harmadik vers refrénjét: «Éljen a Köztársaság!, — nem rajzolnék kis
gyerekek könyvébe latinul a Magyar nemes címerének szövegét: «Nos 
Leopoldus . .  .», kerüljünk minden olyat, amit a kisgyerek magától meg 
nem érthet, vagy amit még megmagyarázni is nehéz neki.

A másik könyv: «/I tintásiiveg». Megyeri vándorszínész tragikomikus 
híres történetét Vida, Marica illusztrálta, aki két ösztöndíjas évet töl
tött a Szovjetunióban s ottani tanulmányait hasznosította a gyerekkönyv 
külsején és szellemén egyaránt. Külön kis ajánlás-tanulmányt is írt a 
könyvhöz kísérőnek «a felnőttekhez». Bemutatja benne Megyerit és 
korát, megírva azt is, hogy a nemrég oly divatos ostoba «sírversek» 
egyik nemes ősét, éppen Megyeriről írta Vörösmarty:

«Melg nevetés ez alant? Mi őröm van a síri világban?
A komor árngak közt Megyeri szelleme jár.*

A  tintás üveg szomorú történetét haneurozóan vidám rajzokba fog
lalja Vida Marica — a sárga kabát és a tragikusan kék tintafoit vezér
szólamával. Irigyeljük a gyerekeket, akiknek ezen a könyvön keresztül 
pajtásuk lesz Megyeri, «akinek nagy feje, sovány lába miatt, alakja 
olyan volt. mint a nyakas körte, csúcsára állítva» s nagy boglyas feje 
«olyan volt mint ama kis kaucsukfejecskék. amelyek az ujjak nyomása 
alatt hosszúak, vagy szélesek Ezt a Megyerit remekül varázsolja a 
gyerekek elé a leporelló, amely ellen ismét csak kisebb s inkább tipográ
fiái kifogásaink vannak, főleg a képeken indokolatlanul átnyomott szö
vegsorok miatt. S ezt ismét csak a sietős munkának tulajdonítjuk.

*

A kísérőszöveg a felnőtteknek mondja el, milyen öröm a gyerekek 
kezébe adni ezeket a könyveket Petőfi emlékünnepén. S milyen jó min
den gyerek kezébe Petőfit adni!

Mi itt még a gyerekeknek szerelnök néhány szóval elmondani, hogy 
ez a két könyv valóban egyforma öröm gyerekeknek és felnőtteknek. Kis 
Úttörők s ti még kisebbek, nagyon jelentős áttörés ez a két könyv, 
amire 100 évig kellett várnotok s bizonyítékai ezek is annak, hogy való
ban új világ vár titeket, amibe már nem visztek olyan emlékterhi két 
sem. mini amiivet e cikk elé nyomtattunk.

m e.
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Boris; Polevoj:
EGY IGAZ E M BER

Corvina, 1948
Ritkán tapasztalhatjuk, hogy regény-

hős rövid idő alatt olyan elismerést és 
csodálatot vívjon ki magának, mint 
Alesej Mereszjev, az Igaz ember. Igaz, 
hogy Polevoj regénye mellett (melyet 
eddig 7 nyelvre fordítottak) a még in- 
ternaeionalisabb filmszalag is sietett 
különös és megrendítő történetét ter
jeszteni. Az is nagymértékben hozzá
járult a műlábbal harcoló repülő nép
szerűsítéséhez, hogy a szovjet ifjúságot 
ö képviselte az áprilisi párizsi béke
kongresszuson. Mégis Polevoj r e g é n y e  
a leghitelesebb, a legobjektívebb em
léke e csodálatos életnek. Egy tanulság
ban gazdag téma és egy józan, biztos
kezű író szerencsés találkozása.

Ha akadnak még egyesek, akik nem 
ismerik fel tartalom és forma helyes 
hierarchiáját, nem ismerik fel az er
kölcsi és esztétikai értékek szükségszerű 
egymásbaesését a szocialista társada
lomban, csattan ós választ kapnak e 
könyv analízisében. Ennél a könyvnél 
t. i. fel sem merülhetnek ilyen kérdé
sek. A hős Alexej története rendkívül 
izgalmas és fordulatos, de elsősorban 
mégsem ezek az izgalmak, hanem a 
nem mindennapi lelki nagyság példája 
köt le minket». Talán azt jelenti ez, 
hogy e nyers vázlatainkban is lebilin
cselő történetet nem is szükséges mű
vész kezének formálni, vagy pedig ha 
művészi formában jut az olvasó elé, a 
művészi szépség és műgond elvész, hát
térbe szorul? Ez a kérdésfeltevés épp
oly hamis, mint azé az amerikai újság
íróé, akinek éppen llorisz Polevoj, a 
könyv szerzője válaszolt a Právda ha
sábjain. Az amerikai újságíró értetlen
ségét sajnos még sokan osztják Ma
gyarországon is, és ezért nem árt rá
mutatni arra. hogy éppen az a dolgok 
természetes rendje, hogy egy magas 
rendű társadalmi forma olyan magas 
rendű erkölcsi értékekben bővelkedő 
emberi sorsoknak, életpályáknak nyit 
lehetőséget, hogy változtatás nélkül re 
génybe kívánkoznak. Es ez válasz

előbbi kérdésünkre is; a regényíró 
művészi képességére, szerkesztő és le
író művészetére szükség van, hogy egy 
ilyen regényben ábrázolt szocialista 
életpályát csak a lényeges mozzanatai
ban, a közösséghez való viszonyának 
dialektikus fejlődési pontjainál ábrázol
jon. A téma iránti alázat a téma ér- 
vényrejuttatása érdekében, a témához 
való hozzásímulás és azonulás: ez je
lenti a legnagyobb feladatot a szovjet 
írók szirmára, akik abban a szerencsés 
helyzetben vannak, hogy bárhová tekin
tenek országukban, a «diadalmas újat 
láthatják az elpusztult, vagy pusztuló 
régi* romjain felépülni és valóban 
csak válogatniok kell és ábrázolni. Ez 
persze korántsem jelenti azt, hogy le
kicsinyelhetnénk teljesítményű kel,
mondjuk egy kapitalista környezetben 
küszködő haladó nyugati íróéval szem
ben. Mert a szovjet íróknak mégiscsak 
csupa olyan témát kell feldolgozniok, 
amilyen még nem került művész keze 
alá. A szocializmussal járó erkölcsi ma- 
gasabbrendűség, ez a világ minden 
«igaz embere» által áhított «nagy is
meretlen* az ő gondozásukra van bízva 
és ez bizony nem kis felelősség.

Talán kissé messzire is szaladtunk 
Borisz Polevoj regényének művészi vé
delmében, holott egyszerűen utalhat
tunk volna a könyv olvasására: nem 
igen hisszük, hogy akadna valaki, aki 
ne egvvégtében olvasná el ezt a rend
kívüli történetet. Lépten-nyomon olyan 
részekre bukkanunk, hol lehetetlen ér
zelmileg is állást nem foglalni — sok
szor nehéz is eldönteni —, hogy szí
vünk vagy öntudatunk reagál-e gyor
sabban egy-egy megkapó jelenetre (ha 
van egyáltalán értelme különbséget 
tenni e téren érzelmeink és gondola
taink között). Fel lehet-e valamennyit so
rolni? Csak a regény részletes tartal
mában. Itt inkább csak azokra a jele
netekre utalnék, melyek nyilvánvalóan 
teljesértékű ábrázoló művészt kívánlak, 
hogy szemléletessé váljanak.
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Ilyen teljes ideológiai és szépmíves 
fegyverzettel megoldott jelenet pl., ami
kor M e r e s z je v  az első délelőtti kínlódva 
mászás után hátranéz és látja, hogy 
csak pár száz métert tudott vánszo
rogni törött lábával «Elkeseredik — 
mondja Polevoj, az olvasó határtalan 
izgalmai kíséretében —, de nem csügged, 
hanem mérj e l s z á n ta b b a n  v e t i  m a g á t  
e lő r e !  — Vagy nézzük a könyv—  és 
egyben Mereszjev való sorsának — 
szerintünk legdrámaibb jelenetét. 11 
napi lábnéikíilí vergődés után Meresz
jev foldbevájt partizánfaluba érkezik. 
Hosszú ideig élet-halál közt lgbeg, míg 
a koíhozelnök repülőket nem hivat 
érte. Egy közeli bajtársa (Gyertyarenko) 
érkezik a repülőgéppel és csodálattal 
hallgatják a falusiak elbeszélését az em
berfeletti erővel és kitartással hozzájuk 
vergődött szovjetkáíonáról. Mereszjev 
szólongatni kezdi bajíársát, de az csak 
aosszú szemlélődés után. ismer rá (cson
tig fogyott, sebesült, lázas állapotában). 
De amint ráismert, egyszerre f e l  is is
mer valamit: ézt a hőskölteménybe illő 
csodálatos küzdelmet az elemekkel az ő 
bajtársa vitte véghez, akit mindezideig 
senki a csapatnál nem tartott töbhnek,

mint egy becsületes á tla g  szovjetkato
nának. Es ez az á t la g p o lg á r  rendkívüli 
körülmények között r e n d k í v ü l i  t e l j e -  
s i tm é n g t  vitt véghezl E felismerés, 
mely a maga konkrét teljességében 
döbbenti rá Gyertyarenkot a szovjet- 
polgár kimeríthetetlen erkölcsi tartalé
kaira, az író tartózkodó, bravurnél- 
küli, személytelen művészetén keresztül 
persze mindnyájunk tanulságává válik.

Ezeket a példákat hosszan sorolhat
nánk. Ehelyett azonban legyen szabad 
egy jelentéktelenebb, de nem elhanya
golható, más természetű kérdést fel
vetnünk: a fordítás nyelvének és he
lyesírásának kérdését. Ez a nagy re
gény a lehető legmostohább, gyári 
futószalagszerű kezelésben részesült 
Magyarországon. Értelmetlenségek, ma
gyartalanságok, sajtóhibák tömege za
varja és vezeti félre az olvasót. Olcsó 
eszköz volna most hangulatkeltéskép
pen Sorban felsorolni a hibákat (illeték 
nem *= illetmény; gránit nem ~  gránát 
stb.), de feltétlenül közérdek, hogy a tu
domásunk szerint közeljövőben megje
lenő új magyarnyelvű kiadást mind
ezektől a dudváktól alaposan megtisz
títsák.

Kováts Miklós



Forum
Szerkesztőbizottság 
DARVAS JÓZSEF  
LUKÁCS GYÖRGY 
ORTUTAY GYULA

Szerkeszti 
VÉRTES GYÖRGY

9
IV. É V F O L Y A M

%





ATOMENERGIA ÉS TUDOMÁNY AZ AMERIKAI 
EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

H. Dyson Carter kiadatlan kézirata

Kiadatlan kéziratról szóló ismertetés közzététele ellenkezik az iro
dalmi szokással. Jelen esetben azonban különleges körülmények arra 
indítanak, hogy kivételesen megszegjük ezt a szabályt. Herbert Dyson 
Carter kanadai vegyészmérnök terjedelmes (több mint 600 gépelt oldalnyi) 
kéziratáról lesz szó; a kézirat a modern kapitalizmus — elsősorban az 
Amerikai Egj'esült Államok — viszonyai között a tudományra jellemző 
ellenmondások feltárásával foglalkozik.

Carter nem újonc az irodalomban. Már a háború előtt megjelent a 
modern tudomány' és technika kérdéseivel foglalkozó néhány munkája. 
A háború alatt írt egy nem nagyon terjedelmes azonban annál tartalma
sabb és jellegzetesebb könyvet, melyben a szovjet tudomány eredményeit 
és sajátosságait elemezte és rámutatott arra a szerepre, amelyet a szovjet 
tudomány a hitleri Németország elien vívott háborúban játszott. A könyv 
pár hét alatt Kanadában példátlan méretben terjedt el, több mint 100.000 
példány fogyott belőle; 1944-ben Angliában is megjelent, több kiadásban, 
Dr. Hewlett Johnson, Canterbury dékánjának előszavával.

Carter újabb művében a jelenkor egyik legidőszerűbb kérdésével fog
lalkozik: a tudomány háború utáni fejlődési irányaival és szerepével, az 
atomenergia felhasználásának perspektívájával, avval a kérdéssel, hogyan 
lehet a tudományok virágzása számára elengedhetetlenül szükséges nem
zetközi békét megőrizni és tartóssá tenni.

Carter rendkívül gazdag tényanyagot közöl és ezt az anyagot érdekes, 
ha nem is mindig megtámadhatatlan módon elemzi. Olyan kérdéseket 
vet fel, melyeknek óriási jelentősége van az emberiség számára. Az olvasó 
bizonyára türelmetlenül kérdi: «De hát miről is van szó tulajdonképpen? 
Miért nem jelent meg mindeddig a kézirat?»

Kizárólag arról van szó, hogy H. D Carter a tudományok fejlődését 
a marxizmus-leninizmus szempontjából igyekszik elemezni; kéziratában 
feltárja az Amerikai Egyesült Államok tudományának a kapitalista mono
póliumoktól való függését és leleplezi az Egyesült Államok militarista 
köreinek vészes tevékenységét, mely a tudományokat agressziós kalandok 
szolgálatába akarja állítani. Ez elegendő volt ahhoz, hogy egyesek tömör 
falat építsenek a szerző és az olvasótömegek közé: Carternek nem sike
rült áttörnie a monopóliumok cenzúráját.

Mindezek a körülmények élesen jellemzik a «nyugati demokráciák* 
hírhedt «sajtószabadság»-át és arra indítanak bennünket, hogy eltekint-* 
sünk a szokásoktól és felhívjuk a nagy nyilvánosság figyelmét Carter 
kiadatlan kéziratára.

Egy folyóiratcikk keretei nem adnak rá módot, hogy a kéziratot 
egész terjedelmében kimerítően ismertessük. Ezért a könyvnek avval a 
részével fogunk behatóban foglalkozni, amelyik az atomenergia kérdései
vel foglalkozik, amelyik a legidőszerűbb és a legnagyobb érdsklődésre 
tarthat számot.

•

Carter több fejezetre terjedő elemzéssel bizonyítja be, hogy az atofn- 
energia problémája a kapitalizmus mai viszonyai között a tudomány és
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technika helyzetét meghatározó döntő kérdéssé vált. Még egész rövid idő
vel ezelőtt az atommagkutatással foglalkozó tudósoknak csak a legszűkö
sebb eszközök és lehetőségek álltak rendelkezésére, általában elvont, élet
től elszakadt «elefántcsonttoronyban élő» teoretikusoknak számítottak. 
Carter vázolja az atommagkutatások történetét és megjegyzi, hogy a leg
nevesebb fizikusok több mint harminc éven át nem akarták komolyan 
venni az atomenergia felhasználására vonatkozó kijelentéseket. Dr. Robert 
Milikan, az egyik legjelentősebb amerikai fizikus, a második világháború 
előtt kijelentette, hogy az emberiség soha nein lesz képes az atomokból 
akárcsak annyi energiát is nyerni, amennyi egy kukoricapattogtató ros
tély fűtéséhez szükséges.

Ma, miután felmerültek a láthatáron az atombombák, a pesszimisták 
meggondolásaik számára új utat választottak: az atombomba belsejében 
történő ellenőrizhetetlen robbanás és az atomenergia hasznos alkalma
zása két egészen külön dolog — mondják. Számtalan cikkben és egyéb 
megnyilatkozásban jósolgatják, hogy csak évtizedek, ha nem évszázadok 
múlva lesz majd lehetséges az atomerőnek békés célokra való felhaszná
lása. S itt nem annyira arról a jelenségről van szó, melyet Dr. Harlow 
Shapley, az ismert amerikai asztronómus, némely tudós «patologikus 
szellemi konzervatívizmus»-ának nevezett. Carter bebizonyítja, hogy itt 
a monopóliumok politikájának iránytszabó hatásáról van szó, arról, hogy 
a kapitalista világban a monopóliumok politikájától függ a tudomány 
és a technika megfelelő ágainak a fejlődése. így például azok a szak
emberek, akik a szén-, kőolaj- és villamossági monopóliumokkal vannak 
összeköttetésben, módszeresen törekszenek rá. hogy a nyilvánosság figyel
mét eltereljék az atomenergia felhasználásának a kérdéséről s e célból 
azt állítják, hogy az energiaáram költségeinek legfontosabb tényezője 
ma nem a tüzelőanyag, hanem a vezetékhálózat és azok a különböző 
berendezések, melyek ahhoz szükségesek, hogy az elektromos áramot a 
generátorból a fogyasztóhoz eljuttassák. Carter bebizonyítja annak az állí
tásnak az ellenkezőjét, melyet a monopolérdekek tudós védelmezői ér
veikkel alátámasztani igyekszenek.

Ha az illetékesek gondoskodnának arról, hogy az atomenergia fel- 
használásának ügye megfelelő lendülettel fejlődjön, úgy el lehetne érni, 
hogy a lakosság áramszükségletét az atomenergia ugyanolyan alapon 
fedezze, mint ahogy most az ipar és a háztartások vízszükségletüket fede
zik: az atomenergiaáram mennyisége olyan nagy és tarifája olyan elenyé
szően csekély lenne, hogy az áram költségeit a házbérhez hozzáadott kis 
ráadással ki lehetne egyenlíteni. Carter azt írja, hogy nehéz még csak 
elképzelni is mindazt az áldást, amit az atomenergia felhasználása jelen
tene. A házak elektromos fűtésére és hűtésére, a tavak és tengerek fel- 
melegítésére s így a klíma megváltoztatására vonatkozó jóslatokat valóra 
lehetne váltani. Carter az atomerő békés célú felhasználásának lehető
ségére vonatkozóan több neves amerikai tudós nyilatkozatát idézi. 
Pl. Prof. Dr. Glenn T. Seaborg, az American Chemical Society (Amerikai 
Kémiai Társaság) egyik ülésén kijelentette:

«Ha a világnak sikerül azt biztosítania, hogy senki ne éljen vissza 
az atomerővel, úgy az iparban olyan forradalmi változások küszöbén 
állunk, amilyeneket a világ soha előbb még nem látott.»

Seaborg arra számított, hogy ezek a változások a legközelebbi jövő
ben következnek be, az elektromos áram tömeges termelésének és ol
csóbbá válásának következtében. Prof. Dr. Milton Burton véleménye sze
rint új alapanyagok és vegyületek létrehozása, a fotoszintézis titkainak
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az atomkutatás segítségével való megoldása és ennek alapján szintetikus 
organikus vegyületek egész uj kozmoszának a megteremtése, a legfonto
sabb élelmiszereknek vízből és szénsavból üzemileg, szintétikus módon 
való előállítása különösen nagy perspektívákat nyit. Prof. Burton szerint 
mindez «sokszáz évre biztosítaná az atomenergia csodálatos felhaszná
lását».

1946. folyamán az Amerikai Egyesült Államok sok tudósa és mérnöke 
kijelentette, hogy az atomerönek energetikai célokra való felhasználása 
viszonylag egyszerű dolog és korábban megvalósulhat, mint általában 
gondolni szokás. Ekkor egy időre szünet következett és az atomerőművek
ről szóló jelentések, melyeket a sajtó addig nagyhangon közölt, teljesen 
eltűntek. Az Egyesült Államokban kampány kezdődött az atomenergia 
békés célú felhasználásának «megtiltása» érdekében. Azok a remények, 
hogy tudomány és technika dicső jövőt teremtenek az emberiség számára, 
valóságtól távol álló és elvetendő álmoknak minősülnek. Mindent beborít 
az atomháború és a lázas fegyverkezés árnya.

Néhány gigantikus monopólium, mindenekelőtt a du Pont de Nemours 
kémiai truszt érdekei vetik ezt az árnyékot. Ennek a trusztnak a 
számára az Egyesült Államok kormányával az atombomba-gyártásban 
való részesedésről kötött szerződések nemcsak profitot jelentettek: vezető 
tudományos és technikai alkalmazottai egyúttal belépési engedélyt kaplak 
a csikágói és clintoni kormány-laboratóriumokba. így du Pont most el
érte azt. aminek azelőtt híjával volt. Az ország kvalifikált atommag- 
fizikusai és a csikágói «uránmalom» titkai az ő hatalmában vannak, ő 
rendelkezik velük.

Du Pont erejét egy kulcsvállalkozásra, a hanfordi plutoniumművekre. 
összpontosította. Egyéb trösztök a többi vállalkozások megszervezését és 
vezetését vélték kézbe. General Electric, Westinghouse, Kolley, Union 
Carbide and Carbon voltak közülük a legfontosabbak. Mindezek a trösz
tök a Morgan—Mellon bankcsoport, a világ legerősebb finánctőkés cso
portjának ellenőrzése alatt állnak.

Uymódon az atomenergia fejlődésének, az az «abszolút kormány- 
ellenőrzése», mely az Amerikai Egyesült Államokban fennáll, a valóság
ban a kapitalista világ leghatalmasabb monopóliumai által gyakorolt ah- 
szolut ellenőrzés. Az atomenergia területére vonatkozó összes kormány
tervek, az atomgyártási kiinduló anyagok és az atombombák termelését 
célzó összes vállalkozások, mindazok az üzemi és laboratóriumi lilkok, 
melyeken állítólag az «Egyesült Államok biztonsága» nyugszik, ezeknek 
a monopóliumoknak a kezében vannak. A monopóliumok között du Pont, 
General Electric és Westinghouse a «három nagy» játssza a döntő sze
repet. Mindhárman már a háború előtt és a háború alatt is a legszoro
sabb kapcsolatban álltak a német monopóliumokkal, különösen az IG 
Farbenindustrie-val. 1947-ben már senki sem vonla kétségbe, hogy az 
Egyesült Államokban az alomenergia fejlődésének kormányellenőrzése a 
valóságban csak formális jellegű.

Az a tény, hogy három hatalmas monopólium ellenőrzi az atom
energia fejlődését, soha nem látott méretű termelő erők kifejlesztésének 
ezt a kulcsát, Carter nézete szerint egy új korszak kezdetére mutat, mely
ben az Egyesüli Államok monopolkapitalizmusának ellenmondásai még 
jobban kiélesednek. Az említett három monopólium már most magához 
ragadta a jövő legfontosabb energiaforrásainak ellenőrzését. Ugyancsak 
ezek a monopóliumok ellenőrzik 'számtalan lí j kémiai és egyéb olyan 
termelőfolyamat kezdő fázisát, melyeknek a kifejlődése nyomán a modern



iparnak egész ágai elavulhatnak. Ellenőrzésük továbbá kiterjed a közi*-
kedés egész területén várható hatalmas változások kiindulópontjaira és 
azokra a lehetőségekre, melyek az összes termelési ágak számára új 
nyersanyag-fajták létrehozását teszik lehetővé.

Jü végülis az a körülmény a legfontosabb, hogy a monopóliumok, 
miután az atomenergia területén minden alapvető kutatási munkát ma
gukhoz ragadtak, ma már azelőtt soha nem látott méretekben és formá
ban urai az Egyesült Államok egész további tudományos fejlődésének és 
ugyanakkor megszabják azt az irányi is, melyet az a tudomány venni 
kényszerül; tőlük függ a tudományos haladás esetleges értékesítése a ter
melésben és általában az élet minden területén.

Carter véleménye szerint a jelen legfontosabb problémája, vájjon a 
monopóliumok előnyösnek ítélik-e az atomenergia széleskörű felhaszná
lásának lehetetlenné tételét és ezáltal régi tőkebefektetéseiknek az el
értéktelenedéstől való megvédését vagy pedig ügy vélik-e, érdeküknek az 
felel meg, ha az atomenergia felhasználását előmozdítják és így gondos
kodnak a tőkebefektetés új lehetőségéről és vetélytársaik tönkretételéről. 
Carter úgy véli, hogy erre a kérdésre előre meghatározott választ adni 
nem lehet, mert ehhez hasonló esetekben a legkülönbözőbb körülményeké 
lehet a döntő szerep. Mégis az élet, a való tények már elég világosan 
megmutatták, hogy az Egyesült Államok monopóliumai az első megoldást 
választották. Megakadályozzák az atomenergia békés célokra való felhasz
nálását és irányt vesznek a kizárólagos katonai felhasználásra. Ez dönt 
az amerikai tudomány egész fejlődéséről.

Azokban a fejezetekben, ahol az atomenergia hadi célokra való fel
használásával foglalkozik, Carter bebizonyítja annak az Egyesült Álla
mokban elterjedt véleménynek a tarthatatlanságát, hogy az atomenergia 
fegyverként felhasználva épolv döntő tényező, mintha békés célokra 
használnék fel. Erről a tárgyról — írja Carter —, az Egyesült Államok
ban nemcsak újságokban és folyóiratokban, hanem tudományos jellegű
nek szánt könyvekben is rengetegei írtak, azonban ezt az állítást a tudo
mányos elemzés alánján határozottan vissza keil utasítani. Carter csak- 
úgy, mint Patrick M, S. Blackett angol professzor megcáfolja Henry L. 
Stimspn-nak azt a kijelentését, hogy az atombombák vetettek véget a 
Japánnal folyó háborúnak. Bebizonyítja, hogy az atombomba egyáltalán 
nem «ultrafegyver». Teljesen tudománytalan a «gombnyomásos háború» 
elmélete, ez Douliet, Mitchell, Fuller és a hitler-fasiszta villániháborús 
stratégák elméleteinek új kiadása. A Brodie-féíe «tudósok* az atom
imperialisták megrendelésére terjesztik azt az elképzelést, hogy az atom
bomba «abszolút fegyver», csakhogy az ilyen elképzelések épolyan 
messze vannak a tudománytól, mint a hitler-fasiszta rablók háborús 
teóriái voltak.

Hasonló eredményre Jut Carter abban a fejezetben, ahol az Egyesült 
Államokban, az úgynevezett biológiai háborúra való készülődést elemzi. 
Carter itt többek között a következő jellemző analógiát állapítja meg. 
Carter szavai szerint, a biológiai háború előkészítése közben egyes ame
rikai tudósok egész közel jutottak olyan felfedezésekhez, amelyek nagy- 
ieleiítőségűek lehettek volna az orvostudomány és a földmívelés számára.
A katonai hatóságok követelésére ezeket a kutatómunkákat azonban nem 
hozták nyilvánosságra, kihasználásukat megtiltották. Carternak az a véle
ménye, hogy új biológiai jellegű termelőerők felfedezése — a jövő 
lehetőségek szempontjából — nem kevésbbé fontos, mint az atomkutatás.
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A militaristák azonban ezeknek a kutatásoknak az eredményét gépfegyve
rekkel őrzött kriptába temették.

így tehát ezen a területen is a tudomány erőit helytelen útra terelik 
és barbár fegyverek élesítésére használják fel. Nemcsak hogy megtiltják 
a tudósoknak, hogy kutatásaik eredményeit emberéletek, az emberi egész
ség megmentésére használják fel, hanem arra kényszerítik őket, hogy 
járványok terjesztését készítsék elő. Azonban a biológiai fegyver, mint 
ahogy Carter megjegyzi, még nagyobb mértékben, mint az atombomba, 
kétélű fegyver, amely a támadóra nézve is veszélyes.

Carter úgy véli, hogy az atomenergia katonai felhasználásút célzó 
összpontosított fáradozások az Egyesült Államok senki által sem fenyeget 
tett «biztonságának» semmiféle szolgálatot nem tesznek, ellenkezőleg. 
Carter úgy gondolja, hogy ezek a termelőerők fejlődésének akadályává 
lesznek, pazarláshoz, a tudomány és technika haladásának megtorpaná
sához fognak vezetni, s ez az országot vissza fogja vetni. Ebben az ösz- 
szefüggésben az író elemzi azokat a lehetőségeket, melyek az Egyesült 
Államokon kívül az atomenergia fejlődése számára nyílnak.

Az Egyesült Államok monopóliuma Amerikában az atomenergiára 
vonatkozó felfedezéseket saját belátásuk szerint kizsákmányolhatják vagy 
elvetélhetik. De egészen más az, ha három gigantikus monopólium az 
atomenergia fejlődésének ellenőrzését az Egyesült Államokban magához 
ragadja, és megint más az, ha más országokban korlátozza vagy nyomja 
el a fejlődést. Az Egyesült Államok, mondja Carter, nem rendelkeznek 
az atomerő területén mnopóliuinmal sem nyersanyagok, sera a tudo
mányos kutatás, sem a gyártási tapasztalatok tekintetében. Az Egyesült 
Államokon kívül is — írja Carter —, vannak országok, amelyeknek az 
a kívánsága, hogy az atomenergiát a szocialista gazdaság erősítésére hasz
nálják fel, mint ahogy vannak kapitalista országok, amelyek az atom
energiát Amerikával szemben való versenyképességük megerősítésére sze
retnék kihasználni.

Ebből következnek az Egyesült Államoknak azok a kísérletei, hogy át
karoló hadműveletekkel, vagyis diplomáciai nyomással, fenyegetéssel és 
zsarolással az atomenergia területén vjlágmonopóliumót állítsanak fel.

Carter megjegyzi, hogy a hírhedt Baruch-terv cpúgy, mint a többi 
indítvány, amelyeket az amerikai képviselők az UNO-han az atomfegyver 
megtiltására vonatkozólag tettek, mindenekelőtt azt a célt szolgálják, amit 
az atomkérdésekben való jelentéskészítésre kiküldött országos bizottság 
főszerkesztője, Livingston Hartley az «Atomic Key to the Future» (Atom- 
kulcs a jövőhöz) című brosúrájában kertelés nélkül kimondott:

«Országunk most már azon fáradozik, hogy az atomerővel kapcso
latos időleges monopóliumát, állandó nemzetközi monopóliummá változ
tassa át!»

Carter kiemeli, hogy teljesen jogos és indokolt volt az a határozott
ság, mellyel a Szovjetunió UNO-beli képviselői az ugyanezen gondolaton 
alapuló Baruch-tervet elvetették. Az Egyesült Államokban a monopóliu
mok érdekeinek alávetett tudomány hűtlen lett az emberiség érdekeihez 
és a tudomány igazi előrehaladásának feladataihoz. Éppen ezért, zárja 
le Carter kéziratának ezt a fejezetét, az amerikai atomtudósok azokkal 
a kijelentésekkel, hogy tudományuk eredményei a történelem folyását 
meg fogják változtatni — telies hajótörést szenvedtek. A tudomány való
ban megváltoztatia a töríé~*.-Tem folyamát, de ez area a tudományra vo
natkozik. amelyik a m" 'n-leninista világnézeten alapul. Dr Trying 
Langmuir ismert fizikális kémiai szakember már 1946 ban az «One World



or None» (vagy egy világ vagy semilyen) című gyűjteményes kötetben 
kijelentette, hogy a világnak le kell mondania a jelen legnagyobb tudo
mányos felfedezéséről, az atomenergiáról. Véleménye szerint a tudomány
nak az atomenergiának az iparban való felhasználását célzó munkákat 
meg kell szüntetnie, mivel túlnagy a veszely, hogy ez az ipar atomfegyve
rek előállítására fog átállni. Langmuir-nak ezt a véleményét olyan tudó
sok is osztják, mint Dr. Harold C. Urey, Cuthbert Dániel, Arthur Squires 
stb. Kijelentik, hogy «a világ jövője» függ tőle. hogy az iparban az atom
energia kihasználását húsz évre felfüggesszék Ezek a tudósok, konsta
tálja Carter, egyáltalán nem buták, és nem is zavaros fejnek. Ellenke
zőleg. ök csak azt kísérlik meg. hogy a többi tudóst és az egész amerikai 
népet megzavarják. Azt akarják, hogy a többiek olyan ostobák legyenek 
és azt higyjék, hogy az atomenergia békés célú felhasználásáról való 
lemondás meg fog óvni a háborútól. S ilyen lemondás «olcsó ára» lenne 
az Amerikai Egyesült Államok delegációi által előterjesztett képmutató 
nemzetközi ellenőrzési megegyezésnek, amelynek az a feladata, hogy a 
Szovjetuniót egy atom szupertröszt segítségével megakadályozza az atom
energia fejlesztésében. Mivel a Baruch-terv nyílt védelmezőinek manő
veréit a szovjet delegáció az atombizottságban és az UNO közgyűlésein 
felfedte, az amerikai monopolista urak «új ötlettel» jöttek elő, amelye
ket egyes amerikai tudósok támogatnak. Az ötlet abból a javaslatból áll, 
bogy mindenki mondjon le legalább húsz évre az atomenergia békés célú 
felhasználásáról.

«Mi fé lü n k ... az új forradalmi termelőerőktől. így minden nép tar
tózkodjék ettől az erőtől és temessük el a megtalálásához vezető kulcsot.» 
Ez az, amit ezek a tudósok be szeretnének adni a népnek. De ez a terv 
kudarcra van ítélve, mert — mondja Carter —, van a világon néhány 
fizikai laboratórium az amerikai alommonopólium vasfüggönyén kív ü!.

A fizikusok folytatják munkájukat az atomenergia békés felhaszná
lása érdekében és olyan felfedezésekre jutnak, amelyek az emberis.*g 
számára hatalmas jelentőségűek. Nincs olyan képmutató rábeszélés, amely 
arra kényszerítlietné az emberiséget, hogy mondjon Le ezekről a felfede
zésekről. A katonai ellenőrzés az Egyesült Államokban odavezet, hogy 
ez az ország az elméleti kutatás területén és az atomenergia békés célokra 
való felhasználásában egyre jobban elmarad és bogy a monopóliumok 
nyomása következtében egyre kevesebb eszköz áll ilyen célból rendelke
zésre. Így példa ml egy kísérleti atomerőmű felállítását folytonosan el
halasztják. Teljesen valószínű, írja Carter, hogy a többi ország az Egyesült 
Államokat gyorsan túl fogja szárnyalni, ha az amerikai tudománynak 
továbbra is ilyen akadályokat állítanak az útjába. Az Egyesült Államokban 
a tudósok fejenként minden 50 cent mellett, amelyet a rák és egyéb 
betegségek elleni harcra kikoldulnak, egymillió dollárt kapnak új halálos 
fegyverek előállítására. A tudomány csodálatosan ható erői nem az ame
rikai nép szolgálatában állanak. Maguk az amerikai tudósok sem rendel
keznek ezekkel az erőkkel. A monopóliumtulajdonosok szabotálják a tu
dományok békés fejlődését és azzal fenyegetnek, hogy az Egyesült Államok 
minden tudósát «százszázalékos mozgósításuk» koncentrációs táborába 
fogják bezárni. De a Wall Street époly kevéssé tudja a tudományos fej
lődés folyamatát megakasztani, mint a történelem kerekét vis-szaforgatni.

M. Rubinstein
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PAVLOV

Szeptemberben ünnepeljük lvan Pctrooics Pavlov professzor, az élet* 
tan legnagyobb tudósa születésének 100 éves fordulóját,

Pavlov nemcsak korának és az orosz népnek, de minden idők és nem
zetek egyik legnagyobb kutató orvosa volt. 1849. szeptember 14-én Ryazan 
kerület egy kis falujában született.1 A szentpétervári orvosi akadémiát 
végezte és 1883-ban nyert orvosdoklori oklevelet. 1878/79-l>en már meg
jelentek első tudományos közleményei,2 1884-ben magántanárrá habilitál
ták. 1896-ban a szentpétervári katonai orvosi akadémiára hívták meg az 
újonnan épített kísérleti intézet élettani osztályának vezetőjévé. 1904-ben 
az orvosi Nobel-díjjal tüntették ki, 1907-ben pedig az Orosz Tudományos 
Akadémia rendes tagjává és a londoni Royal Society tagjává választják, 
1935-ben pedig elnöke volt a moszkvai XV. élettani világkongresszusnak. 
Életének utolsó harmadában bárom óriási laboratórium vezetője volt, 
melyek közül egy a ma Pavlovo-nak nevezett híres tudományos intéz
mény, a Koltushy volt. Ezekben az intézetekben több mint 50 tudományos 
munkatársa volt, kiknek kutató munkáját ő irányította. A Koltushy a 
Szovjet fiziológiának új birodalma, melyet Leningrad mellett Pavlov ter
vei szerint építettek és rendeztek be akkor, amikor a Szovjet még a leg-i 
nagyobb nehézségek megoldásán fáradozott és az éhséggel küzdött. A Szov- 
jetúnió olyan messzemenő támogatásban részesítette Pavlovot, melyhez 
hasonlót kapitalista társadalomtól tudós még nem kapott. 1936. február 

. 27-én bekövetkezett halála az emberiséget nemcsak legkiválóbb élettani 
tudósától, de a XX. század egyik kimagasló zsenijétől fosztotta meg. Élete 
munkája azon kevesek közé tartozik, melyek az emberi szellem fejlődését 
döntően befolyásolták.

Pavlov életének története munkásságának története, írja egyik tanít
ványa, F r o l o v .  Ügy élt és dolgozott, mint ahogyan tanítványainak mon
dotta: «Ne feledjétek el, hogy a tudomány az ember egész éleiét követeli. 
Ha két életünk lenne, az sem lenne elég a tudomány számára. A tudomány 
megfeszített munkát és szenvedélyes odaadást kíván tőlünk. Legyetek 
szenvedélyesek munkátokban és kutatástokban.“

Pavlov félévszázados munkásságában foglalkozott a fiziológia összes 
fontos ágaival. Nem volt olyan fontosabb fiziológiai probléma, mely élete 
folyamán ne foglalkoztatta volna, de fő érdeklődési köre mindvégig az 
idegélettan volt. A kérdések, amelyek foglalkoztatták mind magukon vise-* 
ük alkotó szellemének mélyreható nyomait. Már az első, még medikus 
korában közölt dolgozata kitűnik a felvetett probléma eredetiségével. Első 
munkáiban a szív beidegzésével foglalkozott, majd az emésztő nedveket 
termelő mirigyek élettanát vizsgálta. Brillián.s sebészi technikával lij el
járásokat dolgozott ki, amelyeknek segítségével a nyál, gyomornodv és 

, hasnyálmirigy nedv elválasztásának mechanizmusát vizsgálta. Élj módsze
rének segítségével nemcsak az emésztőnedv elválasztás élettanának pro
blémáit oldotta meg, de mini a klasszikus experimentális sebészet megala
pozójának is tekinthető. Vizsgálatainak eredményeiről ^Előadások a főbb 
emésztőmirigijek működéséről» című könyvében számolt be, melynek alap-

1 Nagyapja paraszt volt. és ezt Pavlov mindig büszkén emlegette.
2 Munkálkodásában, cvé-y fiziológiai szemléletében nagy hatással voll rá 

Srccsenoy, aki az orosz fiziológia megalapítója volt.
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gondolata az emésztőszervek specifikus ingerlékenységének elve. E szerint 
az emésztőmirigyek működését a szervezet különböző részei között szoros 
együttműködés szabja meg és ezáltal lehetséges az emésztés feladatának 
egységes végrehajtása. Üj megállapításainak nagy jelentősége abban van, 
hogy az egyes emésztőszervek működését a sértetlenül működő szervezet 
osztatlan »egészéből kiemelkedve vizsgálta. Általában jellemző PavWra 
mint kutatóra, hogy kísérleteinél sohasem hagyta figyelmen kívül a szer
vezet egységes egész működésének nagy biológiai fontosságát. Pavlov 55 
éves volt már, midőn e vizsgálataiért a Nobel-díjjal tüntették ki, de mun
kásságának igazi kibontakozása éleiének második felére esik, a <í feltét éles 
reflexek» felfedezésével.

A Nobel-díj átvételekor tartott előadásában már kibontakoznak 
jövendő munkásságának óriási perspektívái, amidőn azt mondotta: «Ebben 
az életben tulajdonkeppen csak egy dolog érdekel minket, a saját pszihés 
működésünk. Ennek a mechanizmusát mindmáig titok fedi. Az emberiség 
összes erőforrásait, a művészetet, vallást, irodalmat, filozófiát és történel
met egyesítette századok folyamán, hogy ezt kiderítse. Azonban van még 
egy hatalmas erőforrás is, a természettudomány a maga objektív módsze
reivel» és ezekkel való kutatásra kötelezte el magát Pavlov, amidőn a 
továbbiakban a pszihés nyálelválasztással kapcsolatos megfigyeléseit ismer
tette.

Nyálsípolyos kutyáinál megfigyelte, hogy a nyálelválasztás akkor is 
megindul, ha a táplálék nem kerül a szájba, hanem csak meglátja, vagy 
szagát érzi az állat. Ezt a «psichikus sekrécio»-t már régebben is ismerték, 
de az élettani mechanizmusát homály fedte. Pavlov értelmezése szerint ez 
éppen olyan reflex, mint a többi, a fiziológiában már ismert reflexek. Ö a 
reflexeket írét csoportra osztotta. A *feltelten rcflex»-ek, egy bizonyos 
ingerre az akarat közbejötté nélkül, minden körülmények között szabály- 
szei'űséggel feltétlenül bekövetkező célszerű reakciók, melyek ä faj min
den egyes tagjában veleszületten megvannak, mint fajemlékezet. Ha pl. 
a szájba táplálék kerül, akkor ennek behatására'azonnal reflexesen meg
indul a nyálelválasztás; ez feltétlen reflex. Ha viszont a kutyának az étel 
nyújtásakor egy másik ingert is alkalmazott, pl. hangingért, akkor egy 
idő múlva csupán a hanginger alkalmazására is élénk nyálelválasztás 
indult meg. Az ilyen módon létrejött reflex annyiban szerzett, vagy «fel
tételes reflex», hogy nem minden esetben és nem minden kutyánál váltó
dik ki ugyanazon hang meghallásakor, hanem szükséges az, hogy az állat 
bizonyos hangot gyakran hallva, azzal egyidejűleg táplálékot is kapjon, 
vagyis emléknyomok és előzetes asszociációk szükségesek a feltételes ref
lexek kiváltásához. Pavlovnak tehát sikerült felderítenie ezen individuáli
san szerzett reflexek kifejlődésének mechanizmusát, kimutatván, hogy az 
ingerek időbeli találkozása révén jönnek létre. Ha valamely indifferuns 
inger időbelileg találkozik egy élettani folyamatot kiváltó reflex-ingerrel, 
akkor a kettő között kapcsolat alakul ki és újra mint reflektoros aktus 
jelenik meg. Majd a korábban indifferens inger ugyanazt a működést 
váltja ki, amelyet eddig csak a veleszületett feltétlen reflex indított meg. 
További kísérleteiben Pavlov mind több és újabb reflektoros működést 
épített ki és kimutatta, hogy bármely inger kapcsolódhat a nyálmirigy 
működésével és bármely inger kapcsolódhat minden a szervezetben meg
lévő reflex reakcióval. így építette ki a végtelen nagyszámú újonnan kiala
kított reflex-reakciókat. A feltételes reflexek kombinációi szerint az egyes 
individumokat jellemző egyéni különbségek a szerint alakultak ki, hogy



az egyén az ingerek milyen kombinációit éli át élete folyamán Egy fel- \ 
tételes reflex a fajnak csak azon ogvedciben van meg, amelyekben az élet 
folyamán állandó ismétléssel kiépült. A feltételes reflex tehát egyéni emlé
kezet és jelenlétét kizárólag az egyén múltja határozza meg.

Kimutatta Pavlov azt is, hegv a feltételes reflexek kiépítésének lehe
tősége sem korlátlan, mert szemben áll velük a gátlás {elensége, mely 
zavarja vagy kioltja mindazon reakciókat, amelyeket nem szilárdít meg 
a feltétlen reflexekkel való állandó rendszeres találkozás. Ilu pl. a kon
dicionáló hangingerben egyidejűleg valamely más hang vagy zörej is tár
sul, akkor a feltételes reflex csökken vagy elmarad. Ez a «külső gátlás» 
jelensége. De elmarad a feltételes reflex akkor is, ha feltételes ingerként 
az eredetitől eltérő hangot alkalmazunk; ez a «belső gátlás», mely az agy
kéreg megkülönböztető működésén alapszik. További fontos megállapítás 
volt az, liogv az agykéreg eltávolítása után feltételes reflexek nem alakul
hatnak ki. Az agykéreg működését egy állandó dinamikus változásban lévő 
laika mozaikhoz hasonlította Pavlov, melyen az ingerületi és gátlási folya
matok állandóan változnak.

Miután megállapította Pavlov a feltételes reflexek kialakulásának 
mechanizmusát, felismerte, hogy a -feltételes reflexek módszerével, a pon
tosan mérhető nyálelválasztás segítségével objektíve tanulmányozhatja az 
állatok egyéni szerzett idegrendszeri tulajdonságait. Az állatok nem tudnak 
tapasztalataikról szóbeli közléssel fel\ ilágosítást adni, mint az ember. Csak 
a feltételes reflexek tanulmányozásának segítségével vált lehetővé köze
lebb férkőzni az állat psicliéjéhez és lelki folyamataiba közvetlen betekin
tést nyerni, intelligenciájának, tanulékonyságának fokúról objektív és pon
tosan mérhető módszerrel meggyőződést szerezni. Megállapítani azt, hogy 
pl. az állat hány hang és szín között tud különbséget tenni és az emfék- 
képeit meddig tudja megtartani. Pavlov meg volt győződve arról, hogy 
a feltételes reflexek alkotják az alapját az állatok, sőt az ember maga- 
sabbrendü szellemi működésének is, amely az egyedek egyéni élete folya
mán alakul ki.

Az évtizedek során rendelkezésére álló óriási kísérleti anyag alapján, 
rámutatott Pavlov arra is, hogy a megfigyelése alatt álló kutyákat általá
ban négy típusra lehet osztani, amelyek mindegyikét az idegrendszer 
kiilöpleges sajátságai jellemzik. Az idegrendszer típusainak összefoglalása 
alapján azután arra törekedett, hogy az idegrendszer ezen alapvető saját
ságainak örökletes természetét is felderítse. Elsősorban ez a törekvés 
vezette Pavlovot arra, liogv egy speciális biológiai állomást létesítsen, 
melynek fő feladata a felsőidegtevékenység genetikai tanulmányozása 
legyen. Ez valósult meg a szovjet, kormányzat bőkezű támogatásával a 
Koliushy biológiai intézet létesítésével.

Az elmondottak alapján érthető, hogy nemcsak az állati psziché tár
gyilagos vizsgálatánál bír a feltételes reflexek tana nagy általános érde
kességgel és fontossággal, de az egész pszichológiára is forradalmi hatás
sal volt. Kiderült, hogy milyen nagy jelentősége van a feltételes reflexek
nek az emberi viselkedés és jeliéin kialakulásában is. A miszticizmus óltal 
dominált pszichológiában óriási fordulatot jelentett, hogy Pavlovnak 
sikerült egy olyan eljárást kidolgoznia, melynek segítségével közvetlenül 
objektív módszerrel tanulmányozható a központi idegrendszer és az egyéni 
múlt által determinált egyén cselekvése. ___ _ __

Pavlov élete végén különös figyelmet fordított az emberszabású maj
mokkal való kísérletezésre és szoros kapcsolatba lépett a klinikummal i.s.
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Intézeteihez csatoltan egy ideg-, elme- és gyermekklinikai laboratórium
ban különleges módszerekkel yégezte tanítványaival az emberi magasabb 
idegműködés analízisét a feltételes reflexek segítségével. Ugyanakkor 
pedig az emberi patológiában előforduló eseteket az állatkísérletes labo
ratóriumokban vizsgálták. Alapvetően fontos szerepet tulajdonított a fel
tételes reflexeknek az alvás, hypnozis és neurózisok mechanizmusában és 
kísérletei szerint az emberi neurózisokhoz teljesen hasonló neurotikus 
állapotot tudott kutyáin is előidézni. Ezzel nemcsak az állatok kísérleti 
pszichológiáját fejlesztette még tovább, de irányt mulatott az experimen
tális pszichopatológiájának is. Éppen ez utóbbi eredményei ösztönözték 
Favlovot arra, hogy állatkísérleti eredményeit klinikai beteganyagon is 
hasznosítani igyekezzen. Hogy e vonatkozásban is a Pavlov által mulatott 
út mennyire helyes volt, arra talán a legjobb bizonyíték a Szovjetúniúban 
az utóbbi években skizofrénia? betegeknél kiterjedten és sikeresen alkal
mazott fájom thérápia».

Bár az idegrendszer élettanában és a lélektanban jelenleg még sok 
mindent lehet nem kielégítően értelmezni a feltételes reflexek tanával, 
kétségtelen az, hogy Pavlov által olyan eljárás birtokába jutott a tudo
mány. amelynek segítségével még igen sok probléma megoldása várható. 
Az általa lefektetett alapok oly szélesek, hogy tanítványainak és követői
nek még emberöltőkön át hatalmas lehetőségeket biztosítanak a haladás
ban Pavlov eszméi.

Nyugodtan állítható, hogy Pavlov eszméi alapján nagyobb haladás 
történt a pszichés működések belső mechanizmusának megsértése terén, 
mint a pszichológia fennállásának egész ideje alatt. Pavlov materialisztikus 
experimentális módszereivel, tisztán természettudományos, lényegében 
dialektikus gondolkodásával tudta csak megközelíteni a felső idegtevé
kenység lényegét és olyan felfogást alkotott az idegrendszerről, mely 
megfelel az agyműködés belső lényegének. Meggyőződése volt, hogy vég
eredményben a matematikai analízisre alapozott fizikai, kémiai és fiziko- 
kémiái törvényszerűségek segítségével lehet csak megoldani az élő szer
vezet problémáit; ő azonban ezt a távolabbi jövőbe helyézle és fizikai 
vagy kémiai módszerekkel nem dolgozott. A feltételes reflexek módszere 
ép úgy. mint a Pavlov által alkalmazott többi módszerek is, klasszikus 
fiziológiai módszerek.

Pavlov több, mint félszázados tudományos működése alatt több száz 
kitűnő tanítványt nevelt, akik szellemi örökét tovább munkálják. Mint 
Majorov írja, iskolájának szervezését a kollektivizmus jellemezte. Min
denki nélkülözhetetlen résznek érezte magát. A vezető kutató és munka
társai egyetlen egységben dolgoztak. Mindenki a saját képességeihez mér
ten vett részt, a közös munkában. Pavlov szerint a tudományos kutatás 
terén szükséges állandó szellemi kapcsolatok folytán igen nehéz meg
különböztetni, hogy mi az egyiké és mi a másiké, de mindenki megelé
gedett lehet és örvendhet annak, ha a közös eredményekben részt vehe
tett. Valóban éhben a szellemben kell nevelni a tudománnyal foglalkozó 
fiatalságot és a tudományos utánpótlást.

Pavlov széles humanista látókörrel bírt, nemcsak a tudományban, 
hanem az emberekkel szembenálló problémákkal is, mondja Pavlovról 
írott könyvében F r o l o v .  1035. augusztus 9-én a moszkvai nemzetközi élet
tani kongresszus megnyitásán többek között a következőket mondotta: 
„A háború természeténél fogva bestiális módszer az é'.ef nehézségeinek 
megoldására, olyan módszer, amely méltatlan az cm hé';: széliemhez, mely
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annyi kimeríthetetlen forróssal rendelkezik Nagyon boldog vag\ ok. húg 
hazám kormánya a békéért való küzdelemben a/ első a történelemben, 
amikor kijelenti, hogy ,egy láb idegen földre sincs szükségünk*».

Amikor Pavlovnak, e világhírű tudósnak ;12 emlékét idézzük, aki a 
Szovjetuniónak, melyet annyira szeretett, egyik legjobb fia volt, nem 
szabad elfelejtenünk az 6 háború elleni tiltakozását, mely a II. világ
háború küszöbén a sokat szenvedett emberiség utolsó racionális egyesíté
sére figyelmeztetett.

Listák Kálm án

m



A JŰDÁS

Dobok búsulnak, sípok repednek, 
lombot sárgít a tilalom.
Kozara táján mégis virágzik 
minden partizán sírhalom

A kólók eleven koszorúját 
Tito a vezér tépte szét, 
saját markával marta széjjel 
koszorús múltját, jóhirét

Álnok híresség! Népé az érdem, 
ki újra rab lett alatta 
s szabadsága oly kicsire csappant, 
mint a tömlöcök ablaka.

Népé az érdem, akit Júdásként 
eladott harminc krajcáron.
Tito nem vezér! Hóhér és kalmár, 
új bizományos Balkánon.

Truman hajói Adria partját 
dörgölik lomha testükkel.
Az imperializmus partra szállt, 
gyárakra zászlót tűzdel.

Augusztus éjjel csillagok húllnak, 
loccsannak messzi tengerek.
Elvtársak húllnak itt éjjelente, 
tömlöc vizében lengenek.

Szabadságszerető emberekre 
ily éhesek a börtönök, 
szabadságszerető embereknek 
a rabság nem lehet örök.

Napot Wm lehet pincébe csukni, 
az csak zúdítja sugarát.
Minden időben napnál fényesebb 
s igazabb a népnek a Párt.

És napról-napra harcosabbá lesz
népek között a «zerrtet:
szerbek, szlovének, bős nyák ok velünk
éljenezik a Szovjetet



S telnek az erdők, hegyek szikláit 
új sasok ülik niár körbe. 
Rabdagaszlotta rab kenyerénél 
ezerszer jobb a vadkörte.

Csuklóvasaknál kiásott puskák 
ezerszer szebben zengenek 
s talpraállnak a rengetegekben 
újra a rongyos ezredek.

Mint mindenütt e széles világon, 
a láva itt is égre tör — 
ítél a nép s a judás-szívekbe 
villanva vág a tőr!

F. Nagy László



A G O E T H E - J U B I L E U M  E L Ő T T .

Tanulságos harc játszódik le ezidőtájf a szemünk előtt Európában és 
Amerikában a nagy német költő humanista, Goethe jubileuma körül és 
alkalmából. Habár még több, mint egy hónap van hátra Goethe születése 
200 éves évfordulójáig (1749. eug. 28.), de már jóelőre -— tavasszal — 
megjelent az angol jubileumi ünnepségek programmja (Skóciában, Edin- 
burghban tartják meg) és már régen — június 27-én — megkezdődtek 
a Goethe ünnepségek az amerikaiaknál — Aspen fürdőhelyen, Colorado 
államban. Mi az oka ennek a sietségnek?

Ebben az esetben egy tisztán kereskedelmi jellegű elképzelésről van 
szó. Augusztus vége: az üzlet hónapja a Wall Streeten, kényelmesebb 
dolog szórakoztatni az ünneplő közönséget a meleg nyári szezonban a 
természet szépségei közt az elegáns üdülőhelyen. Az erre a nyári ünnep
ségre meghívott vendégek még csak nem is sejtik, hogy az Aspen üdülő 
tulajdonosa, aki a jubileum segítségével reklámozza ezt az ismeretlen 
amerikai városkát, egyike a „Goethe születésének 200 éves évfordulójára 
felállított Chicagói alap“ legbefolyásosabb tagjainak, akik a jubileumi 
ünnepségeket szervezik az USA-ban. De ha meg is tudják, akkor sem 
csodálkoznak majd, - inkább azon csodálkozhattak volna, ha az amerikai 
üzletemberek nem használták volna fel a nagy költő jubileumát a saját 
szent üzleti céljaik érdekében.

Lenyelik (a pezsgővel együtt) azt a tényt is, hogy ennek a Goethe 
jubileumának ünneplését magára vállaló, furcsa chicagói szervezetnek 
nem nagy amerikai tudós, nem ismert költő, nem az Egyesült Államok
ban köztiszteletben és közszeretetben álló politikus a vezetője — hanem 
Hoover, ugyanaz a Herbert Hoover, aki az 1929—32-es válság éveiben, 
mint az USA elnöke, politikájával éhhalálba kergette az amerikai munka
nélkülieket és az első világháború éhező veteránjaira, akiknek eszükbe 
jutott, hogy segítséget követeljenek a kormánytól, — rálövetett.

De vannak az USA-ban rendezett jubileum szervezésének fontosabb 
körülményei is, amelyek túlnőnek a tiszta üzlet keretein. Azért sietnek 
annyira a jubileummal az amerikai kormánykörök, hogy idejében adja
nak konkrét utasítást Nyugat-Németországnak és Nyugat-Európa marshal- 
lizált országaiban működő ügynökeiknek. Goethe nevével igyekszik az 
amerikai imperializmus gyengíteni Trizóniáhan a német nép műiden törek
vését a nemzeti egységre, a demokratikus összefogásra és Németországnak, 
mint békeszeretö államnak újjászületésére. Ebből a célból Goethét, Engels 
meghatározása szerint: „a legnagyobb németet“, a német irodalmi nyelv 
megteremtőjét, a német klasszikus irodalom megalapítóját, Goethét, a 
mély humanista gondolkodót, aki mint maga mondta halála előtt, egész 
élet eben „arra törekedett, hogy felvilágosítsa népének szélieméi“, „m<:g-



tisztítsa ízlését“, ,,megnemesítse képzeletét és gondolkodását“, harcolt 
népe „veszélyes előítéletei“ és „szűklátókörű nézetei ellen“ és munkásságát 
„hazaszeretetből fakadó, hazafias tevékenységnek“ tartotta, — ezt a 
Goethét Angliában és Amerikában kozmopolitának és hazafiatlannak kiált
ják ki, majdnem olyannak, aki előrelátta és szinte megáldotta Európa 
marshallizálását.

A Német Szocialista Egységpárt vezetőségének folyó év március 10-én 
Berlinben tartott ülésén Alexander Abusch, haladószellemü német író, 
a béke egyik harcos védelmezője, ezeket mondta: Az északamerikai 
imperializmus propagandistái mostanában kozmopolita álarcot öitötiek 
magukra: az úgynevezett világkormányt, az úgynevezett világállamot, az 
úgynevezet „Európai szövetséget“, a legendás „világpolgárságot“ reklá
mozzák. Mindennek az amerikai monopolkapitalizmus háborús politikáját 
kell szolgálnia. Ennek a teljesen reális célnak az érdekében szeretnék ki
sajátítani maguknak Goethét, hogy propagandájuk fegyveréül használják.

Goethe ilyen amerikai kisajátítását nagyban elősegítették a Goethével 
foglalkozó, a háború után megjelent polgári írások, különösen pedig 
Barker Firly tanulmánya Goethéről, amely 1947-hcn Oxfordban és 
Torontóban jelent meg. Ezt idézik most folyóiratokban, újságokban, 
cikkekben, ezt használja kiindulóponttul az a heroszlráteszi erőlködés, 
hogy megsemmisítsenek minden szépet, tisztát, emberit, haladót, egész
ségeset, éppen azt, amiért annyira drága az emberiségnek Goethe nagy
szerű humanizmusa. Ebben a könyvben mintegy tíz oldalnyi terjedelem
ben művészi módon kiválasztott idézetekkel, de hallgatva mindarról, ami 
ezzel szemben Goethénél megtalálható, Firly lekisebbíti, megfosztja sze
mélyiségétől Goethét, szinte eret vág rajta, igyekszik őt úgy beállítani, 
mint szélsőséges individualistát, aki saját magán kívül mindenkivel szem
ben közömbös és aki csak öreg korában rótta le az adót a szociális 
divatnak a „Wilhelm Meister“ néhány oldalával és a „Faust“ pár sorával.

Firly könyvét gyorsan felhasználta az egész angol és amerikai sajtó. 
Az angol reakciós folyóirat, a „Horizon“ áprilisi számában „Goethe 
hagyatéka“ című cikkében az e fajta Goethe értelmezés egészen a nyilván
való agyrémekig és az őrült hazugságokig merészkedik. A szerző annak a 
társadalmi rétegnek a nevében beszél, amelyet a folyóirat képvisel: „Mi, 
i kik egy melankolikus, tragikus, schizcfréniás és paranoiás, nihilista és 
diszharmonikus korban nőttünk fel, és akik csak ilyen müveken keresztül 
ismertük meg az igazságot és az érték et...“ íme tehát: ezek az emberek, 
a.k'k csak a paranoiásoktól és schizofréniásoktól tanulták megismerni az 
„igazságot“, azt állítják, hogy Goethe homályosképzetü ember volt, aki 
c> illőit minden haladó eszmét, a misztikában keresett menedéket és a 
tudományt gonoszságnak tartotta: „Goethe világosan látta a tudományban 
a rosszak valamint pontosan azt is, hogy az ember a reneszánsz kora óta 
melankóliában él.“ Goethe, a nagy gondolkodó, aki fölfedezéseinek egész 
sorúval gazdagította a tudományt, rosszat látott a tudományban. Ez való-



ban annyira pontos megállapítás, mint az, hogy az absztrakt „ember“ 500
év óta él melankóliában,

Mindezekkel a kísér'.'.. szemben, amelyek Goethét Európa le
igázásának sötét tervéhez, háborús uszításra, halálraítélt társadalmi 
osztályok mélyen reakciós „elméleteinek“ igazolására akarják felhasz
nálni. szemben áll egy széleskörű előkészítő munka Goethe jubileumának 
megünneplésére, a mi nagy Szovjeté ni ón k b an, a népi demokratikus or
szágokban és Kelet-Németországban. Mindaz, ami Goethénél világos és 
életigenlő — lírában, drámában, elbeszélésben, szellemi tapasztalatainak 
hatalmas gazdasága, ezernyi aforizmában, levelekben, „beszélgetésekben“, 
harca a realizmusért a művészetben, harca a haladó evolucionista eszmé
kért, természettudományban, harca a metafizika és a spekulatív idealista 
filozófia ellen, — mindez sokmillió olvasónk tulajdonává lesz. Befejezzük 
Goethe többkötetes órosányelvű kiadását, kiadunk róla egy csomó népszerű 
brosúrát, készülünk a m;gy költő jubileumának méltatására az időszaki 
sajtóban, lefordítjuk müveit a testvéri nemzetiségek irodalmi nyelvére. 
A népi demokratikus országokban is megünneplik ezt a jubileumot, minta 
haladás, a szabadság és békevágy eszméinek ünnepét.

Nagy előkészületet végzett a jubileumra Németország keleti övezete. 
A márciusi napok folyamán Weimárban gyönyörű beszédet mondott a 
német ifjúság előtt Oltó Groiewohl, a Német Szocialista Egységpárt 
elnöke. Ez a beszéd megtisztítja és helyes beállításban mutatja meg ti 
németeknek a fasiszta sajtó által sok éven át eltorzított humanista 
Goethe alakját. Otto Grotewohl nem mosta el azokat az ellentéteket 
Goethe életművében, amelyeket olyan ragyogóan tárt fel már Engels 
a maga idején.

Engels Goethét „valódi oümposzi Zeusnak“ nevezte, azaz hang
súlyozva nagyságát ugyanakkor azt is kiemelte, hogy Goethe nem tudott 
„teljesen megszabadulni a német nyárspolgári szellemtől“, „nem volt 
képes legyőzni a német kicsinyességet“. Goethe tehát, írja Engels, egy
szer hatalmas óriás, máskor kicsinyeskedő, egyszer fékezhetetlen, gúnyos, 
világmegvető zseni, máskor óvatos, mindennel elégedett, korlátolt liliszler.

Továbbá megmagyarázva a Goethe művében fellelhető ellentmondások 
gyökereit, Engels ezeket írja: „Vérmérséklete, ereje, egész szellemi iránya 
a gyakorlati élet felé lökték, az őt környező gyakorlati élet pedig szá- 

• nalomraméltó volt. Élni egy olyan környezetben, amelyet meg kellett 
vetnie és mégis hozzáláncolva lenni mint egyetlenhez, amelyben működ
hetik — ezelőtt a dilemma előtt állott Goethe szüntelenül

Grotewohl beszédének tartalma élénk világításban mutatja meg azt 
az igazán tiszta valamit és életigenlést, amely Goethe műveiben megvan 
és amely most is segíthet megtalálni a német népnek a jövőbe vezető 
helyes utat: teljesen és véglegesen megtisztulni a fasizmus és mílitariz- 
mus gonoszságaitól, minden csügged őstől, tétlenségtől, az önmagába és a 
jövőjébe vetett tűt hiányától — Goethének azzal a lüktető, határtalan
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magávalragadó optimizmusával és forró életkedvével, «mely a költő egész
munkásságát áthatja.

Otto Grotewohl beszédének nemcsak német ifjúság szempontjából 
van óriási nevelő jelentősége. Feltárva Goethe szellemi hagyatékát, egye
sülésre szólít fel minden német munkást az új, egységes, demokratikus 
Németországért vívott harcban.

„Számunkra nem létezik két Goethe — egy frankfurti és egy 
weimári.1 Számunkra csak egy Goethe létezik és az a Goethe az egész 
német népé. És éppen úgy, amint nincsen két Goethénk, nincs weimári 
és frankfurti Németországunk sem. Számunkra csak egy Németország léte
zik, mert csak egy német nép van. Úrrá kell lenned, német nép, azokon a 
sötét erőkön, amelyet kihasználtak a múltban és egy Hí katasztrófából a 
másikba vittek. . .  Ha ti, német fiatalok, nem keltek fel életetek békés 
megújulása érdekében, akkor azoknak kell majd szolgálnotok, akik a 
múltban apáitokat zsákutcába vezették és most titeket is zsákutcába 
vezethetnek“ — fejezte be beszédét Otto Grotewohl.

Goethe -— thüringiai kovács dédunokája, szabósegéd unokája, aki 
ollóval és vasalóval a hátán lépett be 1684-ben Frankfurt kapuján, Goethe, 
aki ezeket a halhatatlan szavakat mondta egyszerű emberek egyszerű mun
kájáról:

Aki kenyerét könnyekkel nem ette . . .
Nem ismer titeket égi hatalmak.2

Goethe, aki gyűlölte a háborút, mint az emberiség legsúlyosabb beteg
ségét és csak munkásságuk szerint vizsgálta egyes emberek és egyes 
népek karakterét, Goethe élő részvevője lesz az új, haladószellemű Német
ország megteremtésének.

Marietta Ságinjcm

1 A Majna melletti Frankfurtban született Goethe, ez most nyugati öve
zet, Welmarban élt 1775-től egészen haláláig, pz most keleti övezet.

2 Az öreg hárfás dala a «Wilhelm Meíslerből».



VIHARA HŐSÖR TERÉN

Ä reflektor is remegett, 
fürkészve hullámzott a tér, 
mint tízszer tízezer kalász, 
ha beléb,orzolt m ár a szél.

Az emelvényen zene szólt, 
de senki nem figyelt oda, 
néhány konok lány zakatolt, 
rángott a tömeg zsivaja,

mindenki várt most és lesett, 
s most messzeliarsan valahol: 
Nézzétek ott jön, ott vakít, 
a fehérruhás Komszomoll

S valóban jött ,is már a kar, 
könnyen és mégis súlyosan, 
torkunkon megtorpant a csend 
s a moszkvai gyár kórusa

megkezdte zengő énekét, 
először Moszkváról dalolt, 
s a tér, mint óriási fül, 
hallgatta őt, a Komszomolt. ,

Majd rákezdett egy másikat, 
a világifjúság dalát, 
s ím beledördült fenn az ég, 
nyakunkba küldve záporát.

Ijedten fröcskölt szét» a tér, 
de fenn a kórus bizton állt, 
égig röpítve dallamát:, 
hogy földön-égen ifjúság.

Ügy állt, hogy szinte szárnyra, ke. 
az eső homlokukba vert, 
s megállt a tér és nézte őt, 
mint őket nézi most e vers.

Hát zúgj csak nyári nagy eső, 
suhintsd nyakunkba záporod, 
dalunk tüzet nem mossa víz, 
szívünket el nem áztatod.
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Dörmőgj csak lucskosan vad ég  
ugrálj csak nyugati vihar, 
tudjuk már: mi a Komszom 
velük megy minden fiatal

Az eső egyszer csak megái 
de mi már soha, sohasem 
mindig előre zúdulunk, 
akár a zápor, győztesen

Viharban szólt róla a dal 
Ránkbízta mostan a világ- 
a békét kell megvédenünk 
s meg is védjük, mi ifjúsági

üucsü t'e le t

•  *
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A  P O L G Á R H Á B O R Ú  R E G É N Y E
ALEXEJ TOLSZTOJ: GOLGOTHA C. REGÉNYÉRŐL.

1914. szélütése vágta földhöz a polgári világoii. Azóta a halál áll 
mögötte, elháríthatatlaiiul, mindenütt jelenvalóan. A gazdagságok, nyers
anyagok, gyarmatok szabályos megemésztésének évtizedei, a hatalmak 
és emberek öncélú jóllakásának, csalóka kényelmeskedésének, és terpesz
kedésének viszonylagos egyensúlyának évtizedei, a fokozatosan előre
haladó, a társadalmat lassan és lomhán átható tenyészet évtizedei véget 
értek; a látszólag oly civilizált, rendezett polgári világból a katasztrófák 
világa lett. A kapitalizmus haláltánca végigsöpör minden kontinensen.

Az 1917-es év egy új világot harangoz be: a régi társadalom haláltusái 
egyszersmind egy új társadalom születési fájdalmai. A cári birodalom 
teljes összeomlásából óriásként emelkedik fel az Októberi Forradalom: 
nemcsak orosz, nemcsak európai, hanem egyetemes esemény. Senki sem 
ment el és senki sem mehetett el csukott szemmel ez esemény mellett; 
mindenkitől állásfoglalást követel ez és nem tűri a  pártatlanságot. Év
ezredek vízválasztója. Ezt mindenki érzi, akár igenii, akár elátkozza. 
A legközönségesebb nyárspolgár is izgatott lesz, ha a szovjet forradalom 
kerül szóba: átkozódásának felhőszakadásában egy világtörténefi telt aka
ratlan elismerése csapódik ki, a föld legeldugottabb zugába is elhatoió 
világtörténeti tetté. A legtöbb nyugati ember nem tud valami sokat a Szov
jetunióról, alakulásáról, problémáiról, teljesítményeiről, de érzi benne a 
sors lehelletét, érzi, hogy az „orosz kérdés1* mindenkit érint, hogy ebben 
a kérdésben nincs helye a közömbösségnek. A két világ antagonizmusa, 
az aláhanyatló polgári világé és a szocializmus felemelkedő világáé a husza
dik század lényeges tartalma: semmi sem érintetlen ettől, mindent ez be
folyásol, a legsokféiébb és legellentinondástelibb módon von bele mindent 
e világátformáló küzdelembe.

A huszadik század írójának feladata, hogy birkózzék ezzel a nagy 
témával, hogy kimondja és. ábrázolja ezt a z , elutasílhatatlan valóságot. 
Nem könnyű, nem egyszerű feladat: valamennyi társadalmi erő és össze
függés mélységes ismeretét követeli meg, csalhatatlan igázságszeretelet, 
lelki rettenthetetlenséget, soha nem csüggedő hitet az emberiségben, 
alkotói képességet, amely minden részletben az összfolyamatot veszi 
észre, a halódót és a születőt, az önkényest és a törvényszerűt, a^t a 
valódi és nagy realizmust követeli meg, amely csak a valóságot ismeri el, 
de nem zavarja össze kora valóságát az ellenőrizhetetlen és gyakran 
véletlen benyomásokkal, a felület fény- és árnyjátékaival, azzal a többé
ke vé^bbé eredeti móddal, amellyel az egyik pszichológizálva köszörüli a 
torkát, a másik meg hangulatosan köpköd. Semmi sem valótlanabb azok
nál a regényeknél és elbeszéléseknél, amelyek makacsul tolakodva arról 
számolnak be, hogy mi megy végbe Maiér úr lelkének legeirejtettebb 
redőjében, amikor a fogát pucolja vagy együtt alszik valakivel, vagy 
amikor felfedezi, hogy felesége megcsalja a barátjával: meg vagyunk győ
ződve arról, hogy Maier úr, valamint felesége és barátja rendkívül 
bonyolult lelki élet tulajdonosai, hogy minden lehet.«égés knniulexiet 
magukban cipelnek, hogy egyáltalán nem oly könnyű bek bújni a bőrükbe, 
szívesen elhisszük mindezt, de végül is nvt törődünk mi mindezzel? 
Valaha ez valóság volt: 1914, előtt, a polgári világ kitörő katasztrófája
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előtt, kéUigbevonliGtalLanul feladat volt az, hogy lemeztelenítsék Maier 
úr barátja s felesége legbonyolultabb lelÎ i redöjéí és ebben a csillogó 
porladozásban, a személyiség eme patologikus feloldásában közvetve az 
általános társadalmi enyészetet ábrázolják; az olyan irók, mint Mareel 
Proust, mint James Joyce kínos lelkiismeretességgel vállalták ezt a feb 
adatot cs elég világossá tették a gondolkodó kortárs számára, hogy e 
polgári világ tökéletesen megérett arra, hogy gázban elillanjon és robba
násokban elpusztuljon. A polgári regény Goethe, Balzac, Dickens müvei
ben nagyszerű módon felemelkedve, elérve legmeredekebb csúcsát Leo 
Tolsztoj óriás teljesítményeiben, ősziesen süllyedve alá egy Gustav Flaubert, 
egy Thomas Mann aggasztó tökéletességében, befejezte n maga ciklusát: a 
polgári világ, a polgári személyiség ellentmondásos fejlődése és feltár tha
tatlan szétesése ábrázol ódik és zárul le ezekben a regényekben.

A polgári regény e nagy mesterei egyáltalán nem arra törekedtek, 
hogy az elszigetelt egyén magánéletét fürkésszék ki, legtitkosabb búvó
helyein, vagy hogy egyáltalán a magánéletet, mint az egyedüli valóságot 
ismerjék el: hőseik sorsában társadalmi-történeti sorsokat alakítottak, a 
történelem számukra nem idegnyaláb, hanem történeti helyzetek, általános 
tendenciák és viszonylatok csomópontja volt. A polgári társadalom meg
hirdette a szabad személyiséget, ez volt a vezérmofívuma, erkölcsi igazolása. 
A nagy polgári regényírók ilymódon azt a feladatot vállalták, hogy meg
vizsgálják a polgári fejlődés minden fázisában, menmiben felel meg a 
valóság a humanista eszménynek, mennyiben képes a kapitalizmus a sza
bad személyiséget megteremteni, s mennyiben ütközik össze a szabad 
személyiség az őt környező polgári világgal: a .,Wiíhe:m Meister“ opti
mista humanizmusától Leo Tolsztojnak a polgári világról ejtett könyör
telen halálos ítéletéig, valamint Thomas Mann mély ironikus lemondásáig 
és végezetül Mareel Proust, James Joyce és a hozzájuk hasonlók köny
veiben a személyiség nihilista-pszichológiai szét foszlósáig és elpárolgásáig 
vezet a polgári regény, a polgári társadalom útja. A polgári világ teljesen 
kilúgozott; ha' belőle indulunk ki, már semmi újat nem mondhatunk róla, 
s minden író, aki fogva marad henne és témájául választja a nélkül, hogy 
túlmenne rajta, az előtt a választás előtt áll, hogy vágy gyáván és 
opportunista módon kürülhazudja a valóságot, vagy a pszichológiai szé
gyentelenség, pesszimista emhermegvetés és cinikus tanácstalanság vissza
taszító kotyvalékát tálalja fel. A polgári irodalom mindkét fajtáját una
lomig ismerjük.

Az oroszországi szocialista forradalommal egy új valóság kezdeit 
kialakulni, 1917. óta nemcsak egy halódó, hanem egy születő világ is lé
tezik. E sorsfordulóiig a polgári valósággal csak a szocializmus eszméje 
állott szembert. A munkásmozgalom ugyan valóság volt, de nemcsak 
ellenlábasa volt a polgári világnak, hanem befolyásolt ja, sőt helyenként 
fertőzöttje is: az oly őszinte és megvesztegethetetlen demokratikus író, 
mint Heinrich Mann helyesen figyelte meg e kettősséget és néhány regé
nyében fel is fedte kíméletlenül. A munkásélet és munkásmozgalom polgári 
világon bclültnaradó ábrázolásaiból születhettek hasznos és értékes köny
vek, de nem véletlen, hogy a nagy . és lényeges polgárregények mellé vagy 
velük szembe nem került egy épolv nagy és lényeges munkásregény. Az 
sem véletlen, hogy egy orosz író már 1917. előtt átlépte a polgári regény 
határait és valami újat hirdetett meg, a szocialista humanizmus hajnalát; 
csak Maxim Gorkij előlegezett és csodálatos nekiindolásokban és ikezdei 
menyekben egy olyan világot, amelyben tökéletesen más az ember viszonya
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az emberhez és a személyiségnek a társadalomhoz, mint a polgári regé
nyekben visszatükröződő világban. Gorkij nem azén iv..;< u i-ui a polgári 
világon, mert a proletariátusból származott (a nyugati világ legtöbb 
mimkásírója nem különbözik elvileg többi kollégájától), na nem azért, mer' 
csak Oroszországban érlelődött ki a munkásmozgalom új típusa, a régi 
társadalom végsőkig következetes ellenlábasa. Gorkij már 1917. előtt olyan 
valóságra talált, amelynek hasadásain és sebein az új, elrejtett valóság 
villogott keresztül: a nyugati munkásmozgalom funkcionáriusának pol
gári vonásai félreismerlietetlenek voltak, de az orosz forradalmárt nem 
a polgári világból vett anyagból öntötték 1917 ben ez új valóság utat 
tőrt magának és azóta azt kiáltja a huszadik század írójának: Hic Rhodos, 
hic salía! itt a te világod, itt a valóságod!

Ennek a korszaknak nyugati regénye is ott kezdődik, ahol a polgári 
regény bevégződött: a polgári világ száz színben pompázó enyészetével, 
a polgári lét kétségbeejtő kérdésességével, a halál táncba belesodort szemé
lyiség rikító maszkjával, grimaszaival és szeszélyeivel, 1914. mennykő- 
csapásával, az alkony irónikus színeivel és fekete lángjával. Az új regény 
nagy tartalma viszont az emberi személyiség megmentése, megújulása és 
visszaállítása, a hazugságnak, a bonyolult automatizmusnak, a felizgatott 
unalomnak, a kéjvágyó nihilizmusnak, a civilizált embertelenségnek, a 
kapitalizmus szörnyűséges elfajzásának legyőzése: hosszú út, szenved-'steli 
út egy olyan világból kifelé, amelyben az emberek beteg állatokká váltak, 
idegessé, kegyetlenné boldogtalanná, -— be a nagy, egyszerű-.és közös fel
adatok* az alkotómunka, a megszabadító i t t  világába. Az ember fel
nevelése a kollektív létre, az öntudatos beieilleszkedésre a társadalmi 
szervezetbe, az általános célokkal, teljesítményekkel és fá adózásokkal 
való azonosulásra és ezáltal az önmagával való azonosulásra, a nagy 
tevékeny és értelmes életre, amely túlcsordul az egyesem és a múlandó 
Én-t kiviszi a halhatatlan Mi tengerére — ez a tartalma az új regénynek, 
amely nem polgári többé, hanem szocialista.

Az új regény témája adva van, — gazdag, sokrétű, kimeríthetetlen és 
végtelen variációkban alakítható. Alexej Tolsztoj regénye erős és komoly 
kísérlet a téma megragadására és az új világ, az új ember születésének 
ábrázolására. Nem annak az olvasónak írta, aki visszariad a huszadik 
század valóságától s aki az irodalomtól nem megrendülést, hanem ernvédést 
vár, A könyv .tartalma a forradalom, a polgárháború tisztítótüze, a káosz, 
amelyből egy új rend tör elő, amelyből a túlélek megtisztulva és meg
szilárdulva jönnek ki. Annak az írónak, aki regénye témájául az új világ 
hosszadalmas és kínnal teli születését vállalja,, félelem és érzelgősség nél
kül kell a forradalom szemébe pillantania. Nem szabad szépítenie, eszmé
nyítenie az eseményeket, nem szabad meghamisítania a valóságot, az iga
zat kell mondania. Csak a kérlelhetetlen realista, perszonálúniób-m a té
vedhetetlen humanistával — érett e feladatra. Tematikája két szemű-miből 
is veszélyes. Egyik veszélye az, hogy a forradalmat úgy nézi mintha 
csupa hős műve volna, aki megver egy sereg gazembert, hogy az embere
ket úgy rajzolja, mint megtestesült jelszavakat, vándorló plakátokat, 
beszélő és cselekvő alapelveket belső ellenmondás nélkül, s az események 
történelmi nagysága mellett elfelejteti a csúnya részleteket, a vért és 
szennyet, az emberit és embertelent, a keserű mellékízeket a zavaros csa
padékot, ami nélkül semmi nagyot nem lehet végbevinni a földön. Másik 
veszélye az. hogy csak az izgató, megzavaró szokatlan részletek mozaik
jait veszi észre, szörnyű vihartól lovasodon embereket és helyzeteket és
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a benyomások vgd tömöttsége okán elfelejti a nagy összefüggéseket, az 
az elszabadult molekulák látszó] „ o s  cikk-cakkfutásában a társadalmi- 
vááágtörténeti törvényszerűséget. Alexej Tolsztoj sem az egyik, sem a 
másik hibába nem esett bele: regénye kíméletlen és mégis optimista, 
szenvedélyes és mégis a szó legszigorúbb értelmében objektív.

Miben áll a művészi objektivitás lényege? Természetesen nem az elő
kelő távolállásban, hanem ama tudományos hűvösségben, amellyel az atom 
bomlását, vagy valamely kémiai anyag reakcióját figyeljük: a nagy író 
együtt örül és szenved, együtt él és hal alakjaival, müve a gyűlölet erejét 
és a szeretet hatalmát lehelli, Még kevésbbé lehet az olyan írót „objektív“- 
nek nevezni, aki a pártatlan döntőbírót játssza és arra a végköveik -/'elésre 
jut, hogy minden ember kényszerítő motívumokból cselekszik, mindegyik 
a-z élethez való jogát védi, mindegyik a saját sorsát éli meg és ezért egyik 
oldalon sem található meg az igazi pozitívum; az ilyen író nem látja a 
fáktól az erdőt, csak száz részletet lát, egyik részlet a másiktól csak 
mennyiségileg különbözik, itt valamivel több fény, ott valamivel több 
árnyék, itt valamivel több jóság, olt valamivel több rosszaság, „m ind
nyájan, mindnyájan emberek vagyunk“, — de nem látja a minőségi 
különbséget, nem látja, hogy többek vagyunk, mint egyes emberek, hogy 
bennünk és általunk társadalmi fejlődések mennek végbe, hogy tíz a 
döntő, vájjon az egyén egyéni sorsának ösvényén történelmileg előre vagy 
hátra tart-e. Éppen a teljes művészi objektivitás parancsolja, hogy a 
művész művében a keletkező oldalán álljon az elmúlóval szemben, hogy 
elismerje az új rend magasabb jogát a régi ellenében: Balzac mint magán
ember monarchists, az änderte régime pártembere, de az író Balzac nagy
szerű objektivitása megcsúfolja magánvéleményét és az elevennek ad 
igazat a halottal, a haladónak a visszatekintővel szemben.

AÉxej Tolsztoj a régi rendből származott, régi orosz grófi nemzetség
ből, amely nem egy akaratos személyiseget szült. Hagyományai a „fehé
rek“ láb ..Jet késztették, társadalmi eredete és személyes ízlése szemben
állót t a .fiatal szovjet hatalommal. De ez az okos és művelt gróf több volt 
a grand-seigneurnél, férfi volt, aki Oroszország nagyságát, felemelkedését 
akarta, ai:i a társadalmi fejlődést értő szemmel és elfogulatlanul figyelte 
meg, történelmi felelősségtudata tű lemelkedett rokon- és ellenszenvei ma
gán! gyén. Legtöbb barátja és bajtársa a kommunistaellenes oldalon ál
lott, nemcsak az ostobák és szűkkeblű egoisták, hanem számos rokon
szenves, kellemes és becsületes ember, — a másik oldalon valami új, 
idegen, szörnyű dolog támadt, ott hazatért emigránsok küzdöttek, fogság
ból, száműzetésből, illegalitásból kilépő hivatásos forradalmárok, cafran- 
gos egyenruhája analfabéta parasztok, úgy látszott, hogy a káosz nyúj
tózott ott fel fenyegetően. És m ég is ... Minél pontosabban figyelíe meg 
e megvesztegethetetlen hazafi és igazságkereső c fejlődést, minél elgondol
kozol teában k-'rdezte meg önmagától, miért is küzd az ellenforradalom, 
minél jobban megmutatták a tények, hogy a forradalom látszólagos 
„kaosza“ mögött egy példátlanul álló. rendező erő nő fel, hogy a rosszul 
fc!fegyverzett, hiányosan fegyelmezett, újból és újból szétugrasztott vörös 
hadosztályok mögött megreudíthetctlen eltökéltség, egyedülálló alkotó 
energia ég, annál ma kacsa bbrtí, annál el utasíth atatlanabhul tört fel a meg- 
i . „  Ólt von az igazi. Oroszország, ott van a nép szíve, ott az eljövendő
napok fénysugara.

1’ :\ n G >f' f cty Hr.zt. W:dim Petroyjcs Roscsm,
bee?aides, bátor orosz hazafi átmegy a „fehérekhez“, Kornilov- és Peni-



.kin tábornok tábora te. Lassanként kérdések merülnek fel benne, két
ség és leküzdhetetlen gondolatok. Kik ezek a baj társak és mit akarnak
— és kik ezek, a másikak, akii; eilen ke're és halálra háborút viselünk?

„Ezeknek az embereknek, a tisztek és junkerek maroknyi csoport
jának az ő felfogása szerint a kereszleslovagok fehér köntösében kellett 
volna járnia. Hiszen ők emeltek pallost a lázongó csőcselék és annak 
vezérei — ördög ismeri ki magát köztük, németek- e vagy antikrisztusok,
— úgyszintén a csőcselék kiszolgálói és csatlósai ellen. Ilyen eszmékkel 
telítetten kerüli Roscsin a Dcn-vidékre.

De a tiszti dán-dókon, pohárcsemgés közt, rémes volt neki hallgatnia 
a testvérgyilkos vitézkedéssel való lármás kérkedést. E fiatal, valamikor 
talán jóképű „keresztes lovagok“ arcvonásait az ölés, a megtorlás, a 
bosszú telhetetlen szomja torzította el: ott álltak a kilencvenötfokos 
bundapálinkával tele poharakkal és halálhimnuszt énekeltek annak tisz
teletére, aki az utolsók utolsója volt, akinek még a hamvát is szerte
szórta a szél, mint hajdan az Ál-Dimitrijét és ha azt a sok vért, amit 
erőtlen akarata kiontott, mind lehetett volna gyűjteni, akkor bizony a 
nép elevenen belefojtotta volna ebbe a feneketlen vér tengerbe...

Ügy látszott — és Roscsinnak ezért volt örökösen dühös fintor az 
arcán —, hogy ezredbeli társainak ez a halál-himnusz (a cári himnusz,
— E. F.) volt egyetlen vezéreszméje . . .  Megtisztítani Oroszországot a 
bolsevikektől és bevonulni Moszkvába . . .  Harangzúgás . . .  Denikin fehér 
lovon vágtat a Kremlbe. . .  Igen, eddig ez még mind érthető. De ami 
azután jönne, ami a legfontosabb? A nemzetgyűlést emlegetni például 
egyszerűen illetlen dolog volt a tisztek között. Szóval: himnusz egy hul
lához, ennyi az egész?

Mi hajtotta ezeket az embereket a harcba, halálba? Roscsin arca 
dühös fintorba torzult. . .  Kitárt mellel menni a golyó elébe és aztán 
martiakocsiten  pálinkázni, ez nem hősiesség, ez elavult dolog volt. Ezt 
bátrak és gyávák egyaránt megtették. A halálfélelem leküzdése minden
napos jelenséggé, az élet olcsóvá lett.

A hősiesség ott kezdődik, ha valaki egy meggyőződésért, egy igazságért 
áldozza fel magát. Es itt megint csak dühös fintor, örökös tépelődés 
következett. . .  Micsoda igazságban hittek az ő ezredtársai? Miben hitt 
ő maga, Roscsin? Oroszország dicső tragikus múltjában? De hát ez egy 
megtörtént valóság volt és nem igazság. Az igazság a mozgásban, az 
életben rejlik, nem poros fóliánsok agyonolvasott lapjain, hanem abban, 
ami a jövendő felé áramlik.

Micsoda igazság nevében kell halomraölni az orosz parasztokat? 
(Hacsak nem a moszkvai harangzúgás, a fehér ló, a szuronyokra tűzött 
virágok kedvéért). Ez a kérdés kezdett Vádim Petrovics tudatában meg
villanni, mint a vízbeejtett kő-nyomán a buborék. Itt kezdődött az ő 
keserves széttépettsége. Idegen volt tiszt társai közt, ö volt a „vörösga
tyás“, a „csepp híján bolsevik“ . . .

Még nehezére esett beismerni,. . .  hogy úgy látszik, ő reménytelenül 
eltévelyedett, hogy egyre kevésbbé érti, honnan ered s növekszik lidérc
nyomásként a „lázongó csőcselék“ ereje* hogy az a magyarázat, mintha 
a bolsevikek félrevezetnék a népet, egyszerűen borzalmas hülyeség, mert 
még nem tudni, mi micsodát idézett elő: a bolsevikiek a forradalmat, 
avagy a nép a boLsevikieket s hogy ő, Roscsin, most senki mást nem 
okolhat, csak saját magát. . .

Délben ért oda (Roszíovha — E. F.) és az állomásnál bérkocsira ült.
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A valósra nem k-heJctl ráismerni. A Szaclóvaja :. . « söpörve, a fák 
megnyestgeíve, a hölgyek ’kiöltözve, fehér ruhákban sétálták a/, á iu>okos 
oldalon, a tükör-fényes kirakatok előtt.

Roscsin ide-oda forgatta fejét a kocsiban, Kátyút kereste szemével. 
Ördög tudja, mi ez itt? Megint egy elfelejtett álom képei, úgy imbolyog- 
tak ezek a nők ódivatú, toüas kalapokban, fehér fátylakban . . . Fehér 
lábacskák suhannak az aszfalton, amelyet mogorva házmesterek mostak 
tisztára, egyetlen vér csöpp sem látszik ezeken a fehér harisnyákon... 
Ezért harcol tehát a hátvéd Velikoknvázseszkájánál! Negyedik hete vias
kodik Denikin a vörös hadikkal. Ez hát az igazság, az bizonyos, egy
szerű — akár a kétszerkettő — igazság, amelyért a fehérek háborúja 
folyik!

Roscsin keserűen elmosolyodott. Untig ismert szürkészöld egyen
ruhákban, vadonatúj sapkákban németek álldogállak egy utcasarkon, 
mint akik otthon érzik magukat. Ali, az egyik, monokliját lelökve, épp 
kezetcsókolt egy magas, kacagó, fehérruhás szépasszonynak . . .

— Kocsis, gyorsabban!
Igen, ez az. ez a „fehérek háborújának“ igazsága. Oroszországért 

vívott háborúnak kellene lennie a „nemorosz” bolsevizmus ellen. De mi 
az, hogy Oroszország? Halálhimnusz, lovaglás a Kremlbe, fehér paripán, 
orosz munkások és parasztok holttesten át, ünnepi harangzúgás, csillogó 
egyenruhák, pompázó pópa-ornátus — és aztán, mi van aztán? Hiány
zik a fehérek háborújából, hiányzik az cllcnforradalondió! a jövőbe törő 
nagy alkotó eszme, az igazság. Akadnak soraikban pompás, szeretetre
méltó emberek, de mindannyian vissza akarnak menni, az egyik az alkot- 
mányozó gyűléshez, a többiek még messzebb, a halálhimnusz idejébe — 
és az elmosott, ellenmo'ndásos politikai halluciánációk között csak egy 
közös valóság mutatkozik: elegáns asszonyok mindannyian fehérbe öl
tözve, asszonyok, akik mintha valami elfelejtett álomból jönnének, fehér 
lábacskáik siklatlak a fényes aszfalton ós senki sein látja a vért, amely
ben gázolnak. És a sarkon egy német liszt áll (de lehet angol, francia 
vagy amerikai is), kezetcsókol egy hölgynek és az idegen uralom hal
kan csörög a fehér győzelem Oroszországa fölött. Ez a vég Ismét az üres, 
kilúgozott, eszméletlen polgári világ. Párizsi kalapok, berlini botok, lon
doni vagv washingtoni hitelek és a játék hölgyeim és uraim, a nevető 
enyészet fehér játéka megy tovább. Ott azonban, ahol a „vörös ördö
gök“ vannak, ott egy nagy eszme sző és fon, ott valami újat akarnak és 
cselekszenek, ott Oroszország nő, máskép, mint egykor, erőteljesebben, 
öntudatosabbsn és emberhez méltóbban. A valódi történeti objektivitás 
az, amely elég bátor ahhoz, hogy saját származása és sokféleképpen 
táplált előítéletei ellenére kimondja és művészileg alakítsa ezt az igaz
ságot.

Bizonyos, hogy a fehérek táborában sok tisztességes és rokonszenves 
ember van, bizonyos, hogy a vörösök sora Miau akad néhány csavargó, 
kalandor, sötét figura, de nem ez a döntő. Az élet nem olyan egyszerű, 
hogy az egyik oldalon angyalok, a másikon az ördögök, az egyik olda
lon a jók és a másikon a rosszak küzdenének, emberek vannak itt is, 
embereik vannak ott is. A földbirtokos X talán különb jellem, mint Y 
paraszt, mint ahogy N munkás talán nagyobb és büszkébb jellem M 
gyárosnál (számos esetben fordítva is lehet), de nem ezt kérdezi a világ- 
történelem. nem ezt a nagv realista rerténvírö a- emberek fejlődnek: 
a mindenkiben benne rejlő lehetőségekből az egyik megérik, a másik
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elszárad és a valódi regény végén a vezető alakok nem ugyanazok már, 
akik kezdetben voltak, nyertek vagy veszítettek,, emberi szubsztanciájuk
ban. És az ember eme fejlődése nem véletlenül megy végbe, nemcsak 
egyéni hajlamokból, — az embert a világ formálja, társadalmi helyzete, 
az általános irányzat, amely melleit állást foglal. Nem véletlenül torzul 
el, mint Roscsin megfigyeli bajtársainak „fiatal és finom arculata attól 
a türelmetlenségtől, hogy öljenek, büntessenek, hosszút álljanak“: több
ről van szó, mint a fiatal és finom arcokról, magáról az egész emberről. 
Az ellenforradalom embereit az a hamis ügy deformálja, amelynek szol
gálatába szegődtek, ez csúfítja meg és torzítja el őket: a nélkül, hogy 
tudatában lennének, emberségük egyre jobban clsatnyul, képességeik el
petyhüdnek, jellemük szétesik, Ha kezdetben valami homályos eszméért 
harcoltuk is, e fakó láng kialszik és csak az önmagáért való győzelem, 
a harangzúgás, a pezsgő, a fehérbe öltözött asszonyok, a bosszú, az egyéni 
előnyök, az anyagi elégtétel üres reménye marad meg. s egy jelentéktelen, 
a múlt tartalékaiból élő élet. Az ember (mint az oroszok mondják) „volt
emberré“ válik, emberhüvellyé, amely eljátszotta és elfecsérelte életét, 
hacsak nem menekült el időben, mint Roscsin, a társadalmi paralízis elől, 
átmenve a jövő táborába.

Ott az embereket az eszme formálja, amelyet szolgálnak, ott arról 
van szó, hogy a polgárháborút befejezzék, hogy a népért és a népnek 
valami újat építsenek föl, gigászi terveket valósítsanak meg, Oroszorszá
got, a „niesevó“, az írástudatlanság, a középkori kézműveskedés, a föld 
szunnyadó kincseinek és az elpazarolt munkaerőnek elmaradt országát 
átváltoztassák a kollektív tevékenység, a kielégíthetetlen tudásszomj, a 
pezsgő munka, a legmagasabbfokú termelékenység példaadó országává, 
a győzelmes szocializmus országává. Ez a történelmi erő névtelen mun
kásokból, parasztokból, vöröskatonákból — szigorú szobrászként — a 
jövő embereit vési ki. A durva és kemény arcokból fény csordul, mint 
napfény a bozontos erdőkoronán át. A polgárháború vérgomolyágából, 
a csaták, menetelések, visszavonulások és rekvirálások között beszélgeté
sek fényiének fel, amelyekben a születő világ egyszerű és hatalmas igaz
sága ad hírt magáról.

Sarigin, a fiatal haldokló vöröskatona így beszél egy fiatal paraszt- 
asszonyhoz, akit szeret, aki ápolja őt, s aki, mikor részt vesz a rögtön
zött frontszínház munkájában, addig nem sejtett képességeket fedez fel 
magában, a színészi tehetséget. „Tudom, hogy meghalok, ez nem támaszt 
bennem kétségeket. . .  Szeretném, ha nem felejtene e il .. .  Petrográdi 
vagyok, a Vaszilcvszki Gsztrovról. Az öregem lakatos, én ipariskolába 
jártam, apámmal együtt dolgoztam, ő  csiszolt; — én is csiszoltam, — 
ő gyalult, — én is gyalultam. Közben hallgattunk nagyokat. Aztán elmen
tem a balti hajógyárba dolgozni... Ott nyílt ki a szemem a födologra, 
hogy miért élek. Kezdődött a lázas töprengés, a türelmetlen kedés. Ha 
egyszer a magasság feléd intett, — egy percig sem maradhatsz a mély
ségben. . .  Na aztán, jött a háború, haditengerészetbe soroztak — az 
ember véresre harapdáita száját dühében..  . Nem tudja elképzelni, 
Aniszja Konsztantinovna, milyen volt az, mikor megláttam azt az élő 
embert, akit mi magunk gondoltunk cl, magunk harcoltunk ki, magunk 
teremtettünk magunknak . . .  Hát hogy is lehetett volna magát elengedni, 
hogy megint lehajtott fejjel barangoljon magában? . . .  Mire való akkor 
a forradalom! Nem, ez nem lett volna h elyes:., magának színésznőnek 
kell lennie . . .  Maga minden frontot meg fog rendíteni. . .  Mire vége lesz



a polgárhABorünak — világhírű színésznő lesz magából. . .  Ez a maga
útja ' . . Csak ne legyen gyenge. . .  ö  még sokat fog dalolni magának, 
de maga ne hallgasson rá. Aniszja Konsztonlinovna, szeretnem bebizo
nyítani magának: nincs joga magánéletre. D rága!.,. Miért fordul el?. 
Most pihenek kicsit, összeszedem magam, mert még mondanom kell vala
mit . . . Egy fontos bizonyítékot kifelejtettem . .

S aztán a fiatal vöröskatona meghal — de műve él, túléli őt, felnő 
a fiatal parasztasszonyban, kinek lelkében a forradalom fáklyája meg- 
gyujtolta a művészet lángját.

Vagy: az ezred búcsút vesz halott népbiztosától. Midőn már mind
annyian elbúcsúztak a halottól, Latyugin vöröskatona, egy merész, ön
fejű, mindig a maga útját járó ember, felszalad a dombra, amelynek 
mélyébe tálán már a szkíták is eltemették halottaikat. „Megölték — 
kiáltott — halálos elcnségeink megölték a mi legjobb bajtársunkat. Ö 
tanított meg rá — miért van ez a fegyver a kezemben . . .  Az igazságot 
kiharcolni. . .  Ezért, csak ezért van ez az én kezemben. . . .  Ö is igazsá
gos ember volt, egészen a m ién k ... Arra tanított: ha egyszer megszült 
az anyád és te megláttad ezt a napvilágot, nincs egyéb dolgod: az igaz
ságért harcolj . . .  kérem az ezredparancsnokot és Babuskin komisszárt, 
vegyenek fel engem a pártba. . .  Lelkiismeretem diktálja ezt énnekem 
itt, a holttest fölött, a zászló fölött. . .

Vagy a vörös hadsereghez csatlakozott és végül ezredparancsnokká 
lett Teljegin mérnök beszélgetése Szapozskovval, az egykori anarchistá
vá!, aki a polgári világgal szemben a szabad személyiségei védelmezi. 
Teljegin a feleségéről beszél, Dúsáról, akit elveszített és ismét megtalált: 
„Milyen erős szellemileg. Örökké küzd a megújulásért, tisztaságért, 
tökéletességért . . .  Egyszerűen megrendít . . . “

Es tovább: „Szcrgej Szergejevies, mi felfokozott életet élünk: élet 
vagy halál — ebben összegeződik minden. Es — élünk! Es hogyan élünk 
ezzel! Az asszonyokhoz való viszonyunkban minden kicsinyességet meg 
kell szüntetnünk... A szerelmet őrizni kell. Mindig résen kell állni! 
Megpróbáltad valaha, hogy szerelmed szemébe süllyeszd tekinteted? Az 
élet csodája ez . . . “

Szergej Szergejevies nem felelt. .Sapkája lassan a nyak&zir tjére csú
szott — ismét a tejútra bámult.

„Ott valahol egy szakadék van a világegyetemben — mondotta —, 
egy csillagtölan sötét hely, melynek körvonalai lófejre em lékeztetnek... 
A fényképen egészen ijesztő benyomást gyakorol Eljön majd az idő, 
amikor nj-gértjük, egyszerűén és nyilvánvalóan, hogy nincsen iszonyt- 
keltő felmérheti fen  tér. Testünk minden atomja hasonló, felmérhetetlen 
csillagrendszer. És itt éppen úgy, mint ott — végtelenség. És mi magunk 
is végtelenek vagyunk és minden végtelen bennünk. És te és én ezért 
a végtelenségért küzdünk a végessel szemben . . . “

Vagy Roscsin, aki megtalálta útját a forradalomhoz, szörnyű élmé
nyek után megtalálja feleségéhez is az utat. Tisztázatlan, szaggatott sza
vakban, amelyek úgy repülnek tova, mint a levelek a viharban, megpró
bálja fejlődését elmondani:

„Kutya, a feladat mérhetetlen, példátlan ... Nem is álmodtuk, hogy, 
mi fogjuk megvalósítani. . .  Emlékszel — hiszen sokat beszéltünk róla, 
—, milyen értetlenül álltunk szemben a történelem fordulatával, a nagy 
civilizációk pusztulásával, és. a szánalmas paródiává alacsonyodon esz
mékkel szem ben... A frakking alatt — a barlanglakó ös szőrős tmT< . .



Hazugság! Hályog Imiit le a szem ekről!... Egész mull link — vélek és 
hazugság! Az emberi Oroszban szülte m eg. . .  Az ember az emberség 
jogát követelte az emberiségnek. Ez nem ábránd, ez eszme, szuronyunk 
hegyére tűzött gondolat, ami megvalósítható .,

Igen, ez az új igazság, a szocialista forradalom hatalmas filozó
fiája. Az ember kínnal teli szülési görcsök között jön a világra, menny
dörgés és villámlás közepeit. A vihar rázza bölcsőjét. Első kiáltása bele
vés z a fegyverdörgésbe. Arca égő erdők és települések visszfényében 
lobog. Nehéz lesz neki, az új kor emberének, de félelem nélkül kel útra, 
a szenvedés veszéllyel teli útjára, amely az igazsághoz, a szabadsághoz 
és-az élethez vezet. Nemcsak a mindenkinek kijáró mindennapi kenyérért 
küzd, a javak bölcsebb és igazságosabb elosztásáért, többért küzd az 
új korszak embere. A férfi és a nő, az ember és ember tisztább és mé
lyebb viszonyáért küzd, a nagy, egyszerű és tartós érzelmek győzelméért 
küzd, a pillanat állati örökségtömeg és az idegzavar, a szőrös ősember 
és az elszabadult individualizmus lelki felelőtlensége felett, minden alkotó
képesség felszabadításáért küzd, egy olyan élet lángjáért, amely a szűk 
Énen túl kilobog a világba, az emberi lét értelméért küzd, a világszemé
lyiségért, amelyben a végtelen tükröződik vissza. . .  „a végtelenségért a 
végessel szemben“, az emberért küzd, aki valóban és igazán ember, eg3re- 
nes derékkal járó, gondolkodó, méltóságának tudatában lévő, az álmot 
és a tettet, az eszmét és a művet, az érzést és az észt, az Ént és a Mit 
teljes egységbe kovácsoló élőlény.

És éppen, mivel a szocialista forradalom van áthatva az emberségbe 
vetett megtámadhatatlan hittől, mert lősz az ember korláttal,: n lehető
ségeiben, nagyságában, a szenvedélyeinek és előítéletéinek felhője mögött 
sütő napban, azért ébresztő és nevelő,, mint ahogyan ébresztő és nevelő 
akkor is, amikor érctalppal és csillogó homlokkal végiglépdel a polgár- 
háború regényén.

Alexej Tolsztoj, a kérlelhetetlen realista, joggal őrizkedik attól, hogy 
bármiképpen is idealizálja ezt az ébresztést és nevelést, az új ember kelet
kezését. A polgárháborút, amelyet az orosz munkásra és parasztra rá- 
kényszerít a régi világ őrjöngő ellenállása, a földesúr, a gyáros, a tábor
nok, a monarchist, a republikánus, a polgári demokrata, a szociáldemo
krata és a kapitalizmus valamennyi testőrének szövetkezése, szövetkezése 
minden ország, Németország és Ausztria, Anglia és Franciaország, Japán ~ 
és Amerika uraival, ezt a polgárháborút az író minden borzai inával 
együtt kímélet nélkül mutalja be. A ‘trilógia első kötete felcsigázó beszá
moló a polgári világ rikító hervadásáról, színpompás hanyatlásáról. A 
nővérek, Kátya és Dása, a süllyedő világ gyermekei, ösztönösen keresik 
a kiutat a szerelem, a töretlen érzelmek, o valódi megelégedés, az egy
szerű emberség felé. Privát keresik ezt a kiutat, magánéletük határozat
lan vágyaiban és keserű kiábrándulásaiban. Mikor Tolsztoj nagy művé
nek prológusát írta, még elhárítőán állott szemben a szocialista forrada
lom eszméjével, az őszinte és realista író mégis jól tudta, hogy privát 
kiutak nem léteznek, hogy az egyén nem képes átugrani saját árnyékát, 
nem szabadulhat meg a körülötte lévő társadalomtól. Kátya kitört a pol
gári élet bársonyos hazugságaiból, Dósa egyedül marad Kátya szobájában.

,,Jekaterir>a Dimitrievna szobája nyitott könyvként beszélte el Dá
mánk nővére éleiét. Ott állott a sarokban egv kis festőállvány, rajta meg
kezdett kép; fehér koszorú« lány. szeme akkora, mint a fél arca. Étihez az 
állványhoz meneküli néha Yekaterina Dimitrievna élete vad hajszájából,
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de itt sem volt menekvése. Ott állott az ócska varróasztal is, rajta kusza, 
összevisszaságban az ugyancsak félbehagyott kézimunkák, tarka ron- 
gyoc&kák, mind elfelejtve, szer ledobálva — megannyi kísérlet ez is. 
Ugyanilyen rendetlen volt a könyvszekrény: meglátszott, hogy elkezdték 
a rendezését, de azután ez is félbemaradt. Mindenhonnan félig felvágott 
könyvek kerültek elő. Misztikus, vallásos iratok, népszerű ismeretter
jesztő füzetek, regények, versek. Hány meddő kísérlet, mennyi hiába
való erőfeszítés, hogy jóravaló életet kezdjen.“

Ugyanazon objektivitással, amellyel Tolsztoj ezt a rendetlen, sarkai
ból kifordult polgári világot vázlatosan odaveti, ugyanazon objektivitás
sal festette, lelt színekben és könyörtelen kontúrokban a polgárháború 
nagy káoszát, amelyből fokozatosan és feltarthatatlanul az új rend ala
kult ki. Egyáltalán nem osztja el egyoldalúan a fényt és az árnyékot, 
nemcsak az ellenforradalom, a forradalom táborában is akadnak kétes 
exisztenciák. Egy társadalom szétrobbanása nemcsak az addig elnyo
mottak, a szürke névtelenségben értelmetlen létezésre ítéltek pályáját 
nyitja meg a titáni tettekhez és bámulatbaejtö teljesítményekhez, az isza
pot is magasra dobja fel és felébreszti egész mélységében az emberi al
világot. A forradalmi átalakulások korszakában nemcsak az ellenforra
dalomhoz, hanem a forradalomhoz is mindenféle kalandor csapódik 
hozzá, vakmerő erszényinetszök, férges szerencselovagok, skrupulustalan 
karrieristák, sminkelt komédiások, eszeveszett akasztófavirágok; s a for
radalom egyik legnehezebb feladata mindig az volt, hogy menet közben 
megtisztuljon a régi világ szemetjétől, hulladékától, rothadási termékei
től. Bronicki népbiztos a féktelen, hideg kegyetlenséggel és epedő kéj
vággyal önkényuralmát felállító zugtirannus, acélszürke szemével és egy 

} színész simáraborotvált ábrázatával: a nagy tehetségű, haiáltmegvelő, élet- 
vágytól és hatalmi megszállottságtól lázas hadseregparancsnok Szokrokin, 
aki mesés győzelem után a legborzasztóbb, önhibájából bekövetkező vere
ségbe zuhan bele; Machno, a merész, ravasz, vadállatsZerű banditavezér, 
aki forradalom és ellenforradalom között fantasztikus magánháborút vív, 
egyszer ide, másszor oda fordulva; és a háttérben a kalandos egyedural
kodó saját istenszcrűségéről meggyőződött, semmi gaztettől vissza nem 
riadó hadi népbiztos, Trockij, kinek nevét a könyv nem mondja meg, 
jóllehet alakja ott villog a regényben, — mindannyian megvesztegethe
tetlen objektivitással vannak megrajzolva. Es az olvasó kezdi megérteni, 
hogy a forradalom óriásharcát a régi világ ellen mindenekelőtt a Saját 
soraiban kell végbevinnie, hogy a hadseregekkel és a százszoros külső 
ellenállással folytatott küzdelmében mindenekelőtt a saját soraiban kell 
harcolnia azért, hogy megtisztuljon a láthatatlan ellenségtől, a múlt 
miazmáitól. - A forradalom felfalja saját gyermekeit“ mondja a polgári 
megfigyelő Nem, a forradalomnak csak meg kell emésztenie azt. amit 
n polgári világ hátrahagyott és ‘ időben kell kiköpnie a mcgemészlhetet- 
Ient.

A polgári múltból a szocialista jövőbe menő író éber megértéssel, 
érzékeny tUzlánlátással tvn-.i Ikezik az átmeneti alakokkal, azokkal az 
emberekkel szemben, akik a két világ félhomályában állanak. Alexej 
Tolsztoj regényében a munkásokat és parasztokat az eirtbcrismerő tiszta 
szeme látja és az erőteljes realista biztos keze rajzolja meg. Ennek elle
nére néha csaknem «Z'n’eb-r.nek «nt 1.'"nTn*,:'-nVivük hatnak o végső 
árnyalatok’’- «őt létük légiim n lT. gyűrődéséig és legrejtettebb sebéig 
megrajzolt férfiakhoz és nőkhöz képest, ’akik cllenniondásos Utiik



»•lairobsetirjából vagy nlámerülítek az éjszakába és semmibe, vagy ki 
lépnek a hajnali napfénybe. Nincs kimondva, de egyike a regény alap
motívumainak, hogy senki sem kerülheti meg a döntést, hogy lehelti- 
lenség a két világ küzdelmében megállni a frontok között, lehetetlenség 
átsvindlizni magunkat a Igenen és Kernen, az egyrészt-másrészt segít
ségével. A négy tisztességes, igazaágszcTető, emberi szubsztanciáját őrző 
iőszemély, a nővérek: Káty a és Dósa, a mérnök Tel jogin és a katonatiszt 
Roscsai végül is számos" tévút, kísértés, megrázkódtatás után Lenin és 
Sztálin világában, a Szovjetunió tiszta és erős napfényében találják 
magukat.

Sokkal több ez, mint merő „politikai“ fejlődés, az egész embert
megragadja és alakítja ez, az intenzív tapasztalatok, élmények, felismeré
sek, melyeknek segítségével otthont és életet találnak a kommunizmus 
zászlaja alatt.

Nemcsak az ellenforradalom következetes hívei állanak velük szem
ben, hanem azok a rendkívül nevetséges emberek is, akik ugyan „egy>. 
részről“ messzemenően kritizálják azt a világot, amelyből származnak, 
„másrészt“ viszont minden radikalizmust elhárítanak és mint a „közép 
emberei“, ama felfogásnak hódolnak, hogy az összeomló társadalmi 
rend hasadékait és repedéseit mérsékelt újságokkal, liberális reformok
kal, parlamenti indítványokkal ás ünnepi deklarációkkal kell betömni. 
Ez ingadozó „demokraták“ iszonytkeltő nevetségessége, frázisokkal elta
kart rosszindulata a művelt nyugati civilizációért lelkesedő s a „reakció“ 
és a „bolsevizmus“ ellen mennydörgő vidéki orvos, Dimitrij Sztyepáno- 
vics Buiávin alakjában testesül meg, Kátyúnak és Dúsának, az emberi 
újjászületés tisztítótüzét kezdettől a végig átélő két nővernek atyjában. 
Megsemmisítő iróniával, az olyan lélek haragjával, aki az erős jellem 
egyértelműségét az ellenségben is tiszteli, de a szivacsos erkölcsi hazug
ságot a legmélyebben megveti, leplezi le Alexej Tolsztoj a derék „demo
kratának“, Dimitrij Sziyepánovics Bulávinnak végső grimaszait.

Szülővárosába, Szamarába a cseh légió masírozott be. Az orenburgi 
kozákok atamánja mellett egy kétesértékű francia, Monsieur Jeannot 
is befut, mint „nagykövet“ ünnepelteti magát s végül mint szélhámos lep* 
leződik le. Környezetében egy kifürkészhetetlen olasz tartózkodik, Sig
nore Piccolomini, aki rejtélyes mosollyal azt állítja magáról, hogy az 
„olasz népet“ képviseli. Ezekben ö fényes alakokban pillantja meg doktor 
Buiávin az istenített nyugati civilizációt, a megmentő nyugatot, a bolse- 
vizmus meg fékez őj ét, az eljövendő orosz demokrácia tanítómesterét. 
Ban kettet adnak és Dimitrij Sztyepánovics felköszönti a nyugati vendé
geket.. „Tisztelt külföldi vendégeink, tisztelt szövetségeseink... Barátság 
ide, barátság oda, de az üzlet üzlet. Pénz beszél, kutya u g a t ... Tegnap 
még operettszervezet voltunk az Önök szemében, holmi ideiglenes alaku
lat, mond juk, mint egy fejbeütés után támadt daganat. . .  Ma már az 
egész világ tudja, hogy mi komoly kormány vagyunk, mi vagyunk az 
állami pénzalap őrzői. . .  Most aztán mi tesszük le a garast, tisztelt kül
földi vendégeink... (Ujjperecével haragosan koppantott az asztalon). 
Én most meghitt körben, magánemberként beszélek. De már előre látom 
ötletemet egész komolyságában. . .  Előre látom, hogyan özönlenek orosz 
kikötőkbe a fegyverrel, kézműáruva! megrakott hajók . . .  Hogyan jön létre 
egy gigászi fehér hadsereg. Hogvan sújt le a szigorú megtorlás pallosa az 
Oroszországban garázdálkodó rabló csürhére. . ,  A hatszáz millióból telik
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majd. . .  Tisztelt külföldi vendégeink! Segítséget, bőkezű és nagyszabású
segítséget az orosz nép törvényes képviselőinek!“

Oroszország kiárusítása, a haza kiszolgáltatása a szövetséges urak
nak, a külföldi beavatkozás saját népe ellen — ez az, amit a „demo
krata“ Bulávin hirdet. És a külföldi segítség utáni kiáltás a Monsieur 
Jeannot és signore Piccolomini előtti tisztelettudó meghajlásban csendül 
ki, akik mindketten csendben latolgatják a várható üzletet. És doktor 
Bulávin e jelentős szónoki és honfiúi teljesítmény után hazamegy és 
elárulja saját vejét a fehér titkos rendőrségnek. Kornilov, Denikin és a 
többiek a maguk ellenforradalmi egyenességében teljesen becsületes 

■ embereknek látszanak az ilyen doktor Bulávin mellett, aki „egyrészt“ a 
demokratikus nézeteket legelőnyösebb formájukban szavalja, másrészt 
viszont az ellenforradalom karját hosszabbítja meg. Denikin és Korni
lov egy halott élő halálhinmuszát éneklik és ezért harcolnak; de a Bulá- 
vinok „demokráciáról“ dalolnak és az ellenforradalomért küzdenek.

A „középutat“ kereső — akkor keresi, midőn minden út már csak 
előre vagy hátrafelé vezet, a keletkező vagy elenyésző világba —, a frá
zisokban gondolkodó és érző polgár eme fejlődése szintén a regény nagy 
témájához tartozik, mert a két világ küzdelmét nem külső eseményként 
ábrázolja, hanem elsősorban ellenmondásos belső élményként tükrözi 
vissza, mint az emberek lelkében és az emberek leikéért folyó küzdelmet.

Ezért bölcs költői mértéktartás, hogy az olyan embereket, akiket 
nem a forradalom alakit, hanem akik a forradalmat maguk alakítják, 
Lenint, Sztálint és küzdőtársaikat csak p háttérben jeleníti meg: érezzük 
lehelletüket, akaratukat, irányító és rendező erejüket, de csak ritkán 
lépnek fel, s mint történelmi személyiségek kontúrjai hatnak minden 
pszichológiai színfolt nélkül. Ez nem írói tehetetlenségből történik így, 
ellenkezőleg. Alexej Tolsztoj a szovjet hatalom építő mestereit jobban 
ismerte, mint legtöbb kortársa, de művészi értéke megőrizte attól, hogy 
a regény közvetlen cselekményébe vonja be őket, kiszolgálva ezzel nem 
egy olvasójának kíváncsiságát, de mégis veszélybe sodorva a mii belső 

, egyensúlyát. A Golgota nem történelmi regény a közkeletű értelemben, 
í egy új korszak, a szocializmus keletkező, kínnal teli küzdelemben ön

magát megtaláló és alakító emberének a regénye. Amilyen ritkán lépnek 
l fel Lenin és Sztálin saját személyükben, oly gyakran érezzük hatásukat 

és pártjuk hatását a hadsereg, az emberek és a frontok megszilárdításá
ban, a forradalom fokozatos megszervezésének és megtisztításának nagy 
folyamatában, minden egészséges és alkotó erő felbátorításában, az em
beri cs történelmi öntudat felfokozásában. Csak abban a pillanatban lép 
be Sztálin a regény cselekményébe, amikor ez feltétlenül szükséges, a 
Cáricinért (ma Sztálingrádnak hívjuk) vívott harcokban, a sorsdöntő 
csatában, melyben a sztálini sztratégia a polgárháború döntő fordulatát 
hozza létre. Akkor Denikin fehér hadserege repült szét cafatokba* e 
sztratégia koncentrált ütéseitől, húsz évvel később a bitiéri hadseregnek 
jutott osztályrészül ugyanaz a sors, ugyanazon a helyen«. .

Az orosz népnek, az orosz embernek végig kellett mennie a golgotán, 
amíg eltalált az új világ fényébe, az értelemmel és nagysággal teli életig. 
Hiba lett volna, a szovjet forradalom, az orosz munkás és paraszt telje
sítményének lekicsinylésére, ha ezt a golgotajárást eltitkolnánk és elnéz-; 

! nőnk a szocializmus keletkezése elé tornyosuló kimondhatatlan akadá
lyok fölött. A szocializmus több ma, mint jövő vízió és több, mint a 
munkásmozgalom programmja: európai szükségszerűség. Magúk az esc-



mények, a világháború, gazdasági válságok, végnélküli katasztrófák, az
anyagi elnyomorodás és lelki kiürülés, egy elavult társadalmi rendszer 
lappangó betegségei és őrült konvulziói azt kiáltják oda a népeknek, hogy 
nem élhetünk tovább úgy, ahogy eddig éltünk, a radikális megújulás 
elodázhatatlan. Ez az érzés egyre inkább felülkerekedik: s annál fonto
sabb kimondani azt az egyszerű igazságot, hogy a szocializmushoz, az 
emberhez méltó társadalmi rendhez és életmódhoz vezető út semmikép
pen, semmiesetre sem könnyű út, hogy még a legkedvezőbb körülmé
nyek között is a bátorság, eltökéltség és szilárdság maximumát követeli. 
Harminc évvel az Októberi Forradalom győzelme után a feltételek min
den európai országban összehasonlíthatatlanul kedvezőbbek, mint 1917- 
ben Oroszországban. De ennek ellenére sehol és soha nem csempészhetjük 
át magunkat a szocializmusba, mindig és mindenütt a régi világ ádáz és 
elkeseredett ellenállását kell legyőznünk, meg nem tévedő harcban nem
csak a nyílt ellenség, hanem a polgári világ láthatatlan hatalmai ellen 
fordulva, azon emberek lelkében élő bacillusok és mérgek, vétkek és 
előítéletek ellen,! akik a szocializmusról álmodoztak, de visszarettennek 
a nehéz úttól. Midőn Lenin és küzdőlársai 1917-ben merészen a szocia
lista forradalom mellett döntöttek, ez valami megengedhetetlen szörnyű
ségnek látszott: egy olyan országban, amelyben az ipar szigetét az írás- 
tudatlan parasztság fekete tengere veszi körül, amelyben az éhség, a rossz 
gazdálkodás, a korrupció, a katonai összeomlás és kaotikus állapotok 
mindent aláástak, amelyben a munkásság — a lakosság elenyésző kisebb
sége — még azt sem tanulhatták meg, hogyan kell irányítani egy kollek
tívát, egy fogyasztási szövetkezetét, ebben az elmaradott országban kellene 
a szocializmus elméletét először a világtörténelemben gyakorlatilag ki
próbálni? És Lenin és küzdőtársai, minden jósolgatás, kiátkozás, a gúny, 
a gyűlölet és árulás ágyúzása ellenére mégis megkísérelték az ugrást az 
ismeretlen új világba és a győzelem őket igazolta. Oroszország előtt csak 
az a válaszút állott: vagy kiszolgáltatja magát, vállalja állami léte meg
szűnését és nemzeti megalázását, külföldi spekuláció és gyámkodás tárgya 
lesz, visszasüllyedve a megkopott parlamenti demokrácia köz játékából 
a hosszadalmas és nyakas reakció sötétségébe — vagy a szocializmus^ 
útjára tér, bízva saját erejében, a népben szunnyadó energiákra apel
lálva. Golgota volt ez — de nem volt-e golgota teszem a német nép útja, j 
amely 1918-ban hasonló döntés előtt állva a szocialista alternatíva követ- j 
kezményeitől visszariadt, golgota azzal a lényeges különbséggel, hogy nem 
a nemzet felemelkedéséhez, hanem letöréséhez vezetett?

Egy nép számára sem volt olyan nehéz, mint az oroszok .számára, 1  
hogy a maguk kezébe vegyék sorsukat, hogy saját belátásuk, saját kéz- ■ 
deményezésük szerint rendezzék be életüket. Az orosz uralkodó osztály, ■ 
a földbirtokos, a gyáros, a hivatalnok rothadtsága az egész világ előtt fl 
ismeretes volt és senki sem vonhatta komolyan kétségbe az orosz munkás *  
és paraszt jogát, hogy lerázza nyakáról ezt az elviselhetetlen terhet és I  
felépítse saját államát, saját gazdaságát — de amint az orosz nép megsza I 
badult a tehertől, amint élni kezdett jogával, hogy úr legyen saját hazá-*  
jába-n, az egész polgári világ azonnal összefogott e példátlan vállalkozás ■  
ellen. Az összes országok és világrészek azon államfévfiai, akik a „benem- fl 
avatkozás kenőolajától csepegnek, amikor egy fasiszta diktátor megra-1 
gadja a hatalmai, ugyanazok, akik szent felháborodástól remegnek, ha ■  
önkéntes küUinílrn' nyék egy nép antifasiszta harcát támogatják, azonnal*
,,keresztesháborút“ hirdettek meg a szovjet hatalom ellen, tábornokok é s *



pénzemberek interveniáltak a szovjet nép ellen és o „demokrácia“ 
ben előszűr hadseregeiket, később kémeiket, szabotöreiket és orgyilkosai
kat küldöttek az új Oroszország ellen. Ha az orosz dolgozók szenvedésed
nek útja a szocializmushoz oly kimondhatatlanul nehéz és kemény volt,
úgy ez nem öz orosz forradalom, hanem a nemzetközi ellenforradalom 
bűne. A helyett, hogy az orosz nép a szocialista építésbe kezdhetett volna, 
évek hosszú során át arra kényszerült, hogy iszonyatos nélkülözések és
megerőltetések közepett egy ellenséges világgal szemben fegyveres erő
vel védelmezze csupasz létét. A szovjelhatalcm felállítása óta eltelt har
minc évből több mint tíz évet a polgárháború és a háború emésztett fel, 
a belső és mindenekelőtt a külső ellenforradalom elhárítása, és a meg
maradt rövid időben hatalmas ipart és mezőgazdaságot építettek fel, 
legyőzték az írástudatlanságot, fiatal népi értelmiséget képeztek ki, meg
valósították a munkások, parasztok és értelmiségiek egységét és a sok
féle szovjet nép szilárd barátságát, az első vílághatalommá fejlesztették 
a szovjet államot. És ami a döntő: új ember nőtt fel, olyan ember, aki 
tudja miért és mivégre él, akit értelmes tevékenységének és kimeríthe
tetlen életerejének tudata hat át, megingathatatlanul bízik az eljövendő 
napokban, népének és önmagának és az egész emberi nemnek fölemel
kedésében. Igaz: mindez még alakulóban van; a szovjet emberek millióit 
tölti már be ez az új valóság, más milliókban sokminden problematikus 
még, sokminden kiforratlan és megéretten, de az új világ napja fenséges 
törvényszerűséggel emelkedik feljebb, az árnyékok eltűnnek, a fények 
diadalmaskodnak. A Szovjetúnió embere sok sírgödörre pillanthat vissza, 
a nehéz évek, kemény küzdelmek, kíméletlen megpróbáltatások számos 
áldozatára, — de ha megkérdezzük, érdemes volt-e vállalnia a szenvedé
sek útját, akkor tiszta és erős igennel válaszol.

Vájjon az európai népek, akik 1914. óta szintén végigmentek a 
Golgotán, a nélkül, hogy életüket újjáalakították volna, époly tiszta és erős 
igennel válaszolnának-e, ha szenvedéseik értelméről kérdeznénk őket? . . .

Vájjon a nyugati író regénye, amely népe golgotájáról szól, époly 
optimizmussal végződnék-e, mint az Alexcj Tolsztojé, aki orosz grófként 
született és kommunista szovjet emberként halt meg?

A regény Krzsisanovszki mérnök híres előadásával végződik az 
elektromos!tás óriás tervéről. A hallgatóság között ott van az a négy 
ember, aki végigjárta a polgárháborúból az új korszakba vezető golgotát:

„Teljegin halkan mondotta Dósának:
— Tartalmas előadás. Én jól ismerem ezt a Krzsisanovszki mérnököt. 

Legyen csak vége a háborúnak, visszamegyek az üzembe, nekem is van 
egy pár gondolatom ... Dásenkám, borzasztóan szeretnék már dolgozni... 
Ha meglesz ez az energia-bázis, hihetetlen, hogy mi mindent fogunk 
létrehozni. . .  Az ördög tudja, micsoda hallatlanul gazdagok vagyunk. 
Ha egy ilyen gépezetet igazi színvonalára emelünk ‘— mit nekünk Ame
rika! Mi gazdagabbak vagyunk . . .  Elmegyünk veled az Uraiba, jó?

Dása — Ivánnak:
— Faházikóban fogunk lakni, tiszta lesz, mint az arany, jó gyania- 

szagií nagy ablakokkal... Télén kora reggel már befűtünik a kandallóba...
Rose ívin Kátya fülébe súgta:
— Tudod, milyen értelmet nyer a mi rengeteg erőfeszítésünk, a 

kiöntött -vér. az a megmérhetetlen, hangtalan kín . . Jóválessziik a vilá
got, érted? Itt ebben a teremben most mindenki kész az életét oda-mni
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ezért. . .  Ez nem üres szó — mindegyik megmutathatja sebhelyeit, a  
puskagolyó kékes nyomat a testén. . .  Es ez az én hazáin, Oroszország...

— A kocka el van vetve! — mondotta a térképnél álló férfi és úgy 
támaszkodott a mutatópálcára, mintha kopja volna. — Mi itt a barriká- 
dokon innen azért küzdöttünk, mert egyszersmindenkorra azt akarjuk, 
hogy végészakadjon az ember ember által való kizsákmányolásának.“

Ernst Fischer



SZERBLEM

A barna körte puha fűbe puffan,
Ott fekhet d  a piros reggelig,

A nap majd hosszú újjal mutat rája, 
Megkeresik a lányok s fölveszik,

A jószaguk bemegy velük a házba,
A két lány egész nap dolgozik,

A szobában körte a cseréptálon,
Ez sem pihen, egész nap dolgozik.

Lányban, körtében, ugyanaz az érzés:
Alig várja, hogy hajtása legyen.

Mindég sűrűbben erezi be testük,
Átvilágítja erős szerelem,

A körtemagban nagy körtefa erdők,
Egy-egy sejtben gyönyörű emberek.

A körte érik. A lányok vigyázzák,
Jól dolgoztatják kedves testüket.

Bennem is mennyi népemért a szándék.
Erő, akarat, járjatok, várjatok velem

Minden tettem oly igazán viríts ki,
Mint anyából a tiszta szerelem.

D a rá zs  E n d re



AZ ELSŐ NAP*

Budapesttől 21 kilométernyire, Kistarcsán, a község szélén három- 
holdas park közepén áll a Farkas-kastély. Hosszú, földszintes, tojássárga 
épület, meredek, vörös tetővel, zöld zsalugáteres ablakokkal; főbejáratát 
keskeny, oszlopos tornác előzi, amelyhez három mohalepte, csorba kő
lépcső vezet fel. A tornáctól elfutó félkilométer hosszú, egyenes nyárfa- 
sor egy szökőkút töredezett medencéjéhez .visz, majd éles szögben a park 
rácskapuja felé fáról, amelynek egyik szárnya éjjel-nappal nyitva áll; 
bárki beköszönhet rajta, kutya nincs a háznál. A kastély mögött kocsi
szín, melyet a tulajdonos garázsnak használ; más épület nincs a parkban.

A park maga gondozatlan, kedvére nő-pusztul benne a növényzet, 
százados hársak közt délszaki magnóliák, ecetfák, elvadult rózsatövek, 
.bodza, orgona, fagyai; az egykor hatalmas tisztásokra minden oldalról 
felnyomult a bozót, körülkerített egy-egy magános ezüstfenyőt s tovább
áradt, A nyárfasortól kétoldalt a pázsit helyén sűrű cserjés ül; a fasorra 
magára csak azért nem mer felhatolni, mert a tulajdonos Steyr-kocsija 
naponta háromszor-négyszer végiggázolna rajta. Virág csak ott nő, ahol 
magától megterem, virágágyat époly kevéssé tűr meg a tulajdonos, mint 
kutyát, baromfit vagy egyéb háziállatot.

Kct család él a házban, a tulajdonos és a házfelügyelő. Özv. Köpe 
Andrásáé családjával egy féléve, 1926. Őszutóján költözött be a kastély 
házmesteriakásába. Négy éve özvegy, férje hadirokkantként került haza 
az első világháborúból s néhány év múlva meghalt. Két fiú s két kisebb 
leánygyermek maradt utána, a legidősebb fiú ma tizennégyéves. Az öz
vegy házőrzőnek szegődött el a villába, kutya helyett, egyéb dolga nincs 
az uraságra; bére havi 15 pengő s a szobakonyhás alagsori lakás.

A földszint öt szobája ftifen többnyire lakatlan, kora tavasztól késő 
őszig a villa tulajdonosa s ennek vénkisaszony nénje lakja. Dr. Farkas 
Zenó, a budapesti Pázmány Péter egyetem ny. r. tanára, a szerves kémiai 
intézet igazgatója, tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, az angol 
Chemical Society-nek, tiszteletbeli tagja a Deutsche Chemische Gesell- 
schai'tnak, a stockholmi Tudományos Akadémiának, a hallei és oxfordi 
egyetemek díszdoktora stb. Kitüntetései közül mege mii tend ők a francia 
Becsületrend lovagi fokozata, a Scheele emlékérem, a Hoffmann arany- 
plakett, a finn Fehér Oroszlán és Rózsa nagykeresztje* s végül az ekkori 
legnagyobb magyar tudományos kitüntetés, a Córvin-lánc, amelyet inté
zeti laboratóriumában az ajtó melletti fogason tart, az áinyékszék kul
csával együtt.

A kastély7 18 évvel később, az 1944-es oposz-német harcokban elpusz
tult. Egy gyujtógránáttól kiégett;, ami ép rész, parketta, ajtó-ablakkeret, 
cső, kilincs maradt benne, azt a község széthurcolta, a park százados fáit 
kivágta tüzelőnek,

*

A délutáni nap ép szembetűzött a kastéllyal, átáramlott a hosszú 
nyárfasoron s megvilágította a ház nagy ablak tábláit. Fénye még ép és

* Részlet egy regényből, mely a harmincas evek közepetáján kezdődik s 
19 is ban ér véget. Fenti jelenet 1927-ben játszódik.
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tiszta volt, finoman lerajzolta a sárga házfalra egy előtte álló akác köny- 
nyü csipkekendöit s a tornáé oszlopsorának sütótehb görög alakjait, a 
háztetőn megpengette a villámhárító hegyét, a szobákat pedig hoss/ában- 
széltében megtöltötte a délutáni béke színeivel. Az édesen illatozó virág- 
baborult ákáoon, mint egy meg-meglibenő zengő szoknya ringott a méh- 
zümmőgés. A fa előtt, arccal a lomb felé fordulva, egy rövidnadrágbs, 
tizenkétéves gyerek állt.

— Bálint, hol vagy? ... el ne csavarogj! — kiáltotta a házfelügyelő
nő, a pinceablakon kihajolva, kisebbik fiának. — Itt legyél a közelem
ben, mire megjön a méltóságos úr!

— Minek? — nézett a gyerek a pinceablak felé.
Az asszony már visszahúzta fejét a pincébe, de a Ikérdés hallatára 

újra íkibuktatta. Cigányosan sötét, sovány arca az aránytalanul nagy 
ßzürke szemekkel figyelmesen fordult a fiúra. — Nem .azt beszéltük, hogy 
munkát kérünk tőle a gyárban?

— Ma?
t— Hát mikor?
A fiú visszanézett anyjára, bólintott. — Lehet ma is — mondta s las

san a nadrágzsebébe süllyesztette mind a két kezét. Fakószőke, rövidre- 
nyírt haja, csendes, szürke szeme, kis pisze orra volt, a homloka, főkép 
beszéd közben — mint kölyökkutyáknak — könnyen begyűrődö, pár
huzamos, vastag ráncokra kínált helyet. — I/ehet ma is — ismételte. 
— De figyelje meg, hogy elég részeg-e, mert akkor inkább lehet vele 
beszélni. Itt leszek a közelben.

Hirtelen megfordult s beiramodott a fasorba. Az anyja feje újra visz- 
szahúzódott a pincébe. A hosszú sárga ház előtt egy időre csend lett, 
csak a méhek arany dongása hallatszott. A mezítláb, nesztelenül futó gye
rek alakja gyorsan kisebbedéit az összehajló fasorban s néhány perc 
múlva belesimult a fák madárlengette sűrű árnyékába.

A szökőkútnál egy percre megállt. Beugrott a medence békalencsós 
vizébe, a közepén álló kis kőszoborhoz gázolt, amely egy táncoló, mezte
len nimfát ábrázolt s jobbjával átfogva derekát, csücsörített szájjal meg
megcsókolta a kis kőszobrot. •— Isten veled, Juliska — súgta s tenyerét 
lassan égighúzta a kis test kecses idomain —, holnap be kell mennem a 
gyárba, különben éhen pusztul a család.

Egy ág reccsent, a gyerek hátraugrott. Körülnézett, sehol semmi, 
újra nekiiramodott. Száz lépéssel odébb, a kerítésnél, amely a parkot a 
szomszéd villától elválasztotta, megállt.

A kerítésen túl, egy zsupfedeles kis nyári konyhában, ifj. Brányik 
Józsefné, a szomszédasszony, a tűzhely előtt guggolva, ép a sütő ajta
ját csapta be. Egy kis gőz vágott k; belőle, a tűzhely nyitott ajtajából a 
fellobbanó láng meglehellle negyvenéves, jólelkű kerek arcát. Szemláto
mást szigorúan el volt foglalva, észre sem vette a háta mögött lélekző 
gyereket. A sütőből kihúzta a tepsit, a laposan benneiilő sültarany kacsá
val, figyelmesen megnézte jobbról-balról, aztán egy főidőn álló leveses- 
tányérról felszedett egy kanalat s körben járatva, gondosan, nagy szere
tette! megöntözte a húst. A friss, vidám sercegésre a gyereknek rögtön ki
tágullak az orrlikai.

— Nem is tudtam, hogy itt vagy — nevetett rá az asszony s a keze- 
fejével olyan jóízűen vakarta meg az orrát, hogy a gyereknek is rögtön 
viszketni kezdett. — Jó, hogy jöttél! Az éjjel megint kikelt öt darab, két 
tojásban meg már csipognak. Jaj, olyan édesek, hogy nem győzöm nézni
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őket s még ki sem takarítottam a lakást, pedig már nem tudom, hány 
óra s mindjárt megjön az uram, névnapja vain, biztos vendégeket is hoz. 
Egész éjjel le nem hánytam a szemem, úgy féltem, hogy a kot fős agyon
nyomja őket, tízszer is felkeltem, megnézni, hogy jól fekszenek-e a tojá
sok. Jaj, olyan édesek, hogy az embernek megszakad a szíve.

' — Csibe? — kérdezte a gyerek.
v Az asszony a fejét rázta. — Azt még csak a múlt héten ültettem!

. Sárgaesőrű kis kacsa. Ez tojta őket! — intett az óllával a sütő felé. Jaj! 
úgy nézik az embert azzal a két kis fekete gombszemükkel, hogy nevetni 
muszáj az embernek örömében, olyan édes ártatlanok! . . .  Az anyjuk 
is nagyon kedves egy állat volt, még a budiba is utánamjött, ha meglátott. 
A konyha falán egy falinaptár mellett egy hatalmas sárgaréz kondér for
gatta a napfényt, belevillantott Bálint szemébe.

— De a multheti keltésből ma elhullott egy — panaszolta az asz- 
szony hátrafelé, miközben figyelmesén még egyszer megszemlélte a tepsit, 
egy kicsit meghimbálta, újra megöntözte a kacsát, aztán ujjait nyalo
gatva kiegyenesedett. — Biztos megfázott szegény kedveske. Tegnap ki
tettem őket a ládából a napra, hadd emberesedjenek meg, hát olyan éde
sen felállt már az a kis sárga szőrük a hátukon s úgy kergették a han
gyákat a csőrükkel a földön, mint a nagyok <s a krupmlileveleket is úgy 
«sípdesték, pedig azon az apró vágott csalánon mindig meg akarnak ful
ladni, olyan bátran eszegették, meg egy-két gilisztát is ástam nekik az 
esőcsatorna alól, azokat is olyan édesen huzigálták, tépdesték, hogy el
sírtam magamat örömömben. Aztán jött egy kis szél, láttam, hogy púpo- 
sodik a hátuk, fáznak, hát visszaraktam őket, de úgylátszik, az egyik 
már megnáthásodott, mert reggelre, mikor ki akarom tenni a ládát a 
napra, olyan mereven, mocc nélkül feküdt a. sarokban, mint egy játék
baba. Hát látod, ilyen kegyetlen a természet! — mondta, egy kötőtűt 
vett fel a konyhaasztalról s kétszer-háromszor megszurkálla vele a tűz
helyen, egy kis piros lábosban sülő májat. — Még nem sült át! Meg nagyon 
apró is — csóválta a fejét—, hiába, tíznapi töméssel nem sokra megy az 
ember. Rossz tojó volt, meg az uramnak is közelgett a névnapja, gondol
tam, megpróbálom, hátha kerül belőle egy-két jó falat! Azért nem lesz 
rossz, paprikásán, villásreggeiire, egy korsó frissen csapolt jéghideg sör 
mellé, igaz?

Bálint nem tudta, milyen a sör, még nem ivott. A máj egyre tömö
rebb, zsíros szaga az orrába szállt, azt sem evett még éleiében, de mu
száj volt nyelnie. Érezte, hogy elsápad az éhségtől, mind a két kezével 
belekapaszkodott a léckerítésbe. Az asszony ránézett, de nem .értetté meg 
a szeme Villogását.

—* Te mit ettél délben?1 — kérdezte.
A gyerek vállat vont.
— Ettünk.
— Én is így voltam a te korodban —* mondta az asszony, miközben 

lassan meghintáztatta a lábost, hogy a májat jól megfürdesse a zsírban 
—, én is így voltam, hogy nem érdekelt az étel, felőlem akár kirántott 
kutyanyakát vagy libamájpástétomot raktak a tányéromra, nekem egyre- 
ment, nem úgy, mint ezeknek a kis kedveseknek! Mert ezek, ha kibúj
tak a tojásból, igaz, hogy egy huszonnégy óráig koplalnak, de aztán úgy 
nekilátnak a kosztolásnak, hogy nem is hagyják abba, amíg csak őket 
nem eszi meg az ember. Az ilyen egynapos kis kacsa is nagyon ig}fek- 
szik már, mindent bekap, ami mozog, ha egy légy ráül a láda oldalára, 
odapislant, nézegeti egy darabig s mihelyt megmozdul, már lestoppolja.

/  ^  ; V . -  - ....
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Jaj, ezek olyan édesek, az áll tok, hogy én százszor jobb szerelőm őket,
mint az embereket.

— Akkor miért eszi meg őket? —  kérdezte Bálint.
— Hát mit tegyek, fiam! —  mondta az asszony nagyot nevetve s 

meztelen, feliér karjával letörölte az izzadságot az arcáról. — Ha én 
nem, ők esznek meg engem.

Bálint csöndes szürke szemével figyelmesen nézte az asszonyt, aki 
a verejtékével együtt a nevetést is hirtel-en letörölte az arcáról s  most 
újra a tűzhely felé fordulva, már csak a háta hallgatásával válaszolt a 
gyerek csendjére. A konyhaasztalon, fehér porcelántálon a kacsaaprólék 
sütkérezett a napfényben, a zúza, a két szárny, a két sárga láb s a tál 
szélén átlógva, csőr nélkül, üres szemüregekkel a vajsárga feje. Az asz- 
szony már a vagdalódeszkát mosta, súrolta, a falhoz állította száradni.

— Te nem eszel húst? —- kérdezte a hátával.
— Nekünk nincs baromfitartásumk — felelte a gyerek egy idomulva.
— Persze, nem engedi a méltóságos űr?
A gyerek a fejét razta. — Semilyen állatot nem tűr a házban.
-— Gonosz ember lehet — vélte az asszony fejcsóválva. — Én nem. 

élnék együtt olyan emberrel, aki nem szereti az á lla to t... No gyerünk, 
kis májacska, eleget sültél — kiáltotta hirtelen vidáman —, gyere, hadd: 
öltöztesselek fel az ünneplő ruhádba! — Ü.jra leguggolt a tűzhely elé, 
egy félkanál pirospaprikát döntött a melkte álló kerek teszt ás tálba, fel
őlit ö tie májzsírral, elkeverte jó vastag mártásnak, újra csurgatott hozzá. 
Már a kerítésmenti orgonabokroknak is sültmájszaguk volt. — No ugorj,! 
— mondta s jobbfelől egy kanállal, balfelől a mutatóujjával jól meg
támasztva a májacskát, egy ügyes mozdulattal átemelte a lábosból a  tál 
pirosló zsírjába. — Mindig kifröccsen! — mormogta bosszankodva, gyor
san lenyalta az ujjait; majd felugrott, ráfújt a kanálra s erélyes mozdu
latokkal kapargatni kezdte a lábos fenekére sült kis máj- és tepertőmor
zsákat. — Ez a legjobb — kiáltotta nevetve —, ezt úgy szeretem, hogy 
nem adnám oda egy fél disznóért. Hol vagy s ó ? .. .  már megint elbújtál? 
Ez olyan ízesen ropog az ember foga k ö zö lt... hallod?'.., s mégis úgy 
elolvad az ínyén meg a nyelve alatt, hogy nincs ennél jobb étel a világon!

— Nekünk még nem volt baromi ink — mondta a gyerek =—, azért 
én nem is ismerem, csak az énekesmadarakat.

—- Jaj, azok is milyen édesek — kiáltotta az asszony csámcsogva, 
miközben a nap felé fordította a lábost s egy darab kenyérrel kitörölte 
belőle az utolsó zsírtócsákat. — Te nem vagy éhes?

•— Nem — mondta Bálint rögtön.
— Nem ennél egy kis májzsíros kenyeret?
A gyerek az asszony szeme közé nézett. — Nem kérek.
— Annyit ettél délben?
— Igen — mondta a gyerek. , i •’
Az asszo: y a tál fölé hajolt, figyelmesen nézegette. -— Volt itt egy 

cinegepár, az évekig itt fészkelt a konyha melletti vadgesztenyén — 
mondta. Hirtelen elhallgatott. — Jaj, mégis beleesett két töpörtyű a máj 
mellé! —- kiáltotta ijedten —, pedig úgy szép, ha símán fagy meg, mint 
egy k:s kerek tó, Gyertek ki, fickók, - alómare a helyetekre! — Hüvelyk
es .mutatóujjával óvatosan benyúlt a rózsaszínű paprikás zsírba, a körmén 
vei kicsípte a két töpörtyűt, s egy gyors kis mozdulattal a szájába tolta 
őket. — Elfelejtettem megsózni — panaszolta száját nyalogatva —, mert 
az a só is mi; Tg elbújik a béka feneke alá, mintha félne a kezemtől! 
Volt itt egy cinegepár.,',
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A gyerek a két tenyerébe gyűjtötte ‘össze az éb«'«ét s úgy megfogta 
a kerítéslécet, mint a gyomorsav a kenyeret. De a szive már néni szorult 
el s a szeme is komoly és csendes maradt, mint amikor egy iskolai fel
adaton gondolkodott s nem igazodott el rögtön az értelmén. Az asszony 
minden szava egy-egy tétele volt ennék a feladatnak, épűgy, mint kövér, 
jókedvű testének mindegyik mozdulata, gömbölyű, fehér nyakának for
gása, kurtaujjú puha keze fürgesége, nagy, izmos fara ringása: a gyerek 
mind számontartotta s egybehangolta őket, hogy megértse a feladatot. De 
arca a kis pisze orrával s a kecskekomolysággal figyelő szürke szemével 
egyelőre maga volt a meghökkent tájékozatlanság; a legszívesebben állan
dóan vakarná a fejebúbját, ha nem kellene a kereítésbe fogódzkodnia. Sze
rencsére ömaga árnyékban volt — a hálmögötti vadgesztenye s a gyerek
kor dupla árnyékában — a nyórikonyha színpada s rajta a kövér asszony 
pedig a délutáni nap megvilágításában játszott.

A nyárikonyha mögött, kipányvázva, egy hosszúszakállú fehér kecske 
csipkedte, két lábon állva, a kerítésmenti cserjéket, arrébb, a krumpli- 
bokrok közt egy fekete kotlós vezette tizenhat pamutsárga, gombolyagnyi 
csibéjét. A kút előtti pocsolyában három kacsa fürdött, egy kis tarka 
kutya nézegette őket a szomszédos fűzfa árnyékából, a konyha ablaká
ban egy nagy, tigrissávú macska sütkérezett. -— Mit nevetsz? — kérdezte 
az asszony.

A gyerek még egyszer végigjártatta tekintetét az állatseregleten s a 
középütt kormány zóökodó kövér, szőkehajú asszonyon, összecsípte a 
szemét, egy kicsit el is fordult, hogy ne Iássék a nevetése. — Olyan most, 
mint egy királyné — mondta.

Az asszony elámult. ■— Kicsoda?
—• Maga -— mondta a gyerek. — Az állatok királynéja!
Az asszony a gyereket nézte: nem tudta, megsértődjék-e vagy neves

sen. Bálintnak csak a szájaszéle rángatódzott a nevetéstől, dfe azt az ár
nyékban nem lehetett látni. — Mint egy szép kövér királyné — mondta 
—, amelyik felhizlalja alattvalóit.

— Kinevetsz engem? — kérdezte az asszony gyanút fogva.
— Dehogy — mondta Bálint —, a világért sem!
Az asszony egyideig még gyanakodva firtatta a gyerek tiszta, pisze

orrú, kis arcát, aztán hirtelen jó lelkűén elkacagta magát. — Nem Iránom
— mondta. — De te is szereted az állatokat, igaz?

Bálint bólintott. — De van egy különbség!
— No?
— Az, hogy én nem zabálom meg őket.
Most már mind a kelten nevettek, egymás szemébe, fehér fogakkal, 

teli torokból, a gyerek még a kerítéslécet is elengedte, úgy megkönnyeb
bült a titkos kis bosszúállástól. A nevetés, mint egy meleg sósfürdő, egy
szeriben feloldotta meggémberedett kedvét, a napok óta tartó szorongás 
is hirtelen kiállt a szívéből. Miért félne az emberektől? A munkától nem 
tart, majd megszokja az idegenben való életet is, nem szólva a tisztesség
ről, hogy szombatonként pénzt adhat majd haza az anyjának. Az asz- 
szonyra nézett, aki odaát, a kerítésen túl, a konyhában, szikrázó nap
fénnyel a kontván, már megint a sütő előtt guggolt — s újra elnevette 
magát. Ha most kínálná meg azzal a májzsíros kenyérrel, most elfogadná!
— A fene egye meg, be jó kedvem van! — kiáltotta csengő, friss hang
ján s öklével vadül rácsapott a kerítésre. Az asszony guggoltából moso
lyogva hátranézett. — J.ai. ha nekem egy ilyen kisfiam volna — mondta 
—, hogy azzal milyen jól elmulatnánk! De az uram addig nem akart
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gyereket, míg ki nem fizettük a telket meg a házat, most már úgylát
szik, megöregedtünk. Volt itt a vi-.dge.s/áon} én egy cinegep.r Hát ez 
meg mit akar? — fordult a kertkapu felé, amely rosszkedvű nyikorgás
sal egy nyolc-tízév formájú, szeplősarcú, sovány fiút engedett be az ud
varra. — Mi kell, János?

A gyerek a konyhaajtó előtt állapodott meg, háttal Bálintnak. — Az 
édesanyám üzeni, hogy ha már volna ültetnivaló kacsatojás. . .

Az asszonynak rögtön elkomorodott az arca. — Nincs, fiam, dehogy 
van! Az a kevés, amit tojnak, az magamnak is kell, ebből nem osztogat
hatok. Nem igyekeznek ezek az átkozottak, hiába fiityörészem nekik 
egész nap a Rákóczi-indulót. . .  Neked meg mi bajod, miért sírsz? — 
hökkent meg a hangja.

Hátrafelé, Bálint felől is látszott a gyerek meg-megvonagló vállán, 
hogy elrítta magát. — No mi baj? — hajolt féléje az asszony előretolva 
kövér, jóindulatú arcát. — No, nem árulod el? Beszélj hát! Bár a felszó
lításra a válléhoz most már a hát magyarázata is csatlakozott, de még 
annak sem lehetett a szavát érteni. — A nyelveddel beszélj, kisfiam — 
tanácsolta az asszony, aki elölről is látta — ne csak a kezeddel meg az 
arcoddal, meg a hasaddal, mert azt nem értem. — Csak nem a kacsa
tojás miatt sírsz?

A gyerek hátulnézetben megtáncoltatta a vállát, a háta hullámokat 
vert, még a nyaka is megráncosodott az elkeseredéstől. — Na, nem 
akarsz beszélni — bólogatott az asszony —, akkor eriggy haza! Vagy nem •
mersz? Nagyon megvert az anyád?

Elölről az látszott kiderülni, hogy nem az a haj: az asszony tanács
talannak tetszett. A konyhaasztalhoz fordult, újra a inájastálakat vette 
szemügyre: a zsír már szépen kezdett ikrásodni. Megnyalta a száját, 
sóhajtott, leült s egy kosár újkrumplit húzott maga elé, hámozni kezdte. 
Hallgatójának látszólagos érdektelensége azonban hirtelen megoldotta a 
gyerek nyelvét. — Mit mondasz? — kérdezte az asszony újra feléje ha
jolva, —- Mi történt a kutyáddal? Nem hallom.

A gyerek leszegte a fejét.
— Felakasztották.
— Jézusmáriám!
Bálint, akit a gyerek eddig még nem látott meg, előlépett s neki

támaszkodott a kerítésnek. Az árnyéka a gyerek lába elé nyúlt ki, de ez 
nem vette észre. — Mit beszélsz? — kiáltotta az asszony. — Miért akasz
tották volna fel? Honnét tudod?

—• Még most is ott lóg a Ián — mondta a fiú sírástól elcsukló
hangon. ------
N — Hol? • *------

— Odaát a parkban. — A gyerek megfordult, hogy hátramutasson.
A szeme találkozott Bálintéval, ép szembe álltak egymással. — Jézus
máriám, ki akasztotta fel? — kérdezte az asszony.

— Ez! — sikította a gyerek, kinyújtott karral a kerítésre mutatva.
Bálint szótlanul, sápadtan meredt a fiúra. Az asszony felállt a kony

haasztal mellől s közelebb lépett. — *Mit mondasz? A Bálint? Honnét 
tudod? — Tudom —- sikította a gyerek, elhalványodva .a dühtől, elfeke
tedett szeplökkel sajlsárga bőrén, — még most is ott lóg a kerítésnél, 
azon a nagy fenyőfán, ép szembe az udvarunkkal. Mindig át szokott 
mászni hozzájuk a kerítés alatt, a Bálint meg vbsze. kergeti Az este még 
megvolt, reggel meg már hiába hívtuk. — A könnyei újra megeredtek,
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végigcsoroglak elfakult orrovmpái mellett. — Sokkal hosszabb lett most, 
mint életében volt — zokogta.

Az asszony tanácstalan kezében a konyhakéssel s egy félig megtisz- 
xított újkrumplival hol Bálintra, hol a gyerekre nézett. — Azt hiSzi tud
niillik — kiáltotta ez zokogva —, hogy én loptam el a gumicsövét, s 
azért akasztotta lel a kutyámat, pedig bizonyisten nem én loptam el, 
nem is kell az nekem. Azért akasztotta fel, hogy megbosszulja magát.

— Marha! — mondta Bálint, a kerítés két léce közé szorítva sovány 
kis arcát.

— Te tetted? — kérdezte az asszony!
A park belsejéből, a szökőkút felől e pillanatban Köpené vékony, 

éles hangja csapott ki. — Bá-á-lint! Bá-á-lint! — Itt vagyok! — kiáltotta 
a gyerek hátrafordulva. — Az isten rakja beléd, nem megmondtam, hogy 
ne csavarogj el — szitkozódott a park napsütöte sűrűje. — A kisasszony 
hivat, hogy azonnal eriggy hozzá. , tv ,

— Megyek! — kiáltotta Bálint.
Mielőtt eliramodott, mégegyszer hátrafordult, szembenézett a másik 

gyerek könnyáztatta szeplőivel, az asszonyra is vetett egy kurta, majd
nem megvető pillantást. Futás köziben azonban hamarosan kizötykölte 
őket gondolataiból, inkább azon nyugtalankodott, hogy miért hivatja az 
uraság. Szeretett futni: leszegett fejjel, símán, egyenletesen hátrarúgni 
maga alatt a föld hullámzó szürke vagy zöld futószalagját, amely annál 
gyorsabban siklott visszafelé, minél élesebben csapott elölről tüdejébe a 
szembeáramló levegöszalag. Föld és levegő: ezeket győzte az izmaival, ez 
a kettő engedelmeskedett neki a föld minden dolgaiból, a többit neki kel
lett szolgálni. Cingár, vékonycsontú, korához képest is alacsony gyerek 
volt, koplalástól homorú orcákkal, csapott vállal: a kistarcsai pék egy 
nagyobbfajta kenyeret nem mert volna a kezére bízni, attól való félelmé
ben, hogy kiejti — holott tavaly nyáron tizen négyéves korában a nagy
anyjánál egymaga megkapálta a szomszédék kétszáz öl krumpliföldjét, 
esténként a kertészetben párosával hordta a vödröt a kútról a zöldpap
rikára s a le\ente sportversenyen jóval nagyobb fiúk előtt megnyerte a 
százméteres síkfutást. Igaz, hogy az akadályokat nemcsak kűartó szívós 
izmaival, hanem izmainál :s szívósabb akaraterejével emésztette el, 
amely lassan, meggondoltan szemügyre vette a megoldandó feladatot, 
lassan, lépésenként közelítette meg, nem csömörült meg tőle akkor sem, 
ha látszólag sokszorosan felülmúlta az erejét s addig nem tágított, amíg 
az végül is hozzá nem édesedett a kezéhez. Olyan „makacs gyerek“ volt, 
hogy az anyja egyszer dühében majd hogy agyon nein ütötte. De erről a 
„makacsságáról“ csak az szerzett tudomást, aki összeütközésbe került 
vele, mert kívülről szelíd, jóindulatú, szolgálatkész gyereknek látszott, 
akinek a kanál vaj nem olvad meg a szájában. Szelídsége halig ̂ tagság
gal szövetkezett, a kettő mögött pedig konoksága -— ha dolgozni kez
dett —- olyan meglepetésszerűen hatott a vézna, kis testből, oly kímélet
lennek bizonyult s hosszabb-rövidebb idő alatt úgy felbőszítette az em
bert, hogy vagy sarkon fordult s otthagyta a „buta kölyköl1' vagy hátra
kulcsolta a két kezét, nehogy gyilkos dühében véletlenül a falhoz kenje. 
Angela kisasszonyt, a tanár vénlány nővérét is egy negyedóra alatt úgy 
kihozta a béketűrésből, hogy az egész testében reszketve, leejtette orréról 
a csiptetőt s mintha női becsületén esett sérelmet kellene egv felnőtt 
férfin megtorolnia, szitkozódva pofonc«apta. Az első kérdésére hogy ő 
akasztotta-e fel a szomszéd kutyáját, Bálint rögtön határozott, csengő
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nemmel felelt, a további vizsgálódás során azonban mind szűkszavúbb 
lett & végül teljesen elhallgatott.

.*

— Nem akarsz beszélni?’ — kérdezte Angela kisasszony, sápadtan a 
dühtől. A gyerek vállat vont. A kisasszony újra rágyújtott virzsinia szivar
jára, amely már harmadszor aludt el a beszélgetés során. — Szóval nem 
felelsz? — A gyerek, szemét a földre sütve hallgatott. — Mégegyszer kér
dem — ismételte a kisasszony, sűrű füstfelhőbe burkolva dühtől ikifol- 
tosodott kövér arcát — mégegyszer kérdem, hogy hol tartózkodtál teg
nap este vacsora és lefekvés között.

A gyetek a meztelen lábát nézte. — Milyen vacsoráról tetszik be
szélni?

Angela kisasszony letette a szivart a hamutálcára. — Milyen vacso
ráról? A te vacsorádról.

r— Értem — mondta a gyerek.
— Tehát?
Válasz helyett Bálint felemelte a földről a kisasszony leejtett zseb- 

kendjét s letette a mellette álló tea asz tál káré. S minthogy a következő öt 
kérdés közül eg3rikre sem felelt, a kisasszony —, aki háta mögé kulcsolt 
kezekkel, szájában a lelógó virzsiniával, férfiasán hosszú léptekkel úgy 
szaladgált ide-oda a szobában, mintha az elmaradt feleleteket keresné 
az asztal alatt, a pohárszék tetején, a függöny ráncai közt s a papír
kosárban — hirtelen megállt előtte, kiejtette szájából a szivart és szit
kozódva pofonvágta.

— Egy! — hallatszott a hátuk mögül.
Dr. Farkas Zenó állt az ajtóban, két kezét lustán összekulcsolva 

negyvenéves, terjedelmes hasán, melynek ingráncai kifehérlettek a fer
dén begombolt, zsírfoltos mellény alól. Hatalmas hátát az ajtófélfának 
támasztva, elörehajló fejjel, kíváncsian nézett be a szobába. A lassan 
feléjeforduló gyerek első pillanatban a hasa fölött csak a homlokát látta 
meg, amely különlegesen fehér s oly magas volt, mintha két homlok 
nőtt volna egymás fölé; a közepén egy ráncszertí, sötét, vékony vonal 
húzódott, mely fölött a homlok felső. nag\robbik fele kissé hátrahajolt 
s így valamivel más színárnyalatban játszott, mint az alsó alacsonyabb, 
meredek része. E pillanatban a napnyugta bronz fénye vált ketté a vá
lasztóvonal mentén.

‘—■ Hol marad a párja? — mondta a tanár a pofon csattanása után 
hirtelen beállt csendben.

Angéla kisasszony, aki az izgalomtól egy karosszékbe roskadt, öccse 
láttára azonnal felállt s egy gépies mozdulattal lesimítolta magasnyakú, 
fekete selyemblúzát s rövidre vágott fekete hajat. Az ablakfóliának tá
maszkodó inas összecsapta a sarkát s feszes vigyázz-álásha vágta magát. 
A nyitott ablakon egy kis szellő húzott be s meglebbentette az ablak- 
függönyöket.

A tanár homlokát egyikről a másikra fordítva, szótlanul szemügyre 
vette a szobában tartózkodó három személyt, utolsónak a leg boss zab
ban a mezítlábas szőke gyereket, akit szemlátomást nem tudott kiváltani 
emlékezetéből. A szobában olyan csend lett, hogy a kertből behallatszott 
a  ház előtti ákác alkonyati snsogása. — Angela — mondta a tanár két- 
hüvelykujjával kényelmesen malmozva izmosán gömbölyödő hasún — 
okos ember mindig kettesével adja a pofont. Az első pofon után az 
ellenfél azt hiheti, hogy az indulat ragadott el s nem az igazságod, ezt
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a tévhitet a második többnyire eloszlatja. Ennek megfelelően egy pofon 
után az áldozat hamarabb üt vissza, min!ha egy másodikkal már meg
erősítettük szándékunk és meggyőződésünk komolyságát, két pofon tehát 
mindig veszélytelenebb, mint egy. Végül a páratlanszámú pofon nőies 
dolog s nem méltó hozzád!

A kisasszony lehorgasztott fejjel hallgatott. — Zenó — mondta — 
én nem szoktam pofozkodni, de ez a gyerek teljesen kihozott a sod
romból.

A tanár elmosolyodott s mégegyszer figyelmesen szemügyre vette 
nénje szemüveges, kövér arcát, amely a járomcsontok fölött két kerek, 
piros vészjellel kért segítséget a nyugalomtól. — Annál meglepőbb, An
gela, hogy félmegoldásokkal kísérletezel — mondta. — Pedig megtanul
hattad volna, hogy a természet sem szereti az asszimetriát. A madarak 
őszi vedléskor mindig párosával hullatják a tollúkat, egyet a jobb szár
nyukról, a másikat a balról, nehogy érzékeny egyensúlyuk felboruljon. 
— Magas, kegyes hangján kurtán elnevette magát. — Angela, te ma fel
döntötted a természet egyensúlyát!

— Hozhatom a méltóságos úr teáját? — kérdezte az ablak mellett 
álló inas.

A tanár egy rosszkedvű pillantást vetett a még mindig feszes vigyázz
állásban merevedő bimlőhelyes arcú, hirtelenszőke emberre. — Előbb 
helyezze magát kényelembe, ha egy mód van rá! — mondta. — Már 
többször megkértem, hogy ne játsszon katonásdit a házamban. Inkább a 
kisasszony szivarját szedné fel a szőnyegről, mielőtt még nagyobb lyukat 
éget beléje. Jól van, köszönöm !... Gergely itt van?

— Itt vagyok, méltóságos uram — felelte a soffőr, aki sapkájával a 
kezébe, egész idő alatt a háta mögött állt.

— Adjon egy cigarettát! — mondta a tanár hátrafelé. — Szimfóniát 
adjon: Gyufát gyújtson kérem, elő ne szedje valahogy a zsebéből a csat- 
togatóját. mert attól idegbajos leszek. Most pedig kérek ide egy széket, 
ide az ajtóba, ahol most állok.

— Maga pedig hozhatja a postát s a teát! — mondta az inasnak, 
miután leült a fekete borkarosszékbe, hátát nekidűtöfte a támlának s 
két karját élvetegen ráíekiette a bőrrel kárpitozott karfára. -— A cukrot 
majd magam teszem be! El ne felejtse a rumot! — Mégegyszer szem- 
tigyre vette az íróasztal előtt csendesen álldogáló, mezítlábas gyereket, 
aki szemrebbenés nélkül tűrte a hosszú, módszeresen fürkésző pillantást 
s a dupla homlok rásugárzó fehér fényét, aztán a nénje felé tordította 
hataimas, tojásdad koponyáját. — Ülj le, Angela s lehetőleg ne szólj 
majd közbe — mondta. — Ki ez a gyerek s hogy hívják?

A kisasszony állva maradt. — A házmester né fia, Köpe Bálint.
— A kisebbik vagy a nagyobbik?
— Nem tudom — mondta a kisasszony elpirulva, mintha azon kap

ták volna rajta, hogy lyukas a harisnyája.
— Két hét alatt már megtudhaíad volna — vélte a tanár. — Ép 

két hete. hogy kiköltöztünk ide. ha jól emlékszem,
A gyerek feléje fordult. — A kisebbik vagyok — mondta csengő, üde 

hangján
A tanár kissé puffadt, merev arca a friss fiúhang hallatára hirtelen 

felélénkült. — Helyes — mondta. :— Én is a kisebbik voltam, kél fiú
testvér közül. A te halvád még él?

Bábut csodálkozva nézett az arcába — Hálidennek!
— Mi közé ehhez istennek? — morogta a tanár. — Gergely, adjon



I ide egy hamutálcát, aztán nézzen lei a konyhába, hogy hol marad a 
| teám. lijru szemügyre vette a  fiút. —  E gészségesek  vagytok mind a két-
I ten?

A gyerek bólintott. — Ilálislennek! 
j — Nagyon szegények vagytok?

Bálint elgondolkodott, szemét a földre sütötte. — Igen — mondta 
■ egy idő múlva.

— Most miért nem emlegeted az istenit? — kérdezte a tanár gúnyo- 
I san. — No mindegy, majd leszoksz róla idővel. A fö, hogy egeszsegesek

vagytok, igaz'? Csak ostoba emberek betegszenek meg, fiam! Hozzál ide 
mellém egy széket s ülj le!

A gyerek a földet nézte. A tanár várt egy darabig. — Min gondol
kodsz. — Bálint alig észrevehetően elpirult. — Inkább állva maradok.

— Helyes — mondta a tanár. — Miért kaptad azt a páratlan számú 
pofont?

Minthogy ezenközben az inas, Gergely kíséretében behozta a teát,
1 betöltötte, s a teásasztalkára állítva, ezt a tanár karosszéke mellé gör- 
| „ gette, a gyereknek maradt ideje, hogy valamennyire elrendezze izgalmát 
I s kuszáit gondol ta, közül kiabáljon egyet, amelyben szalmas/aiként 
I megkapaszkodliatik A tanár belépte óta érezhetően megkünyebbült; en- 
I nek a rendetlenül begombolt, zsírfoltos mellénye egyszerre elfetedtette 
I vele, hogy örnaga rongyos nadrágban, csodálkozó, meztelen talppal áll 
I egy idegen tapintású, vastag, puha szőnyegen; ismeretlen rendeltetésű 
I bútordarabok között, amelyeknek nemhogy a formáit, de még a szagu- 
I kát sem értette meg. A tanártól szemlátomást mindenki félt, úgy .álltak 
I  körülötte b húzott hassal s a gerincükben lappangó hujlongással, mintha 
h attól tartanának, hogy bármelyik pillanatban kitekerheti a nvakukut — 
I de ép ez, ellenségeinek ez a számúra érthetetlen télelme ébresztett bi- 
I zalmat s valamennyi rokonszenvet a gyerekben a zsírosmellényíí, tojás- 
I fejű méilóságos úr iránt. A szavait ugyan nem egészen értette, de annál 
í  jobban a mögöttük lappangó játékosságot. Azzal is tisztában volt, hogy 
i itt már mégegyszei nem verik meg s csak egy riadalom szorongatta: 

hogy a tanár a történtek után nem fogja beajánlani a gyárba s így me
gint csak nem segítheti meg az anyját. — No miért kaptad azt a po
font? — kérdezte a tanár, miközben egy fél üvegcse rumot öntött teájába 
6 kanál helyett egy hosszú, laboratóriumi üvegpálcikaval lassan kavar 
gatni kezdte. A sofför újra a széke mögé állt. az inas az ablakhoz. — 
Nem akarsz nyilatkozni?

A gyerek hallgatva nézett maga elé.
— Azt kérdem, hogy miért kaptad a pofont — ismételte a tanár, 

türelmesen, harmadszori a s egy percre behunyta szürke szemét, amely
nek pontosan ugyanolyan színe és friss csillogása volt, mint a gyereké
nek. — Miért kaptad?

— Azt a kisasszony tudja — mondta a gyerek halkan.
A tanár megrázta a lejéi. — A te szájadból akarom hallani, hogy

miért kaptad?
— Semmiért — felelte a gyerek egy idő múlva,
A tanár egv pillanatig elgondolkodott. — Aha! — morogta. — Azt 

akarja értésemre adn\ hogy kapni semmiért kapta azaz nem szolgált 
rá. S miért atUa a kisasszony a pofont?

--- Azt <" mondja meg.
A tanár litgjvá. kurta nevetésével nővére felé fordította arcát —-|

i
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Az adjunktusom tanulhatna tőle logikát! Ülj le, Angéla! Miért adtad 
hát neki eléggé el nem ítélhető módon az özvegyen maradt pofont?

Angela kisasszony ismét csak állva maradt. A felháborodás és a 
szégyen kerek, piros foltocskákat csapott ki jólelkü, kövér arcára, szem
üvege mögött már nedvesen ült a sírás. —- Megőrjít ez a gyerek — si
kította — nem bírom ideggel! Ez úgy hazudik, mint a vízfolyás, ilyet 
még élelemben nem láttam . . ,

— Ülj le, Angela — mondta a tanár — ülj le s gyújts rá egy szi
varra, a nikotin élvezete megnyugtatja az idegeket. Még mindig nem tu
dom, hogy miért pofoztad meg a gyereket.

— Zenó, én kiköltözöm innét — kiáltotta torkaszakadtából a kisasz- 
szony — én nem maradok ezzel a gyerekkel egv fedél alatt.

A tanár hátrafordult a sofför felé. —- Mondja, Gergely, hogy lehet 
az, hogy ebben a házban senki sem méltat engem feleletre? Kérdezze 
meg maga a kisasszonyt, hátha magának megmondja, hogy miért pofoz
kodott!

A kisasszony felugrott s az ajtó felé indult. — Gergely — mondta 
a tanár — adjon neki egy szivart s gyújtsa meg neki!

A sofför, kezében a hosszú virzsinaa szivarral, tanácstalanul hol a 
tanárra, hol a határozott léptekkel az ajtó felé tartó kisasszonyra né
zett. Közben az inas is utánaindult, egyik kezében egy égő gyufával, a 
másikkal a lángot oltalmazván a levegőjárat ellen A tanár, saví'oltos 
ujjait hasán összekulcsolva, szótlanul nézte őket. Az ajtó felé érve azon
ban, a kisasszony hirtelen megfordult s kinyújtott karral — mint egy 
órával ezelőtt a szomszédék szeplősarcú fia — Bálintra mutatott.

— Gyilkos! — mondta reszkető hangon s a szemüvege egyszeriben 
párás lett a mögötte csörgő könnyektől.

— Gyilkos? — ismételte a tanár elhiilve. Az alacsony, vézna gye
rekre nézett, aki alig egy fejjel emelkedett ki az íróasztal mögül s most 
kiváncsi, piszkos kis lábujjaival ép a perzsaszőnyeg hosszú gyapjút 
csipegette. — Gyilkos? — A tanár megrázta fejét, mint aki egy legye1 
akar elhessegetni. — Ülj le, Angela, s gyújts rá! Kit gyilkolt meg vél- 
menyed szerint?

— Felakasztotta a szomszédák kutyáját — felelte a himlőhelye 
arcú inas a kisasszony helyett, aki a pohárszéknek dőlve, fuldokoiv 
zokogott.

A tanár értelmetlenül mézelt rá. — Felakasztotta? Minek?'
— Bosszúból, mert ellopták valami gumicsövét.
— Bosszúból? — A tanár az arcába bámult. — Ha már tyúkszar, 

akkor legyen friss! — mondta hangosan, dühösen. Hátrafordult. — Ger
gely, hazamehet, magára nincs már szükségem ... Mit leskelődik? 
menjen már! -— kiáltotia ingerülten. Visszafordult, újra az inas himlő- 
helyes arcára meredt. — Maga marha, menjen a fenébe! — kiabálta, 
hangja majdnem rikácsoló lett a dühtől.

Az inas behúzott nyakkal elindult. A tanár szemmel követte, ami 
az ajtó be nem csukódott' mögötte, aztán lassú, lomha mozdulatokká 
felállt a karosszékből. Hatalmas termetét kihúzva, Bálint elé lépett. 
A gyerek ép a hasáig ért.

— Te akasztottad fel a kutyát?
Bálint maga elé nézett.
— Nem — mondta halkan — én nem!
A tanár lehajolt s az állánál fogva, maga felé fordította az arcát. 

Akkor miért bőgsz? — A gyerek szeméből patakzottak a könnyek. —-



Engem az anyámon kívül eddig még senki meg nem ütött — motyogta 
alig hallhatóan, a hangja cl-elcsuklolt, orrviiupái elzuiuiútck. — S most 
a nagyságos úr nem log engem beajánlani a gvurbal

A pohárszék körüli fojtott csendből hirtelen csörömpölés hallatszott, 
egy kristálypohár lezuhant a földre, — Hazudik -— kiáltotta a kisasz- 
szony magánkívül, — öklével verdesve a szekrény oldalát — hazudik, 
hazudik! Látták, amikor tegnap este felakasztotta a kutyát.

A tanár egy ideges, gyors pillantást vetett nővérére. — Angela — 
mondta — bizonyára egy halaszthatatlan biológiai kísérletet végzett. — 
Üjra a  gyerek fölé hajtotta hatalmas, dupla homlokát. — Nem árt ű z , 
fiam, ha idejében megismerkedsz a földi igazságszolgáltatással. Persze, 
hogy nem te akasztottad fel a kutyát. Eriggy haza s vizelj egy jó nagyot 
a bánatodra!

*

Bálint, a tanártól hazatérve, az anyjától is kapott még két hatalmas 
pofont. Minthogy a fejét nem húzta be a nyaka közé s a karjával sem 
védekezett, az asszony a második pofon után megunta, sarkonfordult s 
visszaállt a mosóteknő elé.

- Ne bőgj, büdös kölyök, mert széttéplek! — kiabálta hátrafelé, 
noha a gyerek egy pi&szt sem szólt. —* Elébb eriggy fát aprítani, aztán 
bőghetsz, amíg bele nem szakadsz.

A két kislány négy- és ötéves lévén, nem kerülhetett gyanúba, mert 
hiszen meg sem bírták volna emelni a kutyát, — idősebb fia, a lizen- 
négyéves Ferenc pedig még nem jöt haza Gödöllőről, ahol építkezésen 
Idolgozott; az asszony elkeseredését tehát a kéznél lévő Bálintra csapolta 
le. Hogy azért verte-e meg, mivel meg volt győződve bűnösségéről vagy 
jtert az állását féltette a háziúrék neheztelésétől vagy mert kútba esett 
ehetőség, hogy a tanár révén munkát szerez Bálint számára — a kér
ő r e  nyilván maga sem tudott volna megfelelni. A háromféle félelem 

mala nyilván együttesen kavarta fel indulatait, amelyeket az özvegy
ég, a nyomor, a bizonytalanság, a jövőtől való félelem amúgy is állan- 
óan fortyogtatott; férje halála óta a friss, jókedvű asszony úgy elsuva- 
yodott, hogy nevetni is elfelejtett. Már csak olyankor mosolygott, ami- 
or bizalmat akart kelteni az emberekben maga iránt, mosásra, fakarf
ásra jelentkezett a környék úri házaiban, hitelbe vásárolt a fűszeres
éi, vagy a parkban nagyritkán szembetalálkozott a kisasszonnyal vagy 

tanárral; ilyenkor sovány, cigányos, sötét arca hirtelen fény leni kez- 
'elt, mintha a bőre alatt kivilágították volna, erős, fehér fogai szétnyíl- 
ak, nagy, szürke szeme pedig még nagyobbra s fényesebbre tágult íz- 
almában. Nevelni még ritkábban hallották — éjjel az ágyban az egyik 
agy másik felriadt kislány — ilyenkor nyilván gyerekkoráról álmodott 

vagy még ritkábban, ha 6ógora, férje kisebbik öccse, meglátogatta 
e!mókázott vele s a gyerekekkel, hajszálra azokkal a fintorokkal, esip- 

elüdö tréfákkal, szemhnnyorításokkal, amelyekkel az ura legénvkoru- 
n <-sápta neki a szelet. A tizenötéves emlék hátrányúlt a múltba s mint 
y frissensült, illatos búzakenyérrel megkínálta az asszonyt a régvolt 

oldo.’ság asztaláról.
Néhány perccel azután, hogy Bálint behúzta maga után az ajtót s a 
mögül felhallatszott kis baltájának csapkodása, sógora váratlanul 

eállított. A MÁVAUT-nál soffőrködött; de ha vidéki vonalon szolgált, néha 
lévre is elunt az asszony szemhatáre mögött s csak olyankor merült 
1 újra, ha visszahelyezték pesti állomáshelyére. Hosszú, sovány ein-



her volt, savószínű szemekkel s arcszínénél jóval pirosabb vékony orral 
A kerék mellett télen-nyáron hajadpuíótt ült, de mihelyt lelépett a szá
razföldre, egy kis barna svájci sapkát húzott a fejebúbjára, meleg gyap jú -!  
ujjast öltött kabátja alá s fázni kezdett.

Most már jónéhány perce állt ravaszul mosolyogva az alacsony 1 
alagsori ablak élőtt, amikor az asszony végül is megérezte tarkóján a 1  
szeme tűszúrását s elpirulva hátrafordult.

— Te vagy' az, Jóska! — mondta halkan, sovány, elhamvadt a r c a !  
egy percre kifényesedett, fehér fogai megvülogtak, a szeme kigyúlt. Gyors,* 
lányos mozdulattal hátranyúlt a kontyához, hogy rendbe tegye. D e l  
szappanhabos, csöpögő karja félúton megállt, visszaereszkedett; mire a z !  
ember felelhetett volna, már újra visszaráneosodotl özveggyé.

— Gyere/ be!
— Dehogy megyek — mondta a hosszú, sovány ember — m é g !  

beteszel a teknobe s megmosdatsz.
Az asszony vállat v,ont. — Nem mosdatok én már embert.
— Nem is embernek való dolog a víz — mondta Jóska utáUkózva.l 

— Amióta felment a bor ára, én már csak vasárnaponként m osdok,I 
meg külön a kormányzó úr nevenapján.

Az asszony nem felelt. De amikor a sógora a hosszú lábát áttett«! 
a párkányon s úgy lépeit be hirtelen az ablakon, mintha nem tu d n á l 
hogy ajtó is van a világon, a szeme mégis csak elmosolyodott. — Ü l i  
le — mondta — mindjárt elkészülök. — Az ember felelet helyett l e v e l  
tette a kabátját, ujjasát, könyökig feltűrte az ingét. — Mit akarsz? —I  
kérdezte az asszony nevetve.

Jóska már a teknő mellett állt. Megkereste a zsámoly szélén I  
szappant, egy vánkoshuzatot emelt ki a vízből; szappanozni kezdte. G y ő ri 
san, ügyesen dolgozott, halkan fii tv ü rész ve a hosszú, vékony orra a la t t i  
A két kislány, visongatva az örömtől, jobbról-balról a nadrágját h u zig á lta i 
De az ember rájuk sem nézett, úgy el volt foglalva a rettentő sokl 
szappanhabbal; azt sem vette észre, hogy a sógornőjének, aki egy i d e i l  
szótlanul nézte, hirtelen megeredt a könnye s hátat fordít neki.

— Hű, az antikrisztiisát — mondta a nyelvével nagyot eset'öntve* 
s a buborékos, csillogó, dagadó vízből a két ujjával a magasba csip etI  
egy rózsaszínű női inget — ezt akkor is megmosdatnám, ha benne v o ln á l 
ami most hiányzik belőle, még én fizetnék neki egy pengőt. Hol Lakil! 
ennek az ingnek a bélése?

/  — Én tudom, Józsi bácsi — kiáltotta az ötéves Bözsi — ón m á i  
voltam ott.

— Hát akkor majd elvezetsz — mondta az ember — meg neked! 
is adok egy krajcárt. Ne mosdassalak meg téged is, ha már így b e r n i  
vagyok?

A két kislány sikoltva elmenekült. — Feltehetnéd a vacsorát Luj-1 
zika —- mondta az ember az asszonynak, aki még mind.g mozdulat® 
tanul, félreforlított fejjel állt a szekrény mellett — mire megfő a tyúkod! 
addigra én is elkészülök. Finom, jó kis munka ez, a más szennyesé! 
mosni, nem is csodálkozom, hogy úgy szereted. Meg is híztál, a m i ó l  
utoljára láttalak.

Minthogy a sógornője még mindig hallgatott, az ember felütötte I  
fejét. Rögtön eluntorudoLt, aanlnor u leknöboi felszálló gőzön út m e g !ú t i

' * |
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az asszony meggörbült hátát, a meg-megreszkető vállárat. — Mi az, folyik
a tankod?

Az asszony feléje fordította könnyáztatla arcát. — Még egy tál 
krumplival sem tudlak megkínálni, Jóska, az latén verje meg ezt a büdös 
életet — mondta olyan szenvtelen, csendes bangón, mintha a mosóíeknö 
gőze eláztatta volna a hangszálait. — Két napja ecetes, lisztes levesen 
élünk, mert nincs egy kanál zsírom, hogy rántást kavarhatnék a gyere
keknek. A fűszeresnek a közelébe sem merek menni, mert már kinéz a 
boltjából, a pék nem ad kenyeret, holnapra már lisztem sem lesz . . .

Az ember még egyet csavart a rózsaszín hálóingen. — Ép ezért 
főzd meg a tyúkot 1 — mondta vigyorogva s a meztelen karját végig
húzta az orra alatt. — Ha nincs rántottleves, jó a tyúkleves is, igaz-e 
Bálint?

A gyerek egy nagy köteg rőzsével a karjaiban, szótlanul megállt az 
ajtóban. — Frissen fiú, rakd meg a tüzet — kiáltotta az ember — az 
anyukád már nem győzi kivárni, hogy egy jó tyúklevest főzhessen 
nekünk. A bort is hozd fel a pincéből, fiacskám!

Az asszony vadul a szemébe nézett. — Ha egy nő özvegyen marad, 
akkor dögöljön meg a gyerekeivel együtt!

— Ez az, dögöljön meg! — bólogatott az ember egyetértőén.. — 
Százéves korában, végelgyengülésben s hatvanhat unoka ríjon az ágya 
körül!

Olyan furcsa fintort vágott hozzá, hogy Bálintnak muszáj volt clne
vetnie magát, pedig semmi kedvet sem érzett a vigadásra. Az anyjára 
nézett, az meg őrá, aztán mindketten Józsi bácsira. — Az anlikrisztusát, 
mit találtam a teknüben — dörmögte ez dühösen. Kinyújtott tenyerén, a 
szappanhabos, tarkán viliódzó, zizegő víz felett, egy nagy megkoppasz- 
tott, vajsárga tyúk ült, a víz fölé lógó fejjel, mintha inni akarna, a bőre 
belülről is fénylett a zsírtól, olyan kövér volt. — Még mindig nem tetted 
fel a vizet, Lujzika? — morogta az ember tettetett dühvei s megint egy 
olyan bősz fintort vágott, hogy az asszonynak most már egyszerre eredt 
meg a könnye s a nevetése. A sógorának még a lélekzetvétele is az urára 
emlékeztette, a hosszú, piros orra, amely oly savanyúan lógott a mókázó 
száj fölé, a rövidre nyírt fakó haja, savószínű szeme, amely akkor is ríni 
látszott, amikor nevetett, a hosszú, vékony karja végéin ülő óriási kézfej 
s a fintorok mögött a jóleikü ugratások, a kurta csipkelődések s a hosszú 
zsinóron szaladó s hirtelen kisülő tréfák serege: mindez együtt, mintha 
tükörképe lett volna annak a fiatal MÁV kalauznak, aki tizenöt évvel ez
előtt Szent György napján megtáncoltatta a vasutasbálon s egy hónap 
múlva már feleségül is vette. Ép tíz évig éltek együtt — s azóta az élete 
rosszabb, mint a kutyáé.

— Még egy kis melegvizet kérek ebhez a ruhához — mondta Józsi.
A konyhában csend lett, csak a munka kis neszei szólongatták egy

mást, a tűzhely előtt guggoló Bálint kezében a rozsé pattogása s a moső- 
teknő felől a dörzsölés, öblögetés szappanos, nedves kis hangjai. 
Az asszony a konyhaasztalon, a tyúkot belezte, a kés reszketett a kezé
ben. A két kislány lábujjhegyen, mozdulatlanul állt mellette s tágranyílt 
szemmel figyelt.

-— Sötétben fogunk enni, Józsi — mondta az asszony •— petróleum 
sincs.

— Akkor én elmegyek' — morogta az ember. — Sötétben nem maradok' 
veled egy szobában.



Az asszony kacagott. — Miért? kérdezte. Sovány, szívós kks teste 
ellágyult a nevetésiül, határozod, gyors mozdulatai .lugóiüböiyödk-sv, arca 
lányosán kigyúit. — Miért nem maradsz velem sötétben?

— Az előbb nagyon belenéztél a szemembe — panaszolta az ember 
—  már pedig én nem házasodok meg, pláne négy pótkocsival a nő szok
nyája mögött.

A tyúk már javában főtt a meg-megkoppanó fedél alatt, amikor 
Ferenc téglaporos arccal, hajjal, jnalterfoltos, sáros ruhájában megérke
zett Gödöllőről, Mint öccse, ő is az anyjára ütött (ellentétben a két kis
lánnyal, akiknek hosszúkás orrocskája nyilvánvalóan az apjukat idézte), 
de arca vaskosabb, teste otrombább, mozdulatai bárdolatianabbak voltak, 
a  szája egyik sarka pedig egy gyerekkori idegbő a ulás következtében kissé 
lelőtt yent s ferdének hatott. Attól a pillanattól kezdve, hogy belépett az 
ajtón, Bálint az anyjukat kezdte figyelni: hogy mikor vonja kérdőre 
bátyját a felakasztott kutya miatt? Az asszony azonban — talán a ven
dégre való tekintettel — az este folyamán nem hozta többé szóim az 
esetet

-— Mi az, mama, inast fogadott? — kérdezte Feri hangosan nevetve, 
amikor a teknő mögött feltört ingujjakkal megpillantotta nagybátyját, 
aki ép az utolsó konyharuhát csavarta ki s dobta a földön álló mosó-, 
fazékba. — Miért nem kötött legalább kötényt eléje, hogy he ne lucs- 
kolja az ancugját?

Az asszony elpirult. •—■ Az egész fehérneműnk a zálogházban van, 
Józsi!
1 Ferenc még mindig nevetett. — Akkor miért nem vetkőzik gatyám 
Józsi bácsi, mit szégyenli magát? — Orrcímpái megrebbenlek, mélyen 
beszívta a levegőt: a tyúkleves izmos, ficánkoló illata áthatolt a mosás 
vastag gőz- és szappanszagán is. — Mi az, népünnepély készül? Mi van 
vacsorára?

— Mosakodj meg s ne jártasd annyit a szájad! — mondta az anyja 
rosszkedvűen. — Beáilhatsz a • teknőbe, még van melegvíz!

Ferenc a tűzhelyhez szaladt, lekapta a fazék fedelét. — Hát ez 
lionnét van?

— Józsi bácsi találta a teknőben — kiáltotta az egyik kislány.
-— Hülye! — mondta a fiú. — Mi ez, tyúk? Hóimét van?
— Mondom, hogy Józsi bácsi találta a teknőben — visította a 

kislány dühösen —, én láttam, amikor kihúzta belőle.
Ferenc kezében a fedővel, a fazekat figyelte. — Dehogy 'mosakszom 

most — amikor majd megveszek az éhségtől, akkor mosakodj, m? Holnap 
úgyis koszos leszek megint! — Hirtelen mozdulattal benyúlt a fazékba s 
a csontjánál fogva kirántott egy nagy sárga combot, leráz la róla a vizet, 
beleharapott. — Az anyja kínját •— sziszegte, megég.■tett száját nyalo
gatva.

— Teszed le!
Ferenc nem felelt. Az asszony szitkozódva hozzá ugrott és kikapta 

kezéből a combot. De a fiú oly ügyesen húzta ki fejét a pofonra emelt 
kéz alól, hogy az anyjának csak ujjal érlék a fülét, a következő pillanat
ban pedig visszarántotta az asszony kezéből a combot, hátr: ugrott.

— Mit szamkodik velem ezért a kis húsért — morogta, fogát vicsor- 
gatva ferde szájában — egész nap dolgozom magokért, « még ezt is saj
nálja tőlem? —. A vízvezetékhez szaladt, a csapból hídig vizet engedett a



gőzölgő combra, újra beleharapott a féligfőtt, kemény húsba. Az anyja 
egy fuilanatig mered len nézte, aztán nesztelen léptekkel megindult feléje.

De Józsi hirtelen közébük állt, megfogta az asszony vállát.
Térj magadhoz, Lujzika — mondta —, amikor meglátta az asszony 

dühtől eszméletlen, homályos szemét — térj magadhoz! Hadd faljon a 
gyerek, ha már úgy meg van vadulva a húsra, Én is fejbeváglak, liá 
rögtön nem adsz nekem zabálni! — tette hozzá s úgy elfintorodott, hogy 
a hosszú, vékony orra majdnem keresztbe állt az arcán. — Hé, — kiál
totta, m.kor észrevette, hogy az asszony még mindig meredten nézi a 
gyereket — hé, nem tudja, nagysúd, hogy a férfi mind megvadul, ha egy 
jó tyúkot lát!

—Egyszer megölöm — mondta az asszony lihegve.
Az egyik kislány a sarokban hirtelen szipogni kezdett, a másik lian- 

gosan, dühösen elsírta magát. — Nekem is adjanak enni, ne mindig esek 
a fiúknak! — kiáltotta. Ferenc a vízvezeték mellett állt « a csupasz csont
tal a kezében fújva, sziszegve, a felhólyagzott ajkát nyalogatva, vigyo
rogva nézte a lányokat* A lenyugvó nap sugarai beszúrtak a nyitott ab
lakon s epervörös fényükkel kivilágították Bözsi sírásra tátott szájacs- 
káját, amely hirtelen duplájára látszott nőni a kis vékony orra alatt. 
Bálint — mielőtt még az anyjuk a két visongó gyerekre vezeti át lefoj
tott dühét — a sarokba futott. — Csend legyen! — mondta halkan s 
hidegen villogó, szürke szemével úgy rájuk nézett, hogy a kislányok 
azonnal elhallgattak, csak szipogásuk szövögette tovább a torkukban 
megrekedt fájdalmat. Most még az anyját kellett leszerelnie!

— Mama — kiáltotta ijedten — kifut a leves!
Az asszony rögtön hátrafordult, a fazék fölé hajolt. — Te is min

denbe beleütöd az orrodat — egyenesedett ki sa'pudtan — dehogy fut ki!
— Ügy láttam inhét — mentegetödzölt Bálint. — Hozzak még egy 

kis sót? összegyűjtöttem, ami az asztal fiókban a papír alatt volt.
— Hozhatod — mondta az asszony.
Bálint a bátyjára nézett, aki magasra emelt kezében ingerkedve lá

balta a csontot a még mindig szipogó kislányok felé. A mosás gőze már 
lassacskán kihúzott a nyitott ajtón, ablakon, már csak a húsleves szaga 
permetezte a hirtelen lehűlt esti levegőt. Mégcgyszer szemügyre vette a 
bátyját. — Tessék, mama, a só — nyújtotta felé a kis újságpapírcso- 
magot. — Szerencse, hogy a Feri hozott kenyeret, különben az sem lenne 
a leves mellé.

— Én — morogta a vízvezeték mellől. — Kenyeret?
— Hát nem nekünk hoztad? — kérdezte Bálint ártatlanul. — Ami a 

hátsó nadrágzsebedben van, azt a nagy darabot?
Józsi bácsi a hűvös estébe sietve felvette ujjasát, kabátját, időköz

ben a hús is már puhára fölt. Feri kenyerét hat egyenlő szeletre vágták, 
ennyi jutott ép mindenkinek, hogy majd beletörölheti a zsírt, ami a 
szájában marad. Az asszony ép merni kezdte a bő lére eresztett szép, 
sárga levest — két tányérral jut mindenkinek — amikor kopogtak, az 
ajtó kinyílt s a küszöbről besötétede’t a tanár hatalmas alakja.

— itt miért nincs bevezetve a villany? — kérdezte bosszúsan.
Egy pillanatig állva maradt, aztán belépett s Tögtön elkáromkodta 

magát: az alacsony ajtóba :beverte a fejét. Olyan cifrán szitkozódott, 
hogy Ferenc — abban, hiszemben, hogy a homályos szobában nem látja 
meg, hangtalanul elnevette magát. De a tanár rögtön feléje fordította 
arcát.
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— Te meg mit vigadsz? — .kérdezte ■ingerülten. — A más fájdalmán 
nevetsz? — Az asszonyra nézett. — lvi ez a csirkefogó? Az idősebb fia?
•— Visszafordult a gyerek felé s hatalmas, dupla homlokát elörehajtva, 
alaposan szemügyre vette. — Nem te akasztottad fel azt a kutyát, te 
ferdeszájú?

Nem várta be a feleletet, a tűzhelyhez ment, szemügyre vette a 
fazekat. — EiNézésót kérem — mondta hátrafelé az asszonynak — azért 
jöttem le, hogy megnézzem, mit ad a gyerekeinek vacsorára... Hm, 
tyúkleves! . . .  Úgy tetszett nekem, hogy kissé nyeszletiek. . .  No mindegy,
látom, hogy jól tartja őket. 13 és C vitamint adjon nekik!__Szóval
tyúkleves!

Tekintetét körüljártatta a konyhán, de a szobába, melynek ajtaja 
be volt támasztva, nem nézett be. — Köszönöm, nem ülök le — mondta 
az asszonynak, aki egy széket törölgetett alája —, már megyek is, mert 
elpaag az ételük. Miért nem gyújtanak lámpát?

— Elfogyott a petróleum, méltóság ős úr.
— Miért nem vett idejében?
Az asszony nem felelt. A tanár hátát a falnak vetve, az ujjaival 

lassan malmozni kezdett kidudorodó, feszes hasán. — Nos? — kérdezte. 
Elfelejtett venni? Sose szégyelje, megesik! Az emlékezet megbízhatatlan 
kérem. A múltkor az adjunktusom elfelejtett keresztet vetni a barlang- 
kápolna elölt s azóta egyetlenegy reakciója sem sikerül. Nos?

A szobában csend lett. A tanár türelmesen tovább malmozott a hasán.
— Nem volt pénze, méltóságos úr — mondta végülis Jóska, aki a nyitott 

ajtó előtt, közvetlenül a tanár melleit állt. Ez lassan feléje fordult. — 
Maga kicsoda?

— A sógorom — mondta az asszony. — Kópé József.
A tanár szórakozottan kezet nyújtott. — Itt lakik?
— Látogatóban van. Ő hozta a tyúkot, méltóságos úr — tette hozzá 

az asszony abban a reményben, hogy eloszlathatja a tyúkvacsora végzetes 
félreértését. De a tanár csak a kezével intett.

— Ügy, úgy — morogta — persze, hogy ő hozta, hát ki más hozta 
volna! Persze ajándékba! S maga honáét szedte? Szintén ajándékba kapta, 
persze?

— Loptam, méltóságos úr — mondta Jóska.
A tanai* ránézett. — Lopta?
Józsi összecsípte a szemét, bólintott.
— Kitől?
— A szomszédomtól.
A tanár elnevette magát. — Egyszerűen ellopta?
— Nem olyan egyszerűen — mondta Jóska s újra ráhunyorított a 

tanárra, aki egyre fokozódó érdeklődéssel figyelte a hosszú, vékony orr 
s a savószínű szemek bonyolult játékát. — Egy hétig csalogattam Diana 
sósborszesszel, amíg végül átrepült hozzám a kerítés fölött.

A tanár harsogva nevetett. — Sósborszesszel? . . . nagyon jó. S persze 
azért érezte magát felhatalmazva a lopásra, mert maga szegény?

— Miért volna az baj, hogy szegény vagyok? — mondta Jóska. — 
A szegény ember is holtáig él,

A tanár elégedetlenül morgott. — Most Vneg eljött a szegény sógor
nőjét sötétben megvacsoráz látni!

— Ha sötét lesz. akkor majd egeret kergetünk, méltóságos űr
A tanár nem felelt. — Nézzen meg engem jól, Küpe úr — mondta
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egy idő múlva s közelebb lépett Jóskához. — Nekem két homlokom van, 
amint láthatja. — Felemeli mutatóujjával a homlokára bökött. — Lz/.el 
a kisebbik alsóval egyetértek, a felsővel meg tagadok, s az a nugyobbl 
Érti? — Sarkomfordult s elindult az ajtó tele. — Ézert nem logom ma
gát feljelenteni a rendőrségen. Jó estéti

Az asszony gyorsan előrelépett. — Méltóságus úr — mondta csen
desen s marokra fogva bátorságát s kétségbeesését, megragyogtatta fehér 
fogait — tessék szíves lenni a kisebbik fiamat, a Bálintot, beajánlani a 
gyárába

— Micsoda gyárba?
— A méltóságos úr nagybátyjának a gyárába, ahol u méltóságos úr 

is dolgozik. Jó dolgos gyerek a Bálint, meg lehet bízni benne.
A tanár egy pillanatra behunyta a szemét. — Én az egyetemen dol

gozom, Köpené, nem a nagybátyámnál. Oda pedig senkit nem ajánlok 
be, mert a legrosszabbul fizető gyár az országban.

— Az nem baj, méltóságos úr . . .
— Dehogy nem haj — mondta u tanár kedvetlenül. — Azt kívánja 

tőlem, hogy én segítsem elő a fia kiuzsorázását? Miért nem tetszik inkább 
arra gondolni, hogy taníttatni is lehetne? Tessék kevesebb tyúklevest 
enni!

Egy perc múlva a tanár hosszú lábai elkaszáltak az alacsony ablak 
előtt. Az asszony visszament a tűzhelyhez, kimerte a levest. Az ajtót 
nyitva kelleti hagyni, mert u konyhaiján már olyan setét volt, hogy a 
székek is egymásnak mentek. — Azt meg honnan veiled, Lujzika — 
kérdezte Józsi —, hogy az ő gyára? — A sofförtől tudom, hogy oda 
szokja vinni. — Talán csak látogatóba! -— Józsi, te nem tudnád elhe
lyezni a gyereket a MÁVAUT-nál? — kérdezte az asszony. — Nem bírom 
így tovább!

A hosszú, sovány ember hallgatva kanalazta a levest. — Nem bírom 
tovább — ismételte az asszony csendeden — Én ina-holnap megfogom 
ezt a két lányt s a Dunának megyek velük, legalább vége lesz a nyomorú
ságnak. A Feri meg a Bálint majd csak ellxíjlódik egyedül isi

Bálint a nagybátyjára nézett. Ez nyögve letette a kanalat az asztalra. 
— Aj beh jó volt ez a leves — sóhajtotta száját nyalogatva. — A Bálintot 
nem tudom elhelyezni, Lujzika, mert engem is kiteltek u partra.

Az asszony ránézett. — Az állásodból kitetlek?
— Ki.
— Miért?
— Ko-mányzó-értésérl — morrgta az ember, hosszú orrát a tányér 

fölé hajtva. — Az albérlőm feljelentett, hogy kiköptem a kormányzó úr 
arcképe előtt, aztán a törvényszéken rámnyomtak nyolc napot, az állá
somból meg azonmód kirúgtak, amikor jelentkeztem a nyolc* nap után.

— Tényleg kiköpött, Józsi bácsi? — kérdezte Ferenc érdeklődve. '
— A markomba köptem, fiam — bólogatok az ember az orrával 

fintorogva — a markomba köptem, hogy én nem engedem bántani a 
förnéltóságú urat, akárhogy szidják is a zsidók meg a kommunisták.

A nyitott ajtóban egy gyufa lobbant. — Itt vannak. Köpené? — 
kérdezte egv hang. A tanár himlőhelyes arcú inasa volt: egy üveg bort, 
egy gyertyát és húsz pengőt hozott az asszonynak, a méltóságos úr üd
vözletével Meggyujtotta a gyertyát, a bort és a pénzt letette az asztalra 
s körülnézett a konyhában

Kevés bútor állt a pörsenéses négy tál kozott, a kormos fekete 4
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mennyezet alatt: egy kitört eblakú konyhaszekrény, egy foltos fehér 
asztal, néhány szók, zsámoly s a sarokban az apró csikó-tűzhely. A szo
bában még kevesebb: egy politúros ágy kékcsíkos dunyhával, a földön 
egy szalmazsák s a fal mellett egy egyajtós, rozoga, barna szekrény, 
amelynek kiesett ajtaja a falnak volt támasztva. A szekrény üres volt.

*

A tanár a házmesterlakásból egyenesen a dolgozószobájába ment,
amelyet egy sötétsárga, súlyos selyem függöny, két egyenlőtlen részre 
osztott. Hátul, az ablaktalan, keskeny hálófülkében mindössze egy heverő, 
mellette egy kecskelábú alacsony asztalka s egy zöldernyős, magasszárú 
bronzlámpa állt. Az elülső kétablakos rész azonban már jóval mozgal
masabb volt: itt a magas könyvespolcok mentén öt-hat bőr- és selyem- 
huzatú kényelmes karosszék kellette magát, az ajtó mellett egy létra 
támaszkodott a falnak, egy nikkelfoglalatú üvegszekrényben lombikok, 
nézőhengerek, szívópalackok, pipetták pislogtak a nyolcágú gyertyacsillár 
fényében, a szoba közepén pedig két összetolt íróasztal nézte egymás 
csendjét: egy sokfiókos, apró biedermeier asztalka, amely a tanár magán
életét szolgálta s egy feketére lakkozott, hatalmas, fióktalan asztal, amely 
folyóiratait, feljegyzéseit s tudományos levelezését gyűjtötte össze magas 
sz^naboglyák alakjában s halmazállapotában (s amelyekből egy szem- 
pillantás alatt, egyetlen kézmozdulattal bármikor kihúzta azt a levelet 
vagy nyomtatványt, amelyre ép szüksége volt). Mind a két asztalon félig 
vagy egészen üres borosüvegek, poharak álltak.

Déry Tibor
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JELSZAVAK ÉS TÉNYEK

A Z  E L L E N S É G  Á B R Á Z O L Á S A
> N. Virta: MAGÁNY, Üj Idők, 1949.'<

Nemrég egy neves magyar író felvetette azt a kérdést: ha egy mai 
író a szocializmus győzelmét akarja ábrázolni annak ellensége felett, nem 
múlhatatlanul szükséges-e, hogy az ellenségből ne csináljon igazán élő 
embert, ne adjon neki komoly értelmi és erkölcsi tulajdonságokat, egy
szóval „szalmabábot“ csináljon belőle. Mint keletkezőben lévő szocialista 
irodalmunk minden kérdésére, itt is feleletet ad a Szovjetunió irodalmá
ban kibontakozott szocialista realizmus. Virta kiváló regénye eleven fe
lelet az itt feltett kérdésre.

A regény a hadikommunizmus, a polgárháború és az intervenció 
idejét ábrázolja egy, a központtól távol fekvő, vidéken. Cselekményének 
lényegét az teszi, hogy a hadikommunizmussal elégedetlen parasztság
ban az eszerek nagyobbszabású lázadást tudnak szítani. Ezt a felkelést 
csak akkor sikerül leverni, amikor a bolsevik párt a 10-ik pártkon
gresszus után felszámolja a hadikommunizmust, áttér az Új Gazdasági 
Politikára s ezzel visszanyeri a parusz ttöm egek bizalmát. A kétféle győ
zelem, az eszereké és utána a bolsevikeké úgy van ábrázolva, hogy be
lőlük, összehasonlításukból világosan előttünk áll a kommunizmus 
fölénye összes ellenfeleivel szemben. Ott káosz, zavarosság, demagógia és 
kegyetlenkedés, itt szellemi és erkölcsi fölény, a dolgozó parasztság 
valódi érdekeinek felismerése és szolgálata, igazi hősiesség.

Már így Is, amikor a cselekményeknek csak történelmi körvonalait 
vázoljuk, felmerül az igazi optimizmus kérdése, szemben azzal a felületes 
felfogással, mely szerint az optimizmus abban áll, hogy a forradalom 
minden lépésnél rögtön győzedelmeskedik. Virta regényének nagy részé
ben ezzel éles ellentétben a kommunisták defenzívában, süt időleg, rész
ben illegalitásban vannak és csak a vége felé váltódik az a politikai és 
erkölcsi fölényük, amely az egész regény folyamán mindig érezhető, 
valóságos győzelemmé. Virta igazi optimizmusa éppen a múló vereség 
ábrázolásában jut kifejezésre. Ez számára még azt a költői előnyt is biz
tosítja, hogy előttünk tettekkel bizonyítliatja kommunistái kipróbálta-! 
tusát, nehéz küiülmények között tanúsított bátorságukat, szívósságukat,
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okosságukat. Megmutathatja, hogyan nevelődik a falu ingadozó n?pe 
saját tapasztalatain keresztül arra. hogy megérteni kezdje a szovjetrend
szer fölényét a kapitalizmus felett, a munkás- és parasztszövetség elő
nyeit a falu számára. Ezekben a nehéz harcokban bontakozik ki a kom
munisták fölénye, ahol is Virta nagyon finoman árnyalja a különböző 
kommunisták különbözőfokú politikai érettségét, legfőképpen azt, milyen 
gyorsan és mélyen értik meg a hadikommunizmus felszámolásának, a 
munkás- és parasztszövetség elmélyítésének szükségességét, stb. Vártának 
témája és kompozíciója tehát módot ad arra, hogy teljesebb s igazabb 
képet rajzoljon a parasztságról, mint az pusztán a győzelem ábrázolása 
segítségével tehette volna.

Virta regénye tehát a hadikommunizmus idejében kezdődik. A pa
rasztság nem érti meg e politika — időleges — szükségszerűségét, s így 
rés támad a munkás- és parasztszövetségben. Ezt a rést használják fel a 
kuIákok és pártjuk, az eszerek. Átmenetileg sikerül nekik nemcsak a 
középparasztság zömét, hanem még a szegényparasztság egy részét is 
maguk mögé állítani, a szovjet rendszer ellen felvonultatni.

Virta regényének egyik kiválósága, ahogy ennek a kulákvezetésnek 
képét tárja elénk. A felkelés politikai és katonai vezetősége legnagyobb
részt az eszer párt értelmiségéből kerül ki. Ezekben megvan a kispol
gárság minden ingadozása, céltalansága. Amikor Antanov, a felkelés 
vezetője, győzelemről álmodik, akkor csak felette homályos elképzelései 
vannak arról, hogyan vonul be Moszkvába a Kreml alá milliónyi paraszt
hadsereg élén. Mint igazi eszer intellektuel egészen történelemellenesen, 
metafizikákul fogja fel a falu helyzetét és innen gúnyolódik az osz
tályharc felett. „Miféle osztályharcról lehet itt szó? Mindegyik, akinek 
rongyos a mandlija, posztókabátra vágyik, földecskét óhajt, kerítéssel 
akarja bekeríteni, kutyákat akar tartani, ládába rakni a rubelecskéket és 
élete végéig aludni akar a disznaja és borja mellett. Ez az osztályharc 
a falun. Örök időktől fogva minden paraszti lélek csak tulajdon bőrével 
törődik és kész lenyúzni embertársaiét. . Amikor azonban arról van 
szó, hogy aztán, a győzelem után mi legyen, Antonov egészen tanács
talan. „Úgy képzelte el, hogy Moszkvában mindenki fejet hajt előtte, 
vezérré választják, nemcsak a hadsereg, hanem a nép vezérévé. Na és 
aztán? Hát megválasztanak, hősi nevet adnak és mi lesz aztán? Mint 
leszünk a földdel, a munkásokkal? Nem, ennél tovább nem tudta elgon
dolni Antonov, hogy mi lesz . . Természetes, hogy ilyen módon inga
dozás és kapkodás jön létre: nagyzási hóbort a győzelmek, kétségbeesés 
a vereségek idején. A felkelés társadalmi alapja a kulákság. A vezetés 
azonban mindig átcsúszik a burzsoá ellenforradalom (a hivatásos tisztek, 
a kadetpárt) kezébe. A falukban alakított parasztbdzottságokhoz ez a 
vezetés csak akkor fordul, ha nagy baj van. És ha összetalálkoznak, 
mindig kiütközik a kölcsönös bizalmatlanság, annak ellenére, hogy 
mindkét csoport egyaránt ellensége a szovjet rendszernek.



Mégis: a kulák ennek a lázadásnak társadalmi alapja és központi 
alakja. Minden ingadozás hozzákonvergál, hozzá fut vissza. A kulák 
vezető szerepet játszik a faluban, ez a vezető szerep teszi lehetővé a 
felkelést. Mihelyt ez meginog, mindennek vége. Viszont a kulák az, aki 
nyíltan, vagy konspirative, elbújva, alkalmazkodva lehetővé teszi ezt a 
harcot és esetleges újra feltámasztását. Amikor a regény kulák főhőse, 
Pjotr Sztorozsov, a vereség után bujkálni kényszerül, meglátogatja egy 
kulák barátját, Pantelej Lukicsot. Ez még éjjel sem mer az üldözöttnek 
menedéket adni, de rövid beszélgetésükben mégis megmutatja, hogy, ha 
más taktikával is, éppen olyan engesztelhetetlen ellensége a szovjet 
rendszernek, mint Sztorozsev: „ . . . a  saját ingem mégis csak közelebb a 
bestemhöz. Neked úgyis véged van, én még élni akarok . . .  Vérzik a mi 
szívünk is, Pjotr, de mert muszáj, inegbékiiltünk. Aki farkasokhoz kerül, 
farkasként üvöltsön. Várni kell a jobb időt, szárazon tartani a puskaport 
és amikor üt az óra, okosabban fogunk harcolni, megtanultuk.“ Szto- 
rozsov eleinte dühöng és még a kenyeret sem fogadja el; később nagyon 
hajlik e felfogás igazát belátni.

Mindezt Virta nem elvontan, nem elemzések segítségével tárja elénk. 
Eleven alakok egész sora vonul fel előttünk. Jellemének ereje következ
tében lesz a kulákok közül Pjotr Ivanovics Sztorozsev a regény hőse. 
Kemény, makacs, szívós, vasakaratú dolgos paraszt, akiben azonban a 
földéhség, majd a megszerzett földek nyújtotta gazdagság és hatalom 
által létrehozott szakadatlan törekvés még többet szerezni, kitermelte a 
kulák embertelen, vérszopó tulajdonságait. Mint zsarnok uralkodik falu
jában, saját családjában is. öccsét, Szemjont, aki matróznak ment, s 
aki később bolsevikká lesz, kisemmizi; felesége, gyermekei, a falusi sze
gények rabszolgákkértt dolgoznak neki, mint rabszolgák engedelmesked
nek neki. (Érdekesen emelkedik kî  ebből a sorból Sztorozsev egyik ilyen 
szolgája, Lányka. Érdekesen, mert Virta szépen megmutatja, hogyan hoz 
létre a polgárháború szakadásokat a családokban is, hogyan állít testvért 
testvérrel szembe. Nemcsak Szemjon és Pjotr Sztorozsev állnak így egy
mással szemben, hanem a szegényparaszt Lonyka és bátyja, a bolsevik 
katona, Lisztrát is. Itt persze, szegényparasztról lévén szó, lehetséges a  
megoldás. Ezek a szakadások azonban mindenfelé családi tragédiákat 
hoznak létre, s Virta a testvérek ilyen szembeállításainak élethű ábrá
zolásával mutatja, milyen mély gyökerei voltak a polgárháborúnak.)

Ilyen tulajdonságai révén lesz Pjotr Sztorozsev az eszer-kulák feb 
kelés nagyságának és lezüllésének jelképévé; lesz a regény igazi főalakja, 
mert benne testesül meg a felkelés ereje, gyengeségei és határai. Ez a 
költői elképzelés érdekes kompozíciót hoz létre. A regény első két része 
a felkelés előkészítéséit, győzelmeit és felbomlását ábrázolja. Sztorozsev 
ebben a részben csak egy — persze fontos — alak a sok között. Antonov, 
a felkelés vezére, annak környezete, a különböző csaták, falvak, gyüle-i 
kezö ellenerők sokszor hosszú időre a háttérbe szólítják. Sztorozsev alak-
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ját. Csak a felkelés le veretes e u Ián, amikor a Lenin Levezette Üj Gazda
sági Politika diadalmasan hódítja meg a falut, amikor a k alakok els'/ige- 
telődnek, lesz Sztorozsev a regény igazi központi alakja. Ez kétségkívül 
felette érdekes kompozíció, telítve belső igazsággal, mert művészi vonal
vezetése éppen a döntő szociális tartalmat hozza ki. De érdekessége és 
meggyőző ereje mellett bizonyos hátránnyal is jár. Az első és a második 
rész oly zsúfolt változatos eseményekben, hogy a rövid és gyorsan le
pergő jelenetekben nem minden alak élheti ki magát egészen. Éppen 
Sztorozsev teljes, nagyerejü kibon tokozása a regény végén, bizonyos kriti
káját adja a kezdetnek, szélesebb ábrázolási mód szükségességére utal.

A lázadás leveretése után Sztorozsev folytatja az ellenállást; engesz
telhetetlen. Visszavonul az erdőbe. Elásott fegyverei és robbanószerei 
segítségével egészen egyedül vasutakat robbant fel, támad meg éjjelen
ként falvakat, gyújt fel magtárakat, gyilkol meg lesből egyedül járó kom
munistákat. Magánosán kóborló farkassá válik.

Ez a magános harc eleve kudarcra van ítélve. Sztorozsev lerongyo
lódik, lovát lelövik egy összecsapásnál, fegyvereit egy revolver kivételé
vel elveszti, erőt vesz rajta az éhség, akaraterejét aláássa a halálos el
szigeteltség. Úgy érzi, meg akar halni. De a dac mégsem szűnik meg 
benne. Egy szombaton jár le a határidő, ameddig a felkelők meg
adhatják magukat, Sztorozsev az azt követő vasárnap jelentkezik.

A faluban öccse, Szemjon a falusi tanács elnöke. Sztorozsevet egy 
hombárba zárják, de étellel-itallal, tiszta öltözettel látják el, megfürdetik. 
Még azt Ls megengedik, hogy — őrtől kísérve persze — családját meg
látogassa. Itt éri el csúcspontját a Sztorozsev magánosságából eredt kon
fliktus. A család, melyet mindig elnyomott, most már hosszú ideje nél
küle gazdálkodott és jól gazdálkodott. Most már senki sem akar tudni 
róla, senkinek nincs szüksége rá, inég legkisebb, kedvenc fia sem ismeri 
meg, fél tőle. A látogatás után kihallgatják Sztorozsevet, ő dacosan be
ismer mindent. Másnap reggel tőbe fogják lőni. Egy ideig úgy látszik, 
mintha csakugyan beletörődött volna sorsába. De éjjel meggondolja 
magát. (Vkta itt kitűnően mulatja meg a fizikai életfeltételek morális 
következményeit. Az éhes, lerongyolt Sztorozsev veszve érzi ügyét. Ami
kor jóllakott, megfiirdött. tiszta ruhát hord, újra feltámadnak életener
giái.) Eloltja a lámpát a hombárban, s azon ürügy alatt, hogy a lámpa 
elaludt és ő még levelet akar írni, behívja az őt őrző volt szolgáját, a 
bolsevikekhez átpártolt Lonykát, megkéri, gyújtsa meg újra a lámpát. 
Ezt az alkalmat vadállati ügyességgel felhasználja, hogy Lonykát vaját 
késével orvul leszúrja. „Az ajtó melletti tönkön, melyen Lomha ült, 
megtalálta a fiú köpenyét, vállára vetette és eltűnt az éjszakában...“ 
Ezekkel a szavakkal végződik a regény.

Ez a vég egy egész sor fontos kérdést vet fel. Mindenekelőtt az 
igazi költői optimizmusét. Nem mond-e ellent a szocializmus győzelmes
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előnyomulásának, a végső győzelem perspektívájának Sztorozsev meg- 
törhetetlensége, menekülése, harcának újbóli felvétele? Mit jelent irodal
mikig és politikailag ez a vég maga? Azt hiszem, csak ennyit: a kulák 
meg van verve, de még nincs végleg leverve. A kulákság ellenállása foly
tatódik addig, amíg a kulákság mint osztály létezik. A regény győzelmes 
befejezése tehát egy csata, vagy legfeljebb egy hadjárat győzelmét jelenti. 
S így a Virta komponálta vég intő szót mond a kommunistáknak: ne 
tapossanak el győzelmeink, ne veszítsük el éberségünket, akkor sem, ha 
nem látjuk az ellenséget közvetlenül magunk előtt. Az ellenség él, olyan 
elszánt, szívós, mint Sztorozsev, olyan ravaszul meglapuló, mint Pan? 
telej Lukics.

Ennek a kérdésnek művészi oldala az, hogy Virta az új társadalom 
új irodalmi formái között követi és továbbfejleszti az orosz irodalom 
legjobb hagyományait. Gondoljunk Osztrovszkij Zivatar című drámájára, 
melynek végét annak idején Dobroljubov elemezte, Gorkij Anya című 
regényére. Virta persze e hagyományoknak felette eredeti, a megváltozott 
társadalmi viszonyoknak megfelelő továbbfejlesztését adja. A kapitaliz
mus alatt az előbb említett remekművekben az első ránézésre pesszi- 
misztikus vég (a hősnő öngyilkossága O.sztrovszkijnál, elfogatúsa Gor
kijnál) művészileg a felszabadulás végső perspektívájának optimizmusát 
hirdette. Virtánál a közvetlen megjelenési forma éppen az ellenkező: a 
kulúk, az ellenforradalmár folytatja a harcot, a regény végső, igazi 
perspektívája azonl>ao mégis a kulákság végleges megsemmisítése. 
Es pedig nem azért, mert ma már tudjuk, hogy ez történelmileg így folyt 
le. Virta komoly ábrázoló erejének következménye, hogy a befejezésnek 
az elénk tárt előzmények után iiyen kicsengése van.

A másik, ezzel szoros összefüggésben álló művészi kérdés, helyes-e 
ilyen Szlorozsev-szerü alakot egy szocialista regény középpontjába állí
tani, aholis mint a legjobban kidolgozott, leghehatóbban, legszuggesztíveb- 
ben jellemzett el len forradalmár „főhős“ háttérbe szoríthatja, beárnyékol
hatja a forradalom igazi hőseit. Ez a „szalinabáb“-kérdés másik oldala. 
A világirodalom nagyjai, Shakespeare és Moliére sohasem ijedtek meg 
attól, hogy az igazi ellenséget alkotásuk központjába helyezzék. (Falstaff
III. Richard, Tartuffe.) Nagy lírikusok, még kevésbté; lásd Petőfit: „Itt a 
nyilam, hová lőjjem?“ Gorkij pedig nemcsak az ellenség olyan kimagasló 
alakjait, mint Jegor Bulicsov vagy Vászja Zselcznova helyezte egyes 
alkotásai központjává, hanem még olyan élőscli férgeket is, mint Doszti- 
gájev vagy Klim Szamgin. Tették ezt azért, mert az a helyes művészi 
meggyőződés élt bennük, hogy az ilyen alakok valósághű és tökéletes 
értékű művészi kibontakozása jelenti az igazi halálos íléietét e típusnak. 
Ila előttünk áll az ellenség lelkileg, energiáit illetve maximáis nagyságá
ban, akkor lehet csak igazán irodalmilag halálos csapást mérni rá.

így van ez itt is. Sztorozsev minden — elvontan tekintve — kiváló 
tulajdonsága Virta művészi ábrázolásában érdeklődést, sőt feszültséget
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is terem!, ugyanakkor azonban gyűlöletet is vált ki. A kommunisták (kü
lönösen Sztorozsev öccse, Szemjön) pedig nemcsak mint győztesek áll
nak vele szemben, hanem mint olyan emberek, akik megérdemelten, nem 
véletlen szerencse következtében győztek, hanem a társadalmi mozgató 
erők helyes felismerése és felhasználása következtében, akik tehet intel
lektuális fölényt mutatnak szemben Sztorozsev zavaros illúzió-politikájával. 
Mint olyan emberek, akik a győzelemért vívott harcban és győzelemben 
magában a magasabb morált, a szocialista társadalomét, a bolseviki erköl
csöt, a szocialista humanizmust érvényesítik, akiknek győzelme a dolgo
zóké a kizsákmányolok felett, akiknél tehát erkölcsi fölény érvényesül a 
kapitalista kulákónzés történelmi zsákutcájával szemben,

A szocialista realizmus tehát nemcsak megengedi, hanem — ilyen 
esetekben — megkívánja az ábrázolás Varia-választotta útját. Ez az, amit 
Marx „shakespeare-izálásnak“ nevezett az idealista „sehillerizálássul“ 
szemben, ahol nem a valóság objektív dialektikája ábrázolódik, hanem 
a szerző szubjektív nézetei: az alakot, ezt és nem a valóságot magát feje
zik ki, nem önmagukat élik ki, hanem a szerző szubjektív elgondolásait. 
Ez azonban nem a lenini pártosság. Az sohasem jelentette az objektivitás 
tagadását, hanem épepn ellenkezőleg az objektivitás legmagasabb formá
ját: a történelem valóságos dialektikájának ábrázolását, amely objektív 
dialektikának legmagasabb megtestesülése a forradalmi átalakulás szub
jektív faktora: a munkásosztály és annak élcsapata a bolsevik párt. 
Hogy ennek igaza, ez igazság végső győzelmének megingathatatlan bizton
sága hatja át Virta regényének minden sorát, teszi lehetővé számára az 
ellenség ilyen ábrázolását. Míg a „schillerizálás“ szubjektivista nézőpontja 
vagy csakugyan „szalmabábot“ csinál a komoly ellenségből (s ezáltal 
meghamisítja a történelmet, mert könnyű és .olcsó győzelmet ábrázol a 
nehezen, szívós munkával és hősiesen kivívott győzelem helyett), vagy 
pedig bálvánnyá idealizálja a „szalmabábot“, esetleg rokonszenvet, együtt
érzést ébreszt iránta s ezzel demobilizáló, pesszimista hatást kelt.

Amit a szocialista realizmus előtt csak kivételes zsenik kivételes 
alkotásai tettek egyáltalában lehetővé, ahol a társadalmi „hamis tudat“ 
(Engels) idején még jó írók is tévelyegtek hamis szubjektivizmus és 
hamis objekfcivizmus közölt, azt a szocialista társadalom valósága, a 
marxizmus-leninizmus világnézete konkrét Lehetőségként nyújtja minden 
tehetséges írónak. Persze, e lehetőség csak akkor válik valósággá, ha a 
marxizmus-len.inizmns világnézete az íróban igazán vérré vált, ahogy ezt 
Virta regényében látjuk.

Szoros kapcsolatban az eddig tárgyaltakkal, Virta kiváló regénye 
még egy fontos ^érdest vet fel. Nem hiába címe a regénynek magány. 
Ez a motívum nemcsak a regény végén érvényesül, érezhető, ha nem is 
ilyen kiemelten, kezdettől fogva. Virta például leírja az eszer A n to n o v  
fiatalságát. Romantikus kalandvágyból terroristává lesz a cárizmus elltu.



A börtönben azonban teljesen letörik, nincs reménye, mert nincs perspek
tívája; mint erőt még a cárizmust is tiszteli. Hiába tárja fel előtte egy 
Putilov-gyári bolsevik munkás a helyes perspektívát, Antonov nem hall
gat rá: „Untatsz öreg. — Hat esztendeje hallgatlak benneteket, a szátokat 
járatjátok, az embernek gyomra émelyeg tőle. Nem látom a pirkadást... 
mind itt döglünk. .  .* és Antonov lerogyott a kemény, rothadó szalma
zsákra.“ A magánosságnak ez a motívuma végigfut az átmeneti győzel
mek idején, persze mámoroktól megszakítva, mint a mámor után jelent
kező csömör. Döntő szerepe e motívumnak azonban az utolsó részben jut, 
ahol Virta Sztorozsev sorsát ábrázolja.

Ebben a kérdésben különösen tanulságos a szocialista realizmus és a 
polgári irodalom ellentétessége. A dekadenciában az ember „alkatá
nál“ fogva, mint „kozmikusán“ magúnosságra teremtett lény szerepel. 
Világos: a klasszikus polgári realizmus nem így fogta meg ezt a kérdést. 
Részben a kapitalizmus tehetetlen áldozatainak magányosságát ábrázolta 
(Dickens), részben az uralkodó rend ellen lázadókét (Stendhal, Balzac, 
Dosztojevszkij). Itt mindenütt a kapitalizmus létrehozta magány valóságos 
társadalmi meghatározottságairól van szó. E magány történelemfelctti, 
társadalomfeletli jellege, „örök emberi“ sorsként való feltüntetése leg
feljebb Dosztojevszkijnél merül itt-ott fel, de niég nála is például Rasz- 
kolnyikov magánossága szerves produktuma a pénztelen, óraadásból, 
fordításokból tengődő jiétervári diák társadalmi helyzetének. Persze a 
klasszikus polgári realizmusban is fellép a magánosság bizonyos rueg- 
dicsőítése. Dickensncl mint a kapitalizmus tehetetlen áldozatainak rész
véttől terhes lírája; más ilyen realistáknál mint a kapitalizmus elleni 
lázadás, mely — többé-kevósbl>é. szinte mindig inkább kevéshbé mint 
többé — hamis öntudattal, az alakok saját helyzetének téves felfogásával, 
helytelen célkitűzéseivel jön létre. De még az ilyen lázongásoknak is van 
— minden hamis öntudat ellenére — bizonyos fokig jogosult pátosza, 
mely persze különböző körülmények között különböző fokig jogosult. 
Mert hiszen a lázadás a kapitalista rendszer ellen irányul.

Mindez elvész a polgári irodalom dekadenciájában. Itt a magánosság 
átalakul pszichológiai problémává, a felső körök, a jómódú intelligencia 
fennköltté stilizálásává. Bourget-t illeti meg az az „érdem“, hogy ezt a 
irodami fordulatot megkezdte. Technikailag azáltal, hogy szinte kizárólag 
járadékból élő embereket ábrázol, akiknek — távol élvén minden gond
tól, még saját vagyunk kezelésétől is — csak „lelki“ problémáik vannak. 
A magányosság ill átalakul a kizsákmányoló oszlály logkizárólagosablian 
élösdieinek lelki előjogává a „csőcseléktől“ való megkülönböztető jegyévé. 
Nietzsche ezt szokásos cinizmusával úgy fejezte ki, hogyha egy burzsuj 
asszonynak migrénje van. úgy hasolílhatallanul mélyebben szenved, mint 
bármely dolgozó ember az élei legrosszabb körülményei közt

A kapitalista társadalom szerkezete és fejlődése követkéz lében ;»k-
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Ságképpen létrejövő magányból így eltüntetik annak társadalmi jellegét, 
„örötk emberi'* problémát, „alkati“ kérdést, a  magasabb rend ü ember 
ismérvét formálják belőle. Ilyen feltételek közt veszik és fejlesztik .tovább 
(reakciós irányban) a magánynak azt az idealizálását, amelyről a klosz- 
szikus polgári realistáknál beszéltünk. De egyrészt megszüntetvén minden 
ellenzékiséget a kapitalista társadalommal szemben, vagy reakciós ál- 
ellenzékiséggé degradálván azt, elveszik annak — akkor viszonylagos — 
jogosultságát. Másrészt sokkal messzebbre mennek az arisztokratikussá 
alakított magány költői idealizálásában. (Aragon érdeme, hogy Az omnibusz 
utasai című regényében szocialista kritikával leleplezte ezt az egész irányt.)

A szocialista realizmus, már akkor is, amikor a kapitalista társadal
mat ábrázolta, gyökeresen szakított minden efféle szemlélettel. Gorkij a 
polgári osztályt ábrázoló alkotásaiban visszaállítja a magány társadalmi 
meghatározottságait, visszavezeti a magányt a kapitalizmus arra jellemző 
tulajdonságára, hogy ott az ember az embernek farkasa. De Gorkij ennél 
sokkal tovább megy. A régi polgári realisták csak utópikusán álmodhattak 
emberi közösségekről; ahol ilyeneket mint valóságot ábrázolni törekedtek, 
írói szemléletük becsületessége arra késztette őket, hogy világnézeti illú
zióikat saját ábrázolásukkal leplezzék le. A szocialista realizmus azonban 
a valóságban magában felismeri az új emberi közösséget; a munkás
életben, a munkásmozgalomban. S ez nemcsak új valóságot állít a régivel 
szembe, hanem magát a régit is új megvilágításba helyezi: a pusztulásra 
ítéltnek megvilágításába. Gorkij Ellenségek című drámájában kapitalisták I 
és proletárok harcát ábrázolja. E harc csúcspontján egy abban megölt 
kapitalista özvegye így beszél egy másik kapitalista asszonyhoz;

„Látja, nekünk a legszorosabb kapcsolatban kellene élnünk 
egymással, bíznunk kellene egymásban. Nézze csak, most már úgyis < 
legyilkolnak bennünket, kirabolnak. Látja ezeket a fegyenceket?. 
Rablópofák. De ezek bezzeg tudják, mit akarnak! Egyetértésben él
nek . . .  Bíznak egym ásban... Gyűlölöm ő k e t .. .  Félek tőlük.  ̂5 
Mi meg egymás elleni gyűlöletben töltjük az életet, semmiben sem 
hiszünk, mindegyikünk magános ember. A csend őrségi öl, a katona
ságtól várjuk a segítséget. . .  ezek csak saját maguktól, azért erőseb
bek, mint m i. .

A proletariátus győzelme, a szocialista társadalom felépítése itt is 
minőségi változást idéz elő. Természetesen a Virta-leírta fejlődési szakasz- j 
ban a szocialista emberi közösség a falun nagyrészt még csak mint konkrét I  
lehetőség, mint küzdelem tárgya, mint ideológiai csatatér forradalom és j 
ellenforradalom közt szerepelhet. Hiszen a falunak ezt az új, a hadikom- jj 
munizmusnál magasabbrendü gazdasági és társadalmi szervezete még csak I  
előkészítő stádiuma a falu igazi szocialista átalakításának még csak az H 
újjáépítés, a munkás- és parasztezövetség újbóli megszilárdításának esz- a



köze. A paraszti individualizmus, mely a paraszt Lenintől kiemelt kettős 
helyzetéből, abbéi, hogy egyszerre dolgozó is, árutermelő is, áruját eladó 
is, következik, ezek között a körülmények között nem szünhctik m ég  
meg, nem alakulhat át szocialista, közösségi tudattá.

Ezért itt a negatív, a kritikai oldal áll az előtérben. Virta, mint láttuk, 
joggal csinált föalakot a kulákból, joggal választotta a magányt címnek, 
és főmotívumnak. Mert az az átalakulás, mely a faluban az ©szer fölkelés 
leverése, a hadikommunizmus felszámolása következtében létrejön, telje
sen elegendő arra, hogy ezt az ellentétet a megfelelő, aszocielista meg
világításba helyezze. A magány most már a kapitalizmus felszámolandó 
maradványai közé tartozik. A magános ember most már az aszociális, a 
minden ízében haladás-ellenes ember képét tárja elénk, azét az emberét, 
aki létalapjainál fogva az épülő új társadalom halálos ellensége, aki 
tudatosan kívül helyezi magát a szocializmus gazdasági szerkezetén (akkor 
is, ha ravaszságból színleg alkalmazkodik hozzá), kiszakítja magát nehéz 
küzdelmekben létrejövő emberi közöségéből, akit ezért az új, a szocialista 
emberi közösség — teljes joggal — kitaszít magából.

Virta nagy költői erővel ábrázolja ennek az új magánynak társadalmi 
alapjait, s ezeken keresztül ideológiáját, emberi megnyilvánulásait. Szfo- 
rozsev végső magányában nem a bujdosás, a nélkülözés, a testi és szellemi 
leromlás a döntő motívum. Virta ezt is kiválóan megérzékíti, hiszen fát- 
tuk, hogyan hat Sztorozsevre új ellenállási energiát kiváltva a jóllakott
ság, a fürdő, a tiszta ruha. A döntő a kiszakadás az eml>eri közösségből; 
Virta helyesen ,,a farkas“ alcímet adja az utolsó résznek: a kulák vad- 
állatiságának legkirívóbb megtestesülése látszik itt. Virta ezt a fejlődést, 
mint vérbeli epikus, nem leírások, magyarázatok, elemzések útján vilá
gítja meg. hanem cselekménybeli párhuzamosságok segítségével. Sztoro- 
zsev kétszer hujdosik: egyszer a felkelés előkészítésének idején, másodszor 
annak levezetése után. Mind a két esetben nélkülözéseken, veszedelmeken 
megy keresztül. Nem egy esetben ezek magukban véve az első alkalommal 
nagyobbak, például amikor egy éjjel fark as verembe esik. Ámde Sztoro- 
zsev akkor még egy közösség tagja: a kulák összeesküvésé, melyet a falu 
félrevezetett, ingadozó elemeinek nyílt vagy titkos rokonszenve támogat. 
Az igazi magány akkor kezdődik, amikor a falu hangulata megfordul, 
amikor a bujdosó Sztorozsev mindenütt gyűlölettel, riadt félelemmel, 
vagy legfeljebb közönnyel találkozik: igazán ki van taszítva az emberi 
társadalomból, igazán kivert, elvadult kutyává, farkassá lesz.

Ezzel pedig konkrét és |>ontos képpé áll össze a magány jelentősége a 
szocialista társadalomban. A magány mindig társadalmi kategória volt; 
csal: társadalomban lehet az ember magános, s minden magány
sajátos' jellegét a környező társadalom milyensége, az illető ember osz- 
tályhelv/.ete szabja meg. \míg azonban a társadalom mozgása antagonisz- 
tikus jellegű, az uralkodó áramlatoktól való elkülönödésben meg lehetnek
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a haladásnak, az emberi integritás védelmének bizonyos elemei. Persze 
csak lehetnek, távolról sem mindig vannak meg. A szocialista társadalom
ban azonban ez a lehetőség többé nem létezik. Itt az emberi egyéniség 
kibontakoztatása nemcsak lényegében, hanem közvetlen formájában is, 
egyedül a közösségben, a közösségért folytatott munka eredménye lehet. 
Az elkülönödés puszta ténye ilymódon a hal adásellen esség hangsúlyát 
nyeri el: kifejezése az elhaló, a kapitalizmusból megmaradt gazdasági és 
ideológiai tendenciáknak, amelyekkel az újnak, a szocializmusnak egészen 
a fizikai megsemmisítésig le kell számolnia, hogy az elnyomástól, a ki
zsákmányolástól ment, az emberi szabadságot, az egyéni teljesülést létre
hozó társadalmi rendet megvalósítsa.

A magános ember — létének eme társadalmi meghatározottsága 
következtében — teljességgel értéktelenné, érték ellenessé válik, tekintet 
nélkül arra, hogy egyéni tulajdonságai, az elszigetelten vett egyén elvont 
nézőpontjából tekintve, milyen értelmi, akarati stb. képességeket árulnak 
el. sőt minél kiemelkedőbbek ezek a tulajdonságok, annál világosabban 
áll előttünk ez az embertípus mint társadalmilag értéktelen, mint ki
pusztítandó. %

Virta igazi írói ereje és tapintata éppen abban nyilvánul meg, 
hogy egyéni szempontból szélsőséges, a képességeket illető maximális 
típust választott. Éppen mert az elpusztítandó ellenség nála a Iegkevésbbé 
sem „szalmabáb“, hanem a kulákság messze átlagon felüli tehetséges 
képviselője, mérhetett a legjobb írói eszközökkel halálos csapást az épülő 
szocializmus egyik legfontosabb ellenségére. Amit Gorkij a Szovjet író- 
szövetség alakuló ülésén tartott nagy beszédében követelt: az ellenség igaz
sághoz hű és ezért komolyam leleplező ábrázolását, azt Virta körülbelül 
ugyanabban az időben kiválóan teljesítette.

Lukács György
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SZEMLE

A Z  I F J Ú S Á G  H A R C O S  S E R E G S Z E M L É J E

Kint jártam az Újpesti Stadionban a Világ Ifjúsági Találkozó meg
nyitóján, voltam az Operában a szovjet fiatalok estjén, láttam a románo
kat, végignéztem egy tábortüzet a Millenárison, megfigyeltem a felvonulá
sokat, az autogramm- és jelvénygyiijtők tömegét az Andrássy-út és Körút 
sarkán az Oktogonnál —, azt hittem, láttam már valamit éhből a hatal
mas megmozdulásból, később derült ki, hogy semmit sem láttam, semmit 
sem hallottam. Ami az embert a Világ Ifjúsági Találkozó óriási tüntetés
nek beillő ünnepén legjobban meglepi: a mérete az. Úgy tudom, naponta 
hatvan helyen vannak ünnepségek, műsorok, hatvan helyen gyűlnek ösz- 
sze a fiatalok, hetven ország küldöttei! Csaknem az egész világ itt van, 
képviseletében legalább. Már a megnyitón elkápráztatta a nézőt a Találkozó 
monumentalitása. Nem egyszerűen arról van itt szó, hogy néhányon, 
fiatalok, összejöttek, hogy megismerjék egymást, kicseréljék tudásukat, 
tapasztalatukat s eltöltsenek két kellemes hetet egy népi demokratikus 
ország fővárosában —, hanem arról a hatalmas szervező erőről, amit a 
Világ Ifjúsági Találkozó mindannyiunk — vendégek és vendéglátók —■ 
számára egyformán jelent. Mi ez a szervez^ erő? Aki ott volt a VIT meg
nyitóján, tudja, aki a népi műsorokat végignézte, láthatta: a nemzetek 
között leomló válaszfalakból összekötőkapocs készült, a lelkesedés hajtó
ereje az egyszerű megismerkedésen túl egymás közös érdekeinek felisme
réséig röpítette a részvevők tízezreit.

Azt hiszem, lényeges a nyugati részvevők hangulatáról beszélnünk. 
Mi felkészültünk arra, hogy Nyugatról, ide hozzánk a * vasfüggöny» mögé 
bizonyos előítéletekkel, az imperialista sajtó, rádió bömbölésével fülük
ben fognak megérkezni a részvevőik. De azt tudtuk — ez egy 
pillanatig nem volt kétséges előttünk —, hogy az elhomályosított tekin
tetek megvilágosodnak, a hályog lehull róluk: látni fogják, mit jelent a 
népi demokrácia, mit jelent a szocializmus. Nagy hatásra számítottunk, 
de a valóság rácáfolt számításainkra: a hatás a vártnál, az elképzeltnél, 
jelentősen nagyobb. S nemcsak azok számára, akik azzal a bizonyos 
«előítélettel» jöttek hozzánk, de azok számára is, akik a népi demokrácia, 
a szocializmus ügyébe vetett hittel és bizalommal hozták a haladó fiata
lok zászlaját. Bátran mondhatjuk: jó lecke voit ez mindannyiunk szá-



mára. A vendégeknek azért, m ert személyes tapasztalataikon Keresztül 
ismertéi: meg a népi demokrácia, a szocializmus országait — nemcsak a 
miénket, hanem valamennyit —, nekünk, vendéglátóknak, azért, mert 
személyes tapasztalatunkból tudhattuk meg, hogy milyen is az az ifjú- ’ 
súg, amelyre a békéért való harcunkban számítottunk. Nem csalódtunk: \ 
valóban, harcos, erőteljes, lendülettel és akarattal teli fiatalsággal ismer- j 
kedhettünk össze.

A Találkozó mérlegét ma, tíz nap után, még aligha vonhatjuk meg. j 
Minden nap újabb és újabb sikereket, újabb és újabb eredményeket hoz ] 
s hátra van még a legnagyobb demonstráció: a fiatalok béketiintelése, a j  
Világ Ifjúsági Találkozó zárótétele. Az az utolsó nap, amely ugyan az j 
ünnepségek végét jelenti, de korántsem befejezését. Szervezni és hatni 
fog továbbra is e Találkozó, emlékekben, élményekben, előadásokban, 
személyes beszélgetésekben s továbh viszi azt az ügyet, amelyet szolgálni 
hivatva volt. j

Csoda-e, ha ilyen körülmények között azt kellett írnom, hogy bar 
jelentős megmozdulásokat láttáin, még csak töredékét sem nézhettem 
végig mindannak, ami Budapesten e néhány nap alatt lezajlott? Meg kell 1 
elégednem hát e töredékkel, ami azonban híven és biztosan tükrözi az egé
szet: nemcsak az eszmei, de fizikai valóságában is. És csakugyan: felejt-j 
hetetlen élményben volt része annak, aki a Megnyitón részt vett. A külsői 
élmény — a felvonulások, a színes népviseletek, a lobogók erdeje, a har- : 
sogó énekszó — csak hozzájárult egy nagyobb s az emberen belül kelet-1 
kező élmény elmélyítéséhez. Nem lehet elégszer hangsúlyozni e Talál- j 
kozó döntő jelentőségét — a fiatalok béketáLorának harcos egységgé for-1 
dúl ágát. Ami eddig szó volt, vagy szónoki fordulat —, itt valósággá vált.] 
Ami eddig csak a táblákra festett felirat volt, most testet öltött: a fran-j 
cia, angol, amerikai, szovjet, román, cseh, lengyel, belga, gyarmati ifjú- ■ 
ság harcos egysége megelevenedett. Le keli írnom, amit a megnyitón ' 
mindannyian éreztünk s boldogan rögtön ei is mondtunk egymásnak: 
nehéz dolga van a háborús uszítóknak, ilyen ifjúságot nem lehet egy
könnyen harcba vinni. S ami még több ennél: nem lehet egymás ellen 
felfegyverezni, egymás legyilkolására kényszeríteni. Valóban: soha nem 
láttam közös ügyért ennyi különféle embert ily hasonló módon lelkesedni, j 
A megnyitón már világhírűvé vált Világ Ifjúsági Indulót énekeltük. A 
tribün, a pálya, egy torokként harsogta a szárnyaló dallamot. Velünk 
szemközt sorakozott fel hetven nemzet fiatalsága. A rádió helyszíni köz
vetítést adott e nagyjelentőségű eseményről. Odalent a pályán a rádió 
riportere mikrofonnal a kezében szaladgált egyik csoporttól a másikig, . 
a franciától a szovjetig, a kínaitól az amerikaiig. Miért? Hogy felvegye < 
és megörökítse, tanúnak és bizonyítéknak sorozza, a többi tanúság é s ]  
bizonyságtétel közé: hetven nyelven, hetven nemzet fiatalsága ugyanazt j 
az indulót énekelte, felejthetetlen bizonyítékaként egységének és élni-1 
akarásának. Ezerngelvü. eyyszwü brigád volt ez is, akárcsak akkor oda- 1



lent Spanyolországban: a béke harcos védőinek ezernyeHű, egyszívű 
ifjúsága. Nem tudom, sikerült e a felvétel: magam láttám, amint az előt
tünk álló görög partizánlány, egyenruhában, zászlóval a kezében boldog 
mosollyal énekelte a mikrofonba hazája nyelvén az Indulót. Ha sikerült 
— dokumentum marad, ha nem: mindannyiunk szívében emlék. Mind
két esetben maradandó hatása lesz.

Be kellene számolnom azokról a műsorokról, amelyeket láttam. 
Ez csak látszatra könnyű feladat. A valóság azonban megnehezíti. Mert 
könnyű lenne leírni az egyes népi műsorok tartalmát, de megközelítően 
is nehéz beszámolni az egyes esték hangulatáról. Szívesen néztük a tőlünk 
távol élő népek, kínaiak, mongolok bemutatóit. Talán azért, mert kíván
csiak voltunk egy most felszabadult nép cs felszabadulásukért most 
küzdő népek művészetére, kultúrájára.

Akkor jöttem rá, nincs teljesen igazunk, hogy csak a távoli népek 
műsorára vagyunk kíváncsiak, amikor megnéztem a román fiatalság 
nagyszerű műsorát. Ezek a munkásfiatalok — a bukaresti Grivita vasúti 
műhely dolgozói —, megmutatták nekünk, hogy egy hozzánk hasonló 
körülmények között élő nép, milyen eredményeket érhet el, ha élni tud 
a szabadságával. Micsoda vidám, szívet-lelkct derítő műsor volt ez! A 
lelkesedés a Városi Színház nézőterén úgy viharzott, mint a fergeteg. 
Alig akarták leengedni a színpadról a kórust, meg a népi tánccsoporto
kat. Jobboldalt ausztráliai, baloldalt ^indu fiatalok ültek mellettem. Be
szélgetni kezdtünk. És kiderült, hogy ők jobban látták meg azt, amit mi 
hajlandók voltunk elfelejteni: azok a csoportok, azok a népek szerepel
tek legjobban, amelyek már megindultak a felszabadulás, a népi demo
krácia, a szocializmus útján. S elmondták (de itt már be kell vallanunk, 
mi is tudtuk ezt), hogy számukra legnagyobb hatást a szovjet fiatalság 
csodálatos műsora jelentette. De közvetlenül utána — ismételték nyoma
tékosan — azok a népek következtek, amelyek a szovjet példát követve, 
a haladás utján járnak. Igaza van e két küldöttségnek? Bizonyíthatóan 
igaza. Aki a különböző műsorokat látta, tudja ezt. S bár legyen az távol
keleti, kínai vagy mongol, legyen magyar, cseh vagy román —, az igazi 
népi kultúrát, annak kincseit és mélységeit tanító módon csakis azok a 
népek tudták felszínre hozni, amelyek a szabadság útját járják. Szó sincs 
arról, hogy az imperializmus ellen küzdők ne hozták volna el tudásuk 
legjavát. Éppen csak arról van szó, hogy megtanulta minden «nyugati» 
íiatal, aki figyelő szemmel nézte végig az eseményeket, hogy hazugság 
mindaz, amit ezekről a népekről neki állítottak és igazság az, amit saját 
fűiével hallott, saját szemével látott: virágzó, vidám kultúra, optimista, 
az életet szerető ifjúság. Tanulság volt ez? Ha nem lett volna az, mit 
jelentett volna a felzúgő éljen, a feldübörgő taps, a soha nem látott lel
kesedés? Az útravaló, amit nyugati vendégeink magukkal visznek, meg
található a szovjet és népi demokratikus kultúrcsoportok zsákjaiban. E
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csordultig telt zsák, a kultúra hőségszaruja, két hétig kifogyhatatlanul 
szórja kincseit. Van mit felszedni belőle.

Az élmények, benyomások még frissek, szinte nedvesek. Amit azon
ban már tudunk, az ennyi: sokáig fogunk beszélni e Találkozóról s ami 
ennél több, sokáig érezni fogjuk hatását. De vájjon megszűnik-e ez a 
hatás? Nem hiszem. Hogy növekedni fog, azt tudom. S ha legközelebb, 
két év múlva újból összegyűl a világ ifjúsága, már ismerősként találko
zik majd. Az ünnepségek nálunk, a harc odahaza kovácsolja, forrasztja 
eggyé ezt a fiatalságot. Mi, magvarok büszkén jelenthetjük, hogy tanúi 
és szervezői voltunk a békéért való harc e döntöfcntosságú állomásának. 
S hogy nem voltunk méltatlanok hozzá, az kiderült az ünnepségekből. 
Hogy nem leszünk méltatlanok hozzá, azt elkövetkezendő harcaink fog
ják bizonyítani.

Áczél Tamás

\



Ä I .E X A X D R  R A D I S C S E V
Születésének 200. évfordulójára.

Alexa ndr Puskin nem sokkal tragikus halála előtt egy remek" költe* 
xnényt ir „Elpuszíthataflan emléket állítottam magamnak“ címmel. Puskin 
ennek az „Emléknek“ az eredeti változatában íg^ írt:

És sokáig kedves leszek a népnek.
Mert dalaihoz új hangokat találtam,
Mert Radiscsev nyomán dicsőítettem a szabadságot 
És megénekeltem az emberséget.

Oroszország lánglelkű költője, aki joggal beszélt magáról úgy, mint 
a szabadság lantosáról, egyenesen utalt arra a kapcsolatra, amely költészetét 
a XVIII. század végének kiváló orosz írójának, Alexandr Radiscsevnek az 
eszmei örökségével összefűzte. És ez nem üres szólam volt, hanem olyan 
elismerés, amelynek mély történelmi értelme van. Valóban Puskin leg
közelebbi elődje, aki nagy szerepet játszott utódja eszmei és művészeti 
nézeteinek kialakításában, Radiscsev volt. ő  volt az első, aki felemelte 
szavát az ember jogainak védelmében, ő volt az első, aki egyenesen és 
nyíltan felvetette az önkény ural mi rendszer forradalmi megbuktatásának 
és a népi hatalomnak, szövetségi köztársaság alapításának kérdését 
Radiscsev szenvedélyes tiltakozása az Oroszországiján akkor uralkodott 
elviselhetetlen elnyomás ellen, az élet hűbéri alakjai ellen, lángoló harci 
riadója a nép f eszabad Kásáért Puskin lelkében is termékeny talajra 
találtak. És nemcsak nála, hanem annak a kornak forradalmár nemesi 
nemzedékénél is, amely 1825. - decemberében meg akarta buktatni a cárt.

A közvetlen vérségi, örökségi kapocs érzése Radiscsevvel rendkívül 
nagy volt a XIX. század, különösen a század első felének orosz íróinál. 
Radiscsev híres könyve, „Utazás Peierburgból Moszkvába“ a nagy forra
dalmár író sok-sok utódja számára jelentette a harci lobogót, a lelkesedés 
forrását. Herzen ilyen szavakkal fejezte ki a kortársak véleményét 
Radiscsevről: „Bármit is írt, mindig halljuk azt az ismerős hangol, ame
lyet hallani szoktunk Puskin első költeményeiben, Rilejev „Gondolata i“- 
I>an és saját szívünkben. A harag könnyei, az együttérzés, az irónia, a 
vigasztaló és bosszúálló irónia, mindez szétáradt remek könyvében . .  , 
Ezek a mi álmaink, dekabrista álmaink.“

Lenin, amikor áttekintette az oroszországi forradalmi mozgalom tör
ténetét, büszkén állapította meg, hogy az orosz nép évszázados elnyomói 
ellen folytatott küzdelme során egész raját bocsátotta ki azoknak a fér
fiaknak, akik a felszabadítás győzelméért hajlíthatatlanul, bátran harcol
tak. E haic megindítójaként Lenin Radiscsevet nevezte meg. Lenin 
1914 ben „A nagyoroszok nemzeti büszkeségéről című cikkében ezeket
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írta: „Mi mindenkinél jobban látjuk és érezzük, Hogy a cári hóhérok, 
arisztokraták és tőkések milyen erőszaknak, elnyomásnak és kínzásnak 
vetik alá a mi gyönyörű hazánkat. Büszkék vagyunk, hogy ezek az erő
szakosságok ellenállásra találtak a mi környezetünkben, a nagyoroszod 
környezetében és hogy ez a környezet adta Radisesevet, a dekabristákat, 
a 70-es évek forradalmi enteüéktueljeit és hogy a nagyorosz munkásaié* 
1905-ben megteremtette a tömegek hatalmas forradalmi pártját és h ogj 
a nagyorosz muzsik is kezdett átalakulni demokratává, kezdte megvetni 
a pópát és a föMosurat.“

Radisosev könyvei a cári Oroszországijain a legszigorúbb tilalom alatt 
álltak. Még nevének*csak az említése is üldözésnek tette ki az embereket 
Csak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tette Radiscsev műveit aj 
széles dolgozó töm egé közkincsévé. A hálás szovjet nép mindjárt a 
forradalom után emléket emelt nagy fiának, az író forradalmárnak, aki] 
elindítója volt az országban a felszabadító mozgalomnak.

r m

Alexándr Radiscsev 1749. augusztus 31-én születeftt. Apja jómódú, 
kulturált földbirtokos volt, aki emberségesen bánt a jobbágyokkal. A 
jövendő író gyermekkora falun telt el, a csodálatos volgamenti tájon, 
a gazdag népköltészet világában, amely megragadta a fogékony fiú kép
zeletét. Radiscsev élete végéig megőrizte érdeklődését és szeretetét a nép-, 
dalok és népmesék iránt. Szülei, akik jó nevelésben akarták részesíteni, 
Moszkvába vitték. Itt a moszkvai egyetem legjobb tanárai lettek az ifjú 
tanítómesterei.

Radiscsev ebben a haladó szellemű környezetben a kor szépirodal-'j 
mának és publicisztikájának haladó eszméin nevelődött. A komor valő-j 
ság, amely körülvette, gyűlöletet ébresztett benne az igazságtalanság ésf 
a társadalmi gonoszság világa ellen.

Oroszország abban az időben olyan ország volt, ahol gátlástalanul 
tobzódott az önkényuralom és támasza, a hűbéri nemesség. A lakossági 
legnagyobb tömege, a parasztság jobbágyi, csaknem rabszolgai függő 
viszonyban volt a földesurakkal. A tiltakozás minden megnyilatkozását, 
amely a jobbágyok elviselhetetlen elnyomása ellen irányult, irgalmatla
nul elnyomták. Az országban akkor még nem voltak forradalmi erők, 
amelyek meg tudták volna szabadítani a népet a lelki és fizikai rabság
tól. De a XVIII. század utolsó harmadában Oroszország történetére nem
csak a hűbéri viszonyok virágzása és az önkényuralom és jobbágyok pél
dátlanul súlyos elnyomása volt jellemző. Ez volt egyben a nemzeti öntudat 
hatalmas felemelkedésének és megerősödésének, az ellenzéki demokra
tikus gondolat megszületésének és kijegecesedésének a korszaka is. Ez 
volt az elmék forrásának, az éles irodalmi vitáknak és a nép nehéz sor
sat enyhítő módszerek keresésének a korszaka. Ez volt egybea olyan



fenyegető eseményeknek a korszaka Is, mint az országon végigviharzott 
parasztfelkelés, amelyet Jeineljan Pugacsev vezetett, s amely először adta 
tudtára az önkényuralomnak, hogy hatalma ingatag és nem örökéletü. 
A nemesi társadalom haladó köreire óriási hatással voltak azok a forra
dalmi események is, amelyek Franciaországban és Amerikábun játszód
tak le. A XVIII. század nevezetes volt Oroszországban a tudomány, iro
dalom és művészet eddig még soha nem látott felvirágzásáról. Ez Ix>mo- 
noszov kora. aki felfedezéseivel messze megelőzte nyugati tudós kortár
sait. Ez Kantemir, Tridakovszkij, Szumarokov, Lerzsavin, Fonvizin 
kora, azokó az fróké, akik lerakták a haladó orosz irodalom alapjait és 
előkészítették a talajt a következő században a nép szolgálatának páto
szától áthatott realisztikus költészet és próza lánglelkü mestereinek egész 
csillagraja számára. A XVIII. század orosz irodalma a Nyugattal szoros 
kapcsolatban fejlődött. Felhasználta, de teremtő erővel átdolgozta az 
európai művészet és politikai gondolat tapasztalatait. így erősen önálló 
nemzeti kultúra kifejezője volt. Bátran kereste a fejlődés útjait 05  új, 
addig soha nem ismert utakat nyitott. Az irodalom már akkor is az élet 
tanítómestere akart lenni és mint a humanizmus, a felvilágosodás szen
vedélyes harcosa lépett fel. A XVIII. század orosz irodalma a nemzeti 
múlt legjobb hagyományait követve, különösen erős volt patriotizmusá
ban, a haza forró szeretetében, az orosz nép hatalmába és nagy jövőjébe 
vetett hitében. Az irodalom, amelyet áthatott a nemzeti méltóság büszke 
tudata, határozott harcot folytatott ezért a méltóságért és nemzeti ön
állóságért, magas-rendű nemzeti kultúra teremtéséért.

A szellemi felemelkedésnek, a nemzeti kultúra kezdődő kivirágzá
sának és a haladó társadalmi gondolat széleskörű fejlődésének ebben a 
légkörében növekedett fel Radiscsev is. Elemi kiképzését otthon kapta, 
majd néhány évet egy arisztokrata főiskolában, az apródok iskolájában 
töltött. Ez az iskola udvaroncokat nevelt. Radiscsev itt közelről megismerte 
a cári udvar kulisszáit, saját szemével látta az udvari romlottság, zsar
nokság és kórmánvzati cselszövények gépezetét. Mindez haragos tiltako
zást váltott ki az ifjú leikéből, aki igazságra és az emberekkel való hu
mánus bánásmódra szomjazott. Radiscsevet, mint a hat legtehetségesebb 
növendék egyikét, tanulmányai folytatása végett a lipcsei egyetemre küld
ték. Radiscsev az alatt a hat év alatt, amelyet ezen a főiskolán töltött, 
leginkább önállóan képezte magát és sok tudást gyűjtött. Mélységes ér
deklődést mutatott a (francia felvilágosodás képviselőinek materialista 
bölcseleté iránt, ebben keresett választ az állam s a társadalom felépíté
sének öt izgató kérdéseire. Radiscsev, mielőtt még külföldre utazott volna, 
égett a vágytól, hogy egész tehetségét az oroszországi társadalmi rend 
gyökeres átalakításáért, a népnek a sötét rabságból való felszabadításáért 
indítandó harcnak szenteli. S éppen ez késztetta arra, hogy tanulmá
nyozza az enciklopédisíák filozófiáját. De Radiscsev nem állt meg a



francia felvilágosodás tanítása mellett, hanem tovább ment és amikor 
már Oroszországban volt, olyan nézeteket vallott, amelyek messze meg
előzték Nyugat egykorú haladó társadalmi gondolatát.

Radiscsev, amikor visszatért hazájába, tele volt a legjobb szándé
kokkal, hogy szolgálni fogja a társadalmat és kész volt «életét is áldozni 
a haza javára». Polgári érzésektől áthatva igyekszik tevékeny részt venni 
az ország megújításában. «A dolgok rendes menetét követve — írta ké
sőbb Puskin —, Radiscsevnek fel kellett volna jutnia az állami rang
létra egyik legfelsőbb fokára. De a végzet más tartogatott számára. . .» 
Keserűen kiábrándult. Minden kísérlete, hogy tudását, amelyet szerzett, 
gyakorlatilag felhasználja, főleg a jog területén, kudarccal végződött. 
A cári vezető emberek fagyos közönnyel és ellenséges indulattal visel
teitek személye és tervei iránt. Radiscsev a szenátusban kapott állást, 
s itt a jobbágyok kínzásának, a parasztfelkeléseknek az ügyeivel kellett 
foglalkoznia. Még közelebbről megismerte a hűbéri Oroszország szörnyű 
igazságát. Az irodai szolgálat természetesen nem tudta kielégíteni. Nagy 
társadalmi tevékenységre vágyott, amely elősegítené a nép javát. A harc 
egyetlen eszköze maradt számára: a nyomtatott szó. És Radiscsev tollat 
ragadott. A publicisztika, a költészet és a széppróza lettek harci fegy
verei. Mint enciklopédikus műveltségű ember, akinek széles volt az ér
deklődési köre, egyesítette magában a költőt és a történetírót, a filozó
fust és közgazdászt. Erőteljes és kiváló szépirodalmi műveket, s ézen 
kívül mélyenszántó politikai, filozófiai és gazdasági jellegű munkákat 
alkotott.

Azok a történelmi események, amelyek azokban az években játszód
tak le Oroszországban és külföldön, de különösen a paraszti tömegek 
egyre növekvő lázadása a hűbéri jog ellen, mint döntő tényezők szerepel
tek Radiscsev világnézetének kialakításában. Egyre jobban tudatára éb
redt a társadalmi forradalom szükségességének. A Pugacsev-felkelés meg
győzte arról, hogy a rabságban tartott parasztok nemcsak tele vannak 
gyűlölettel az önkényuralmi és hűbéri rendszerrel szemben, de készek 
arra is, hogy elszánt harcra induljanak elnyomóik ellen. A tengerentúli 
forradalom győzelme Radiscsevben azt a reményt keltette, hogy csak
hamar iit a nép felszabadulásának órája az ő hazájában is. Végleg sza
kítva a nemesi osztállyal, feltétlenül az elnyomott paraszti tömegek olda
lára állt, amelyek felkeltek a hűbéri szörnyeteg ellen. Az író következe
tes forradalmár és demokrata lett. Mindennél jobban fájt neki, hogy 
az orosz népet rabláncokban megalázva kell látnia. Radiscsev a maga 
tehetségének egész hatalmát és erejét arra fordította, hogy leleplezze és 
visszautasítsa az egyeduralmat és jobbágyságot, az ers/ág akkori két 
legnagyobb baját. Haragos publicisztikai cikkekben és szépirodalmi mű
vekben szenvedélyesen megbélyegzi az egyeduralmat és a magas méltó
ságot viselő zsarnokok önkényét. «Szemelvény; a . . . .  utazásból», «Leve-
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lek egy baráthoz» című írás ívben «Ctomíolotok n r"rőg tortán lemből* 
fordításához írt megjegyzéseiben, «Isakov élményei című munkájában 
szenvedélyesen kiállt a nép mellett és követelte a hűbéri jog megszün
tetését. Találó és gyilkos jellemzését adja a cárizmus lényegének: «Az 
egyeduralom az emberi természettel ellentétes állapot. «Beszélgetés arról, 
hogy ki a haza fia», — Radiscsev ebben éles, szatirikus rajzát adja a 
naplopó földbirtokosoknak. «Az emberiségnek e zsarolói, gonosztevői* 
ellen határtalan gyűlölet árad az író munkáinak minden sorából. «Em
ber, ember, aki méltó a hazafi név viselésére! — kiáltott fel Radiscsev 
és mindjárt szenvedélyesen hozzáfűzte — de hol van 5, hol van az, aki 
méltó, hogy ezzel a legszebb névvel ékesítsük fel?» Az író pamfletistának 
egész pátosza benne van abban a követelésben, hogy vegyék le a jobbágy-, 
ság «iszonyatos bilincsét» a nép nagyobbik feléről, minél hamarább vál
toztassák a rabokat emberekké és teremtsenek olyan viszonyokat, ame
lyek közt az emberben kifejlődhetnek természetének legjobb tulajdonsá
gai. Az irodalomban Radiscsev jelentkezett először, mint igaz' forradalmi 
patrióta. Odaadó fia volt népének, aki a nép boldogságáért kész volt bár
mily áldozatot vállalni. A baza, a népi tömegek szabadságának és boldo
gulásának ügye mindennél többet jelentett Radiscsev szemében. A sze
retet nevében gyűlölt és szenvedélyesen, harcolt minden ellen, ami el
nyomta az embert és az állatnál Is alacsonyabb helyzetbe szorította. Nagy 
tettekre, a haza önfeláldozó szolgálatára buzdított.

9

Nemes, hazafias törekvéseit és forradalmi nézeteit Radiscsev az «Uta« 
zás Peterburgból Moszkvába» című híres könyvében, ebben a legkomo
lyabb és valóban nagyszerű művében fejezte ki. Az író ebben rendkívüli 
erővel fejezte ki a legszélesebb népi tömegek osztálygyűlöletét a XVIIL 
század Oroszországál>an. Összehasonlítva Nyugat korabeli haladó gondol
kodóival é& íróival, akiknek a világnézete polgári volt, Radiscsev ebben 
a könyvében mint forradalmi demokrata mutatkozott be, aki a jövőt 
nem a kizsákmányoló osztályoknál, hanem a népnél iatta. Az „Utazás 
Peterburgból Moszkvába“ harcos könyv, olyan könyv, amelyben a való
ságba való mély behatolás hatalmas gondolattal párosul, a népi íoria- 
dalomra, az ember felszabadításáért indítandó merész, döntő harcra való 
szenvedélyes felhívással.

Az „Utazás Peterburgból Moszkvába“ egv utazónak a feljegyzéseit 
tartalmazza, aki a két főváros közt lévő utat telte meg. A könyv tejeze- 
tei az egyes állomások nevét viselik címükben és különböző témákat 
dolgoznak lel. A könyv mégsem karcolatok, novellák és publicisztikai 
cikkek gyűjteménye. Mindegyik fejezetet megvilágítja a haza egységes 
életfolyamatának egyik oldalát, de a fejezetek együtt mégis egységes 
képet alkotnak, amely az olvasót egységes következtetésre vezeti. Az
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„Utazás Peterburgból Moszkvába“ —, könyv az egyeduralmi és hűbéri
Oroszországról. Hőse nem egy ember, hanem a • egész ország, ahol meg
alázva és megkötözve, rabságban szenved a nép. Radiscsev ebben a 
könyvében felvetette az orosz társadalmi és állami rendszer alapvető 
kérdéseit, kiterjeszkedett a korabeli társadalmi életnek csaknem min
den. alapvető jelenségére a vallás és jog, etika és erkölcs, politika és 
gazdaságtan, a rendek közti kapcsolatok, a háború és béke, a családi 
viszonyok, a nők helyzete, a gyermekek nevelése és tanítása, a nép
nevelés és a kultúra kérdéseire. És mindezeket a kérdéseket Radiscsev 
a leghaladóbb és legradikálisabb eszmék szellemében vizsgálta.

Kíméletlen igazsággal rajzolja meg az író könyvében Oroszország 
hűbérrendszerének valóságát. Művészi karcolatokban, képekben, epizór 
dókban tárja fel az uralkodó osztály kegyetlenségét, a rabszolgatartó 
rendszer jogtalanságát és embertelenségét. Megrajzolja a jobbágytartó 
nemesi alakok egész galériáját. Itt vannak a durva, lelketlen hivatalno
kok, akik irgalmatlanok a gyengékhez, de földig hajolnak az erősek 
előtt. Itt vannak az agyafúrt üzérek, akik minden gátlás nélkül kifoszt
ják a muzsikokat; itt vannak a magas méltóságok, akik csak csalással, 
hízelgéssel és törvénytelen eszközökkel tartják a hatalmat és itt vannak 
végül a mohó, soha ki nem elégíthető földesurak, akik kiszívják a vért 
a nekik kiszolgáltatott emberekből. . .  „Éhes vadállatok, telhetetlen pió
cák —■ mondja haragosan Radiscsev — mit hagyunk mi meg a paraszt
nak? Azt, amit nem tudunk elvenni tőle: a levegőt“. Radiscsev éppen 
ezekben a telhetetlen piócákban látta a nép minden nyomorúságának 
és szenvedésének gyökerét. De ennek az elnyomó rendszernek fő termé
szete és forrása az egyeduralom.

A cár a főbűnös az erőszak és önkény minden tényében. A nép 
elnyomóinak az az egész galériája, amelyet Radiscsev az „Utazás“-ban fes
tett meg, öszesürítve adja az egész oroszországi földesúri osztály Arcu
latát. Szemebállüja velük könyvében az egyszerű embereket, a paraszto
kat. Kitűnnek erkölcsi és fizikai egészségükkel, jellemzi őket a becsület- 
érzés, saját méltóságuk tudata, a polgári bátorság. De ezeket a lelkileg 
erős, munkaszerető, szándékaikban és törekvéseikben nemes embereket 
elnyomja az uralkodó osztály, nem tudják érvényre juttatni képességei
ket és tehetségüket, megfosztják őket attól a lehetőségtől, hogy valóban 
emberi életet éljenek. Ebből csak egy következtetés adódik: meg kell 
semmisíteni a hűbéri rendszert. És Radiscsev könyvében forradalomra 
hívja fel a népet, a néphatalom felállítására, a politikai szabadság ki
vívására — a „szabadság“ és a „természetes polgári egyenlőség“ kihar
colására.

Radiscsev a tulajdonjognak olyan új értelmezését adta, amelyhez 
abban az időben a nyugati haladó gondolkozók közül egy sem tudott el
itünk A földesúr birtokának, a főidnek — írta Radiscsev — a nép bir-
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ío k á b a  k e ll k erü ln ie . Ä  fö ld esu ra k , a k ik  m á so k  m u n k á já t tizsorSzz&lc 
ki, barbárok  és rab lók , a  vag y o n  nem  ille ti m eg ők et. E zt a  vagyonút cl 
k ell ven n i tő lü k  és át k e ll ad n i a  n ép n ek .

R a d iscsev  a z  „ U ta z á s ib a n  O roszországba« e lő szö r  á llíto tta  a  társa 
d a lom  ön tu d ata  e lé  a  k or leg fo n to sa b b  forrad a lm i fe ladatát: a z  é le t
h a lá lh a rc  sz ü k sé g é t az e g y ed u ra lo m  és  a  h ű b ér iség  e llen . E g y e n e se «  
fe lh ív ta  a  n ép et, hogy  v igye v esz tő h e ly re  a  cá ro k a t és a  fö ld esu ra k a t. 
Csak a zsa rn o k o k  e llen  fe ltá m a d ó  forrad a lom  h o zh a tja  m eg a n ép n ek  
az ó h a jto tt sza b a d sá g o t és b o ld ogságot. A „Szabadság** c ím ű  k itű n ő  ó d á i 
jában , a m e ly e t b e illesztett az „Utazás*- k ö n y v éb e, Radiscsev; fe lv á zo lja  
a  n ép i fo rra d a lo m  képét.

M indenütt h arci sereg  tám ad ,
A rem ény m in d en k it fe lfeg y v erez:
M indenki s ie t  k ín zó já n a k  vérében  
L em o sn i szégyen ét.
L átom , a h o g y  m in d en ü tt é les  k a rd  cs illo g  
A halál so k fé le  a la k b a n  röp k öd  
A vár b ü szk e  fe je  fö lö tt . I
ö rv e n d e z z e te k  n ép ek , k ik  ö ssze fo g ta to k !
A term észetes b o ssz ú  joga  
V esztő h ely re  v itte a cárt!

R ad iscsev  é le tén ek  és m u n k á ssá g á n a k  év e ib en  k o rtá rsa i, O roszország  
és N y u g a t h a la d ó  em b erei e llen e  v o lta k  a n ép i fo rra d a lo m  g o n d o la tá n a k , 
m ert úgy  k ép ze lték , hogy a  k u ltú rá la tlan  n ép , h a  k ezéb e  keríti a h a ta l
m at, n em  tudja  e lig a z íta n i az  á lla m o t a  n em esek  é s  a  b u rzsoázia  se g ít
ség e  n é lk ü l. R ad iscsev  p o zd o rjá v á  zú zta  ez t a z  „ e lm é le te t“. K ife jez te  e l-  
gon d o lá sá t a forrad a lm i k u ltú ráról, a m ely  ép p en  a  fe lk e lt  nép  g y ő ze lm é
ből fe jlő d ik  k i. R ad iscsev  a  jö v ő b e  lá tv a  a z t h a n g o zta tta , h o g y  a n ép , 
h a  m ár elsö p ö rte  e ln y o m ó it, m egterem ti a m aga érte lm iségét, a  m a g a  ú j, 
m érh etetlen ü l m agasab b  ren d ű  k u ltú ráját. E zt írta:

„Ó, h a  a  rabok , a k ik re  n eh éz  b ilin csek e t raktak , k é tség b eesésü k b en  
a  sza b a d sá g u k a t a k a d á lyozó  b ilin csek k e l szé tv er ik  a nai fe jü n k et, em b er
te len  uraik fe jé t és vérünkkel fes tik  p iro sra  m ező ik e t, akkor ez z e l v e 
szen d ő b e  m egy  az  á lla m ?  N em i H am arosan  n a g y  fér fia k  tám ad n án ak  
k ö rü k b ő l a k iv ert csop ort p ótlására , de ezek  m á s g o n d o lk o d á sú  é s  a z  e l
n y o m á s jogátó l m eg fo sz to tt em b erek  le szn ek . N em  á lo m  ezt, d e  te k in 
tetem  áth ato l .az idő v astag  függönyén , a m ely  szem ü n k  e lő l e lre jti a  jö v ő t. 
Á tlátok  eg y  egész  év szá za d o n “ .

A z „U tazás P eterb u rgb ól M oszkvába“ k ö n y v  csak  azért lá th a to tt n a p -  
.világot, m ert R ad iscsev  o ly a n  n yo m d á b a n  n y o m a tta  k i, a m ely et sa já t o tt-  
honáiban eg y en esen  erre  a cé lra  a la p íto tt . Az író-forradalm ár; 
bátor m eg n y ila tk o zá sa  azon n al nagy izga lm at és rém ü letet k e lte tt Jeka-



terina cárnőben és környezetében. A könyvei, amely a szerző nevének 
feltüntetése nélkül jelent meg, nyomban eljuttatták az udvarba. Jeka- 
terina áttanulmányozta az „Utazás'1 minden sorát és a vádhatóságok ré
szére megjegyzésekkel látta el. Ezt írta: „Ez a francia ragály terjesztése... 
A szerző nem szereti a cárokat és ahol csak alááshatja a szeretetet és 
tiszteletet irántuk, mohón, ritka merészséggel ragadja meg az alkalmat... 
Reménységét a muzsikok lázadásába helyezi. . .  A cárokat vérpaddal fe
nyegeti. Ezek a lapok bűnös szándékúak, lázítóak“. Az „Utazás“ szer
zője — jegyezte meg tovább Jekaterina — nemcsak magasztalja Mire- 
bean-t, aki nem is egy, több akasztófát is érdemel, de ő maga is „rosszabb 
lázadó Pugacsevnél“.

Radiscsevet tragikus sors érte: a felbőszült Jekaterina egyenes utasí
tására fegyházba csukták, majd halálra ítélték. De a cárnü „kegyes“ 
volt, a halálbüntetést 10 évi szibériai száműzetésre változtatta. A bün
tetésnek ez az enyhítése voltaképpen az író-forradalmár teljes elszi
getelését jelentelte a társadalom életéből és lassú halálra ítélte a zord, 
akkor még xigyszólván lakatlan vidéken. De semmi sem tudta meg
ingatni Radiscsev forradalmi meggyőződését. Útban a száműzetés helye felé 
az író valakinek arm a kérdésére, hogy ki ő és hova utazik, ezzel a 
verssel válaszolt:

Tudni akarod, ki vagyok, mi vagyok, hova megyek?'
Az vagyok, uki voltam és leszek egész életemben:
Nem állat, nem fa, nem rab, Iranern emberi

Radiscsev 10 évet élt át a száműzetésben, kezdetben: Szibériában, 
majd a Nemcov nevű kis birtokon. Az amnesztia után még egyszer meg
próbálta megvalósítani terveit a társadalom és állam átalakítására. De 
újból, mint azelőtt is, a- hideg közöny és ellenséges érzés falába ütkö
zött. Újabb száműzetéssel fenyegették meg. Miután látta, hogy legkisebb 
mértékben sem tudja megvalósítani vágyait, és hogy az országban nincs 
erő, amely meg tudná dönteni az egyeduralmat, megérlelődött benne a halál 
gondolata. Radiscsev, ákit üldözött az udvari nemesség, a zsarnokok „ki
gúnyolásának“ egyetlen számára megmaradt útjára lépett: az ókori 
sztoikus bátorságával halálos méregadagot vett be. 1802. szeptember 
H-én így szakadt meg az egyeduralom ellen küzdő bátor harcosnak, a 
közelgő forradalmi viharok előhírnökének, a nagy hazafinak, Alekszandr 
Radisesevnek az élete. v

Száz és egynéhány évvel később azt az ügyet, amelyért Radiscsev 
harcolt és feláldozta egész életét, kezébe vette az orosz proietárforradal- 
márok következő nemzedéke. Felébresztették a népet. És a nép mint 
hatalm as óriás, felkelvén, széttörte rabságának bilincseit és m egterem 
tette azt a szabad, elnyom atástól mentes társadalmat, am elyről olyan  
szenvedélyesen álm odozott az első orosz forradalmár.
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Moist a szovjet nép, de vote együtt az egész haladd emberiség is 
mély hálával adózik Alexandr Radiscsev sulia el nem múló emlékének.

Az „U tazás...“ szerkezete szerint a szerző ismeretlen utas által el
készített feljegyzéseket olvasott. Az oroszországi rabság megszüntetését 
lehetővé tevő „törvényszerűségnek“ vázlatát tartalmazzák, ezekben egy, 
emberszeretü szív megnyilatkozását találta és „minden sorában a jö
vendő polgárát“ látta. A jövendőnek ilyen polgára volt maga Rudiscsev 
is, a XVIII. század legnagyobb orosz gondolkodója, író, forradalmár és 
demokrata, f.lete és munkássága halhatatlan.
Fordította Virág Mihály

* *
*

HIBAIGAZÍTÁS.
B  yt

A Fórum 1949. augusztusi számában Andics Erzsébet < Petőfi öröké» 
c. cikkébe hibás szedés folytán a következő kitétel került:

„Ezeknek az osztályoknak sohasem volt Petőfihez semmi közük. 
Ebben a korban az idegenkedésen, sőt gyűlöleten kívül, amit vele szemben 
éreztek, a paraszti tömegek őrizték meg szívükben leginkább Petőfi ké
pét . . ( 6 3 0 .  old., 2. bekezdés, 5—9. sor.)

A helyes szöveg:
„Ezeknek az osztályoknak soha nem volt Petőfihez semmi közük az 

idegenkedésen, sőt gyűlöleten kívül, amit vele szemben éreztek Ebben a 
korban a paraszti tömegek őrizték meg szívükben leginkább Petőfi 
k é p é t...“
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KRITIKA

Illés Béla:

FEGYVERT S VITÉZT ÉNEKLEK 
I Révai 1949.'

A háborúról, az Iliásztól kezdve, többféleképpen, legalább is kétféle-i 
képpen írtak. Az Iliász hősköltemény, a Zrinyiász is az, melynek költő« 
jelöl Illés Béla mottóul idézi ezt a mondatot: «Adj pennámnak erőt, 
úgy írhassak, mint volt.» Az ilyen művek a hadi erényeket dicsőítik és 
tendenciájuk: Buzdítás a harciasságra. Más művek a háborút kritiká
val ábrázolják, mint Tolsztoj Háború és beké-je, Zola Összeomlás-a, 
Remarquenak Nyugaton a helyzet változatlan című regénye, sőt felfo
kozott irtózással elevenítik meg a háború szörnyűségeit, mint például 
Andrejev Vörös kacaj-SL. „

A háborúról különféleképpen lehet elmélkedni,, a háborús harc 
tényeit meg lehet rajzolni dicsőítéssel és az elriasztás szándékával. Attól 
függ azonban a szemlélet, már mint annak helyessége, hogy mikor, 
hol és melyik háborúról ír az író. A német fasizmus a megsemmisítés 
szándékával támadta meg Szovjet-Oroszországot. a szovjetnek meg kel
lett magát védenie. Minden kérdés az üres filozofálás körébe hullott, 
ténynek ez az egy maradt meg: harcolni kell.

Illés Béla erről az elkerülhetetlenül szükséges, tehát megvívandó 
és hősiesen, a győzelemig megvívott háborúról ‘szól. Ügy ír róla, aha« 
gyan ez a háború megérdemli — hiszen lényegében és jelentőségében 
semmi eddig volt háborúhoz nem hasonlítható — és úgy ír, ahogyan 
a mai időkben, amikor az imperialista ellenség újabb háborúval fenye
get bennünket, írni kell. Szemlélete a hősi szemlélet: ha elháríthatat- 
lanul elkövetkezik a harc, azt meg kell vívni, semmiféle ernyesztő 
okoskodásnak nincs helye, csüggedni nem szabad, nincs is rá alkalom, 
lévén a harcos egy óriási egésznek egyik alkateleme, harcolni kell a 
végső leheletig, győzni kell, mert csak győzelemmel menthető meg a 
lét és vereség után a borzalmak felülmúlnák a háború szenvedéseit.

így a könyv kitűnő. Megeleveníti novellisztikus rajzokban a ha« 
honi számos részletét, megábrázolja a szovjetorosz katona hősi típusait, 
az átélésadta biztonság és az élményeken alapuló hitelesség erejével 
a katonák vitézségét, kitartását s a halál semmibevevő elszántságát; 
de az új társadalmi közösségnek azt az erejét is, melynek sugárzásá
ban a harcoló egyén nemcsak a harci cselekvésben, hanem tudatosság
ban és emberségben is felülmálja a haszontalan, sőt erkölcstelen célért 
háborúba uszított fasiszta tömegeket. Az író nyugodt hangja s elbeszé« 
lésének könnyedsége annak a végső mérlegnek kifejeződése, hogy:  ̂a 
békét óhajtjuk, az alkotó munka lehetőségét s mindnyájunk megéilie« 
tését, e célokra senki nálunk jobban nem tör, de ?— a teljes béke ne«
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kfink  m ég  n em  adatott m eg, te ílá t a b ék én ek  vágya  m ellett is  m eg  k e ll 
m a rad n u n k  a harcra va ló  k észség  töretlen  á llapotában.

A n yu god t hang leg je llem ző b b  tu la jd on sága  en n ek  a k ö n y v n ek . Az 
író  nem  h a llga tja  e l a  szörn yű ségek et, de  n em  h ajlan d ó a zo k a t ú jra  á t
é ln i, sem  a m aga szen v ed ése it, sem  a  m ások ét, fék ezetten  ül eresztve  
szab ad on  részvétérzését; tek in te te  sza k a d a tla n u l a vég ső  cé lo n  függ. 
T alán  eg y  id ézeten  m u la th a to m  ezt m eg leg cé lszerű b b en :

« F eltérd eltem . E k k or csap ott le  az e lső  ak n a , —  vagy  h ú sz  m éter
rel jobbra. E g v  repeszt kaptam  a job b  c síp ő m b e. E lvágód tam . V éresre  
haraptam  az ajkam , de k ép es vo ltam  —  n em  k iá ltan i. A m ásod ik  a k n a  
tó lem  balra  csap ott le. B ab k in  fe ls ik o lto tt:

—  M am a! M am ai
O daát k erep eln i k ezd ett egy  g ép feg y v er . A g o ly ó k  h o l e lő ttü n k , 

h ol m ö g ö ttü n k  fúródtak  a h ó b a . . .»
A k ö v e tk ező  o ld a lon  v issza tér  az író  B abkinra:
«A sz é l e lű zte  a k öd öt. M ikor sik erü lt o ld atom ra  forduln i, tisz tá n  

láttam  B ob k in  von ag ló  testét, e ltorzu lt arcát. Sap k áját e lv esz íte tte , gép 
p isz to ly á t gö rcsö sen  fogta. N y ö szö rg ő it.

—  Mi fáj, testvér?
Intett, h o g y  jö jjek  közelebb . N éh á n y  ered m én y te len  k ísér le t után  

sik erü lt fü lem  a szájára tapasztan i.»
É s ek k o r  az író eszm én y i h ő ssé  em eli B ab k in  a lak ját:
—  «Ha m eg is h a lo k , azért, ú g y e  g y ő ztes  vagyok?» —  kérdezte , 

m in d en  szó  után k is szü n ete t tartva.
M integy  a k ö n y v n ek  eszm ei tarta lm át fe jez i ki azu tán  az a rész 

let, m ely b en  egy am erik a i h ír la p író n a k  a tatár k o lh ozp araszt Á chm ed- 
del va ló  in terjú já t írja  m eg az író: a b eszé lgetés ön célú  áb rázolása  h e
ly e tt ism ét e szm én y íte tt riportot ír  le, sze llem es é s  töm ör m on d atok b a  
fog la lva  azt, a m it Á chm ednek  m ondan ia  k elle tt, az ő sza v a iv a l fok ozva  
fe l a h atást, m ely et k ü lö n b en  m ü vén ek  m in d en  sora tesz  az o lvasóra .

Nagy Lajos
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V e r a  K e t J i n s z k ú j a :

AZ IFJÜ VÁROS 

Athenaeum

Eposzt csak a néppel, a valósággal 
y s  a jövővel való eleven kapcsolat le- 
íTeimithet. Ily eposz Vena Ketlinszkája 
«Az ifjú város* című regénye, amely az 
Amur parti Komszomolszk városának a 
szibériai őserdő, a tajga kellős köze
pén a semmiből való megteremtését 
meséli el. A harmincas években, az első 
ötéves terv befejezése utón a növekvő 
iparosodás decentralizáló progswnanja 
s a fenyegető japán veszély szükségessé 
telte egy kedvező stratégiai helyzetű, 
újabb távolik eleti ipari központ és nagy
szabású hajógyár létesítését. A munkát 
az Ifjúság Kommunista Szövetsége, a 
Kom számol vállalta magára. Öt eszten
deig tartott ez a történelmi pillanat: az 
Ifjú V áros építése Távol-Keleten; a re
gény írója építőmunka közben szerzett 
eleven és tevékeny kapcsolatot témájá
val, az átélésnek ezt a közvetlenségét 
semmiféle írói mesterfogás nem pótol
hatta volna. Élményregényeknél nagy 
veszély a részletek felületi ábrázolása s 
a spontaneitás földhözragadt empiriz
musában való útvesztés. Igazi írónál —• 
mint Ketlinszkája — a helyes társadal
mi és mesterségbeli öntudat gondosko
dik e veszélyek kiküszöböléséről.

A kommunista szemlélet meg«« írni éti 
a dolgok és emberi viszonylatok fe ti si - 
zálását. Komszomolszk városa nem fé
tis: nem csupán új mű, új város, nem
csak betonból és acélból, stratégiából 
és ipari decentralizációból született. 
Az ember épített és közben maga is 
épült. Harcot folytatott a természettel 
és harcot önmagával. A házak, gyáraik, 
vasúti sínek, kikötök megszületésével 
párhuzamosan, mintegy menetközben, 
felépült az iij ember is. Komszomolszk 
a munkaközben alakuló szocialista ön
tudat városa: a felépült új emberi vi
szonylatokat., az emberrélevés új lehe
tőségét jelenti.

Erről szól a regény s ennek a kettős 
«építésnek realista ábrázolása teszi ma

radandó értékű művé. Főhőse nem, e g y  
ember, hanem maga a közösség.

Vem Ketíinszíkája realista író. Sza
vának hitele van: némi fost angyalokat 
és nem fest ördögöket. Nem eszményít 
és nem hiáUgatja el a nehézségeket sem. 
Kegyetlen kritikus és okos szíve van: 
megmutatja a gyenge és önző, féM- 
bnk'kal a múltban álló embereket. Az 
arányok azonban helyeseik maradnak: 
a jövőt nem ezek az egyes megrtévedtek, 
hanem maga a fejlődő közösség, a dia
dalmasan kialakuló új, hősi embertípus 
jelenti.

Ez a világ teljes. Napja van és boly
gói, fényei és árnyai s dátmnsac-arű po
litikájú történelmisége. Kirov meggyilko
lása, az építők közé befurakodott 
trockista kártevők szabotázsának hi
telesen reális ábrázolása, a külső ellen
ség. belső ügynökei aknamunkájának 
megmutatása: Vera Ketlinszkája semmit 
nem hallgat eb Ebben a regényben még 
a lakóházakban elszaporodott élősdiek 
irtásáról is olvashatunk, a s kor botról is 
az építés első vezetőjének hibáiról is s 
mindezzel együtt a kép teljes, eposzi 
és jövőbe mutató. Az írót igazsága te
szi ilyen erőssé, mint a társadalmi ren
det, melynek gyermeke.

Ez a világ teljes: az tró gyengéd pszi
chológiával ábrázolja magát a szerelmet, 
a szerelemnek csalódásait s egészséges 
új formáját. Azt a-z érzést, mely termé- 
szatesen találja meg helyét a közösség 
nagy munká jában s amely így a helyett, 
hogy individualista gátjává válna az 
életnek, annak ösztönzőjévé lesz. Meg
mutatja a szerelem és az önzés elté
vedt jeit, azokat, akikben még é-1 a múlt 
egészségtelen hagyománya. Nem hallgat 
el semmit, a nélkülözéseket sem. Tud
ja, hogy ilyen hazug eszményítésre a 
szocialista realizmus írójának nincs 
szüksége, mert mögötte maga a való
ság áll, ez igazolja őt.

Ez a világ teljes: romantikája is van. 
Tgazabb romantikája, mint Kipíingnek, 
vagy Jack Londonnak, mert ez a ro
mantika magából a valóságból nő ki. 
A valóságból és az — álmokból. Mert 
ahhoz, hogy ' a jövőt építhessük nem 
csupán a valóság részleteinek ismerete



és azokkal való számolás szükséges; a 
kialakuló embertípus egyik igen fontos 
jellemvonása, hogy álmodozni is tud, 
tudja, hogy a jövő elképzelése, a közös
ség nagy álma megfelelő helyén az élet 
és a z  építés égjük igazi mozgatójává 
lesz.

Robinsonok ennek a regénynek hő
sei. A természet könyörtelen erői ellen 
harcolnak ők is, ám ők nem egyéni el
szigeteltségben, hanem termékeny kö
zösségben.

S maga a történelem áll e regény 
mögött. A történelem — és egy köve
tésre méltó új írói öntudat.

Sándor Kálmán

A r k a d i j  P e r v e n c e v :  

CSILLAGOD A BECSÜLET 

Dante 1949.

A szovjetregények olyan sokfélék, 
olyan ezerarcúak, mint a szovjet 
föld, a szovjet nép. Gondoljuk csak 
el, hogy a különböző éghajlatok alatt 
milyen más-más a szelek járása, a 
felhőzet az égen, a virág a réten, az 
erdők vadja, a vizek futása. Másnak 
látja a természetet maga körül az 
északi ember, mint a kaukázusi hegy
lakó vagy a déli partok halásznépe. 
Másként beszéli orosz anyanyelvét a 
moszkvavidéki, mint például a volga- 
parti vagy a távolkeleti szovjet pol
gár. A szovjet állam erős karja egy
forma szeretettel öleli közös csa
ládba a természetüknél fogva leg
különbözőbb adottságú népeket. Ez 
a — ma már szinte közhelynek ható 
megállapítás újabb eleven tartalom
mal telik meg, amikor Pervencev 
könyvét forgatjuk. Számtalan alakja 
él előttünk, él, hal, küzd, gyűlöl és 
szerel, csaknem mind a nagy ország 
különböző vidékéről valók. Ámde 
cselekményének nagyrésze a dúsan- 
termő Délkaukázus és az édes Krim 
vidékén zajlik, ahol még a levegő is

mézízű, csak n háború csinált C9nfil- 
juikból „terepet ". IJérvencev regényé
nek sajátos zamatot ad és megkülön
bözteti sok más hasonlótémájú szov
jet regénytől, a helyi színezet és az 
a különös életiz, amit a szocialista 
szellemben szovjet kultúrán nevelő
dött, a modern haditechnikával 
játszva megbirkózó, bátran és lele
ményesen harcoló férfiak és nők lé
nyét valami kedvesen naív, derűsen 
áttetsző romantikával telíti. Mintha 
a délvidéki szőlő.«lomháknak nem is a 
bora, csak a virágának illata ejtené 
ott könnyű mámorba reguláris és 
partizáncsapatok rettenthetetlen ka
tonáit. Képzeletük tarkább színekben 
varázsolja elébük a lehetőségeket és 
a lehetetlenséggel határos tettekre 
sarkalja őket. A kissé nehézkesen 
sarjadzó cselekmény a háború ke
gyetlen realitása közepette színpom
pás virágokat hajt és egyre terebé
lyesedve a beteljesedett sorsok gazdag 
termésével vendégeli meg az olvasót 
Kicsit talán sok is a nem várt viszont
látás, a véletlen összetalálkozás, a 
gyermekkorból szívcnŐTzött vérzivata- 
rokon át is üdén maradt szerelem, 
de a szerzőnek minden sikerül, vala
hogy talán az ajándékoskedvü termé
szet is segíti.

Nemcsak a természet, hanem a mű
vészet is. Az eseményeket, élménye
ket első személyben közli egy régi 
partizán fia, aki rakoncátlan, kaland
vágyó gyerekből szemünk előtt válik 
a Vörös Hadseregben kitűnő szovjel- 
tósztté, majd a partizáncsapat egyik 
vezetőemberévé, akit képességei ré
vén a győzelmes háború befejeztével 
hadiakadémiába utalnak — a béke 
védelmére. A szerzőnek többnyire si
kerül stílusban is egyéni színt adni 
ennek az önéletírásszerű elbeszélés
nek, valószínű ugyanis, hogy a ro
mantikus és mégis itt ott kicsit feszes 
előadásmóddal Szorgej jellemének fejlő
dését akarja nyomon kísérni. Az is el
ragadó, fiatalos vonása egyik másik 
regényalaknak, hogy nem ritkán 
cselekedeteikben — irodalmi olvas
mányok hatása alatt, Leo Tolsz'oj
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vagy Alexej Tolsztoj hőseivel akar
nak vetekedni.

A szocialista realizmus sohasem 
nélkülözi a forradalmi romantika 
elemeit, Pervencev regényében kissé 
ez utóbbi nyomja le a mérleg serpe
nyőjét. De hiszen nem patikamérleg
gel mérjük le, mi az ami megragadja, 
tettresarkalja, hazaszeretetében meg
szilárdítja az ifjúságot, a szovjet 
fiatalságot épúgy, mint a mi fel
növekvő nemzedékünket. És Perven

cev könyvét felnőttek is élvezettel, 
szívörömmel forgathatják. Gáspár 
Endre színes szőzuhataga ugyan, oly
kor nagyonis borítja az érthetőség 
pőre de szilárd kőszikláit, viszont 
helyenként annál szebb megoldások
kal gazdagítja műfordításunk gyakor
latát, (amiből — sajnos — még 
mindig hiányzik közismert, ma hasz
nálatos orosz fogalmak e g y s é g e s  
magyarba-átültetése.)

Lányi Sarolta

Vaszilij Azsájev:

TÁVOL MOSZKVÁTÓL 

A Sztálin-díjra méltónak ítélt regény

«Nincsenek felségesebb hősnők a vi
lágon, mint a munka az alkotás hős
női — írta Maxim Gorkij. — Ez az új 
társadalmi kötelék átlátszó és az or
szágban mindenkinek látható új világ
szemléletet ad és ez a munkához, a tár
sadalomhoz és a környezethez való új 
viszony alapja.»

A nagy orosz írónak ezeket a pompás 
szavait mottóként lehetne írni a fiatal 
távol'keíeii író, Vaszilij Azsajev «Távol 
Moszkvától» című regénye elé.

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ezt 
a regényt az orosz olvasóközönség nagy * 
örömmel fogadta. Mellesleg pedig be 
kell ismerni, hogy ez a könyv, mely 
nagy művészi erővel és behatóan tárja 
elénk az alkotó munkával elfoglalt 
szovjet emberek magas lelki és erkölcsi 
tulajdonságait, a fiatal író első műve, 
mert eddig csaik alig néhány elbeszélés 
és vázlat jelent meg előtte.

Foglalkozása mérnök, aki a Távol- 
keleten az építésnél már több mint tíz 
éve dolgozik. Vaszilij Azsajevet a Hon 
védő Háború éveiben Moszkvába vezé
nyelték. ahol neki egy nagy gyűlésen 
jelentést kellett lennie egyik legna
gyobb ipartelepépítkezés munkamene
téről «Szerettem volna — mondja ő —. 
a lehetőséghez képest igazabban, bő 
sebben és természetesebben beszélni a 
bolsevik munkavezetés rendszerének a

diadaliáról, a szovjet hatalom által ne
velt új emberekről, a kommunizmus 
ügyéhez való határtalan ragaszkodá- 
suíkróil és kiváló patriotizmusukról.»

így keletkezett a «Távol Moszkvától* 
című könyv. Ez nem a*z építés adatok
ban gatzdag krónikája, amint az első 
tekintetre látszik

Nem. A fiatal írót az a nagyon hálás 
feladat vonzotta, hogy elbeszélje, «hogy 
milyen nagy, sokezer helyesen és oko
san, jól megszervezett és az állam ha
talmas támogatását élvező kollektíva 
valósította meg addig még nem tapasz
talt rövid idő alatt és munkafeltételek 
között azt, ami eddig megvalósíihatat
lannak látszott »

És íme most előttünk vannak ennek 
a tehetséges elbeszélésnek alapjai, ame
lyek a hegycsúcsokon, vad erdőrenge
tegeken keresztül vezető gigantikus 
petróleum vezeték építéséről szólnak.

Az olyasó ennél az építkezésnél sok 
különböző nemzetiségű más más fog
lalkozású, különféle életkörülmények 
között élő, más más korú és sorsú em
berekkel találkozik. Mégis van valami 
közösség és rokonság az egyszerű föld- 
túró munkások és a képzett mérnökök, 
a fiatal vasöntő, tímár Mahomed és a 
nagy élettapasztalattal rendelkező — a 
pártvezető, Mihail Zalkind, az oroszok 
és grúzok, tatárok és ukránok között,
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akik ideérkeztek" a Csendes óceán part
vidékére, Novinszk városába, hogy le
küzdve az érd őrenget egek sűrűjét, út- 
taJanságát és a nélkülözésekéi, felsze
reljék a petróleum vezetéket. Ez — az 
alkotóiéz, amely lehetővé telte a szov
jet népnek a három előirányzott ötéves 
terv megvalósítását és a háború utáni 
ötéves terv nagy elgondolásainak mcg- 
vartósításám való eredményes munkál
kodást

A távolkeleti építkezés részvevői ér
telmet tudtak adni munkájuknak a szo
cialista időszak történelmi feladatainak 
fényénél. Ez lehetővé tette annak a 
megvalósítását, amnt lehetetlennek tar
tottak a külföldi szak-ttdkinlédyck». 
Nem három év alatt, amint azt a petró- 
leumveaeték építésére a háborúelőtti 
tervek előirányozták, hanem egy év 
alatt. Egy év alatt kell azt a grandió
zus pefcróleumvezetéket lelépítend — ez 
volt a front álfád diktált és a kormány
zat által elfogadott határozat

Ez azonban nagyon nehéz volt.
Az épílíkezés vezetője, Vaszilij Batma- 

nov nagymüveltségű és óriási gyakor
lati felkészültséggel rendelkező ember 
volt, aki megértette ezt. Egyúttal azon
ban azt is tudta, hogy ha a merész terv 
ellen vannak is — a majdnem óthatol- 
h ártatlan erdőrengetegek, viharok és 
pusztaság -—, viszont mellette vannak 
az emberek, az egyszerű építőmunká
sak, az emberek, akiket nem véletlenül 
neveznek a Szovjetunióban *a legérté
kesebb tőkének».

Az olvasók tanúi lesznek annak, 
hogy ezek a bátor emberek az alkotó 
munkaversenylől lelkesítve hogyan kel
nek harcra a természet erőivel. Ebben 
a megfeszített küzdelemben nyilvánul 
meg az ifjú építőmunkások magas er
kölcsi fölénye.

Maga a gondolat, hogy az összekötő 
távbeszélővonalat az áthatolhatatlan 
erdő sűrűségem keresztülvezessék, fan
tasztikusnak látszott, de a nem is em
beri nélkülözések és nehézségek leküz
désével a komszomolnő, Tatjána Va- 
sziiesenko az önkéntesek egy csoport
jával megvalósítja ezt a merész vállal
kozást A fiatal kommunista építőmun

kások Vaszllcsenko vezetésével a vo- 
nnlvezetékcs oszlopok helyeit, egyene
sen a fákra akasztották fel, ami lehe
tővé tette azt, hogy a távbeszélővonal 
lat mindössze másfél hónap alatt meg
építették.

Ez n lüktető, alkotó kezdeményezés 
a legértékesebb elgondolások és tervek 
tucatjait hívta életre, amelyek a gyors 
építkezés megvalósítását elősegítik. Be
ridze mérnök, aki új utakat keres az 
építkezés ütemének meggyorsítására, el
határozta, hogy átviszi a nyomvonalat 
a jobboldali lakatlan partról a baloldal
ra. A balpartpn a« árok a községek 
egész során megy keresztül. «A lakos
ság segíteni fog nekünk» — határozta 
el Beridze. — Ez népi építkezés lesz.* 
Az egyszerű földmunkás, Zatkov meg
változtatja a lapátnak egyszerű fogóját 
ívben hajlított fogóvá, ami lehetővé 
teszi neki a munka termelékenységének 
megkétszerezését. Machcv sofför a cső- 
vek szállításának új és kitűnő módsze-  ̂
rét találta ki. Szflin traktorista a trak
tort fadöntésre tette alkalmassá.

A fiatal író nagy érdeme abban van, 
hogy mesterien rajzolta meg hőseinek 
képét, gazdag lelkivilágát és ezzel fel
tárja előttünk munkáj-uk poézisét. Előt
tünk valóságos új hősök állnak, akiknek 
öntudatában az egyéni érdek elválaszt
hatatlanul össze van forrva a közösség, 
érdekével. És valóban: a szocialista épí
tés— közösségi ügy, de egyúttal egyéni 
ügye is a regény minden hősének, 
mert ebbon találják meg ők a boldog
ságukat. Életünk eszménye a kommu
nista ideálokért való harc. Emberek, 
építőszándékú nagykultúrájú emberok, 
akik felszabadultak a magántulajdon 
átikos életformájának hatása alól, »kik 
a jövő felé igyekeznek. Tudják, hogy 
hazájuk jövője a kommunizmus és 
egész lelki erejüket és minden képessé
güket ennek a jövőnek krafeküására 
fordítják.

A regény főhősének egyike — Vaszi- 
Hj Bafmanov, akiről a szerző csak 
szűkszavúan azt közli: «Fűtő, gépész, 
pártmunkás, akadémiát végzett és a 
Szovjetünk) legnagyobb építkezését ve
zeti.» Az eszes, erösakaralú, céltudatos,



a néppel elszakíthatatlan köldökkel 
összeforrt erős bolsevik vezetőférfi tipi
kus alakja.

Tehetséges szervező, éber vezető, 
«kulccsal» rendelkezik minden ember 
szívéhez és a néphez fűződő kapcsola
tából merít erőt és hitet kezdeménye
zéseihez. Szüntelenül a kollektíva ré
szecskéjének érzi magát és az óriási 
méretű népi építkezés közben sem fe
ledkezik meg a munkás érdekeiről.

Szereti az embereket — mondja róla 
könyvének egy másik bőse, Alexej 
Kovsov —, nem rontja őket értelmet
len jóságával és nem veregeti meg a 
váíllukat. ha kell, ha nem kell. Alexej 
Kovsov, a fiatal mérnök, a maga sze- 
mélvében érezte Balmanov nyers sze
reltét. Kovsov. aki a Honvédő Háború 
első hónapjaiban a fronton megsebe
sült, majdnem bűnnek tartja a hátor
szágban való tartózkodást. Azt hiszi, 
hogy az ő helye a tűzvonalban van és 
nem a világ végén, sokezer kilométer
re a frontról. Batinanov megérteti vele. 
hogy ez az építkezés — nem hátország, 
hanem óriási küzdőtér. Batmanov igé
nyes és kemény, ez a teljesítménykö- 
veielés azonban végeredményében az 
építkezés gyors elvégzéséhez vezet, 
amely olyannyira a nemzet érdeke.

«Nem ígérem nektek barátaim, hogy 
könnyű és nyugodt életetek lesz — 
mondja ő, az építkezésben részvevők
höz fordulva. — Teljes erőfeszítéssel 
kell dolgozni és ép eleget kell tűrni. 
Merem állítani, hogy ez éppen az igazi 
élet! Mi a fényes jövőért viseljük a ne
héz életet.»

Igen «nehéz élete» van Azsajev köny
ve hősének, azonban ennek a nehéz 
alkotó életnek a körülményei között 
nőtt és erősödött a kollektíva hatalmas 
erkölcsi ereje. És az olvasók, akik a 
«Távol Moszkvától» regénnyel megis
merkednek, az ellentétek asszociációja

folytán önkéntelenül is a haladó német 
hónak, Kellermannak «Alagút» című 
regényére emlékeznek vissza. Szeren
csétlenséget és jóvátehetetlen bánatot 
hozott az embereknek az Atlanti-óceán 
alatti alagút építése, amint azt Keller- 
mann tehetségesen megírja, mert a 
munka a kapitalista létfeltételek mel
lett mindig teher volt, amely torzított 
minden emberi vonást zz emberben. A 
munka, amely a szocialista társadalom 
életkörülményei között a becsület, ács 
állhatatosság és az ember közösségi 
értékének mértéke, Vaszilij Azsajev 
regényének hősei számára az öröm és 
boldogság forrása. A petróleumveze
ték építkezése befejezéséhez közeledik. 
Ez nem volt könnyű év. A könyv 
hősei közül az égjük, Alexej Kovsov 
Moszkvába repül, hogy jelentést te- 
gyen a petróleum vezeték rövidesen 
várható tizembehelyezéséről.

«Elmaradt az állomás és egy gyufa
skatulya nagyságúra zsugorodott» —- 
írja a szerző. Csaknem fizikailag érzé
kelte lem ér he i e 1 len ségét és grandiozitá- 
sát az államnak, hazájának és minden
nek, ami körülötte volt. Az érzések
nek nem mindennapi teljességét érezte, 
énekelni szeretett volna. Ő, Alexej Kov
sov soha azelőtt még ilyen világosan 
nem látta, nem érezte és nem képzelte 
el helyét hatalmas hazája életében és 
titáni harcában a jövőért. És az olva
sónak, aki elbúcsúzik a regény hősei
től, akikkel megbarátkozott, ismét eszé
be jutnak az építkezés pártvezetőjének 
szavai:

«Milyen érdekes az élet.,. Megra
gadja a lelket! Gj'ermekeink és unó 
kaink irigjrelni fognak bennünket 
Nagyszerűen mondta Gorkij és ennél 
jobban nem is tudná mondani az cm 
bér: Kitűnő állás embernek lenni a 
földön.»

7. Rácsuk
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M A G Y A R  I R A S  —  A  R A J K - R A N D A  P Ő R E  U T Á N

A magyar sajtóban napokon át a Rajk-banda pere foglalta el a leg
nagyobb és legszembetűnőbb helyet. Érthetői Ami a Rajk-perben lelep
leződött, bebizonyosodott, azt ismernie, tudnia kell minden magyar dol
gozónak. A világsajtó is nagy figyelemmel kísérte Tito magyarországi 
ügynökeinek perét. A háborús uszítok sajtója époly arcátlan, mint 
átlátszó hazudozással igyekezett csökkentenék hatást, amit Titónak és 
amerikai kenyéradóinak napvilágra került ^ "’Jmei gyakoroltak minden
kire, aki nem egy új háborútól, hanem a tartós békétől várja a boldog 
jövendőt. A dolgozó emberek sajtója egyrészt a háború szálláscsinálóinak 
leleplezésével szolgálta a béke ügyét, másrészt azt állapította meg teljes 
joggal, hogy az események ismét igazolták a marxizmus-Leninizmus mód
szereit: esztendő előtt, mikor még ismeretlenek, láthatatlanok voltak a 
szálak, melyek Horthy és Szálasi magyarországi rendőrügynökeit a Tito- 
klikkhez és amely szálak Titót és bandáját az amerikai imperializmus 
ügynökeihez fűzik — a kommunisták e tények ismerete nélkül is meg
állapították, hogy Tito politikája az imperializmust szolgálja. Természe
tesen azt nem iu lták és nem tudhatták, hogy a Tito-klikk nagy többsége 
régi, hivatásos rendőrkémekből áll, akkor még nem tudhatták, hogy Tito 
és klikkje, nem harcosa, hanem kerékkötője és árulója volt a jugoszláv 
nép nagy, dicsőséges szabadságharcának, melyet a Szovjet Hadsereg hat
hatós segítsége (Titóék aljas mesterkedése ellenére) győzelemre vitt.

— A Rajk-banda ügye kész dráma. Csak le kell írni!
— A Rajk-iigy kész regény. Csak le kell írni!
Ezt tíz nap alatt legalább százszor hallottam. De minél többször hal

lottam, annál világosabban láttam, hogy a Rajk-banda ügye nem dráma 
és nem regény, legalább is nem a mi toliunkra illő dráma, vagy’ regény. 
.4 patkányirtás nem hősköltemény-téma. Amit a Rajk-iigy újból bebizo
nyított, annak lényegét már régen tudjuk. Azt, hogy minél nagyobbak, 
jelentősebbek, szilárdabbak harcunk és munkánk eredményei, annál 
nagyobb gyűlölettel áskálódnak ellenünk azok, akik megfulladnak a sza
badság levegőjében, azok, kiknek számára a béke halált jelent, kik a tör
ténelem által pusztulásra ítélt rendszerüket százmilliók halálragyötrésé- 
vel, városok, országok, világrészek felperzselésével akarják — szeretnék 
meghosszabbítani. %

Rajk és bandája az imperializmus ügynökei ügynökeinek voltak 
ügynökei. Mérget és bűnt terjesztő férgek voltak, undorító, káros és vesze
delmes férgek, de csak férgek. Esztendő előtt minden jóízlésü ember 
joggal .tiltakozott az ellen, hogy a budapesti sajtó egy része romantikus 
hőst csinált a „Hekus Dönci“-nek nevezett rablógyilkos-betörőből. Még 
undorítóbb lenne egy dráma vagy regény Rajk penetráns figurájával. Mert 
Rajk — Hekus Dönci második kiadása. Az egyik rablógyilkosságból és betö
résből, a másik orgyilkosságból és hazaárulásból élt. Rajk veszedelmesebb 
gazember, mint Hekus Dönci volt — de ugyanaz a kvalitás, époly rongy 
ember, mint az volt. Sátán? Dehogyis sátán! Megvásárolható és megvásá
rolt, szemét csirkefogó. Semmi több! Az ő egyéni sorsából csak két tanul
ságot kell levonni. Az egyik: ilyen szemét alakokra van szüksége az impe
rializmusnak, csak ilyen szemét alakok hajlandók kiszolgálni az imperia
listákat. A másik: elmúltak már azok az idők, amikor jó üzlet volt az 
imperialisták szolgálatában elárulni a dolgozókat. Örökre elmúltak!
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A magyar íróknak nem szabad ballgatniok az árulók és kémek elleni 
harcról, azoknak tanulságairól és eredményeiről. írnunk kell e banditák 
gazságairól, hogy segítsük keménységre, az árulókkal szembeni könyör
telenségre és éberségre nevelni népünket. De a Rajk-banda gaztettei csak 
kiindulópontul szolgálnak (és sürgetnek), hogy megírjuk azt a 
nagy hőskölteményt, melynek szereplői az államvédelmi szervek (amelyek 
kiütötték a tőrt a rajkók mancsából), meg a népbíróság, amely ítéletet 
mondott az árulók és kémeik fölött. Hőse a megírandó éposznak a ma
gyar nép, melynek erején,.-szabadságszeretetén, munkalelkesedésén, éber
ségén megtört az árulók mseden mesterkedése. A Pártról kell írnunk!

Aki az új Magyaroüii'ügról akar írni, annak — ismétlem — nem 
szabad megfeledkeznie a rajkókról, de arról még kevésbbé, hogy a raj
kók  nem az új magyar élet jelenségei. CaTaffa nem a magyar életnek 
jellegzetes alakja, hanem a Habsburgok magyarellenes politikájának esz
köze és bizonyítéka. Ugyanúgy Haynau — és azok a gyászmagyarok, akik 
végrehajtották Haynaunak a magyar szabadságharcosokat halálba küldő 
ítéleteit. Ilyen hóhérszerepre vállalkoztak Rajkék is. De akik arra vágy
tak, azon dolgoztak, hogy idegen hódítók zsoldjában hóhérai legyenek 
a magyar szabadságharcosoknak, a dolgozó magyar népnek — maguk 
kerülnek akasztófára. Caraffák és Haynauk ma is vannak százával, ezré
vel, bár most nem tábornoki stráfot hordanak, hanem csekk-könyvet. 
De ez nem jelent döntő változást, aminthogy az sem döntő jelentőségű 
változás, hogy a Haynau „babéréira“ vágyó gentlemenek manapság nem 
németül, hanem angolul álmodoznak a világuralomról. A döntő válto
zás az, hogy a magyar nép szabaddá lett és ezért olyan erős, hogy távol 
tudja tartani határaitól az őt leigázni akaró idegen hódítókat és elég ön
tudatos és éber ahhoz, hogy leleplezze az idegen hódítóknak Magyarorszá
gon dolgozó ügynökeit. Leleplezi és leszámol velük. A döntő változás az, 
hogy a magyar nép már nem áll egyedül, elszigetelten, barátok nélkül,
— hanem tagja a szabadságszerető népek nagy családjának, kiérdemelte 
és megszerezte a világ leghatalmasabb, legszabadabb birodalmának, a 
Szovjetúniónak barátságát.

Gyakran halljuk, hogy az aszfalton fekszik a téma, az író dolga — 
lehajolni érte. A Rajk-pör rávilágított a nagy témára, amit felemelni, 
amit jól, kitűnően megírni — kötelességünk.

Az ellenség magyarországi ügynökei ma époly aljasok (sőt talán alja
sabbak), mint évszázadokon át voltak a magyar nép árulói. Ma gazdáik
tól több és erősebb mérget kapnak, mint azok kaptak, akik Rákóczi sere
gét megmérgezték, nagyobb és élesebb tőrt kapnak, mint azok, akik Kos
suth seregét szúrták hátba, — és mégis akasztófára kerülnek, úgy, hogy 
nem segítették, de a népbíróság előtt tett vallomásukkal leleplezték gaz
dáikat! A nagy téma: a magyar nép helyzetének nagyszerű változása és 
a magyar nép gyönyörű felemelkedése. Milyen csodálatos hősei vannak 
ennek a hőskölteménynek! A magyar hazafi, — illegalitásban élő kom
munista — aki ellenállást fejt ki az ellen, hogy Magyarországot hitvány 
urai eladják a németnek. A magyar partizán, aki harcol a német meg
szállók ellen. A szovjet katona, aki életét áldozza Magyarország függet
lenségéért. A szovjet katona, aki kivívja Magyarország függetlenségét. 
A magyar munkás, aki megkezdi a rombadőlt ország újjáépítését. A 
magyar paraszt, a k i . . .  a magyar mérnök, a magyar tanító . . .

Hosszú, nehéz, dicsőséges és eredményes utat tett meg a magyar nép
— rövid pár év alatt. A Rajk-iigy csak apró, bűzös gödör a boldog jöven-
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dőhöz vezető úton. Betemetjük! A rajkok — férgek a fiatal, életerő« 
tölgyfán. Ne róluk szóljon a dal, hanem a tölgyfáról és a földről, amely
től életrejét kapja a tölgy. Ne csak azt tanulják meg a magyar írók a 
Rajk-ügyből, hogy gyűlölni kell és meg kell vetni az ellenséget és azt, 
hogy mindig készen kell általiunk leleplezni és szétzúzni az ellenséget, 
— de tanuljuk meg még jobban szeretni és még hűségesebben szolgálni 
népünket, mint eddig tettük. Munkával. Az író munkája — az írás, a mű. 
Mai magyar írókhoz csak olyan mű méltó, ami népünknek legjobb tulaj
donságait fokozza; azokat, amelyeken halálrazúzza magát a világ minden 
rajkja: a hazaszeretetet, a Párt iránti hűséget, a munkaszeretetet, munka- 
fegyelmet és munkqlendiiletet, — a Szovjetúnió iránti hálát és barátságot.

Ilyen művekkel segítsük megsemmisíteni az ellenséget. Ilyen művek 
megírásához a mai Magyarország nemcsak a munkalehetőséget adta meg 
számunkra, de példaképeket is ad, nagyobbakat, szebbeket, mint akikről 
Homérosz énekelt. Lenin —- mikor az orosz munkások elvégezték az 
első, önként vállalt ingyenes munkát, rendbehoztak egy vasúti fűtőházat, 
azt mondotta: ez a kezdeményezés nagyobb esemény, mint a königrätzi 
ütközet. Lenintől tanulva elmondhatjuk: az újító élmunkás, az mezőgaz
dasági termelő szövetkezeteket szervező munkagazda — nagyobb, mara
dandóbb hírű hős, mint a trójai Hector volt, vagy a sebesrohanású 
Achilles.

Róluk és nekik fogunk írni. Ez lesz igazi magyar írás.

Iliét Béla

i

s
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D Z S A M B ü L  É L E T E  —  A  N É P É

Száz esztendő szállt feletted, boldogságod m egérhetted, 
világszerte m egism ertek, néped fia, Dzsam bul.
Jött az új kor hét határon, m egvalósult m inden álom, 
mit százéves éjszakákon láttál várva Dzsam bul.

Messze földek sok lakója, szovjetnépek úniója 
m ind figyelm es olvasója verseidnek, Dzsam bul.
Sárga, barna, fehér népeik száz esztendős bölcsességed  
tudván, élő ajkon élnek a szavaid. Dzsam bul.

Érző versed ősi vágya tiszta vizeik ciszternája, 
ám de m élyét vihar vágta, felkavarta, Dzsam bul;
Sztálin kora adta néked lendületed, m erészséged, 
egek hom lokát eléred új erőddel, Dzsam bul.

Tengerm élyre kell lem enned, felhőik fölé em elkedned, 
legszebb gyöngyöt kell keresned verseidhez, Dzsambul, 
h ogy  a legnagyobbhoz ér j föl s a barátról és vezérről 
m ondd a verset tiszta szívből, egyszerűen, Dzsam bul.

A szem edbe tárult elet, napsütötte m esszeségek  
ajándékot hoznak néked lakom ádra, Dzsam bul.
Csodát lát a nap, hogy ébred: végre boldog lett a néped, 
szépséged és m elegséged ezt dalolja, Dzsam bul.

Néped volt, m i erőd adta; öröm, bánat m ind miatta; 
végre feljött már a napja, néped napja, Dzsambul.
Ha m ég három  század évig szem eid a pusztát néznék, 
ez az érzés véges-végig m egm aradna, Dzsam bul.

N agy szakállad hét határon, terítsd szét a lakom ádon, 
hogy vidám an lakoimázzon egész néped, Dzsambul. 
Fennen hordod fejed büszkén, ám a nép előtt a sztyeppén  
térded m élyen  m egeresztvén állasz, öreg Dzsambul.

ím e, Dzsam bul, egy évszázad fehérítette szakállad  
a m ás nevekhez a nevedet országod felírta. .
A Legfelsőbb Tanács tagja: szabad néped akaratja.
A nép em elt ily m agasra, dicsőségre engem.

H ol a tőke szabja rangod, háziúr az ilyen aggot 
koldúslakból kiparancsol s télbe-fagyva kerget.
Nem  szavazhat ott a néped arra, aki szeret téged. 
Boldogan ott hányán élnek? Egy a millióból.



Teslvérnépek együtt élnek, könnyű lett a m unka terhe,
szól az ének ünnepelve, részegít a m ám or,
E lélhetnénk ezer évet, ilyen napot hogy m egérjek, 
mely, mint hajnal a sötétet, felderíti m últúnk.

Újjáéledt ősi nem zet, új életre Sztálin nem zett, 
népek barbársága edzett erős bolsevikké.
Lenin útján utunk biztos, tám aszunk a kom m unizm us, 
fölöttünk a győzhetetlen zászlók 'bíborfénye.

ím e, Dzsam bul, a vén dalnok, m ost se lesz majd hivatalnok; 
mint a dalban, a Tanácsban képviselem  népem .
Szólok véle, szólok érte, küzdelm ében egyetértve 
és úgy tisztel dalom  népe, m int képviselőjét.

Szavát a nép reám  adta s vállam  roskad bár alatta, 
a hatalm as feladatra vállalkozom  mégis.
Mint a Pam ir, de m ég ő se, pedig ő a hegyek őse, 
oly nagy a cél s dalok hőse nem  vagyok, de m égis 
drága szóból égigérő hegyet hányok én  is,

hogy sugározzon az élet s virágozzon a m űvészet, 
boldog ország drágasága —  százszorosra nőjjön.
Három szor nyíljon virága ránevetve a világra, 
népek éke, boldogsága —  nőjjön, újra nőjjön.

ö reg  vagyok, de az élet fiatal és újra szép lett,
Sztálin éber erejével együtt a sereggel
ajzott húrral tartok egyre csak előre, fel a hegyre,
ellenség, egyetlen egy se jöhet észrevétlen.

H ívom  m inden választóm at: tanúiképpen halld a szómat, 
esküszöm , hogy hátralevő napjaim  a népem é.
Vén testemben ifjú lélek, tiéd népein, míg csak élek, 
tied versem s versre zengő, pengőhangú dom borám .

Fordította Hegedűs Géza. D zsam bul Dzsábajev
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P U S K I N  H E L Y E  A  V I L Á G I R O D A L O M B A N

Puskin nálunk Magyarországon régen ismert, régen népszerű, nagy 
befolyást gyakorló költő. Ennek ellenére: mondhatjuk-e, hogy ismerjük? 
Itt elsősorban nem a Puskin életmunkája egészének ismeretére gondolok, 
mert mostanig sok fontos műve még nem volt magyarra lefordítva, ha
nem arra, tudjuk-e, ki volt igazán Puskin? Mit jelent a világirodalom 
fejlődésében? Az a tény, hogy sok magyar olvasó és író élvezte egyes 
verseinek formai tökélyét, hogy elandalgott az Anyegin hangulatképein, 
még semmiképpen sem jelentett lépést errefelé. Sőt mivel Puskin képe, 
nálunk is, a legszorosabban összefüggött azzal a gyökerében hamis és 
misztifikált felfogással, mely Oroszország határain kívül az orosz társa
dalom és vele az irodalom fejlődéséről uralkodott, az így kialakult képek 
sok tekintetben akadályai lehetnek annak, hogy Puskin világirodalmi köz
ponti helyét felmérjük és megértsük.

Erre a kérdésre igyekeznek választ adni a következő sorok.

1.

Az orosz . irodalom és benne Puskin jelentősége csak 1917. szem
szögéből érthető meg. Csak innen adódik igazi áttekintés a fejlődés fő
vonalára, egészére és benne az egyes nagy alakok helyére és jelentő
ségére. A kortársak, még az orosz demokrácia nagy előharcosai is — nem 
láthatván még, mi lesz útjuk, vége — nem tekinthették át teljesen az 
egyes nagy írók, főleg Puskin, objektív világirodalmi szerepét. Minden 
lelkesedés ellenére, amely Puskint Gogolytól és Bjelinszkitől Tolsztojig 
és Dosztojevszkiig körülvette, mindenkinek egy bizonyos fokig alá kel
lett becsülni ezt a világirodalmi jelentőséget, mert akkor még nem vált 
láthatóvá az egész orosz irodalom világtörténeti, világirodalmi szerepe. 
Ennek megértéséhez csak a Nagy Október adja meg a helyes perspektí
vát. A Nagy Október maga és az, ami belőle az orosz népre, a világ ösz- 
szes népeire következett. Az orosz irodalom nagysága, amit addig sokan 
csak éreztek, sejtettek, most teljes mértékben napvilágra került. Az orosz 
irodalom világtörténeti szerepe — bármilyen széles és mély volt nem
zeti és nemzetközi 'hatása addig is — lehetne mondani csak ezután a 
dátum után kezdődik igazán.

A Nagy Október tette világossá az orosz fejlődés normális, klasszikus 
voltát. Mit jelentenek ezek a szavak?

Csak három ilyen fejlődést ismerünk az emberi kultúra eddigi tör
ténetében. Az első a görög Homérosztól a városállamok felbomlásáig. 
Winokelmann és követői úgy látták, hogy a kultúráiét abjek ti váló dúsa i, 
legelsősorban a művésziek, szervesen, abban a sorrendben, azzal a dialek
tikával valósultak meg, ahogy azt belső logikájuk követelte. Ezt a tény
megállapítást még a legkiválóbb haladó polgári gondolkodók sem tud
ták tudományosan megindokolni. Engelsíől tudjuk, hogy a kategóriák 
logikai egymásutánja egybeesik a történelmi szükségszerűséggel, azzal 
a különbséggel persze, hogy a logika elvonatkozik a történelmi fejlődés
sel elkerülhetetlerü’ egvüftjTó, azt zavaró véletlenektől. A görög fejlő
dés klasszikusságát, normálissá gát éppen az teszi, hogy ezek a véletlenek
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kisebb szerepet játszanak, kevésbé zavaróan hatnak be a fejlődés belső 
dialektikájába. Engels ezt kifejezetten hangsúlyozza, amikor az athéni 
gentiltársadalom felbomlásáról, a városállam megalakulásáról beszél. 
Ezért mondhatta Marx a homéroszi époszok korszakát az emberiség «nor
mális gyerekkorának*.

A másik ilyen fejlődés a francia, még pedig a hűbériség felbomlá
sától a nagy francia forradalomig. (Balzac és Stendhal éppen úgy utó
játékai, lezáródásai ennek a fejlődésnek, ahogy Platon és Arisztotelész 
a görögének.) Engels Mehringhez írt levelében éppen ebből a szempont
ból párhuzamot von a német és a francia történelem között, rámutatva 
arra, hogy az összes kérdések, amelyek mind a két nép életében szük
ségszerűen felmerültek, a franciáknál megoldásra jutottak, míg Német
országban sehol sem sikerül a szerves átmenet a fejlődés egy alacso
nyabb fokáról a magasabbra.

A harmadik az orosz történelem. Az orosz történet ilyen jellege 
sokáig nem volt látható. Mert Lenin előtt alig értette meg valaki kon
kréten a demokratikus, a mindig demokratikusabbá váló forradalmi moz
galmak átnövését a proletárforradalomba. Míg Európában 1791. után 
egyre jobban degradálódnak a polgári demokratikus mozgalmak, egyre 
jobban tűnnek el vagy válnak torzképekké a nagy francia forradalom 
hagyományai, az orosz fejlődés meghozza a forradalmi demokrácia klasz- 
szikus leszámolását a liberalizmussal, majd a fejlődés magasabb fokán 
a proletariátus forradalmi hegemón szerepének klasszikus kidolgozását, 
az újtípusú munkáspárt megteremtését, munkás- és parasztszövetség klasz- 
szikus formáját. (1793. magasabb színvonalú megismétlődését, amikor is 
az osztálytudatos proletariátus áll, újtípusú forradalmi párt által vezetve 
a plebejus jakobinizmus helyén. Az európai 1848-nak 1905. az orosz 
megfelelője. De a demokratikus forradalom veresége itt csakugyan csak 
főpróbája a proletár forradalom győzelmének. Nincs idő arra, bár a 
demokratikus forradalom veresége életre segíti ezeket a tendenciákat, 
hogy a burzsoázia uralkodóvá tegye saját, immár teljesen dekadens világ- 
szemléletét. 1917-tel az orosz nép — elsőnek a világon — lép ki az em
beriség előtörténetéből, kezdi meg annak valóságos történetét: a szo
cializmust.

A szocializmus megvalósításával azonban az orosz fejlődés lényegbe- 
vágóan más helyet foglal el az emberiség történetében, mint az őt meg
előző klasszikus típusok. A görög kultúra, az őskommunista közösség 
felbomlásának a kultúra szempontjából kivételesen szerencsés esete. 
Ámde rövid virágzása — bármilyen magasrendű lett légyen is — nem 
szüntethette meg azt a gazdásági zsákutcát, mely minden rabszolgatartó 
társadalom részére fennáll. A francia fejlődés pedig a polgári forrada
lom győzelmével kapitalista országot teremtett, amelynek saját belső 
gazdasági dialektikája felszámolta keletkezésének hősi illúzióit.

Az orosz fejlődés 'ellenben lezárja az emberiség „előtörténetét“, meg
szünteti az osztálytársadalmat és a Szovjetunió népeit az emberiség 
vezetőivé teszi a végleges felszabadulás, az egyetlen valódi szabadság 
útján: a kizsákmányolás megszüntetése, az osztálynélküli társadalom 
útján. Az idevezető orosz fejlődés ezért minőségileg különbözik minden 
öt eddig megelőzőtől.

Innen kell — visszanézve — áttekinteni az orosz irodalom fejlődé
sét is, innen keli megérteni Puskin világirodalmi jelentőségét.'
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Bjelinszkij már tisztán látta, hogy Puskinnal új szakasz kezdődik 
az orosz irodalom történetében. És azt is látta, hogy utána minőségileg 
más irodalom indul meg. A felvilágosodás után, a modern kritikai realiz
mus, a gogolyi korszak előtt kell tehát látnunk Puskin helyét az iroda
lom fejlődésében.

Az ilyen határok sohasem húzhatók meg metafizikai élességgel; de 
azért mégis léteznek, korszakokat elválasztó határok nemzeti és nemzet
közi méretben. Ha Puskin mellett Hölderlinre és Goethere, Keatsre és 
Shelleyre gondolunk, akkor világirodalmilag láthatjuk a klasszikus szép
ségideáinak ilyen — rövidlejáratú — de eredeti és monumentális felúju- 
lását Európa arculatának ama megváltozása következtében, amelyet a 
francia forradalom és Napoleon idéztek elő. Ez a korszak — párhuzamo
san az egyidejű angol «ipari forradalommal» —- tette csak igazán ural
kodóvá a kapitalista termelést, a polgári társadalmat. Illetve tette Közép
es Kelet-Európábán a társadalom fejlődésének központi megvalósítandó 
kérdésévé. A forradalmat előkészítő felvilágosodástól ezt a korszakot az 
választja el, hogy az új társadalom alapvető belső ellentmondásai már 
napfényre jöttek, ha nem is váltak (főleg gazdaságilag, osztályszem- 
pontbólj igazán tudatossá. Viszont napfényrejövésük intenzitása még nem 
elég erős ahhoz, hogy a kulturális élet minden megnyilvánulásának lát
ható központjává válhassanak. Ez következik be Európában a kritikai 
realizmus hullámával a júliusi forradalom után. Mint már kiemeltük: 
e tekintetben az orosz fejlődés időszámítása más, az azonban kétség
telen, hogy az orosz irodalom stílusmegfordulása, a gogolyi korszak már 
Puskin életében 1 megkezdődött.

Realista hullámról beszéltünk, s Balzacra, Stendhalra, Dickensre, 
Gogolyra gondoltunk, — hát az előbbi korszak nagy írói, Goethe, Puskin 
nem realisták? Itt az igazi megoldandó kérdés az irodalomtörténet szá
mára: a realizmuson belül megérteni és meghatározni ezt a döntőfontos
ságú stílusváltozást. Mert a realizmus nem stílus, hanem minden igazi 
nagy irodalom közös alapja.

A francia forradalom nemzetközi, a világot és az embereket meg
változtató hatása lehetetlen lett volna heroikus illúziók nélkül. Ezek 
persze szorosan elvegyültek az új ellentmondásteli valóság, az új ember 
első kialakulásának tényével. Ezek a heroikus illúziók már a felvilágo
sodásban s'-oros benső kapcsolatban állnak az antikvitással, az antik 
szépség ideáljával. Ámde, ha itt kizárólag csak illúziókról lett volna szó, 
még ha társadalmilag objektíve szükségszerű illúziókról, nem jöhetett 
volna létre nagy, realista művészet. A kor szépségvágya — persze orszá
gonként, osztályonként különböző tartalmakkal és formákkal — a kelet
kezőben lévő új világ valóságos problémáira irányult.

Lenin Feuerbachról és Csernisevszkiről írván, kiemeli, hogy a for
radalmi demokrácia egyik főcélja a teljes ember ideáljának megvaló- 
.‘ítása. A kővetkezőkben igyekezni fogunk konkretizálni, hogy a kor 
szépségideálja hogyan függ össze ezzel a problémával. De mivel ez az 
összefüggés kétségtelenül fennáll, már most is kimondhatjuk, hogy a 
szépség utáni vágyódás, a szépnek megvalósítási kísérlete a művészet
ben Hölderlintől Shelleyig lényegében sokkal kevésbé megújítása valami 
rég letűntnek, mint egy még nem született jövő hívása, mint a jelen való
ságában errefelé induló tendenciák ébresztése volt.

A számunkra központi esztétikai kérdés tehát: mi ez a szépség? A
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felelet a  legkevésbbé aem  egyszerű. Próbáljuk meg mindenekelőtt a negatfv 
elhatárolást. Sokan összekeverik a szépséget a művészi tökéletességgel, 
a legáltalánosabb, minden művészetre vonatkozó formális követelmények 
teljesítésével. De ha Raffael is, Daumier is egyaránt „szépet“ alkottak, 
a szépség mint sajátos esztétikai kategória eltűnt, egyszerűen azonossá 
vált a művészi tökéletességgel. Ehhez hozzájárul az akadémikus művé
szet tartalmi félreértése, mely azt követeli, hogy a művészet kizárólag 
»szép» (bizonyos korszerű, osztálymeghatározta konvencióknak meg
felelő) embereket, dolgokat stb. ábrázoljon. Ez irány helytelenségének 
elemzésével, azt hisszük, fölösleges részletesen foglalkozni.

De van-e akkor egyáltalában értelme a szépről, mint sajátos eszté
tikai kategóriáról beszélni?

Azt hisszük, van. S éppen Puskin versei, novellái, Anyégin-ja veti 
fel nagy élességgel ezt a kérdést. Állítsuk csak gondolatban Puskin 
Anyeginjét egy Szaltikov Scsedrin regény vagy Dubroszkij-át a Kleist 
Mihael Kohlhaasa mellé s ösztönszerűen érezzük, hogy itt objektíve 
jogosult, megoldandó kérdésről van szó.

Talán az utóbbi esetben a legegyszerűbb ezt a kérdést megragadni, 
hiszen a két novella témája igen. közel rokon egymáshoz. Miért szép, 
a szó konkrét esztétikai értelmében, a Puskin novellája? S miért csak 
kiváló műalkotás a Kleisté?

A rokon téma: az osztálytársadalom (konkrété a felbomlé) hűbéri 
társadalom) szerkezetéből szükségszerűen, a megoldás minden reménye 
nélkül kinövő igazságtalanság. Ha valamely hatalmas, nagy összekötteté
sekkel rendelkező ember bármit is akar, még ha a legcsekélyebb törvé
nyes alap nélkül is, játszva keresztül tudja vinni. Ha most már vala
mely ilyen igazságtalanság áldozata nem veti magát annak szótlanul alá, 
sőt komoly ellenállást gyakorol, elkerülhetetlen, hogy igazságos ügye 
ellenére, mondhatnánk igazságos ügye következtében, összeütközésbe 
kerüljön a fennálló jogrenddel és ebben az összeütközésben a társada
lom belehajszolja bűnök elkövetésébe a minden jóra hajlamos embert is.

Ezt a társadalmat és 'a benne létrejövő lelki folyamatokat Puskin is, 
Kleist is híven és hitelesen ábrázolja. De Kleistnél a lázadó, a bűnbe ker
getett ember lelkében nagyobb, mélyebbreható, path'ológikusabb eltorzu
lások állnak be, mint amilyenek a téma lényegéből okvetlenül követ
keznek; olyan mély eltorzulások, hogy áthatnak az elbeszélés menetére is. 
Puskin végig megmarad «normális» emberek ábrázolásánál. Az ő láza
dója sohasem mutat emberileg eltorzult vonásokat, ellenkezőleg, minden 
cselekvéséből tiszta értelmi és erkölcsi fölény árad ki a felbomlé) társa
dalom romlottságával szem bn. Az eltorzulás — gondosan mérlegelve, 
minden túlzás nélkül, társadalmilag hitelesen — éppen az igazságtalan
ságot felidézők oldalán jelentkezik. Tehát társadalmilag tipikus, nem 
egyénileg pathológikus eltorzulás.

Ebből az ellentétes művészi magatartásból nő ki a két novella stílu
sának ellentétessége. Ismét rá kpll mutatnunk az általános kiindulás 
hasonlóságára. Puskinnál is, Kleistnél is megvalósul a jó novella tömör
sége. lakonikussága. De mégis csak Puskinnál talál ink meg a klasszikus 
novella karcsúságát, könnyűségét, elbeszélő hangjának derűs fölényét, 
akkor is, ha szörnvűségeket mesél el. Ez formailag abból következik, 
hogv Puskin az embereket, helyzeteiket ábrázolh, felelevenítve t'rja elénk 
s jóval kevésbbé elemez mint Kleist. Ez a stiláris különbség visszamutat 
a fent vázoltakra. Csak normális embereket, illetve valamely társada
lom szerkezetéből objektív, látható szükségszerűséggel kinövő emberi
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eltorzulásokat lehe*t részletes elemzés nélkül, puszta létezésükkel hitele
sen ábrázolni. Az egyéni lélekbe behatoló pathológikus eltorzulás ellen* 
ben mindig magyarázatra, elemzésre (esetleg romantikus, fantasztikus, 
exotikus stafazsokra) szorul, hogy az ábrázolásban valamiképpen meg
győzően hasson.

De <az ellentétesség legfontosabb oka Puskin optimista perspektívája. 
Kleist ugyan a maga történetét a reformáció korába helyezi vissza, de 
mégis a felbomló hűbéri társadalom borzalmait mint a jelen nyomasztó 
atmoszféráját érezteti és sehol se látszik, hogy mindebből kiút is lehelne. 
(Ez a német fejlődés szükségszerű hatása az olyan romantikusan modern 
költőre, mint amilyen Kleist volt.) Puskin nem helyezi távoli múltba 
elbeszélését, époly kevéssé enyhít a történések szörnyűségén és mégis az 
egész mű költői atmoszférája, az egész elbeszélés epikai vonalvezetése 
(nem Puskin maga, se közvetlenül, se közvetve) világosan hirdeti: ez 
az állapot nem maradhat mindig így. (Az itt felmerülő stílusproblémák 
jelentőségéről később részletesen fogunk beszélni.)

Tehát harmónia? Igen, ha az a valóságos, társadalmiig igaz disszo
nanciák művészi feloldása, nem pedig, mint az akadémikus klasszicisták
nál, pusztán formális „harmónia“, mely kizárja vagy eleve feloldja vagy 
az észrevehetetlenségig letompítja a disszonanciákat. Puskin mindig min
dent meglát és mindent nyíltan kimond. Csak egy kis példát. Tatyána 
várja Anyégint; a kertből a parasztlányok szép, poétikus dalolása hang
zik, a hangulat megindító. De Puskin nem mulasztja el hozzátenni: úri 
parancsra énekelnek a lánycselédek, nehogy eperszedés közben epret 
ehessenek. !

De a disszonanciák harmonikus feloldása, mint a szépség legelvon- 
tabb ismérve, visszavezet alapkérdésünkhöz: először, ha ez így van, miben 
különbözik ez a harmónia a társadalmi disszonanciák általános eszté
tikai feloldásától, ami nélkül lezárt műalkotás lehetetlen? Vagyis ismét: 
van-e valóban különbség szép és művészi tökéletesség között? Másod
szor: lehet-e egyáltalában harmóniát ábrázolni, amíg a művészet az osz
tálytársadalom valóságának visszatükröződése?

E két kérdés a legszorosabban összefügg egymással. Nézzük minde
nekelőtt az első kérdést. Esztétikailaq értékes, vagyis az elvont forma 
szempontjából feloldott lehet a tartalmilag (társadalmilag, emberileg) 
feloldatlan disszonancia is, ha mindenekelőtt a társadalmi kérdésfeltevés 
és megoldás igaz; ha ennek megfelelően a forma felbomlás nélkül ábrá- 
zolódik, vagyis ha az osztálytársadalom okozta emberi eltorzulás csak 
tartalma a műnek, nem formáló elve. (Itt természetesen csak a vég
letekre mutathatunk rá, a valóságban rengeteg átmenet köti össze és 
választja el ezt a két végletet.) Az így jelzett megoldásnak csak olyan em
beri magatartás lehet az alapja, amelynek következtében ; a szerző tár
sadalom-erkölcsi érzéke még annyira ép, hogy legalább hozzávetőleg 
helyesen érti, mi a jó és mi a rossz, mi az egészséges és mi az eltorzult.

A szép ettől — még annak legmagasabb fokától is — minőségileg 
különbözik. A társadalmi tartalom igazsága és ábrázolásának hitelessége 
persze itt is az első előfeltétel. De az ábrázolás alaptendenciája arra irá- 
hyul, hogy — ez igazságon belül maradva, azt megőrizve — megmentse 
az emberi integritást, a teljas ember ideálját az osztálytársadalom elő
idézte szükségszerű eltorzulások közepette. A másik megoldás, Schiller 
szerencsés megfogalmazása szerint, költői bosszú ezért az eltorzulásért.

Ez a szembeállítás lehetővé teszi a második kérdés megválaszolását. 
Ha általánosítunk, ha a költői megoldás egyéni sajátosságát közvetlenül
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tipikusnak tekintjük, úgy kétségkívül lehetetlen az osztálytársadalom köl
tői visszatükrözésében harmóniát hitelesen ábrázolni. De ez esztétikailag 
távolról sem jelenti, hogy az egyes eset ábrázolásában is, lehetetlen volna. 
Éppen Dubrovszkij esete mutatja ezt. Az, hogy Puskin a lázadó Dub- 
rovszkkijánál nem hoz egyéni összeomlást, távolról sem jelenti, mintha 
Puskin ezt az optimista megoldást társadalmilag tipikusnak tekintené. 
A novella-formát Puskin ez esetben kétségkívül azért választotta, hogy 
az eset kivételességével jövőbe mutató optimizmusának esztétikailag 
hiteles formát adjon, amit ilyen mértékben a regény vagy a dráma for
mája kevésbbé engedett volna meg. Persze: a kivételesség itt sem veendő 
abszolút értelemben; akkor kivezetne a valóságot híven tükröző iroda
lomból, szépítené a társadalom ábrázolt disszonanciáit. A kivétel, a ki
vételes ember, a kivételes helyzet, ha művészi hitelességgel bír, mindig 
valamely valóságos társadalmi tendenciát tükröz, ha nem is okvetlenül 
az uralkodó, vagy pláne a felületen uralkodó tendenciát. A művészi ábrá
zolás igazsága nem kell, hogy szószerint azonos legyen az ábrázolt eset 
megoldásának közvetlenül adódó értelmével: Osztrovszkij Zivatar-ában a 
hősnő öngyilkossága, Gorkij Anya című regényében a hősnő elfogatása 
minden kommentár nélkül a jövendő optimista perspektíváját hirdeti, a 
jelen pillanat mindén tragikus komorsága ellenére.

így Puskin novellájában sem győz a lázadó, a romlott hűbériség 
által bűnbe hajszolt hős. A novella szépsége itt annyit jelent, hogy a 
társadalmi erőviszonyok valóságos dinamikájának hű ábrázolása mellett 
az is ábrázolódik, hogy a felbomló hűbériségnek nem sikerül a hős em
beri voltát félregörbíteni, embersége magjában kárt tenni. Ez pedig a 
legszorosabban összefügg Puskin forradalmi optimizmusával: itt ábrá
zolódnak azok az emberi, azok a népi energiák, amelyek majdan le 
fogják dönteni ezt a rothadt társadalmi rendet. Az epikai vonalvezetés 
karcsú szépségének tartalmi alapja tehát az ember teljességének meg
mentése a reális ábrázolásban; ez pedig a költő társadalmi perspektívá
ján, társadalmi magatartásán nyugszik.'

Puskinnál ez -a nemesség legjobb részére társadalomátalakító, forra
dalmi törekvése. Az orosz nemesség zöme természetesen a hűbéri ma
radványokon épülő, a kapitalizálódás kezdetein álló cárizmus támasza 
volt. Csak egy kis élcsapat létezett, amely a francia forradalom, a napó
leoni háborúk, főleg az 1812-es dicsőséges honvédő harcok hatása alatt 
nemcsak átalakítandónak látta az orosz társadalmat, hanem tettekre is 
kész volt, hogy azt átformálja.

Ezt a helyzetet még élesebben megvilágítja, ha Kleist novellájára 
gondolunk, ahol a hős emberi eltorzulása és ennek következtében a lelki 
rajz elpathologizálása, a mese kifordulása groteszk és fantasztikus roman
tikába abból indul ki, hogy Kleist egyrészt nem képes komolyan kriti
zálni a hűbéri társadalmat, mert porosz junkerideológiája következtében 
mélyen össze volt nőve vele. Mint jelentékeny költőt életlátása, életmeg
figyelése nem egyszer túlvitte ideológiája korlátain, összeütközésbe hozta 
azzal, de végső fokon — még legtöbb alkotásában is — Kleist alávetve 
maradt porosz junker előítéleteinek. E konfliktus állandósága és meg
oldhatatlansága miatt jön létre, másrészt pesszimizmusa és dekadens ér
zésekre való fogékonysága, ami aztán belesodorja hősét, lelki világát a 
felbomló hűbériség emberi eltorzulásaiba. A kleisti novella pesszúmizmu- 
«át tehát az teszi, hogy — éles ellentétben Puskinnal — sehol se látunk 
emberi ellenerőt az emberséget pusztító hatalmakkal szemben.
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3.

E kérdések tisztázása után konkrétabban foghatunk hozzá a puskini 
szépség közelebbi meghatározásához. Mindenekelőtt kiemelendő: az ér
zések, az élmények, a jellemvonások, az események stb. helyes propor- 
cionáltsága. Ez nem jelent elsősorban holmi formális kiegyensúlyozott
ságot, lecsiszoltságot. Kiegyensúlyozottságot persze találunk Puskin min
den művében, de ez a formális tökély végső művészi következmény, 
amelynek társadalmi, emberi és költői okai felderítendők. Röviden ösz- 
szefoglalva: a puskini formális kiegyensúlyozottság annak következmé
nye, hogy minden ábrázoltnak, legyen az érzés vagy esemény tartalmi 
és formai, mennyiségi és minőségi súlya pontosan megfelel az objektív 
társadalmi valóság legmélyebb és legigazabb irányainak, ama mozgási, 
változási, átalakulási arányainak, melyek a jövő, az eljövendő haladás 
felé vannak indulóban, még akkor is, ha azok Puskin idejében csak igen 
kevéssé, csak igen gyöngén láthatók az élet felületén.

Mindezek a jelenségek természetesen korhoz kötöttek és a kor vál
tozásaival együtt változnak; ilyen változások még Pusjkin 'életében is 
beállottak. De fontos az, hogy a költő ilyen, a helyes arányokat meg
állapító és ábrázoló tekintete mindenkor túlmutat a nap, a felület elő
ítéletein' ezeket az arányokat illetőleg, s mindenkor — éppen a jövő, a 
haladás szempontjából — korrigálja azokat.

Itt sokkal többről van szó, mint a fent tárgyalt eltorzulás problé
májáról, mert hiszen az a helyes proporcionáltság, amelyről most be
szélünk, egyaránt kiterjed az épen maradira és az eltorzultra, a kelet
kezőre és az elhalóra; éppen arról van szó, hogy ezeknek társadalmilag, 
történelmileg helyes proporcióit a költő helyesen lássa és ábrázolja. Az 
irodalomtörténet itt az ellenkezőnek, a tévedésnek számos felette tanul
ságos és a mi kérdésünket megvilágító példáját mutatja. Minden időben 
sok igaz jelenség merül fel az életben, sok új és érdekes, amit aztán 
még a kiváló író is — felfedezői lelkesedésből, napi előítéletekben, osz
tályelőítéletekben való elfogultságból stb. — alábecsül, vagy ami még 
gyakoribb, túlbecsül.

A döntő történelmi változások emberi reflexeinek ilyen alá-, illetve 
túlbecsülése egyik legfontosabb mozzanata a költői művek elavulásának. 
Mert a társadalom történeti fejlődése bizonyos idő múlva, bizonyos kér
désekben mindenki számára láthatóvá teszi az ember társadalmi fejlő
désének s benne emberi kibontakozásának, illetve eltorzulásának helyes 
arányait. Ahol az író, legyen különben bármennyire tehetséges, ez ellen 
vét, múlhatatlan, hogy az őt követő nemzedék értetlenül, hideg elutasí
tással áll szemben művének számos részletével. Ez pedig éppen az el
avulás ténye. Ibsen drámáinak sorsa talán a legvilágosabban mutatja ezt 
a folyamatot, éppen az író nagy tehetsége és konok becsületessége miatt.

A soha el nem avuló szépség kérdése így összefügg a legmélyebb esz
tétikai (kompozíciós, ábrázolási, stb.) elvek legmagasabbrendű teljesí
tésével. s azok emberi és társadalmi alapjaival. Az ilyen szépség alapja 
éppen az emberi tartalmaknak helyes proporcióban történő megragadása 
és ábrázolása. Ez teszi hervadhatatlanul széppé Priamosz látogatását 
Aohilessznél; ezen nvugszik Szof oklesz vagy Shakespeare nagysága is.

A polgári esztétika ilyenkor valami „örök emberinek“ ábrázolásáról 
beszél. Ez természetesen idealista eltorzítása a problémának. Amit a hala
dás idejének polgári esztétikája így értékelt — és számos konkrét, egyes 
esetben helyesen értékelt —, annak magyarázatát ma a történelmi mate
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rializmus meg tudja adni: arról van szó, hogy melyek az emberi haladás
nak maradandó értékei és maradandó veszélyeztetői és hogy a kettő 
között hol van a — korhoz kötött, de a maradandó értékeket és veszé
lyeket napfényre hozó — megfelelő arány. A történelmi materializmus 
esztétikája itt nemcsak a metafizikai „örök emberivel“ áll szemben, 
hanem a hanyatló polgárság esztétikájának relativizmusával is, amely, 
felismervén, hogy ilyen „örök emberi“ nincsen, most már minden emberi 
fejlődést tagad, minden emberi érzést, gondolatot, élményt stb. tisztán 
az azt felidéző pillanat összefüggésében lát.

Próbáljuk meg az itt kifejtetteket Puskin Pique Dame-ján röviden 
megvilágítani. Azért választjuk ezt a példát, mert Puskin itt érintkezik 
tématikusan a legközelebbről az őt követő kritikai realista iránnyal, sőt 
az azt kővető felbomlással is. A hős alakja és sorsa mélyen rokona a nagy 
realista kortársak, a Balzac, Stendhal hőstípusának, sokat előlegez még 
Dosztojevszkijből, Pontoppidanból és más modernekből. Ha joggal mond
hatták, hogy a későbbi orosz irodalom a Gogoly Kabát-phől származott, 
úgy ezt el lehet mondani Puskin Pique Dame-yáról is. Dosztojevszkij 
híres Puskin-előadásában szintén felhívta már erre a figyelmet.

Azonban Puskinnál ebből a témából klasszikusan tömör, könnyed 
vonalvezetésű novella jött létre, amelyben a fantasztikum minden hoff- 
manni vagy poe-i „apparátus“ nélkül jelenik meg, éles ellentétben a nagy 
modern kritikai, analitikus regényekkel. Ez az ellentét sem elsősorban 
foimai, esztétikai kérdés. Puskin époly világosan látta ezt a típust, mint 
nagy realista kortársai vagy utódai, éppen olyan realisztikusan látta kül
sőleg, belsőleg, mint azok, éppen úgy látta ez emberfajta tipikusságát a 
polgári jelen szempontjából. Ha most már Puskin mindezt karcsú és 
rövid novellában ábrázolja és nem helyezi egy hatalmas regény közép
pontjába, úgy ez elsősorban azzal függ össze, hogy Hermann„ából, novel
lájának hőséből nem csinál „bukott angyalt“, tragikus hőst, mint Dosz
tojevszkij a Bűn és bünhödésben, hanem csak egy maga felidézte fantasz
tikus katasztrófa áldozatát, mely nála felette prózain és lakonikusan az 
őrültek házábam végződik. E mögött az ellentét mögött azonban — mind
egy, hogy ez Puskinnál mennyire volt teljesen tudatos — az rejlik, hogy 
Puskin ez alaknak nemcsak jelenbeli tipikusságát, hanem eljövendő epi- 
zodikusságát is megérezte.

Ennek a jövőbe mutató szempontnak jelentőségét, e típust illetőleg, a 
XIX. század folyamán senki se látta tisztán, mert hiszen akkor dúltak 
csak azok a harcok, melyek e típus sorsát eldöntötték s a jelentékeny 
írók legnagyobb része mélyen bele volt bonyolódva ezekbe a harcokba; 
Rastignac, Julien Soréi és főleg Raszkolnyikov sorsa a legszorosabban össze 
van fonódva Balzac. Stendhal és Dosztojevszkij legbelsőbb életproblémái
val. Puskin ellenben kívülről nézi a maga iHermannját, mint valami érde
kes és fontos embertípust, akinek sorsával azonban nem vállal semmi 
belső közösséget.

A magatartásnak ez a különbsége megmutatja, hol és hogyan kell 
ma szembehelyezkedni Puskin egyes felette elterjedt megítéléseiben. 
Említettük már Dosztojevszkij híres Puskin-beszédét. Ő itt helyesen 
ismeri fel egyes Puskin-hősök (Anyégin, Aleko, Hermamn) „pétervári“, 
vagyis nagyvárosi, a kezdődő kapitalista kultúra teremtette jellegét. 
Ugyanakkor azonban teljesen félremagyarázta Puskin állásfoglalását 
hozzá. Tudvalevő, hogy Alekó (Cigányok) mint a még ki nem alakult, a 
hűbéri formákat távolról sem levetkőző orosz társadalom új embere kora 
•sztatikái és morális rútsága elől a „természetes“, „ősi formák között élő
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primitív embereknél keres menedéket. (Tolsztoj később többször felveszi 
est a problémát.) A kísérlet természetesen tragikus kudarccal végződik. 
Dosztojevszkij ebből Puskin-beszédében a következő tanulságot vonja 
le: „Hajolj meg büszke ember, törd meg mindenekelőtt gőgödet.“ S ennek 
megfelelően hevesen tiltakozik kortársainak ama helyes megállapítása 
ellen, mintha Aleko a Gogoly-féle rendőrkapitányok és polgármesterek, 
vagyis a kapitalizálódó hűbéri abszolutizmus előd menekült volna a 
cigányok közé. Ezzel azonban teljesen elferdül, elsüllyed Puskin költemé
nyének mély társadalomkritikája. Dosztojevszkij egyrészt el akarja tün
tetni a Puskin-korabeli kapitalizálódó nemesi társadalom éles elítélését. 
Másrészt azomban a katasztrófa bekövetkezése után Puskin öreg cigánya 
shakespeare-i tömörséggel mondja Alekónak: „Csak magadnak akartad a 
szabadságot.“ Vagyis Puskin a kapitalizálódó hűbéri társadalom elleni 
lázadásában, melynek jogosságát se szubjektíve, se objektíve nem vonja 
kétségbe, annak polgári, kapitalista individualista-egoista megnyilatkozási 
formáját kritizálja. Látja, hogy ez a forma szükségszerűen nő ki korának 
társadalmi talajából, de nem ismeri el igazán jogosnak, nem ismeri el 
jövőbe mutatónak.

Ezért áll művészileg felette számos kiváló, sőt nagy követőjének e 
típus ábrázolásában. Ezért lehet ilyen ábrázolásának művészi formája: a 
szépség. Látjuk tehát, hogy egy nem nagy terjedelmű novella karcsú és 
könnyed vonalvezetésének esztétikai szépsége mögött milyen bonyolult ár- 
sadalmi problémák rejtőznek.

Még konkrétebben láthatjuk e szépség művészi és társadalmi sajátos
ságait Puskin alapvető kompozíciós elvében. Röviden kifejezve, ez az 
egyes részletek tömör, lakonikus ábrázolását jelenti a legszorosabb össze
függésben az egész mű polifonikus felépítésével. A kapitalista társada
lom kedvezőtlen volta a művészet és legkivált a nagy irodalom számára 
egyebek között abban is nyilvánul meg, hogy a társadalmi kapcsolatok, 
az osztályhoztartozás, a belőlük nőtt lelki jelenségek, lelki fejlődések 
szakadatlanul bonyolódnak. Ez a tény arrafelé hajtja az írókat, hogy most 
már minden egyes részletet polifonikusan dolgozzanak fel, hogy minden 
egyes részletbe belevigyék az összes szempontokat, amelyek segítségével 
az ábrázolt világ egésze valósághűvé és érthetővé válhatik.

Ámde a részek feldolgozásának ilyetén polifonikussága éppen mű
vészi szempontból túlságosan közel hozza egymáshoz a részleteket, meg
nehezíti a formai, az ábrázolási kontrasztokat (bármilyen erősek legyenek 
is azok társadalmi tartalmukban), s így uniformizálja az egész mű kom
pozíciós felépítését. Ez a legszorosabban összefügg azzal, hogy a modern 
élet valósághű tükrözése a kritikai realizmusban mindinkább az elemzés 
növekvő túltengését mutatja a közvetlen ábrázolással, az ember közvetlen 
megmutatásával szemben. Ennek következtében a nagy műfajokon belül 
a részek közötti — művészi — differenciálás egyre (nehezebb lesz. Innen 
a XIX. század nagy stílusküzdelmei, a XX. század irodalmának nagy 
részében a művészi plaszticitás veszendőbemenése. Ezt a küzdelmet lát
juk már Balzacnál; FLaubert-t már tudátosan nyomasztja az így elkerül
hetetlenné váló művészi monotónia. Minél közelebb jutunk napjainkhoz, 
annál nehezebb, eredménytelenebb lesz ez a harc, annál több író adja fel 
eleve ezt a küzdelmet és állítólagos művészi elvet csinál a kapitalizmus 
művészetellenességének eme következményéből.

Puskin innen van a modern irodalom eme problematikáján. Termé
szetesen ezt a kérdést sem szabad az elvont, az úgynevezett tiszta művészi 
forma oldaláról megragadni. Ahogy társadalmi és emberi okai vannak



annak, hogy Puskin a íkapitalizmus-lé-trehozta eltorzulás írói ábrázolásá
ban sohasem esik áldozatául az eltorzulásnak, úgy ran ez itt is. A részlet
ábrázolás lakonizmusa a népi költészet alapvető stíluseleme. Ezt lehet 
persze, ahogy a romantika óta sokan tették, tisztán artisztikusan fel
használni. Ámde ilyenmódon sohasem jön létre organikus műalkotás. 
Mert a modern kapitalista alkotási elv, a részletek elemző polifonikussága 
szakadatlan ellentétbein marad az ilyen, a népies stílusból vett „betétek
kel“ és ezzel az egésznek mesterkéltsége és lényegében ellentétes volta a 
népi irodalom alkotási módjával még jókban szétbontja a mű kompozí- 
eiós egységét (ezt a széthullást a legvilágosabban látjuk a német roman
tika novelláiban, Tiecknél, Arnimnál és Bretanónál). Még kevésbbé 
vezethet igazi művészi eredményhez, ha az írek, ahogy az az imperia
lista korban sokszor megtörtént, artisztikusan igyekeznek utánozni a 
népből nőtt irodalom Lakoni kussá gát, a nélkül, hogy alakjaik és azok 
helyzetei e népi szellemnek belsőleg, tartalmilag megfelelnének; az elem
zés hiánya, illetve mesterkélt kiküszöbölése csak a tartalom elszegénvíté- 
sét hozza, a népi művészet tömör zártsága nélkül.

Puskin éppenúgy mint nagy idősebb kortársa, Goethe az ábrázolás 
lakonizmusában a népi költészet alapvető stíluselemét látja, de egy
szersmind annak a tudatában is van, hogy ez a kifejezésmód csak akkor 
válhatik termékennyé a költészet résziére, hogyha szervesen nő ki az író 
olyan magatartásából, mely az összes irodalmi formákat a népi élet leg- 
magasabb rendű kifejezési eszközeinek tekinti, ahol tehát az író egész 
érzés- és gondolkodásmódja, prob’jémalátása stb. a nép örömeinek és fáj
dalmainak közvetett vagy közvetlen visszhangjává vált. „Mi törekszik 
kifejezésre a tragédiában?“ kérdi Puskin. „Mi a célja a tragédiának? Az 
ember és a nép, az ember és a nép sorsa.“

A modern társadalom teremtette sokrétű valóság ebben az ábrázolás
módban tehát nem úgy fejeződik ki, hogy minden egyes jelenség explicit, 
jészletesen kibontva tárja elénk meghatározottságainak teljességét; ezt a 
teljességet éppen csak a mű egésze adja meg. Minden egyes jelenség 
azonban így látva nemcsak tartalmilag és formailag bonyolult, hanem 
mindegyiknek megvan a maga domináns, döntő, végső fokon jellemző 
mozzanata. A nagy költő népi eredetű lakoni'kussága most már minden 
egyes jelenségben ezt a perdöntő mozzanatot domborítja ki megjelenési 
módjának legnagyobb érzéki teljében, ott, ahol az élet maga kirobbanó 
módon állítja elénk ezt a mozzanatot, mely ezért aztán egyszerű letapint
ható plasztikával ábrázolható. A kompozíció polifoniikussága s egyben 

egyszerű vonalvezetési karcsúsága pedig abban nyilvánul meg, hogy ezeket 
az egymástól színben, hangban, valőrben stb. minőségileg annyira külön
böző készeket a költő eszmei és művészi egységbe összefogva látja és 
ábrázolja. Vagyis mindegyiknek helyét, súlyát, a többi részben való ará
nyát helyesen, pontosan a valóságnak megfelelően ismeri.

Világos, hogy ez sem elsősorban a művészi ábrázolás kérdése: ezeket 
az arányokat csak akkor lehet helyesen látni, ha az író, ahogy előbb 
kimutattuk, pontosan felismeri kora társadalmában az ember fejlődésének 
jövőbe mutató arányait. Mert ez az ábrázolási mód minden itt elkövetett 
hibát közvetlen plasztikájánál fogva rögtön leleplez, míg a modern elemző 
ábrázolásban — ideig-óráig — rejtve maradhat az emberi fejlődés pro- 
porcióinak eltorzulása vagy helytelen meglátása.

Puskin alkotási módja tehát innen van a modern művészet emez 
egyik legsúlyosabb problematika jóm. Ha szabad zenei hasonlatot hasz
nálni: Puskin a Mozart útját járja és nem a Wagnerét, még kevésbbé a
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Wagner utáni muzsikáiét. (A figyelmes óívasó már eddig is észrevette, 
hogy itt — persze tekintetbe véve irodalom és zene különbségét — ugyan
arról a problémáról beszéltünk, mint amit a Szovjetúmió kommunista 
pártja Közjmnti Bizottságának, a mai zenéről hozott határozata tárgyal 
és tartalmaz, s a kérdésnek ugyanazt a megoldását hozza.)

Gondoljunk Borisz Godunov-ra. Puskin itt az orosz abszolutizmus 
keserves megszületésének a hűbériség felbomlásából létrejövő drámáját 
adja a történelmi valóság sokszínűségének shakespearei ábrázolásával. E 
helyen csak egy motívumot emelhetünk ki a Puskin-féle kompozíciós elv 
megvilágítására. Puskin e drámájában egyebek közt azt is feltárja, hogyan 
hozza létre ez az átalakulás — mivel a nép maga akkor még nem képes 
aktív vezető és társadalmat formáló szerepre — fent és lent egyaránt min
denki emberi megcsonkítását és eltorzulását. Mint közvetlenül látható 
történelmi következmény, mint az alakokat emberileg mozgató erő ez a 
motívum a dráma egészében mindenütt megjelenik. Közvetlenül azonban 
csak két —• hangban és jellegben minőségileg különböző — jelenet állítja 
ezt a motívumot a drámai cselekvés homlokterébe. Az öreg szerzetes 
Pimen kilép az életből: csak krónikás lesz, hogy ember maradhasson. Az 
ál-Diimitrij, mint a többi szereplő, áldozatul esik ennek a történelmi szük
ségszerűségnek. Mindössze egy jelenetben tesz kísérletet, hogy áttörje 
ezeket a korlátokat, hogy emberi mivoltát eltorzító történelmi szereplése 
ellenére ember maradhasson. Marinának, az egyetlen embernek, akit 
igazán szeret, megkísérti felfedni önmagát; Marina azonban, akinek csak 
a cári korona kell, gőgösen visszautasítja és ő csak a komédia megduplá
zásával, véglegesítésével, szerepébe való emberi megmerevedéssel ment
heti meg nagyratörő terveit. így hatalmas drámai jelenet szorítja vissza 
az eltorzító alakoskodásba.

Ez a két fontos jelenet megvilágítja, átfesti a dráma minden részletét 
a nélkül, hogy Puskin arra szorulna, hogy a többi jeleneteket, melyek 
más történelmi mozzanatokat domborítanak ki ugyanilyen lakonizmus- 
sal és plasztikával, ezzel a motívummal terhelje, bonyolítsa, feleslegeseai 
polifonikussá tegye. Azok így a maguk minőségileg különböző módján 
művészileg teljesen kiélhetik magukat. Ezért lesz a puskini dráma 
egésze színesebb és polifonikusabb a moderneknél, éppen részleteinek 
lakonikussága, egyszerű, közvetlen plaszikája révén. (Borisz Godunov 
beható elemzése alkalmával részletesen kimutattam Puskin e művészi 
fölényét azokkal a modern drámaírókkal, nevezetesen Hebbellel szem
ben, akik ugyanezt a témát dolgozták fel.)

Ezért van, hogy Puskinnál a műalkotások egésze sohasem homogénen 
egyszerű, mint az akadémikus klasszicizmusban, de nem is homogénen 
polifon, mint a modern polgári irodalomban. Éppen ezért művészileg 
sohasem esik szét össze nem fogott részletekre, mint a modern irodalom 
tekintélyes része. A legkisebb verstől a nagy regényig és drámáig minde
nütt a részek plasztikája és sokszínűsége csak az egész eszméjére vonat
koztatva nyeri el a maga érielmét.

Persze: kompozíció nélkül egyáltalában nincs műalkotás és ki ta
gadná, hogy a XIX. század nagy kritikai realistái szintén komponáltak? 
Ámde éppen, az itt felsorolt okokból, a részek összeállásának könnyed
sége, erőltetés-, magyarázat-, és elemzésnélkülisége, az élesen kon
trasztéi ó elemek végső fokon, de közvetlen ábrázolásból adódó közös 
átfogó, szellemi és művészi atmoszférája minőségileg sajátos Puskinnál,

Ehhez hozzájárul még egv igen fontos mozzanat. Puskin minden mű 
vében elölről kezdi a formát adást. Számos kiváló modern realista —
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szoros összefüggésben a most elemzett polifonia-problémával — az ábrá
zolandó életanyagnak elsősorban ezt a szerinte elemzést igénylő, poli- 
fónikusan egységes elvét hangsúlyozván, szinte eleve alakítja ki magában 
(esetleg fejlődésének egy-egy szakaszára) drámája, regénye, verse slb. 
általános formáját. Ilyen alkotási mód mellett még nagy íróknál is el
kerülhetetlenné válik egy bizonyos modorosság; gondoljunk Heinere, aki 
maga is teljesen tisztában volt ezzel a veszedelemmel, mely stílusmeg
oldásait fenyegette.

Puskin óriási költői erejének egyik rendkívül fontos mozzanata: 
finom érzékenység minden átélt életanyag egyedi sajátossága iránt, ami
ben természetesen az életanyag társadalmi, történelmi, fejlődési egyedi
sége is benne foglaltatik, s ennek következtében érzékenység aziránt, hogy 
az egyedi életanyag egyedi művészi formál igényel. Ebben a művészi 
magatartásban találkozik Puskin Goethével; itt válik el a legélesebben 
a későbbi kiváló kritikai realistáktól. Mert a művészi szépségre való 
törekvés, a művészi szépség költői megvalósítása eleve kizár mindenfajta 
modorosságot, a pusztán egyéni írásmód kelleténél nagyobb előtérbe 
emelését. A pusztán esztétikai egységre és tökéletességre való törekvés 
sokkal inkább megtűri azt, s éppen c lazasága és türelme a modorral 
szemben árulja el, hogy művészileg is alacsonyabb fokon áll, mint a 
tényleg megvalósult szépség.

4.

Mindez visszavezet a tárgyalásunk elején felvetett irodalomtörténeti 
és történeti kérdésekhez. Megszoktuk, mégpedig joggal, Goethében látni 
az itt vázolt átmeneti kor világméretben reprezentatív költői alakját. 
Ennélfogva itt most röviden róla is kell beszélni, mert az eddig tár
gyalt szépségkérdések kivétel nélkül az ő esztétikájának központi kér
dései; mert ezek közül sokat ö vitt be elsőnek a modern költői elmé
letbe és gyakorlatba, noha Puskin rokonszellemü kérdésfeltevései nem 
az ő befolyása alatt jöttek létre, hanem az akkori orosz társadalom éle
iéből és Puskin művészi egyéniségéből szervesen nőttek ki. Végül mert 
egyedül Goethénél nyerhetünk mértéket Puskin világirodalmi helye 
számára.

Előzetesen és röviden összefoglalva: Puskint igazán ismerni annyit 
jelent, mint látni költői egyenragúságát Goethével, sőt — bizonyos, most 
kifejtendő tekintetben — költői magasabbrendűségét.

Ez nem tehetségek összemérését jelenti, ami mindig terméketlen fel
adat. Nem is az életmunkák összevetését. Ezt már csak azért sem lehet 
megtenni, mert ha Goethe Puskin korában hal meg, csak Ighigénia és 
Egmont léteznének érett műveiből; Tasso csak prózai vázlat lenne, Wil
helm Meister-bői csak az első, eszmeileg sok tekintetben éretlen kézirat 
léteznék, Faustból csak a fiatalkori zseniális jelenetek, de még távolról 
sem a későbbi világköltemény; nem léteznék Hermann und Dorothea, a 
Római elégiák stb. stb.

Az összehasonlítás mértéke csak a kor esztétikájának, s különösen 
mindkettőjük esztétikájának központi kérdése lehet: a szépség. Hogyan 
viszonylanak itt egymáshoz? (Ismételjük, a kérdésfeltevés mindegyik nagy 
költőnél saját nemzeti hagyományaiból nőtt ki és mindegyiknél — népe 
fejlődésének természete szerint - -  saját nemzeti hagyományokat terem
tett.) ’ i

Mondottuk: a szépség az ember megmentése a kapitalista társadu-
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lom, az osztálytársadalom embereltorzító hatásaival szemben, még pedig 
a teljes ember költőileg direkt, közvetlen ábrázolásában. Tehát nem 
kerülő utakon, részvétet keltve az elpusztuló iránt, elégikusan siratva 
azt, költői bosszút állva, például iróniával elpusztulásáért, ahogy az ké
sőbb a modem polgári irodalomban bekövetkezik, ahogy azt Goethe kor
társa, Schiller elméletileg előre látta.

Goethe előtt világosan áll ez a probléma megoldásának nehézségei
vel együtt, a polgári társadalomban általában és kora német társadal
mában különösen. A modern klasszikus irodalom lehetőségeiről így ír:

«Hol és mikor jön létre klasszikus nemzeti író? Hogyha nem
zete történetében nagy eseményeket és azok következményei
ben szerencsés és jelentős egységet lel fel; ha nem nélkülözi 
honfitársai meggyőződésében a nagyságot, érzelmeikben a mély
séget, tetteikben az erőt és a következetességet; hogyha őt ma
gát áthatja a nemzeti szellem, s ezért belső teremtő ereje képes 
a múlttal és jelennel rokonszenvezni..  .“

És a korabeli német helyzet átlátása következtében rezignálván teszi 
hozzá:

„Nem akarjuk azokat a forradalmakat kívánni, amelyek Né
metországban klasszikus műveket hozhatnának létre.“

Ez a hasadás döntő Goethe minden állásfoglalásában, egész költői 
és emberi magatartásában: nélkülözhetetlennek látja a demokratikus for
radalmat a német kultúra valóságos megújhodása számára, ugyanakkor 
azonban nemcsak nem tartja azt a maga korában lehetségesnek, de bel
sőleg, lelkileg is visszariad tőle. Innen minden hasadás, kettősség, inga
dozás, következetlenség Goethe művészetelméletében és költői gyakor
latában.

Goethe ennélfogva két különböző úton igyekezett megközelíteni a 
klasszikus szépségideáit. Az első úton az antik művészet tanulmányozása, 
a görög szépség példaadó volta segítség kellett hogy legyen ebben, hogy 
a mai élet ábrázolásának sajátos tartamai és formái elérjék vagy legalább 
is megközelítsék az igazi szépséget. Vagyis az antik tanulmányozása utat 
jelentett arrafelé, hogy kora életének jelenségeit modern jellegüknek meg
felelően és mégis a szépségideál megvalósítása irányában ábrázolja.
A másik út annyit jelent, hogy az antik szépség példakép, minta, melynek 
formái segítségével megkísérti leküzdeni a modern élet rútságát, szétszórt
ságát és eltorzultságát, esztétikai értelemben vett formátlanságát, művészi 
közvetlenségének hiányát, azáltal, hogy az író az élet tartalmait ennek 
megfelelően átmódosítja. Itt tehát művészi vonalon közelít Goethe a szép
ség felé, a modern életet, bizonyos értelemben, bizonyos fokig átstilizálja 
az antik szépség értelmében.

Röviden összefoglalva: Goethe élete művében Wilhelm Meister kép
viseli az első út, Hermann und Dorothea a második út tipikus művészi 
megvalósítását.

Goethe maga gyakran úgy dönt, hogy a második út a költŐiség igazi 
útja, míg a nagy modern regény, sajátját beleértve, mindig csak fél 
poézis, csak a szépség tökéletlen és problematikus megvalósítása lehet.
Az ilyen természetű döntés ára szükségképpen az ábrázolt társadalmi I 
tartalom leszűkítése. Ezen az úton nem. lehet megtalálni a régi eposz 
szépségének modern megfelelőjét, hanem még a legjobb esetben is csak 
idillt, bár Goethénél válágtörtdneti háttérrel.

Másrészt persze — s ezért epochális költő Goethe — az ilyen dőn-
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tések nála sohasem véglegesek. Igen gyakran beszél a modern kor adta és
követelte „barbár előnyökről“ (barbarische Avantagen), melyeknek 
igénybevétele elől korszerű költőnek nem lehet, nem szabad kitérnie. 
Nem véletlen, hogy ez a kérdés a Schillerrel folytatott levélváltásban 
éppen Goethe Faust-iával kapcsolatban merült fel a legnagyobb elméleti 
élességgel.

Puskin nem ismeri ezt a goethei dilemmát és ha ismerné, nem 
ismerné el. Miért? Éppen azért, mert őt a klasszikus irodalom korszerű 
megvalósításainak társadalmi előfeltételei sohasem riasztották vissza, 
ahogy az Goethe számára jellemző volt. Mindenki ismeri Puskin szoros 
kapcsolatát a dekabrista mozgalommal s főleg azt, hogy a mozgalom le- 
veretése után a legnehezebb körülmények között sem tagadta meg teljes 
szolidaritását vele, hogy nem vesztette el bizalmát abban, hogy hazája 
a szabadság szellemében megújulhat. Amikor tehát Puskin arról beszélt, 
hogy mi teszi az ő költészetét maradandóvá, társadalmilag is pointosan 
tudja, hogy mit mond:

„Népem szívembe zárt, ott folytatódik éltem,
Mert ahhoz szólt dalom, mi benne nemesebb,
Mert zord napokban a szabadságról beszéltem ..

Ezt az ellentétes magatartást Goethénél és Puskinnál természetszerű
leg megalapozza a német és az orosz történelmi fejlődés különbözősége. 
Nem is kell távoli múltba visszanyúlni, amikor a hűbériség felbomlása 
Oroszországban, bár abszolutisztikus formák között, létrehozta a nemzeti 
egységet, míg Németországban ugyanebből a nemzet apró állam-ócskákra 
való széthullása következett, elég a napóleoni időt tekinteni: 1812. dicső
séges honvédő háborúja ott és a szégyenletes jénai összeomlás itt. Ez az 
ellentét világosan meglátszik abban, ahogy a két költő saját nemzete 
történetét felfogja és ábrázolja. A fiatal Goethe teljes értetlenséggel ment 
el Götz von Berlicbingen-yéibe/n a -német parasztforradalom mellett. Pus
kin költői megöröikítője is történetírója is lett a Pugacsev-féle felkelés
nek és jóval e művek megírása előtt az orosz paraszlforradalmak másik 
vezérét, Sztjenka R-azint az orosz történet egyedüli poetikus alakjának 
nevezi.

Ez a magatartás tette lehetővé, -hogy Anyéginben szerves egységét 
látjuk a korszerű szépségtörekvésnek, míg Goethe ebben a kérdésben kél 
ellentétes út között ingadozott. Bjelinszkij helyesen mondja Anyégin-ről, 
hogy regény, nem eposz, nem is úgynevezett modern eposz. Regény, mely 
magába foglalja az akkori orosz élet teljességét, mely ismét Bjelitnszkij 
szavai szerint, az orosz élet enciklopédiája. Regény, mégpedig 'legnagyobb 
stílű, korszak alkotó regény, mert Puskin jelenének fontos alakjait olyan 
mélységgel ragadja meg és ábrázolja, hogv mint a későbbi orosz fejlődés 
'szekuláris jelentőségű típusai állanak előttünk. Puskin regényének ezt a 
kiválóságát főképpen Dohroljubov emelte ki. Ilyen módon Anyégin stílu
sának semmi köze sincs mindahhoz, amivel Goethe, Rvron és más nagy 
kor társ-költő — akár klasszikus, akár romantikus eszközökkel — leküz
deni igyekszik a ka-pitalista élet prózáját.

Anyegin regény, de egyedülálló jelenség a regény egész történetében. 
('Más összefüggéseikben rámutattam arra, hogy a mi irodalmunk is ismer 
ilyen -egyedülálló jelenségeket, a János vitéz-1 és az első Toldi-t; ezek 
azonban az akkori Magyarország társadalmi hátnamaradottsága miatt 
természetszerűleg nem lehettek regények.)

Anyégin-ben a könnyed vers, a költő legszuhjektívebb állásfoglalá-
805



eainak nyíltan lírai kimondása egy pillanatra sem oldja fel az alakok 
és helyzetek klasszikus plaszticitását. Ellenkezőleg: éppen így jut 
érvényre az egyes mozzanat okinak, említett lakon jkussága. Minden alak 
plasztikus és eleven, de ha magunk előtt felelevenítjük az egész regényt, 
látjuk, hogy életüknek csak néhány, igazán döntő fordulópontja van 
ábrázolva, s Puskin ezt az ábrázolást is a legtömöröbbeia, a legszüksége
sebbre szorítja. Nem véletlen, hogy mind Anyéginnél, mind Tatyánánál a 
legfontosabb belső fordulat levélalakjában kerül megformálásra.

így Anyégin  nemcsak regény általában, Iranern tipikusan XIX. század
beli, olyan regény, mely már magában foglalja a dramatikus elemeket 
is. (Lásd Walter Scott, Balzac stb.). Azonban ez az annyira takarékosan 
adagolt drámaiság sohasem válik szárazzá, puszta kontúrrá, mint az olyan 
íróknál, akik a régi elbeszélők karcsú stílusát arisztikus oldalról igyekez
nek megközelíteni. De még kevésbbó úszik el a környező, kísérő, kom
mentáló lírában, mint elég gyakran Byron-nál és még inkább annak 
követőinél.

Ellenkezőleg: éppen ez a líra —■ és a benne foglalt irónia és önirónia 
—■ adja meg az alakok, a helyzetek, a jelenetek puha, levegős, de mégis 
határozott kontúrjait. Puskin pontosan tudja, hogy saját korának embe
rét nem lehet többé —• mint ahogy lehetett a renaissance-tól a felvilá
gosításig —- a környezet, a rend, az osztály puszta megnevezésével jelle
mezni, szervesen belekapcsolni a cselekménybe. Puskin szakadatlanul az 
iróniába átjátszó lírája aranyi konkrét társadalmi meghatározást ad, 
annyira hozzájárul az alakok egyéni és tipikus vonásainak konkrét kidom
borításához, a helyzetek szerves, a társadalmi és az emberi fejlődést meg
érzékeltető összetűzéséhez, hogy — látszólag paradox módon — éppen 
ez a líra lesz alapja a regény epikai objektivitásának, teljesség- 
ábrázolásának, s így —• egyedülálló módon — győzi le a modern élet 
prózáját, teszi széppé a valóság, az élet hű visszatükrözését.

Puskin itt —• és nemcsak itt — túlemelkedik a W ilhelm  Meister:  
H erm ann und D orothea  goethei dilemmáján.

Ámde ez nemcsak formailag, művészileg valósul meg, hanem a köl
tészet emberi tartalmait illetőleg is. Goethe talán Shakespeare óta a leg
nagyobb nőalak-teremtő. Azonban nála — nagyjából — két végletes 
típussal találkozunk: az egyik az ösztönbiztos, népből inőtt, plebejus nő
alak (Gretchen, Klärchen, Dorothea, Philine), a másik a szellemileg és 
erkölcsileg magasrendű nő, a teljesen kulturált asszony, aki az igazi tel
jességet, az erkölcsi tudatosságot reprezentálja. (Leonora hercegnő, 
Nathalie.) Ez utóbibi alakok természetszerűleg olykor vérszegényekké, az 
élettől elszakadottakká válnak, túlságosan csak lelkiek és erkölcsiek s 
ezért ábrázolásuk olykor elmosódik, elhalványodik.

Az Anyégin  Tatyánája egyaránt idegen mindegyik goethei véglettől. 
Az ő emberi magasrendűségét, idefejlődését, tudatosságig növekedését, 
finom erkölcsi egyensúlyát éppen a in éphez való belső kapcsolata, a nép
ben való gyökerezettsége határozza meg. Bjelinszkijnek igaza volt, ami
kor az Anyégin  regény népiségét felületes —1 plebejus látszatba hurkolt 
—• kifogások ellen meg védelmezte.

A Puskin-Goethe ellentétet legvilágosabban mutatja Puskin viszo
nya a forradalomhoz és azok akkori hordozóihoz, a dekabristákhoz. 
Ebben az összefüggésben nem döntő kérdés milyen fokig volt bent Puskin 
szervezetileg g. dekabrista felkelés előkészítésében. Az biztos, hogy nem
csak szoros baráti kapcsolatok, mély meggyőződési közösségek fűzték a 
vezető dekabristákhoz, hanem versei, mind a megjelentek, mind a cári
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cenzúra miatt csak kéziratban terjesztettek, nagy szerepet játszottak « 
dekabrizmus ideológiájának, társ a da lóim k r ifi ká ján ak kialakulásában. És 
Puskin a felkelés véres elnyomatása után sem tagadta meg soha a vele 
való szolidaritást. Az a sok elnyomatás és megalázás, amelyben Puskin
nak I. Miklós cár oldaláról része volt, erre a határozott állásfoglalásra 
vezethető vissza; ez az oka annak is, hogy a cári udvar bűnrészes Puskin 
korai halálában.

De mindennek megállapítása még nem meríti ki a kérdést. Hiszen 
éppen Lenin, aki nagyrabecsiilte a dekabristák haladó hősiességét, ismé
telten kritizálta mozgalmukat azért, mert nem volt a -néppel összeforrva, 
mert a dekabristák a nép érdekében küzdöttek ugyan, de komoly kapcso
latuk vele nem volt. Puskin, a költő, ezen a területen messzebbre látott, 
mélyebbre ásott forradalmár társainál, ő  emberi maga tarlósában, költői 
elméletében és gyakorlatában a legvilágosabban felismerte a néppel való 
kapcsolat, a népben való gyökerezettség döntő jelentőségét. És ebből 
semmit sem von le, hogy az így látott, -megállapított és ábrázolt új 
összefüggéseknek ö sem tudhatott világos társadalmi tartalmat és politikai 
óéit adni.

„Csak“ művészetét termékenyítette meg vele. Ez a „csak“ pedig döntő 
jelentőségű volt az egész következő orosz irodalomra, sőt az orosz kul
túrára is.

Ez az egész, általunk vázlatoson ismertetett, bonyolult, egyszerre cs 
elválaszthatatlanul társadalmi-történeti és művészi összefüggés teszi 
Puskint, Bjelinszkij szavai szerint, „művész“-költővé. Közvetlenül utána 
— még életében — létrejön az orosz irodalom fejlődésének új korszaka, 
a gogolyi korszak. És nem véletlen, hanem komoly, társadalmilag meg
alapozott világirodalmi határkő az is, hogy Heine Goethe halálától szá
mítja a „művészi korszak“ végét.

Ez az elhatárolás szükségszerű volt, maga az objektív társadalmi 
fejlődés húzta meg ezt a határvonalat. Mert Puskinnál még emberileg 
spontán művészi szintézisben volt meg a nép és a legmagasabbrendű, a 
legmagasabbratörő szellemiség egysége. Ez a történelmileg bekövetkezett 
elkülönödés nép és szellemiség között azonban később éppen az osztály
harc élesebbé és konkrétebbé válásával, a valódi — társadalmi, gyakor
lati —• egység lázas keresésével, az érte vívott forradalmi küzdelemmel, a 
dekabrizmus o hiányának mindig magasabbfokú leküzdésével — a kriti
kai realizmus irodalmában úgy jelentkezett, mint ez elkülöinösödés hely
telenítése, fájlalása vagy ironizálásása, mint az egység — nem egyszer 
kétségbeejtönek tűnő — keresése, mint az érte vívott tragikus harc kibon
takozása.

Ez is szükségszerű volt társadalmilag. Mert a bolseviki pártnak és 
Leninnek kellett eljönnie, hogy a legmagiasabbrendü szellemiség, a 
marxizmus harcban, gyakorlatban összeforrjon a dolgozó nép legmélyebb 
érzéseivel, törekvéseivel és vágyaival, hogy magasabb fokra emelje azok
nak igazán a jövőbe mutató hagyományait.

5.

Mindez visszavezet kezdeti kérdésünkhöz, az orosz társadalmi és 
kulturális fejlődés klasszikusságához. A nagy francia forradalom után 
Európában két fejlődési vonal indul meg: az egyik a polgárságé, mely a 
francia forradalom hősi illúzióitól a Balz-ac-féle Crevelekig és Popinot-ig, 
a Flaubert-féle Hojnais-ig és azokon túl napjaink még alacsonyabbrendű
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típusáig vezet; a másiknak kiindulási pontja a Babeuf-íelkelés s innen 
vezet a párizsi kommünöin keresztül a proletariátus hősi harcokban gaz
dag útja a mai napig, Nyugat-Európában igazi győzelem, valóságos fel
szabadulás nélkül.

Az orosz fejlődés útja egészen más: a dekabrizmustól a Nagy Októ
berig vezet ez az út s onnan a szocialista társadalom teljes, győzelmes 
kibontakozásáig.

Puskin egyedülálló helye a világirodalomban éppen azon alapszik, 
hogy ő éppen ennek a fejlődésnek legelején áll. Azt lehelne mondani, 
hogy az ő stílusa: szintézis ante rem, vagyis a későbbi fejlődés folyamán 
dialektikusán felbomló, majd magasabbrendű dialektikus szintéziseket 
teremtő tendenciáknak spontán egysége e folyamat kiindulási pontján. 
Az orosz nép felszabadulásának majdani győzelme a társadalmi alapja a 
Puskin-féle szépségnek.

Ez így első kimondásra paradoxonnak hangzik. De a paradoxia mégis 
Csak látszat. Mert ha itt összefüggéseket állapítunk meg, ^em azt nem 
állítjuk, hogy Puskin bármiképpen is sejthette volna ezt az eljövendőt, 
sem azt, hogy az objektíve bármiképpen is fatalisztikusán, preformálva 
lett volna. Elég a nagy út számtalan fordulatára gondolni, akárcsak 
Lenin szenvedélyes fellépésére a Nagy Október küszöbén, aggódására, 
hogy a párt egy esetleg ki tudja, mikor ismét kínálkozó alkalmat a nagy 
harc eldöntésére el talál mulasztani.

De mindennek belátása, az egyes emberek, kedvező vagy kedvezőt
len külpolitikai helyzetek stb. az összes véletlenek belekalkulálása ellenére, 
semmiképpen sem véletlen az az alapvető ellentét, mely szembeállítja az 
orosz fejlődést 1825-től 1917-ág (a kezdet valószínűleg még korábbra
tehető) a német, francia, angol egykorú fejlődésekkel, bármekkorák is az 
egyes nemzetek fejlődési különbségei.

Senki se tagadja a véletlenek szerepét. Azonban a véletlenek is csak 
objektíve meghatározott gazdasági-társadalmi tendenciákon, az azok 
létrehozta társadalmi-ideológiai áramlatokon belül léphetnek fel. Ezek
nek 'tekintetbe vétele nem szabad hogy elhomályosítsa a társadalmi 
fejlődési alapirányokat, azok — persze felette bonyolult — jellegének, 
lényegének felismerését. Annak lehetősége tehát, hogy az orosz dolgozók 
felszeabdításának útja a dekabristától Csernisevszkijn át Leninhez és 
Sztálinhoz vezessen, az orosz társadalom objektív történelmileg létrejött 
szerkezetéből, e szerkezet átalakulásának belső dinamikájából nőtt ki.

Lehetőségről beszéltünk, mert a megvalósulás nem következik be 
mindig s sohasem fatalisztikus szükségszerűséggel. János vitéz és Toldi 
is olyan társadalmi valóságot tükröztek, amely méhében hordta a magyar 
dolgozó nép megújhodásának lehetőségét. Hogy az 48-ban nem vált valóra, 
nem szüntette meg e lehetőség társadalmi alapjainak valóságát, nem 
szüntette meg Petőfi és a fiatal Arany azt tükröző epikájának realisztikus 
jellegét. Csak éppen a társadalom útjának irányváltozása megtörte az iro
dalom e fejlődési vonalát is. A bukott 48. és főleg 67. nem engedte meg 
Petőfi és a fiatal Arany e nagy kezdeményezésének folytatását. Amikor 
pedig — egy évszázad után — bekövetkezett a dolgozó magyar nép fel
szabadulása, az társadalmilag annyival fejlettebb körülmények között, tör
tént, a közbeeső irodalomban pedig annyira hiányoznioik kellett a közve
títő kapcsolatoknak, hogy a magyar irodalomnak ez a nagy megindulása 
nem lehetett közvetlen hatással a szabad jelenre. Anyegin és Toldi eme 
különböző irodalmi szerepe más oldalról, negative világítja meg az orosz 
fejlődés klasszikusságát,
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A társadalmi megújhodás ama lehetőségei, melyek a Puskin költészete 
tükrözte világban bennrejlenek azonban több mint egy évszázad osztály
harcaiban megvalósultak. Nem véletlenül, szükségszerűen. Ezt a szükség- 
szerűséget —• ismét: szükségszerűség és véletlen dialektikájával együtt — 
természetesen csak utólag, csak a Nagy Október, a felépült szocializmus 
szemszögéiből ismerhetjük meg.

De abból, hogy csak most tekinthetjük át ezeket az összefüggéseket, 
távolról sem következik, hogy azok a társadalmi erők, melyeknek való
ságos működési iránya, igazi aránya csak most vált teljesen világossá, ne 
léteztek, ne működtek, ne befolyásolták volna az emberek társadalmi 
helyzetét és ideológiáit, mielőtt 1917. tapasztalatai megadták nekünk a 
kulcsot igazi megértésükhöz.

Mindezek után, reméljük, talán kevésbbé hangzik paradoxonnak, ha 
azt mbndjuk: az a valóság, mely az idők folyamán 1917-hez vezetett, tük
röződött — a nélkül, hogy bárki tudhatta volna — Puskin költészetében, 
határozta meg annak a tartalmát cs formáját, alapozta meg annak szép
ségét.

Ezért van, hogy ma mást, többet látunk Puskin költészetében, mint 
legmélyebb megértői a Nagy Október előtt. A befutott folyamat vissza
felé megvilágo6ítja saját eredetét.

Ugyanebből a forrásból fakad Puskin mai nagy aktualitása (nem 
hiába szerette költészetét annyira Lenin). Minél szilárdabbá, minél töké
letesebbé fejlődik a szocializmus, minél gyökeresebben számolta fel az 
osztálytársadalmat, embernek ember által való kizsákmányolását és szá
molja fel az osztályokra tagolt társadalom ideológiai maradványait az 
emberek gondolkodásában és érzéseiben, minél erősebben érvényesül a 
lenini ,, megszokása“ az élet most már igazán emberivé vált1 körülményei
nek: annál nagyobb jelentőséget nyer a szépség az élet realisztikus ábrá
zolásában.

Az ember — az osziálytársadalom okozta — eltorzulásának meg
szűnte vissza kell hogy tükröződjék a művészetbein. is. Kell, hogy a mű
vészetnek nemcsak tartalmai, hanem formái is ez lij élet megváltozott 
körülményeihez idomuljanak. Teihát az új művészet, a szocialista realiz
mus nemcsak az új ember immár igazán emberi mivoltának társadalmi, 
erkölcsi stb. tartalmaiban, hanem az új embert adekvátan ábrázoló for
mákban is kifejezésre kell hogy jusson. Persze ez a lenini „megszokás“, 
az osztálytársadalmak létrehozta emberi eltorzulások teljes megszűnte 
szükségképpen hosszú folyamat. Előbb épülnek fel a szocializmus gazda
sági és társadalmi alapjai, előbb tűnik el az osztálytagozódás műiden ob
jektív alapja, mielőtt ez a „megszokás“ teljesen kiélhetné magái. Hang
súlyozzuk a teljesen szót, mert világos, hogy itt nem két egymást időben 
felváltó folyamatról van szó. Az emberi eltorzulás megszűnése mint folya
mat egyidejűleg indul meg a szocializmussal, sőt a munkásosztály leg- 
tudatosabb rétegében már a szocializmusért vívott harccal, csupán a töké
letes beteljesedés — extenzív és intenzív méretekben — tételezi fel a szo
cializmus teljes győzelmét.

Ez a folyamat tükröződik a művészetben is, amelynek útja a meg
újuló, ilyen értelemben és mértékben soha nem volt emberi szépség felé 
szintén történe.mi folyamat. Ezért helytelen — általában is, de különö
sen a szocializmus felé vezető út legelején, mint nálunk — a kritikai rea
lizmust (Balzacét és Dickensét, Gogolyét és Tolsztojét) mereven, mecha
nikusan. mint valami végleg elmúltat, teljesen meghaladottat, mint valami
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csak muzeálisán érdekeset szembeállítani a nála magasabbrendű szocia
lista realizmussal.

Az elvont és merev szembeállítás azért is jogosulatlan, mert folyam
máiról van szó, amelyben lassan, bár éles harcok következtében elhalnak 
a kapitalizmus ideológiai, emberi maradványai. Amíg azonban ezek az 
emberek életében fontos szerepeit játsizanak, múlhatatlsin, hogy az őket 
realisztikusan tükröző irodalomnak lényeges érintkezési pontjai legyenek 
a kapitalista kultúra emberi eltorzulásait híven ábrázoló és leleplező 
kritikai realizmussal.

De az érintkezési pontok időleges továbblétezése távolról sem jelent 
azonosságot. Mert kritikai realizmus stílusproblémáit a kapitalista társa
dalom szerkezete és a benne uralkodó irányzatok határozták meg. Mi
helyt azonban valamely gazdasági vagy ideológiai jelenség egy más, maga
sabbrendű, a szocialista társadalomban a kapitalizmus maradványává lett, 
szükségképpen megváltozott egész szociális jelentősége, minden ember 
funkciója. Az emberi eltorzulás a kapitalista társadalom szükséges vele
járója, amelynek hatalmától csak kivételek lehettek mentesek, most az 
elhalás stádiumába lépett. A szocialista társadalom normális embere: az 
eltorzulástól ment ember, bármennyire létezik is időlegesen az emberi el
torzulás, mint a kapitalizmus — felszámolandó és szakadatlanul felszá 
molt — maradványa.

És ez az itt megállapított tény, az eltorzulástól ment ember társadal
milag normális volta, tükröződik a szocialista realizmusban, a szovjet 
irodalomban. A szovjet irodalom nemcsak tematikájában és tartalmaiban 
ad újat, magasabbrendűt az eddigi irodalmaknál, hanem — ezen az em
beri tartalmán keresztül —- formájában is. Erre utaltunk, amikor a pus- 
kini szépség aktualitásáról beszéltünk a szovjet irodalomban. Ez a formai 
újság nem poézis és próza viszonya. Másról, többről van szó. Arról, hogy 
az új, a szocialista ember számára megszűnt a társadalmi élet „próza“ 
lenni. A kizsákmányolás megszűntével, az emberhez méltó életkörülmé
nyek, emberi viszonyok „megszokása“ révén a hétköznap poézissé, az 
élet, a munka értelmessé vált, a hősiesség elvesztette kivételességét, vele
járójává lett a normális kötelességteljesítésnek.

így válik aktuális kérdéssé a szépség, a kiteljesedett ember adekvát 
művészi ábrázolása az új szocialista valóságban.

Puskin aktualitása — különösen számunkra, magyarokra, akik most 
tettük az első, határozott lépéseket a szocializmus útján — í«y paradox 
módon a jövőbe mutat: a 150 évvel ezelőtt született nagy költő művészi 
magatartása, formát adása, annak társadalmi és emberi háttere: majdan 
elérendő célként áll előttünk.

Nem az utánzás értelmében. Puskin is a maga korának gyermeke. 
És kora, annak társadalmi tartalmai, az azokat ábrázoló konkrét művészi 
formák természetszerűleg korával együtt letűntek. De ahogy Lenin felis
merte, hogy a nagy utópista szocialisták bizonyos elképzelései több mint 
egy évszázad után új aktualitást nyertek a szocializmusban, úgy a Puskin- 
teremtette szépség és annak emberi magva, emberi jelentősége is. Nem
csak a nagy múltra, hanem a még sokkal nagyobb jövőre kell tehát irá
nyítani tekintetünket, ha a 150 évvel ezelőtt született Puskinról meg
emlékezünk.

Lukács György
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PABLO NERUDA

ÉBREDJ, FAVÁGÓ!
* . . .  és te, Capharnaum, mely mind az égig 
felmagasztaltattál, a poklokig fogsz lcaláz- 
tatni...»

Szent Lukács, X. 15.

I .

A Colorado folyótól nyugatra van egy kedvelt helyem. 
Odaviszem mindazt, ami végig- 
borzong rajtam, azt
ami voltam, ami vágyóik, ami az életem.
Nagy, vörhenyes sziklák azok ott, az 
ezerkezű, vad-vad levegő 
rakta egymásra épületüket, 
a mélység vak bíbora feltört a földből, 
hogy bennünk réz legyen, tűz és erő.
Amerika, te mint egy kiterített bivalybőr, 
vágtató, világos, szellős éjszaka, 
föl egészen a csillagos magasságokig — 
ott ürítem zöldhiarmatos kelyhedet.

Ott, a fanyar Arizonán át, át a görcsös Wisconsinon, 
a szél és hó ellen felemelt Miillwaukee-ig, 
vagy West Palm izzó mocsaraiban, 
nem messze Tacoma fenyveitől, erdeid 
vastag acélsziagában,
jártam, rajtad taposva, anyaföld: \
kiék lombok, zuhogok kavicsai,
minden zenéknél harsogóbb viharok,
folyók, melyek úgy mormolnak, mint a klastromok,
kacsák és almák, földek és vizek,
gabonaérlelő, végtelen nyugalom.

S onnan, e kőről a magasban, kitárhattam 
a terekbe szemet, fület, kezet, hogy halljam 
a könyveket, mozdonyokat, a havat, a harcokat, 
gyárakat, sírokat, növényzetet, emberi lépteket, 
és Manhattan holdját a hajón, 
a szövőgépek éneikét, 
a vaskanalat, mely földet zabái, 
a keselyűcsőr-csapású lyukasztőgépeket, 
s mindent, ami vág, ami varr, ami forraszt és szalad: 
a folyton egymást kergető lényeket és kerekeket.

Szeretem a farmer kicsi otthonát. Az újdonsült anyák 
álma oly illatos, mint a tamariszkusz méze s a frissen 
vasalt fehérneműk; sokezer
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hagymakoszorúzta tűzhelyen lobog a lámg.
(A férfiak a folyópartokon rekedt
hangon dalolnak, mint a mélybezuhant kövek,
a széles leveleiből kilépett dohány,
mint apró tűzi manók, ugrál a szobák levegőjében.)
Jöjj a Missouri mélyébe, nézd a sajtot, a lisztet, 
a vörösen illatozó fahasábokat, akár a hegedűket, 
a ringó rozsban evező férfit, 
a még alig betört kékszőrű csikót, 
melyről csak úgy dől a kenyér és lucerna illata; 
harangokat, pipacsot, hámorokat, 
s a vadon-nőtt rozoga mozikban 
a szerelmet, amint földközeli nehéz álmában 
kivillantja a foga fehérjét.

A békéd az, amit szeretünk, nem az álcád.
Nem szép a te háborút mímelő arcod, 
te gyönyörű, te tágas Észak-Amerika.
Oly egyszerű sorból származol, akár egy 
kifehéredett-bőrű mosónő folyóid partján.
Mély ismeretlenségbe rakódtak 
a te békéd dús kaptárai.
Szeretjük emberedet, az Oregon vörös 
sarával kezén, kis néger porontyodat, 
aki elhozza neked elefántcsont- 
honában született dalát, szeretjük 
városodat, sorsod értelmét, 
fényedet, technikádat, nyugati 
erőforrásaidat, kasaid és 
falva id békéjének mézét, 
hatalmas fickóidat a traktorokon, 
a Jeffersontól örökölt 
zabot, a messzedübőrgő kerekeket, 
melyek tengernyi földeidet bemérik, 
a gyárfüstöt, s egy új településen 
az ezredik csókot, ami elcsattan: 
a te munkás véred az, amit szeretünk, 
könyökig olajos proletárkezedet.

A prérik éje alatt régóta pihennek 
már súlyos csendben a 
bivalybőrre terített szótagok, az előttünk 
járók dalai, annak az éneke, ami voltunk.
Melville, te tenger fenyvese, ágaidban 
kivájt ha jófenék, hatalmas fakar és 
gőzös születik, Whitman,
te megszámlálhatatlan, mint magvak a főidben, homályos
matematikákban elmerült Poe
és Dreiser, Wolfe,
saját múltúnk eleven sebei,
s Lockridge, te új, te mélységbe horgonyzó,
s hányán még. árnyakba bogozottak —
rajtuk ugyané félteke hajnala fénylik



s belőlük lett az, ami vagyunk.
Roppant gyermekek, világtalan kapitányok, 
az események és lombok közt olykor megriadva, 
meg-megtorpanva gyászban és örömben 
a forgalomtól felvert mezők alatt; 
hány halott az eddig sose-látott földeken, 
megkínzott ártatlanok, maszületett próféták, 
a préri bivalybőrén kiterítve.

Franciaországból, Okinawából, a Leyte-i 
atollokról (Norman Mailer írta le őket) 
az őrjöngő szél és tajtékok közül 
csaknem mind visszatértek a fiúk.
Csaknem mind . . .  zöld volt és fanyar
ez a kaland a vérben és verítékben: nem jutott el
hozzájuk eléggé a szirtek éneke,
s legfeljebb ha meghalni értek a szigetekhez, a fény és illat 
koszorúihoz:

vér és trágya
kísérte őket, szenny és patkánycsapat 
s a harcokban elvásott, kiégett szívük.
De visszatértek,

s fogadtátok is őket 
széles földjeitek roppant térségein, 
és összecsukódtak (ők, akik visszajöttek), mint egy 
óriási virág kelyhének ezernyi ismeretlen szirma, 
hogy feledve, újjászülessenek.

II.

De hazatérve új vendégeket is találtak otthonukban;
tán új szemeket hoztak volna magukkal? (vagy azelőtt voltak vakok?)
vagy a tüskés bozót szakította fel szemhéjukat?
vagy valóban lenne valami új Amerika földjén?
Nézd, akik veled együtt harcoltak, az érces, 
a mosolygó négereket:

izzó keresztet szegezlek
az ő házuk elé,
felakasztották, megégették a te vérbeli testvéredet, 
harcost csináltak belőle, hogy aztán elvitassanak 
tőle szót és tettet, éjszakánként kereszttel 
és korbáccsal gyülekeznek a csuklyás bakók.

(Másként,
ugye másként hangzott, hogy „tengerentúli harcos“?)

Váratlan
vendég tört a házadba, mint egy rádtekergő 
óriási, szörnyű polip, kis katonám;
Berlinből átplántált régi mérget párol újra a sajtó, 
a hírlapok. (Times, Newsweek stb.) csupa-csupa 
elsárgult besúgólevél; Hearst, 
aki édes dalt dúdolt a nácik fülébe, vigyorog, 
már feni körmeit, hegy újra útra keljetek 
a szirtek és sztyeppék felé,
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harcolni a vendégért, aki házatokba furakodott;
Nem hagynak nyugvást: már szállítanák újból 
a töltényt és acélt, már gyártják az újfajta puskaport, 
gyorsan kell túladni ok rajta, mielőtt újabbat 
nem találnak ki mindig újra mások.

A jussodba befészkelt uraik 
csápjukat nyújtják mindenünnen,
a fekete Spanyolországot szeretik ők és vérrel teli pohárral kínálnak 
(mind egy-egy áldozat): íme a Marsholl-koktél.
Gyüjtsétek az ifjú vért: kínai 
parasztokat, spanyol 
beb ö r t önz ö 11 eket,
a cukortemő Kuba vérét és verítékét, 
a chilei szén és rézbányák 
asszonyainak könnyeit, 
aztán rázzátok nekivadulva 
dorongokkal,
egy kis jeget bele s néhány cseppnyit még 
a „megvédjük a keresztéiig kultúrát“ kezdetű régi nótából. 
Keserűnek találod e löttyöt?
Majd megszokod, kis katona, idd csak.
Bármely sarkában a világnak, holdfénynél avagy 
reggelente bármelyik luxushotelben 
kérd csak ezt az erőtadó, üdítő italt
s vess oda érte egy jó valutát, Washington képével a hátán.

Láthattad, hogy Chaplinnek is, aki 
a gyengédség atyja e világban,
menekülnie kell — s hogy az írók (Howard Fast stb.)
a tudósok, a művészek 
hazádban
„amcrikciellenes“ gondolatok vádjával állnak 
a haborús-gazdag kalmárok ítélőszéke előtt.
A világ legszélsőbb zugába is elér a rémület.
A néném elszörnyedve olvassa a híreket 
s a földkerekség minden szeme szégyennel 
és bosszúvággyal néz e törvényszék felé.
A vérengző Babbitok, a rabszolgatartók,
Lincoln gyilkosainak emelvénye ez;
az új inkvizíció, most már nem is a kereszt
jegyében (pedig borzalmas és menthetetlen volt már az is)
hanem a kerek arany nevében, amely
a bordélyok és bankok asztalán gurul —
és semmi joga sincs az ítélkezéshez.

Morinigo, Trujuillo, Gonzales Videla,
Somoza, Dutra Bogotában találkoztak és tapsoltak egymásnak.
Te nem ismered őket, amerikai ifjú, ők 
a mi egünk sötét vámpírjai, szárnyuk 
keserű árnyékot vet a földre:

börtönt,
kínzaiást, halált és gyűlöletet; Dél földjei
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szörnyetegeket vajúdtak •
a nitráttal és petróleummal.

Chilében, Lotában
a bányász nyomorúságos, penészes lakásába éjszaka 
ront be a hóhér rendelete. Sírva 
riadnak fel a gyermekek.

Ezren és ezren 
töprengenek a börtönökben.

Paraguayban
az erdő sűrű árnya rejti
a meggyilkolt hazaifi csontjait, puskalövés
dörren
a szikrázó nyárban.

Ez az a hely, ahol
meghalt az igazság.

Mért nem Santo-Domingóban követelik 
a Nyugat védelmét Vandenberg,
Armour, Marshall, Ilearst urak?
Mért kellett Nicaraguában az Elnöknek 
menekülnie és meghalnia számkivetetten, 
miután éjszaka törtek Tá megkínözni?
(Mert a banánültetvényeket kell otít megvédeni és nem a szabadságot, 

arra pedig jó Somoza is.)
A nagy,

a „győzelmes“ eszmék Hellaszban és 
Kína Iran a mocskos
kormányokat segítik, melybe mindenki beletörli a lábát.

Az ám, kis katona!

III.

Elmegyek én is földeden túl Amerika, 
bolygó házammal járva és repülve, 
szólva és énekelve a napokon át.
Ázsiában, szovjet földön, az Uraiban megállók 
s kibontom ott magánnyal gyantás lelkemet.

Szeretem azt, amit a földkerekségen 
az ember a szeretet és harc érj ével létrehozott.
Kis házam körül az Uráliban 
még ott a fenyvek régi éjszakája 
és égigér a csend oszlopa.

Ott az ember
kezétől, az ember szívéből születik búza és acél.
S az ősi erdőket kalapács éneke veri fel, 
mint valami kék tünemény.
Innen nézem az ember szerteívelő égöveit, 
gyermekek é.s nők földrajzát, szerelmet, 
gyárakat és dalokat, iskolákat, 
melyek úgy fénylenek, mint viola az erdőn, 
hol tegnap még a vad róka tanyázott.
Kezem átöleli innen a térkép 
zöld mezeit, ezer
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műhely füstjét, a szőttesek 
illatát, a láncravert 
energiák ámulatát.
Délután visszafelé jövök 
az újonnan vágott ösvényeken 
s belépek a konyhákba, hol 
a káposzta fő s ahonnan 
az új források törnek fel a napvilágra.

Ide is visszatértek a fiúk, 
de közülük sok millió ottmaradt, 
horgas kampókon fennakadva, bitókon, 
elhamvasztva külön e célra tervezett kemencékben, 
elpusztítva, 'hogy csak egy-egy név 
maradt belőlük az emlékezetben.
Halomra gyilkolták itt a népet, 
a szovjet földet felverte a gyilkolás, 
cserepek és csontok millióit egybekeverte, 
barmokkal a gyárakat, itt még a tavasz is 
eltűnt a háború nyitott torkában.
De mégis csak megtértek az ifjak.
S az épülő haza szeretete 
bennük annyi, de annyi vérrel keveredett, 
hogy lüktető erükkel mondják ezt, haza, 
és vérükkel éneklik: Szovjetúnió.
Harsányan zengett akkor a hangjuk, a poroszok 
és Berlin hódítóinak hangja, mikor visszatértek, 
hogy újjászülessenek itt a városok, 
az állatok és a tavasz.

Emeld fel fű-szakállodat, Walt Whitman, 
tekints szét velem, innen, ez erdők 
illatozó magasából,
Mit látsz, mondd, Walt Whitman?
Látom, hogy dolgoznak az üzemekben, 
felel mélységes társam az időben, 
a városban, melyről megemlékeznek a halottak, 
a makulátlan székhelyen, 
a tündöklő Sztálingrádban.
Látom a kivívott térségeken, 
amint a tűzvészből és szenvedésből 
született traktor a harmatos reggelen 
csikorogva elindul a földek felé.

Add nekem hangodat és földdé lelt szíved erejét, 
Walt Whitman, és arcod mély-mély gyökereit, 
hogy zenghessem ezt az újjáépítést!
Énekeljük együtt azt, ami túlél 
minden szenvedést, ami a nagy-nagy 
némaságból, e súlyos győzelemből 
előtör:

Sztálingrád, már zeng acél szavad,



már épül emeletről emeletre a reménység, 
mint a házak,
s újból elindul benned a remegés, 
amely tanít, 
dalol 
és épít.
Víz, kő és vas teljes zenekarával
merül fel a vérből Sztálingrád,
a pékségekben újjászületik a kenyér
s újjá a tavasz az iskolákban, új állványokat
emel a szél, új fákat állít,
míg lassan lüktet a vén, a vasszívü Volga.

E könyvek itt
a megvert hóhérok sírja fölött 
gyülekeznek friss fenyö- 
és cédrusfa burkolatokban, 
s e színházak a romok között 
vértanúságra és ellenállásra épültek: 
emlékmü-ragyogású könyvek, 
minden hősről egy-egy könyv, 
minden milliméternyi halálról, 
e múlhatatlan győzelem minden leveléről.
Ha mind a vért összegyüjtenénk, Szovjet-
únió, amit kiontottál a harcban,
amit anyaként adtál a világnak,
új óceán lenne belőle,
nagyobb, mint bármelyik,
mélyebb, mint bármelyik,
rohanó, mint mind a folyók,
hömpölygő, mint az araukán vulkánok tüze.
Merítsd kezedet ebbe a tengerbe 
s aztán fojtsd belé 
mindazt, aki felejt, aki piszkolódik, 
aki gyaláz, mindazt, aki hazudik, 
aki összefog a nyugati szemétdomb 
száz mocskos ebével,
hogy véredet meggyalázza, Minden Szabadok Édesanyja!

Az uráli fény vek lángoló illatából 
nézem a könyvtárt, amely most születik 
Oroszország szívében, 
a laboratóriumot, melyben a csend 
dolgozik, a vonatokat, amint 
fát és dalt szállítanak új városok felé.

S e balzsamos békében egyre mélyebb a lüktetés, 
mintha egy új szív kezdene dobogni, 
fehérségüket messzire villantva térnek 
meg a sztyeppékre a lányok és galambok, 
arannyal népesednek be a naracsfák, 
a piac minden 
reggel új



illattal gazdagabb,
új illattal, mely a magasból lebeg le, 
ahol a legnagyobb volt a vértanúság.
A mérnökök számításai 
megrengetik a térkép felszínét, 
s a csővezetékek kígyókként tekeregnek 
az új tél gőzölgő földje alá.

Az ősi Kreml három szobáját 
lakja egy ember, a neve Sztálin.
Későn húny ki lakásában a fény.
A világ és hazája nem engedik pihenni.
Más hősök is alapítottak már hazát, 
de ő még feltalálni is segített az övét, 
és felépíteni 
és megvédeni.
Ropant hazája így egy része önmagának, 
s nem pihenhet, mert hazája sem ismer pihenést.
Hajdan hóvihar és puskapor 
szemben találták őt a régi banditákkal, 
akik vissza akarták volna hozni (mint újra ma is) 
a kancsukát és a nyomort, a szolgarémületet, 
a milliónyi szegény elszunnyadt kínjait.
Vele találták szemben maguk mind, akiket, mint Wrangelt, Denikint, 
Nyugatról küldtek „a kultúrát védeni“.
De otthagyták fogukat a hóhérok 
cinkosai, s a Szovjet roppant térségein 
Sztálin éjjel-nappal dolgozott.
De később jöttek a németek egyetlen ólom - z uh a tagban, 

a németek, akiket Chamberlain abrakolt.
És Sztálin szembeszállt velük minden frontokon, 
minden visszavonulásban, minden térnyerésben, 
és fiai, mint a fergeteg, egészen 
Berlinig lobogtatták az oroszok messzelengő békéjét.

Molotovot és Vorosilovot 
látom, ott vannak ők,
s a többiek mind, a kimagasló, a rettenthetetlen 
tábornokok.
Szilárdak ők, mint a behavazott föld.
Egyiknek sincs saját palotája, 
egyiknek sincs lakájserege, 
egyik se gazdagodott meg a háborúban 
kiontott vér árán.
Egyik se vonul Rio-de-Janeiróba 
vagy Bogotába, mint a királypáva, 
vezényelni a gyilkosságtól bűzlő kiskirályokat.
Egyiknek sincs kétszáz rend ruhája,
egyik se részvényes a fegyvergyárakban —
de mind-mind részvényesei
a széles ország építésének
és minden örömének, melyből az új
hajnal hangja cseng ki, a halál éjszakája után.
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„Elvtárs“ — mondták ők a világnak.
Királlyá ütötték az ácsot.
Eltüntették a koldust.
— Ezen a tűfokon nem jut át semmi teve. — 
Szétosztották a földeket.
Felemelték a szolgát.
Tisztára mosták a falvakat.
Kipusztították a kegyetleneket.
Fényt gyújtottak a terjedelmes éjszakában.

Ezért fordulok hozzád, Arkansas leánya, 
vagy tehozzád, West-Point ragyogó if ja, vagy inkább 
a detroiti gépészhez, nem, tehozzád, 
ősi Orleans rakodómunkása, ezért
fordulok mindnyájatokhoz, szólván: lépj ki keményen, 
tárd ki füled a hatalmas emberi világnak, 
most nem a State Departement előkelői, 
nem az acél féktelen urai 
szólnak hozzád,
de egy költő a legdélibb Amerikából, 
a patagóniai vasutas fia, 
époly amerikai, mint az Andes-i szól, 
de aki ma üldözöttje egy hazának, 
hol a börtön, a kínzás, a rémület az úr, 
miközben a réz és olaj lassan 
változik arannyá idegen uraknak.

De te, te nem
lehetsz bálvány, aki egyik kezében aranyat 
tart, másikban a Bombát.

Te az vagy,
ami én vagyok, ami én voltam, amit 
meg kell védenünk, a makulátlan 
Amerika testvéri mély-talaja, az útak 
és utcák egyszerű embere.
Az én Juan bátyám cipőt csinál, 
mint a te John bátyád, 
az én nővérem Juana, krumplit hámoz, 
akárcsak a te Jane húgod, 
s az én vérem is bányász és tengerész, 
akárcsak a te véred, Péter.
Én meg te, együtt kitárjuk a kapukat, 
hogy a tinta-függönyön át is 
beáradjon az Ural lehellete, 
én meg te ideállunk a megvadultak elé:
„mg dear guy, eddig és ne tovább!“ 
ezen túl már a miénk a föld, 
hogy ne hallatsszák a gépfegyverek 
fütyülése, csak egy dal,
s rá egy másik dal, csak mindig újra a dal.



IV.

De ha fegyvert adsz hordáid kezébe. Észak-Amerika, 
hogy szétszaggasd ezt a fényes határt, 
hogy a chicagói hentes kezére játszd 
a zenét és a rendet, amelyet úgy 
szeretünk, akkor

kikelünk a kövekből, a levegőből, 
hogy belédmarjiunk,

kiugrunk az utolsó ablakon is, 
hogy tüzet ontsunk rád,

kikelünk a legmélyebb örvényből is, 
hogy beléderesszük töviseinket,

kikelünk a barázdákból, hogy a magvak 
úgy csapjanak rád, mint a columbiai ököl.

Felkelünk, hogy elvegyük előled a kenyeret és vizet.
Felkelünk, hogy a poklok tüzére tasztísunk.

Be ne tedd hát a lábad, kis katona,
az édes francia földre, mert ott leszünk,
hogy ecetet adjon ott a zöld venyige,
és a parasztlányok megmutassák nektek a helyeket,
ahol még frissen gőzöl a németek vére.
Ne hágj a kopár Spanyolhon karszt jaira, 
mert minden kő tüzet okád 
és ezer évig készek küzdeni ott a bátrak: 
ne tévedj hát az olajfák közé, mert soha többé 
vissza nem térsz Oklahomába, de ne lépj 
Görögország földjére se, ahol még a ma kiontott 
vér is kikel a földből, hogy elálljá utad.
És ne jöjj halászni Tacopillába,
mert a kardhalé lesz foszló tetemed
és a rézbőrű bányászok Araukániában
kiássák az öldöklő ősi nyilakat,
melyek ott várnak a földben az új hódítókra.
Ne bízz a vidalitá-ját daloló gauchóban, 
se a hűtőházi mókásokban, mert mindenütt 
ott lesznek ők öklükkel és szemükkel, 
akárcsak a venezuelaiak, akik már jóelőre 
várnak petróleumos üveggel és gitárra] a kezükben.
Ne lépj, ne lépj Nicaraguába se,
mert csak addig a napig szunnyad Sandino az erdőn,
puskáját belepte inda és eső,
arcán nem rezzen a szemhéj,
de a sebek, miket ütöttél rajta, elevenek még,
miképpen Portorico kezei, melyek
csak arra várnak, hogy villanjon a kés.

Könyörtelen lesz hozzátok a föld. 
Nemcsak a szigetek halnak ki, de még a levegő is, 
mert ő is ismeri már a szívének kedves szavakat.

Ne jöjj emberi húst keresni
az égremyúlt Peruba; az ős romok málló ködében
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vérünk tündöklő ükéi fenik rátok 
ametiszt pengéiket,
s a völgyekben a csatakürtök rekedt szavára 
sereglenek a harcosok, Amarou király 
parittyás (fiai. Ne menj a mexikói Kordillerákba se 
katonákat toborozni az új hajnal elleni harcra, 
mert nem alszanak Zapota mordályai 
és felporozva fordulnak csővel Texas felé.
És Kubába se menj, mert a villogó tengertől 
a verítékző cukorültetvényekig 
egyetlen sötét tekintet fogad, 
s egyetlen kiáltás: ölni, vagy meghalni.

Ne menj
a partizánok földjére, a zsivajgó
Itáliába se: túl ne lépj „jacket“-es katonáid során,
akiket Rómában tanyáztatsz, túl ne lépj Szent Péter kapuján
mert azon túl, a falvak rusztikus szentjei
s a halak védőszentjei a partokon
szeretettel fordulnak a sztyeppék roppant hazája felé,
amerre az új világ virágzik.

Ne nyúlj
Bulgária hídjaihoz, úgy. sem eresztenek át,
Románia folyóiba gőzölgő vért eresztünk, 
hogy elégjenek benne a benyomulok.
Ne köszöntsd a parasztot, aki megismerte már 
a fóldcsurak sírját és éberen őrködik 
ekéje és fegyvere fölött, rá ne nézz, 
mert megperzsel, mint valami csillag.

Partra ne szállj
Kínában: nem találod ott már Csángót, a zsoldosvezért,
mandarinjai rothadt udvarában;
de a szorgos sarlók és puskapor-vulkánok
sűrű sora fogad majd.

Azelőtt vízzel teli árkok voltak a háborúban, 
aztán vastövissel és karommal tüizdelt drótakadályok.
De itt szélesebb az árok, itt mélyebb a víz, 
s ez a drótsövény minden fémnél átvághatatlanabb.
Mert az emberi fém millió atomja feszíti,
mert millió eleven élet csomója köti:
minden birodalom, minden távoli völgy,
minden lobogó és minden hajó,
minden barlang, amibe beszorultak,
minden fonal, amelyen kitaláltak a viharokból,
a föld minden görcsberándult redője,
a beifütött kazánok minden poklai,
minden szövőszékek és kohók,
minden ki- és befutó mozdonyok,
a népek minden ősi szenvedése.
Ez a sövény ezerszer futja körül a földet, 
s ha néha mintha szétszakadna is, 
mindig újra összekovácsolja a mágnes, 
hogy elborítsa a földet.
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De még ezen is túl, 
messze, ragyogva szilárdan, 
acélosan és mosolyogva, 
dalra és harcra készen 
várnak
a tundrák és tajgák férfiai és asszonyai, 
a Volga harcosai, akik győztek a halálon, 
sztálingrádi gyermekek, ukrán óriások, 
egész fal, melyet kő és vér, vas és dal, 
bátorság és reménység emel.
Ha hozzáérsz, elégve lehullasz, 
mint gyárakban a salak.
És Rochester minden mosolya elsötétül, 
szétszórja a sztyeppéi szél, 
és eltemeti mindörökre a hó.
Eljönnek mind a hősök, Nagy Pétertől 
a világot ámulatba ejtő új harcosokig, 
és kitüntetéseikből öntenek jeges kis golyókat, 
hogy keresztül-kasul fütyüljenek majd 
a széles földeken, melyeknek neve ma vidámság. 
S a vadszőlővel befuttatott laboratóriumokból 
kirobban majd a láncát letépett atom, 
hogy elérje ikevély városaitokat.

V.

Hogy minderre sor ne kerüljön, 
ébredj, Favágó!
Jelenj meg fejszéddel, Ábrahám, 
jöjj kis fatányéroddal 
enni a parasztok közé.
Fejeddel, mely mint a fakéreg, 
szemeddel, amely ott rebben 
a tölgyfalécek gyűrűi között, 
jöjj és nézz szét a világba 
fönt a mammut-fenyők 
lombjánál magasabbról.
Menj vásárolni egy patikába, 
szállj fel Tampá-nál az autóbuszra, 
harapj egy alma sárga húsába, 
menj be a moziba, beszélgetni 
az egyszerű emberekkel.
Ébredj, Favágó!
Jöjj Ábrahám, régi élesztőd 
dagassza újból Illinois 
aranyos zöld földjeit, 
emeld fel fejszédet a nép körében 
az új rabszolgatartók ellen, 
a nép új korbácsai ellen, 
a sajtók mérge ellen, 
véres portékáik ellen, 
melyekkel kínálnak.
Hogy dallal és mosollyal



induljon együtt a fehér fiú
a néger fiúval az arany fala ellen,
a gyűlölet gyárosai ellen,
vérük kiárusítói ellen,
dallal és mosollyal és győzelmesen.
Ébredj, Favágói

VI.
Béke a közelgő alkonyatoknak, 
béke a hídnak, béke a bornak, 
béke az engem kereső betűknek, 
melyek véremből sarjadva, befonják 
a régi dalt földdel és szerelemmel.
Béke a városnak reggel felé,
mikor ébred a kenyér, béke
a Mississippinek, a gyökerek folyamának,
béke a testvérem ingének,
béke a könyvben, mint az ég pecsétje,
béke a nagy kolhosznak Kievben,
béke itt e holtak porának és minden
halottak porának, béke a brooklyni
fekete vasnak, béke a postásnak,
aki házról-házra jár, akár a nap,
béke a táncmesternek, aki tölcsérbe
kiabál, mely olyan, akár a hajnalka kelyhe,
béke jobbkezemnek,
mely csak egy kedves nevet akar leírni, 
béke a bolíviainak,
aki megközelíthetetlen, akár az ónkő, béke,
hogy megházasodhass, béke a Bio-Bio
minden fűrésztelepének,
béke a harcos Spanyolország
megszaggatott szívének,
béke a kis wyomingi múzeumnak,
ahol az volt a legkedvesebb,
az a szívhimzésü kicsi párna,
béke a péknek és minden szerelmeinek,
béke a lisztnek, béke minden
sarjadni kész gabonaszemnek a földben,
béke a lombot sóvárgó szerelemnek,
béke mindenkinek, aki él: béke
minden földeknek és vizeknek.

Én búcsúzom is. visszatérek 
házamba, álmaim közé, 
vissza Patagóniába, ahol 
szél verdesi a félszerek oldalát 
és jeget fröcsköl az Óceán.
Nem vagyok más, csak egy költő, aki szeret benneteket, 
aki bolyongva járja a világot, melyet szeret; 
hazájában börtönre vetik a bányászt 
és zsoldosok diktálnak a bíráknak.



De én szeretem fagyos kis 
házamat utolsó gyökeréig, 
ha ezer halált kellene halnom, 
ott szeretnék meghalni én, 
ha ezerszer kellene születnem, 
csak ott szeretnék megszületni,
a vad-vad araukán fenyőknél, a déli szél fergetegében, 
az újonnan vett harangok között.
De ne rám gondoljunk.
Gondoljunk az egész földkerekségre, 
és csapjunk az asztalra szeretettel.
Én nem akarom, hogy újra vér 
itassa a kenyeret, a babot 
és a zenét; én azt akarom, 
hogy a bányász a lányka, 
a jogász, a tengerész, 
a babák készítője, 
eljöjjön velem a moziba és aztán 
inni egyet a legpirosabb borból.
Nem hozok én semmi megoldást.
Azért vagyok itt, hogy énekeljek 
s hogy te is énekelj velem.

Valahol Amerikában, 1948. május.

Fordította Somlyó György



DÖGVÉSZ

Az aratásidő a gulyánál úgy telt el, hogy észre se vették. Amilyen 
nagy gond és nagy izgalom, valósággal minden nyáron új életnek kezdete 
a parasztoknál az aratás, ép olyan kicsi ügy ez a pásztoroknál, hacsak 
nincs nekik is földjük. És ez általában nincs. Náluk a kiverés és a szoru
lás az év nagy fordulója és a sok eső, vagy a nagy szárazság, esetleg a 
marhavész az esztendő nagy eseményei.

Jancsinak nem is volt eszébe se az aratás, ö el volt foglalva napi 
gondjaival, legfeljebb az volt neki feltűnő, hogy a gulya látogatására 
érkező gazdák száma megritkult, most már csak a kupecek jöttek, akik
nek az aratás csak úgy aratás, hogy ilyenkor a parasztok nem érnek rá 
a vásárt járni és nem veszik észre, hogy felment a jószág ára. És úgy 
sokszor kevesebbre tartják a jószágot, mint amit ér, mert ők nem tudják, 
amit a kupecek -tudnak, hogy valamely vidéken kiütött a marhavész, 
vagy valamelyik vidéken elsült a mező, nincsen takarmány, nem lesz 
hízott marha, azt sem tudják, hogy valamelyik ország háborúra készül 
és sokat vásárolt, azt se, ha a világpiacon kiszámíthatatlan okokból moz
dultak az árak. Ilyenkor aratnak a kupecek.

A pásztorok az árak változását arról érzik meg, hogy a kupecek úgy 
dongják a gulyákat, mint a dögre készülő jószágot a legyek*

De Jancsi kezdő pásztor, kicsi bojtárocska, ő még ezt se tudja, ő  el 
van foglalva azzal, hogy hajnali jártatáskor kiereszti az aprójószágot és 
a malacokat, enni, inni ád nekik. Aztán tűzrevalót, vagyis árvaganéjt 
forgat száradni, hogy jusson télire is. Fejőedényt készít elő, főz, elmoso- 
gat, túrót hevít, megint segít a főzésnél, pernyével kidörzsöli, fűcsutakkal 
kifényesíti az üres bográcsot és a kerekfejü kanalakat, néha valamelyik 
bojtár helyett őrzi a gulyát vagy a ménest, veszekszik a sok kicsi jószág
gal, akik amióta elfogyott a zöld fű és kiapadt a mocsár, a kunyhóból 
várják az ennivalót és majd leverik a lábáról az embert, ha a kunyhóhoz 
közeledik.

Nem is veszi hát észre a határ színeváltozását. Ha néha van egy 
szabad pillanata és elandalog a gulya mellett, mert szépen legel, nem 
hajtják a legyek, akkor felmegyen a Kún Pál-halomra és lenéz arra 
Szerdahely felé. A határban a gyorsan növő tengeri sötétzöld, de messzi
ről kékzöldnek láiszó csíkjai Vegyülnek el a sárgálló búza és a fehérlő 
rozs világos csíkjai közé. Oldalt keletre, a Schlézinger-határra máskép 
mutat. Ott a százholdas búzatáblák nagy foltokban mutatják a sárga színt 
és a tengeri táblák olyanok, mint valami fiatal erdő. Június utolsó és 
július első hetében aztán megváltozik a táj képe. A tengeri, amely addig 
lenn a búza mellett lapult, hirtelen föléemelkedik, botját, csövét hányja 
és nemsokára úgy elfoglalja a határ látképét, mintha egyedül uralkodna 
rajta. A búza, rozs, árpa lemarad. De pár nap múlva megint változik 
a kép. A lemaradt gabona megint felemelkedik, mert a sárga és fehér 
csíkokban megjelennek a keresztek. És megjelennek az aratók esti tüzei 
a szomszédos Sdhlézinger és a távoli szerdahelyi Buckheim-földeken is. 
A magános pásztortüzek mellé odasorakoznak a pusztába az aratók cso
portos tüzei.

És az egész határ képe is megváltozik. Mindenfelé ellepik a keresz
tek, szép sorban, mint a katonák. Az egyik sor északról délnek, a másik
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keletről nyugatnak {húzódik, a harmadik meg rézsűt, vagy átlósan, ahogy 
a földek nyúlnak. A keresztek tetején a papok is változatosak. Az egyik 
ember az északi szélre számítva tetézi be és köti le a keresztet, a másik 
a délnyugatira, mert mindegyik szél szokott károkat tenni s így a keresz
tek fejei is hol egymással szembe, hol meg átlósan néznek.

Pár hét múlva megint változik a határ képe. Asztagok, kerek és 
hosszú, hasas és körteszárú asztagok emelkednek fel a határban és szerte 
mindenütt a hordással siető emberek porfelhője látszik.

Egy hét múlva újra változik a kép. Az asztagok mellett néha látható, 
néha láthatatlan kémények füstje emelkedik az ég felé és oszlik el szél- | 
alá a pusztán. A cséplőgépek füstjei ezek.

Jancsi el-elnézí a füstöket, mert van rajtuk mit iné zni. Az egyik gépé j 
világos szürkésbarna, mint a köd, a másiké fekete, a harmadiké fehéres.
A ködszínű füst nyers szalmától, a fekete füst széntől és a fehéres színű | 
finom, száraz, jól égő búzaszalmától származik. De fűtője is válogatja: 
a jókezű fűtő után ritkán fuldoklik a gép és egyenletes a füstje, a rossz 
fűtő keze után pedig szinte látszik, hogy kínlódik a gép az egyenlőtlen 
tüzeléssel: egyszer nagyot nyelt, máskor meg éhes.

Jancsi azonban ezt nem tudja még. ő  csak a sokféle füstöt látja és I 
azt, hogy Isten csodájára, a füstök nem mindig egy irányba szállnak. | 
Csendes napokon megtörténik, hogy az egyik füst délnek száll, a másik j 
északnak, vagy keletnek, a harmadik meg egyenesen az égbe megy, mert j 
úgy emelkedik felfelé, mint egy égnek nyúló oszlop.

Hamar megtanulja a maga fejétől, mert a nagy bojtároktól nem meri j 
megkérdezni, hisz azok a kisebbet szándékosan mindig igyekeznek 
bolonddá tenni, mert ez nekik jó mulatság — az egyedüli mulatság a i 
pusztán —, hogy ez a füstjáték az időváltozást jelzi. Ha a szél megáll, 
akkor már fordul is: ezt elleste a számadótól, Nagy Tóth Mihálytól, aki 
ha egyébre nem is. de arra büszke lehetett és büszke is volt, hogy a 
jószághoz és az időjáráshoz ért.

*

Ebben az időben, valamikor július vége felé történt, hogy egy regge
len, szokatlan időben, még frostok előtt a község kocsija jelent meg 
a gulyaállás szélén. A rendőrbiztos, a hegyes Szecsei és az állatorvos ült 
rajta. Utána egy parasztszekér zörgött, arról meg a főbíró, Nagycsizmás 
Beke és Keserű János a kettősjárási legelőbirtokosság elnökgazdája szállt 
le. Két villás parasztember meg még a szekéren maradt. Az egyik Sánta 
Kerekes, egy nyomorék napszámos, aki cséplőgépnél nem bírja a munkát, 
a másik Törős Jóska, részeges hajcsárrá züllött régi pásztorember, aki 
már nem kap nyájat, mert megbízhatatlan.

Jancsi éppen téregette be a gulyát az állásra. A szélen álló s már 
kérődző magánosokat behajtotta a többi közé, hogy ne szétszórva feküd
jenek a gyepen.

Megvolt ennek a célszerű oka. Éspedig kettős oka: egyik a legeltető 
társulaté, a másik a gulyásoké. A legeltető társulat gazdája, Keserű János, 
mint minden tavaszon, ezen a tavaszon is kiadta a parancsot, hogy a tel
ket nagyobbítdni kell, a gulva is, a ménes is új állásokat verjen. Hadd 
hízzon a föld. mert az állás helyén kövér fű nő jövőre.

A gulyások viszont azért is állítanak mindig új és új helyre a telek 
körül, különösen ilvenkor, késő nyáron, amikor az apró és száraz fűtől 
kemény már a marha ganéja, hogy az otthagyott álláson ne verje porrá
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a jószág, hanem darabokban hadd száradjon meg. Ilyenkor aztán aratás 
és cséplés idején, amikor a gazdák nem érnek rá gulyát nézegetni, a 
forróság pár nap alatt keményre szárítja az árvaganéjt, gyorsan felfor
gatják, hogy az alja is megpiruljon, akkor szellős csomókba hordják — 
az állás messze feketélik a furcsa kis fekete csomóktól — s aztán egy-egy 
sötét éjszakán, amikor se rendes dolgos parasztember, se hatóság nem 
kóborol a határban, eltűnik az állásról a szárított ganéj.

Ha mégis meglátná és megkérdezné valaki, akkor az a felelet, hogy 
magunknak szárítjuk a hűvös őszi napokra. Ez sincs megengedve, de 
elcsúszik. S ha még sincs a kunyhó mellett kazalban a gané és megint 
megkérdik, hova lelt, akkor az a felelet: ellopták egy éjszaka, amikor 
ők a gulyával a külső kútnál háltak, hogy a felszabadított árpatarlót legel
tessék.

Az igazság ezzel szemben az, hogy nyáron és a száraz ősz elején 
mindig szárítják a ganét. Visznek belőle haza, maguknak is, a bojtárok 
szüleinek is, a többit meg eladja Tóth Mihály, sógornak, komának, isme
rősnek, nyáj nélkül maradt volt pásztorcimboráknak. Nem sokat kap érte 
s amit kap, azt is megissza, mert potya pénz, kívül van a béren. De ez is 
jó, mert kitelik a bojtárok erejéből és idejéből, akik dolgozni nem nagyon 
szeretnek ugyan, mert ők pásztornak szegődtek, de mások se szeretnek 
dolgozni, mégis munkából áll az egész világ, mert ott van mindenki 
megett a nagy úr: a muszáj.

Most is azért bajol Jancsi a gulyával, hiszen különben beállna magá
tól is, mert új helyre szoktatják a jószágot és pár napig teregetni kell, 
amíg megszokja az új állást.

Amikor a kocsit és a szekeret meglátja, megijed, ez nem jó jel, ide 
ilyen urak nem szoktak járni, még meg ilyen kora reggel és el akar kön- 
törfalazni a gulya másik oldala felé, hogy figyelmeztesse Tóth Mihályt, 
meg a bojtárokat, akik éppen most fejik a gazdák teheneit, közte a Ke
serű gazdáéból is egyet.

De az urak odaintik. Egyszerre hárman is szólnak neki: Keserű 
gazda is, az állatorvos is, a rendőrbiztos is:

— Gyere csak ide te gyerek.
— Hol a gazdád? — Ezt Keserű gazda kérdezte.
— A kunyhónál — főz. (Nem volt igaz, mert fejt, de Jancsi már 

tudta, mit kell mondani.)
Az állatorvos más iránt érdeklődött:
—  Van-e sok sántátok? (Ravaszul így akarta kitudni a gyerektől, 

hogy van-e már száj- és körömfájás, mert hátha a számadók eltagadják, 
félvén attól, hogy akkor lezárják a gulyát.)

— Nincs — mondta Jani bátran — , csak vagy három.
— Azok mióta sánták?
— Régóta, már kiveréskor is sánta vót az egyik.
Keserű gazda közbevágott:
— Na, szaladj csak, hidd elő Tóth Mihályt!
A rendőrbiztos, hogy ő is mondjon valamit, s ne potyára csörgesse 

bádogszínű fényes kardját, szintén rászólt hegyesen:
— Na lauf schritt, egyik lábad ott, a másik itt — mert ő a közös had

seregben szolgált és ha keményen akar szólni, német vezényszavakat 
használ.

Jancsi gyermeki ijedelemmel és bojtári ravaszsággal előre kiabálni 
kezdett. hosy a gulya túloldalán éppen most fejtegető gazda és a bojtárok 
felfigyeljenek:
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— Mihály bátyám, Mihály bátyám, jöjjön elő, itt vannak az urak!
Tóth Mihály el volt merülve egy szép üsző fejősével, amelyet most

próbáltak betörni fejes alá, jó lenne őszi fejősnek, mert a tavaszi bor- 
jasak már elrúgnak, nincs náluk tej, felfigyelt:

— Miféle urak már megint, az édesanyjuk százistenit! — és letette 
a fejőrocskát.

De hogy Jancsi tovább is kiabált, kezébe kapta a botját és odaszólt 
a bojtároknak:

— Elódni a bornyúkat gyorsan. Bezavarni a teheneket a gulya közé. 
Az edényekre lökjétek rá a szűrt, Gabri te menj főzni, Mihály indulj a 
ménesbe — és tempós lépésekkel elindult arra, amerről a Jancsi hangja 
hallatszott.

A gulyára a látogatók mindig egyenesen a jószághoz jönnek és nem 
a kunyhóhoz. Egyrészt mert a pásztort nem a kunyhónál, hanem a jószág 
mellett lehet megtalálni, másrészt szemérem kérdés is ez: a szegényember 
úgy él, ahogy tud és rendes ember nem néz bele a másik ember kanalába: 
a kunyhónál meg nem engedett, de elnézett dolgok is vannak. Az enge
délyezett hat malac helyett tíz is lehet, kacsa, csirke, pulyka annyi, hogy 
számát se látni, túrószacskók száradni, kicsépelt, szétrugdosott kévés 
búzák, árpák, amelyeket a bojtárok nyilván loptak, mert a legelőn nem 
terem búza. Ha megkérdeznék, azt mondanák, a szél höndörgette be a 
pusztába, vagy azt, hogy a hosszúfeneki úton a hordással járó szekerek 
hullajtották el.

Egyszóval Tóth Mihály nem kis izgalommal, de külsőleg tempós 
nyugalommal lépkedett a gulya szélén körülsétáló urak elé. Látta a két 
kocsit is, a villás embereket és a fényeskardú rendőrbiztost: — A száz- 
istenit, vájjon mit akarnak ezek itt?

Megtudta mindjárt. Az uraktól három-négy lépésre megállt és meg
emelte széles gulyáskalapját.

Elsőnek Keserű János szólalt meg: — Jó reggelt Mihály, és előre 
lépett, a kezét nyújtotta. Az állatorvos is odaköszönt:

— Aggyisten Mihály gazda — de nem nyújtott kezet. Mivel azonban 
Keserű János után a főbíró is kezet adott a számadónak, az állatorvos 
és a rendőrbiztos is ráfanyalodott. De csak úgy viszolyogva, mert a Tend- 
őrbiztos a hatalom képviselője nem parolázhatik a néppel, hiszen hátha 
pár perc múlva el kell kísérnie azt, akivel kezet fogott, az állatorvos meg 
arra gondolt, hátha a gulyás keze már tele van bacillussal, hiszen fog- 
dossa a marháit és köztük jár.

— Na Mihály, tudod-e mért jöttünk — kérdezte Keserű János min
denki előtt szólva, mert itt ő a gazda.

— Ha megmondja gazduram ..  .
Jancsi tisztes távolságban ugyan, de a kíváncsiságtól is húzva, meg 

aztán mert nem kapott parancsot arra, hogy menjen el, és az uraknak 
is bizonyítani akarván, hogy íme előhozta a számadót, odafülelt. Kicsit 
megütődve látta, hogy az ő félelmetes számadója, akinek híre, becsülete 
van messze földön a pásztorok között, milyen kicsi ember lett a falusi 
urak előtt. Hátha' még azt is látta volna, hogy a falusi urak mityen kicsik 
a megyei urak előtt, a megyeiek az ország urai előtt és az ország urai 
a király előtt, akkor tiszta képe lett volna a társadalmi rendről. így inkább 
csak sejtette ezt és mohón fülelt minden szóra a Borzos kutyával együtt, 
aki szintén a gazdája mögött helyezkedett el. Annyi volt a különbség, 
hogy a Borzos a farkára ült, Jancsi pedig öregesen, két kezefejét botja 
végére támasztva állt. Mindketten parancsra vártak,
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— Hát kiütött a szájfájás — folytatta Keserű János. — Nálad van-e 
már valami baj?

— Nincs. Még idáig egy sincs.
Az állatorvos kételkedő mosollyal szólt közbe:
— Azt niajd meglátjuk. Mutassa meg csak először a sántákat.
A gulya ezalatt megállapodott az új álláson és az öregebb tehenek 

meg a lusta kövér borjúk már fekiidgetni kezdtek. Tóth Mihály a botját 
elrejtvén, hóna mellé szorította, hogy ne ijedjenek fel a jószágok és be
indult a gulya közé. Utána az állatorvos, azután meg libasorban a többiek. 
A sort Jancsi zárta be, mert a kutya kívül maradt. Neki nem tanácsos 
a pihenő gulya közé keveredni, mert valamelyik gyenge fiastehén rá- 
bődülne. A kutya csak kinn a gulyaszélen nagy legény. Ott megharaphatja 
a magánosán tévelygő teheneknek az orrát vagy az inát, de benn a gulya 
közepén neki veszedelmes lenne a mozgás.

Tóth Mihály megmutogatta a sántákat. — Ennek rándulása van, 
kiveréskor árokba ugrott — mutatott rá egy kormos üszőre. Ezt már nem 
gyógyítja meg csak a tagló. Sziki Szekeresé, nem tudom miért nem 
vágatja le, sokszor üzentem már neki.

— Ennek a körme tört bele. Papuccsal eresztették ki a tavaszon, 
beleszakadt neki, majd kinövi — és botjával gyengéden meglegyintett egy 
fakó tehenet.

— Ennek sebes a lába, hazulról hozta, letaposták neki, még otthon 
az akolba. Hiába kenem kreolinnal, nem gyógyul, mert mindig beleáll 
a vízbe, sárba. Heves. Látja tekintetes úr, most is hogy liheg. Jár az 
oldala, pedig még meleg sincs.

így mentek körül a gulyában. Az állatorvos megnézte, de csak úgy 
kívülről a sántákat és belenézett a kérődző tehenek szájába. Most meg 
lehetne látni, ha valamelyiknek már fájna a szája. Megismerné a hab
zásáról.

Az állatorvos fiatal ember, még most kezdi a szolgálatát, komolyan 
veszi a tudományát is meg a megyei főállatorvos parancsát is és a szemle 
után Tóth Mihályhoz fordul:

— Hát idefigyeljen Mihály gazda. A megyében kiütött a száj- és 
körömfájás. Szentmiklós már le van zárva. Arrafelé mink is lezárjuk a 
határt. Hoztunk két villás embert, ezek odaállnak a szentmiklósi úthoz, 
ahol átjön a mi határunkba és semmiféle hasítottkörmű jószágot nem 
eresztenek át, se marhát, se birkát. Maga pedig tartsa nyitva a szemét 
és ha csak egyetlen egy marháról azt látja, hogy valami baja van, sántít, 
vagy nem eszik, azonnal lóra ül és jelenti nekem. A gulyába pedig se ki, 
se be. Ha valaki nem engedelmeskedne magának, vagy a villásoknak, 
szóljon csak be nekem, a csendőrök majd megtanítják. — Megértette? — 
fordult szembe Tóth Mihállyal és keményen a szemébe nézett, hogy 
félelmet szuggeráljon bele, mert valahogy sejtette már, hogy a parasztok 
és a pásztorok nem hiszik, hogy ő értene a jószághoz, az egész-állatorvosi 
szolgálatot úri huncutságnak tartják, csak azért, hogy egy úrnak evvel is 
kenyere legyen.

A rendőr biztos, a hegyes Szecsei bizonyítékát akarván adni, hogy ő is 
itt van, mert eddig ezt csak a bikák és a fias tehenek vették észre, akik 
nagyon furcsán néztek a kékruhájú kardos emberre, úgy hogy Szecsei 
mindig pislogott jobbra-balra, hogy nem hajt-e neki valamelyik szilaj 
állat, nyomatékül még megerősítette:

— Nahát megértette kend?
Nagy Tóth Mihály szerette volna odavágni a rendőrbiztosnak, hogy
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„kend a csizmádra, a Százistenít a tekergő anyádnak“. Mert más az, ha 
a 'fiatalabb ember kendezi az idősebbet es más, ha úrféle, vagy hatósági 
ember mondja ugyanazt. Magukféiétől tisztesség a kend, idegentől, úrfélé
től gyalázat és lenézés. Arra meg, hogy ez a tekergő Szecsei, aki azért lett 
renaorbiztos, mert még kaszálni se tud, hiszen katonáktól csendőrnek 
ment, de onnan is kilökték, mert vagy lusta volt, vagy valami csínyt tett, 
parancsolni akar neki, a vér is a tejébe szaladt. Legszívesebben bottal 
felelt volna neki, oda a fejére, a kerek kék sapka közepére.

De nem szólt semmit, eleresztette a füle mellett és csak az állatorvos
nak felelt:

— Meg, meg tekintetes uram. Úgy lesz minden, ahogy mondani 
tetszett.

Az állatorvos erre előre indult a kocsi felé és most már Tóth Mihály 
maradt hátra. E kis igazodás alatt összenézett a két paraszttal, Keserű 
gazdával és Beke főbíróval és a nézésükben az volt, hogy hagyjátok, hadd 
beszéljen, majd elmegyen ez is.

A parasztok és a pásztorok értik egymást, nekik csak úri butaság az 
egész, hogy vasvillás emberekkel őriztessék a határt, ö k  úgy tudják, hogy 
a szájfájás csak bejön, ha erre van a járása, ha minden lépésre vasvillás 
őrökkel állítják is körül a határt. Csak a sok gond, baj, költség van vele 
és a járvány mégis csak itt lesz.

Es magukban lenézték a fiatal állatorvost, akinek még nem jött meg 
az esze és adja itt a nagy tudóst. Bezzeg az elődje, az öreg Steiner, aki 
később Sárvizyre magyarosította a nevét, de holtig Steinernek hívták, 
megértette a parasztok észjárását és ha az uraknak adta is a kezükre 
a szót, de a parasztok előtt úgy beszélt, hogy: — Marhák ezek az urak 
ott benn, Keserű uram, nem értenek hozzá, de tegyünk eleget a parancs
nak, majd elmúlik ez is. — Okos állatorvos így beszél a parasztokkal, 
el is éri aztán, hogy ha a tudományában nem is hisznek, de az ember
ségében bíznak és elélhet közöttük békességben holtig, még meg is gazda
godhat. Aminthogy az öreg Steiner is tanyát vett és szép házat építtetett 
a Petőfi-utcán.

A két vasvillást ezalatt kivitte a szekér a szentmiklósi határárokhoz és
bepakolták a motyójukat a rossz híd alá. Ez lesz a szállásuk, a kunyhó
juk. Kiűzik a fészkükből a menyéteket, a gyíkokat és a bőregereket, akik 
nem tudják majd elképzelni, hogy miféle bolond emberek ezek, akik ide 
a híd alá költöztek.

A küldöttség felült, de Keserű gazda és Beke főbíró, valami hasznát 
is akarván látni a kiutazásnak, még visszaszóltak Tóth Mihálynak:

— Aztán Mihály, ha észrevennéd, hogy valamelyiknek baja van, 
üzenj haza, hogy küldjünk ki egy kis puha szénát, vagy csalamádét. 
Az a legjobb orvosság. — És elhajtottak a többi gulyához.

*

A pásztoroknak és paraszti gazdáiknak igazuk lett. Hiába állottak ott 
a vasvillások a bejáró utaknál és hiába nem eresztettek be egyetlen 
hasítottkörmű állatot sem, a bacillusok mégis bejöttek a szerdahelyi 
határba is. Bejöttek a szálló porral, a szekerek kerekén, a lovak patáján, 
az emberek bocskorán, az asszonyok, gyerekek mezítlábán, a  határon 
elrepülő varjúk és hollók redves csőrén, akik a beteg jószágok ganéjában 
lévő kukacokon és a dögtereken lakmároztak és bejöttek mindenütt, föl
dön, vizen és levegőben.

Az idő is ellenséges lett. Beállott a kánikula. Először elkezdett fújni
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forró déli szél és fútt napokon át. De most nem esőt hajtott, mint 
okott, hanem olyan forró meleg levegőt, valahonnan Afrikából, hogy 
ég éjszaka is meleg volt és semmi harmat nem esett, mert a déli tája
in nappal felforrt levegő ért ide éjszakára, ahogy hajtotta az erős 
;li szél.

A mező egy hét alatt úgy elszáradt, hogy már csak a laposok fené
in zöldellett egy-egy kis folt, ahol a nyáron még víz állott. De ott is 
rágta a jószág tövig. Egyebütt nem volt semmi, csak a gelicetövis virág
út a porongokon és az ördögszekér tartotta még magát. De a bogáncs 
i a szamártövis szintén elszáradt, a rózsáikból elrepültek a pelyhek 
csak milliárd apró töviseiket hagyták ott a Jancsi lábának.

A jószág már csak nyalta a földet és éhezett volna, ha az éhségnél 
ég szomjasabb nem lett volna.

Mert a kutak is kiapadtak. Hiába veszekedett Tóth Mihály minden 
páron, amikor bejött a szárazság és a vízhiány, hogy ássanak új kutat 
i tisztítsák ki a régieket, mindig megígérték, de aztán jött valami nagy 
ö, megtelt a Hosszúfenék és megint elmaradt. Tavasszal, amikor kiverés 
)lt, rendesen tele voltak a tavak, a Hosszúfenékben hasig ért a jószág- 
ik, úgy látszott, ki sem apad az idén. Nyáron meg, amikor kiütött 
baj és kiapadtak a kutak, nehéz lett volna végigjárni a gazdákat, hogy 
ruljanak hozzá egy pár forinttal a kútcsináltatáshoz. Mert a gazdáktól 
igyon nehéz pénzt kivájni. Az egyik azon dörmög, mért nem ásattak 
tavasszal, a másik azon, hogy neki már nincs is kinn jószága, a har- 
adik azon, hogy ő már hazahajtja a tarlóra, a negyedik az elnökgazdát 
idja, hogy hova teszi a túlhajtáspénzt, meg a kútpénz, bikapénz címen 
iszeszedett sok forintokat, holott az az igazság, hogy nem engednek a 
asszába sok pénztartalékot összegyűlni, mert irigyelnék, hogy az elnök- 
izda meg a pénztáros forgassák és nyerekedjék rajta.

De ez most már mindegy, mert a keserves valóság az, hogy Jancsi ék 
jész nap téregetik a hőségben az éhes és szomjas jószágot, az egyik kút- 
>1 a másikhoz, de sehol sem tudnak felitatni. A szomjan maradt jószá- 
Dk messziről szaladnak a kúthoz és odatartják a szájukat a csatorna 
surgójúhoz és kiszürcsölik, ahogy a vederből kiömlik, nem is jut a 
ílyúba semmi. A vályút is hiába húzzák tele előre, pillanatok alatt ki- 
úvják belőle s azután csak verekednek a vályú körül. Még az is megesik, 
ogy a dulakodó marhák beleborítják valamelyik gyengébbet a vályúba, 
agy pedig a vályút is felborítják, a vályúállványt, a jármot meg kidön-
k. A jámborabb tehenek, ha nem érkezett meg még oda a gulyás, a kút- 
ál körülállják a kútkávát és néznek bele, szaglásszák a vizet. Ha nem 
etne a bojtár, bele is lökhetnék egymást, mert a káva csak pár szál 
eszka vagy duráng-hamisítvány.

A marhák horpaszok, csikaszok, felaszott hásúak, egész nap a kopár 
‘gélőt Járják. Nem is nagyon legelnek, csak az esti és reggeli hűvösön 
yalogatják az ujjnyira zsugorodott száraz fűtorsokat, egész nap hajtja 
két a meleg, a légy és a szomjúság.

Most kell aztán a bojtároknak talpon lenni. Ha az egyik kútból már 
ifogyott a víz és a veder csak sáros pocsolyát hoz fel, sietni kell a 
íásikhoz, hogy onnan is kihúzzák, ami gyűlt.

Szerencse, hogy a ménes megfogyott, a lovakat hazavitték hordani 
5 ugarolni. csak a fiatal csikók maradtak kinn a mezőn. Azoknak nin- 
sen olyan telhetetlen pokolbéliik, mint az öreg lovaknak, de e nélkül is 
an itt elég baj.

Tóth Mihály sem ér rá most a városokat és a korcsmákat járni,
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mint a bőmezős tavaszon, talpon kell állnia, mert most dől el, bogy ki 
milyen ember s lesz-e becsülete a gazdák előtt.

Valamikor augusztus első napjaiban vette észre az első beteget. 
Mióta bejött a szájfájás híre, mindig szemmel tartotta a gulyát, hogy 
melyik telién vagy üsző nem eszik, hanem csak járkál a töbivel. Az ilyen 
néha megpróbál a földre nyúlni, nyelvével sodorintana is, de aztán abba
hagyja és bánatosan ácsorog a legelésző gulya közt.

— Megette mán a fene — gondolta Tóth Mihály —, itt van már a 
baj — és azonnal lóra ültette a fiát, Mihályt, hogy jelentse az állatorvos
nak és Keserű gazdájának, hogy Kettősjáráson kitört a szájfájás.

Ekkor már ez nem volt újság, mert minden gulya lerogyott és a 
csordái teheneket is otthon dongták a legyek a falusi ólakban, de azért 
Keserű gazda kijött és kihozta az állatorvost.

Az állatorvos kijött, de nem csinált semmit, csak veszekedett. Gulya
beli marhát nem lehet gyógyítani, még sósvízzel se. Ki tudná ezeket a 
vad marhákat itt a szabad mezőn megfogni és a szájukat sósvízzel moso
gatni, hogy hamarabb múljon el róluk a szájfájás. És ki tudná háromszáz 
marhának a körmét kékköves zsírral kenegetni? A pásztor nem győzi, 
a parasztok nem érnek rá, mert hordanak és csépelnek, se éjjelük, se 
nappaluk a munkában. És abba vannak, hogy majd elmúlik, máskor is 
volt már ilyen járvány,

Az állatorvos pedig csak veszekedik:
— Megmondtam előre, hogy le kell zárni a határt, mégis csak behoz

ták a járványt. Beszélhet ezeknek az ember, akár a fának beszéljen. 
Most tessék: se mező, se víz, takarmányt se hoznak, itt rogyik le az 
egész. Én nem felelek semmiről, én megmondtam, mi a teendő . . .

Keserű gazdát is bosszantotta a leckéztetés, nemcsak Tóth Mihályt 
és odaszólt csendesen a gulya mellett tüzelő állatorvosnak:

— Hagyja csak, doktor úr, (jólesik az állatorvosoknak is, ha doktor 
urazzák őket), nincs evvel mit tenni. Máskor is volt már ez így. Az a fő, 
hogy mennél hamarább menjen át az egészen. Még mindnek be kellene 
kenni a száját, hogy egyszerre rogyna le az egész. Amelyik átesett rajta, 
nem kapja meg többet. Jónéhány esztendeig megint nyugodtak leszünk, 
nem tör ki a járvány.

Meg volt róla győződve, hogy a megyei urak azért csinálnak olyan 
nagy hűhót a szájfájásnak, hogy a saját fontosságukat bizonyítsák és 
sok pénzt keressenek. Mert tenni nem tudnak semmit. Most átvészel a 
jószág, igaz, egy csomó tönkremegy, leromlik, elvetél, tejét veszti, húsát 
veszti, esetleg egy-kettő bele is döglik, de néhány évig béke lesz. Majd 
ha megint születik és felnő egy csomó új borjú, akik még nem voltak 
szájfájósak, megint kitör a vész. Ez így volt mindig és így is lesz, akár
mennyit ugrál az állatorvos. Az a fő, hogy a lerogyott jószág a fekvés 
idején kapjon egy kis puha takarmányt, amit el tud nyelni a fájós szájá
val, mert nem a betegségben döglik el a jószág, hanem az éhségtől és a 
szomjúságtól.

Tóth Mihály belülről élénken helyeselt Keserű gazdának, de nem 
merte nagyon mutatni, nehogy megharagudjon a tekintetes úr, mert sok 
bajt tud csinálni neki, ha megorrol rá.

Csakhogy ezúttal nem lett igaza Keserű gazdának. A járvány nem 
futott keresztül a gulyákon, hanem megfeneklett és dögvésszé alakult át.

A Jancsiék gulyája is lerogyott egészen. Hajnali jártatáskor és nap
pali indításkor egész csapat jószág maradt az álláson. Ezek a lábfájósak 
voltak, amelyeknek már minden lábuk sebes és eves volt: fel se tudtak
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ülni. Lázas szemeikkel rimánkodva néztek a pásztorra. A nyelvük égett 
i fájdalomtól, a torkuk a szomjúságtól, a gyomruk az éhségtől és a láz
ból. A legyek dongták őket és ahova lehetett, farkuk tövére, sebes lábukra 
petéket raktak le, amelyekből kukacok keltek ki. Tóth Mihály egyebet se 
csinált egész nap, mint orvosolta őket. A kukacos helyeket dohattal és 
kreolinnal, az eves helyeket kénköves zsírral kente. De etetni, itatni, szá
jukat mosni már nem bírta. Nem volt víz, nem volt takarmány. Némelyik
nek a gazdája kijött, időt szakított a cséplés munkájától, hozott egy kis 
puha sarjúszénát, vagy tengerifiókot, az ilyen jószág hamarabb lábra állt. 
Lefeküdt helyette a másik, az állás és a kunyhó környéke változatlanul 
tele volt beteg és kornyadozó állatokkal.

De amelyik nem volt beteg, az is leromlott, mert a mező teljesen 
elsült, kiégett. És amelyiknek elmúlt a szájfájása, az sem tudott meg
gyógyulni, mert éhezett és mert a vizesvályúról is leverték az erősebbek.

A számadó és a bojtárok mindent megtettek, amit bírtak, de nem 
voltak többre képesek. A parasztok viszont nem hitték, hogy komoly a 
baj. Majd elmúlik, máskor is így volt ez és őszre kiheverte a jószág. 
Megjött az eső, megnőtt a mező és újra meghízott a jószág.

Voltak, akik hazahajtották volna, tarlóra, tanyára, ide, oda, de nem 
lehetett. A vasvillások nem engedték és a pásztorok nem adták ki, mert 
az állatorvos csendőrrel fenyegette őket.

És csakugyan, nyomatéinak, hogy rend legyen, a kakastollasok néha- 
néha keresztüllovagoltak a pusztán. Nem mentek be a gulyásokhoz, mert 
féltek a járványtól, csak éppen megmutatták magukat, hogy érezzék a 
pásztorok és a parasztok az állam erejét.

Nem lett volna azért nagyobb baj, ha az idő megváltozott volna. Ha 
megjött volna az eső és hűvösebbre fordult volna a levegő, a mező is 
nőtt volna valamit, a jószág is felüdült volna s ha soványan is, de kihúzta 
volna a nyarat.

Csakhogy az idő nem akart változni, a forróság úgy megállapodott, 
mintha sohase akarna elmúlni. Felleg semmi, s ha szél fú, az is meleg.

Egyik reggelen, fröstök utáni indításnál Jancsinak feltűnt, hogy az 
egyik fehér üsző, nemcsak, hogy fel se kél, hanem a fejét is lefekteti a 
földre, mégpedig bele a másiknak a nyers lepényébe, amit sohse szokott 
tenni a gulyabéli jószág. És még a szeme is olyan furcsa, rászaladt a 
hályog.

Ijedten nézett rá, ahogy gyerek szokott a halálos betegre, a ihótt- 
részegre és az őrültekre, és elkezdett kiabálni:

— Mihály bátyáiul Mihály bátyám! Jöjjön csak, a Szerencsés Tóthék 
hegyese megdöglik!

Tóth Mihály odament, megpróbálta az üszőnek a fejét a szarvánál 
fogva felemelni, de a máskor oly szilaj üsző, aki közelébe se eresztette 
az embert, most visszaejtette a fejét. A szeméről ugyan leszaladt a hályog 
egy pillanatra, de megint visszafutott rá. Nem volt eszméleténél.

Tóth Mihály félreállott és végignézett az üszőn. Megcsóválta a fejét 
és bólogatott:

— Ez. Jancsi fiam, nem szájfájás. Itt már baj van, nagy baj van. Ez 
lépfene vagy .tályog, de nem, tályog nem lehet, ez csak lépfene.

Az üsző ezalatt kinyujtózott, a hasa pedig puffadni kezdett.
Jancsi ott állott a faránál és a botjával piszkálta, hogy vájjon él-e 

még, érez-e még. De Tóth Mihály rászólt:
— Menj el onnan a farától, mert mindjárt rúgja az utolsót. Még 

agyonrúg, ha nem vigyázok rád. Hogy számolok be veled anyádnak.
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Jancsi megrendülve, s kicsit ijedten húzódott félre, s csakugyan, az 
üsző összehúzta a hátulsó lábait s aztán nagy erővel kirúgta és elnyúlt. 
Szemei üregesek lettek, fülei meghidegültek. Megdöglött. Most már csak 
a hasa nő, mind-mind magasabbra. — Hadd fiam — mondja Tóth 
Mihály. — Szaladj át a méneshez, mondd meg Mihály bátyádnak, adja 
ide a fakót. Megyek haza, bejelentem az állatorvosnak, meg a gazdájának.

*

Tóth Mihály hazament, vissza is jött és nem is volt nagyon részeg, 
‘csak egy kicsit pityokos. Inni muszáj volt egy kicsit, mert nagy bánat 
6zállt a fejere. A szájlájás még csak szájfájas, de ez mar dög vész. Mi 
lesz, ha kózéaprít a gulyának? A döglött jószágért még a pásztorbért se 
lehet behajtani. Járna ugyan, de nincsen kepe az embernek kérni. Es mi 
lesz, ha az ö néhány jószagja is megdöglik. A lépfene elviszi a disznót is,
a juhot is, de még az embert is, ha paszol a vere.

Este a tűznél kicsit pityókosan, de elbúsultan panaszkodott a fiainak 
és a bojtároknak:

— Százszor megmondtam már, a százistenit a marha fejemnek,
hogy nem vállalom tovább a gulyát, és mindig csak beleesz a fene az
egyességbe. Most itt a dög. Mennyi döglik meg? Mit tudom én? A Szarka 
András fekete tehenét sem szeretem, az utoljára szokott este bemenni az 
állásra. Most beállott előre és mire a többi beállt, le is feküdt. Nem 
szeretem, nem szeretem (amikor italos volt, mindig ismételgette a szavakat 
és balkeze mutatóujjával az orra előtt mutogatott, végül pedig figyelmez
tetésül az ujját az orra hegyéhez érintette és megállód ott). Figyeljetek, 
figyeljetek, én mondom néktek, én mondom néktek: itt sok baj lesz, itt 
sok baj lesz! Kitör a dögvész! Nincs mező, nincs víz, szájfájás, sántaság, 
lépfene, vértályog: ilyet csak a nagyapám látott, ő  beszélte, nyugodjék 
szegény, jó pásztorember volt, hogy valamikor a hatvanas tizedbe néhány 
vén rossz tehén maradt a gulyájában, a többi mind megdöglött. Figyel
jetek, figyeljetek, itt baj le sz . . .  és megmondtam, én megmondtam, a 
százistenit, én megmondtam annak a marha állatorvosnak is, hogy most 
van mán baj, tekintetes uram, állhatnak már a vasvillások a szentmiklósi 
hídnál: itt a lépfene. ;

*

Az állatorvos azonban nem jött ki még másnap se. Egyedül volt, 
nem ért rá. Hiába kért segítséget, nem kapott, mert a megyében mindenütt 
járvány volt. Neki pedig elébbvaló volt az uradalom jószága, mint a 
parasztoké. Egész nap kocsin ült és sebes trappban hajtott Szerdahelyi 
gróféktól Schlézingerékhez, onnan a káptalanhoz, onnan a fiatalabb Csa- 
táry tanyájára, onnan Bacsó Kelemenékhez, a hatszázholdas paraszthoz.
A községi gulyákhoz már nem érkezett el. Bele is volt már fáradva, elfá
sult a hiábavaló harcban. A parasztokkal nincs mire menni, korlátolt, 
lusta népség, hadd dögöljön a jószágjuk, majd észretérnek legalább. Az 
uradalmakhoz azonban menni kell, mert azok külön kommenciót adnak 
neki, a mellett pedig azoknak a szava messzire hallik és a kezük is 
hosszú. Schlézingeréknek a megyei főállatorvos a barátjuk, Szerdahelyi 
gróféknak meg a minisztériumba is elér a kezük, mert sógoruk a föld
műves miniszter. A káptalan az — káptalan, a fiatal Csatáry meg félel
metes ember. Katonatiszt volt: a szemével szúr, vág és a hangjával agyon- j 
üti az embert.

1
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Tóth Mihály másnap egész napon át káromkodott. Sokszor elmondta 
a szokásos százistenit. Már másik dög is hevert az álláson, jó szeme van 
neki, előrelát: a fekete tehén reggelre csakugyan megdöglött. Egy meg 
kinn maradt a gyepen, még az is megdőlik a mai napon.

A döglött jószágok hasa közben fúvódik, fúvódik és gömbölyű kupo
lákká nő. A legyek dongják őket, habzó szájuk és csüngő nyelvük körül, 
meg a farkuk alatt már ott nyüzsög az apró kukac és bűz van, rettenetes 
bűz, már másik helyre kell állítani, mert az álláson nem lehet kibírni és 
a józan ész, meg a pásztorbecsület is azt parancsolja, hogy hajtsák el a 
gulyát a dögök közeléből, mert az állatok is értetlen irtózattal néznek a 
felfúvódott dögökre. — Vájjon tudják-e, mi van a döglöttekkel — gon
dolja Jancsi, miközben teregeti a marhákat, akik irtózattal kerülik ki 
puffadt társaikat.

Végre, a harmadik napon kiérkezett az orvos a város kocsiján. A 
lovak habosak voltak, úgy hajtottak. Ma még a többi gulyát is be kell 
járnia, aztán mennie kell Schlézingerékhez, mert ott is kiütött a vész. 
Lépfenegyanús ökör fekszik az ólban.

Most aztán rajta Tóth Mihály: nyúzni.
Komoran, tele elfojtott káromkodásokkal ment Tóth Mihály az első 

döghöz. Jancsi vitte utána a fenőkőt és egy rossz kannában vizet, meg 
erős háziszappant és egy rossz törlőrongyot, hogy majd lemoshassa a kezét.

Az állatorvos ugyanis hozzá se nyúlt a dögökhöz, csak a botja hegyé
vel piszkálta meg őket. Tóth Mihálynak kellett felvágni a puffadt hasát 
és könyökig vájkálva a habzó, a bőr alól szabadulni igyekvő belek közt, 
ki kellett keresni és fel kellett mutatni a lépet.

Az állatorvos csak rápislantott a kék-fekete-lila lépre: — lépfene, 
kész, vihetik a gödörbe. Így mindenestül.

Ekkorra kiérkezett Szerencsés Tóth is, maga a vén zsugori és oda
lépett az állatorvos elé:

— A bőrét, doktor úr, tán mégis lenyúzhatnánk — kár vóna elte
metni . . .

— Semmit, semmit! Azonnal vinni és eltemetni, meszet rá! Hova gon
dol, Tóth uram! A lépfenés jószágnak minden cseppje veszedelmes. A 
bőre is fertőzött. Még az a légy is, amelyik rászállt. . .  vigyázzon Tóth 
uram, meg ne csípje. És már szállt is a kocsira, hogy mennél hamarább 
kerüljön a hánytató büdösség és a rajzó legyek közeléből.

A másik kettőnél már a kocsiról se szállt le, nem is várta meg, hogy 
Tóth Mihály előkeresse a lépüket, hanem röviden végzett: — lépfene: 
eltemetni!

Elmenőben még ráparancsolt Tóth Mihályra: — Gulyás — (izgalmá
ban nem jutott eszébe a neve) — , maga a felelős: vigyázzon! Megnézem 
a döggödröt, ha valamelyiknek nem lesz rajta a bőre, az állásával játszik. 
Megértette? — és elhajtott nagy sebesen a Sohlésinger-tanya felé.

— Menj az anyádba — mondta Tóth Mihály és a dögtehenek gazdái 
csak helyeseltek neki. Ennek csak fizetni kell és most még a bőrt sem 
hagyja lehúzni, amiből pedig kitelne legalább az orvosi költség. Könnyű 
neki, ő megkapja a fizetést akkor is, ha megdöglik a jószág, sőt akkor 
még többet kap. De a parasztnak oda a jószág és mégis meg kell fizetni 
az orvosi költséget és a legelőbért, pásztorbért, kútpénzt, bikapénzt, min
dent. — Úgy dögöljön meg minden úr, mint itt ez a marha — dörmögött 
Szarka András, a fekete tehén gazdája, aki olyan szegény ember volt, 
hogy csak ez az egy tehene volt a gulyán. Nem is törődött vele, hogy mit
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mondott az orvos, hanem nekilátott és megnyúzta. A bőrét majd kikészít
teti, a szarvából meg szép fenőtok lesz. Az öreg Szerencsés Tóth meg 
Tóth Mihályhoz fordult:

— Húzd le a borét, Mihály, majd megfizetünk érte.
És Tóth Mihály megnyúzta a buzlő állatot. Nem is annyira a juta

lomért, mert nem sokat lehetett várni az öreg zsugoritól, hanem becsület
ből. A pásztor ne szerezzen ellenséget az ilyen főgazdákból, mert akkor 
sose kap többet nyájat és csak azon sajnálkozott az ökrentendő munka 
közben, hogy de jó volna egy kis erős pálinka, mert a büdösségtől elment 
az étvágya.

Most már a dögvész hírére özönlöttek a parasztok ki a gulyára. A 
szájfájást még nem vették komolyan, nem hagyták miatta a szorgos mun
kákat, de a lépfene megrémített mindenkit, akinek valami jószága volt. 
Pár óra az egész és a szép tehén, borjú, csikó vagy anyadisznó odavan, 
még enni se lehet belőle, még a bőrét se lehet lehúzni.

És most már a szájfájós és sánta tehenek körül megjelentek a gaz
dáik vagy a gazdasszonyáik, esetleg egy-egy nagyobbacska gyerek és hoz
tak nekik belocsolt puha szénát, fonnyasztott lucernát, édes csalamádét. 
A szegények asszonyai is megjelentek a gulyán, s lakiknek csak egy üsző
jük vagy tehénkéjük volt, elébük guggoltak és falatonként adták a szá
jukba a finom takarmányt és a messze kutakról ás odacipelték a vizet.

És miközben ettek, ittak a beteg jószágok, az előttük guggoló gaz
dájuk megsimogatta a fejüket, megvakargatta szarvuk tövét, elhajtotta 
róluk a legyeket és volt olyan asszony, aki könnyes szemmel beszélgetett 
egyetlen üszőcskéjéhez: — beteg vagy bocikám, beteg vagy Bözsikém, 
vagy Rózsikám és kötőjével törölgette le az állat könnyét. Özvegy Török- 
né, Cselei Erzsók úgy siratta el egyetlen üszőjét, mint annakidején az 
urát, aki hosszú betegség után tüdővészben halt meg. Jancsinak megesett 
a szíve az árva asszonyon, aki ott ült kunyúlt jószága előtt a gulyaállás 
porában és fennszóval zokogott és panaszkodott, hogy — az Isten miért 
is vert meg engem, miért vette el ezt az egyetlen jószágomat is!

És az állások körül, de nemcsak az állások körül, hanem az egész 
határban terjengett a dögszag. A szél széthordta az egész pusztán, mert 
a dögöket nem temették be egészen, hogy ne kelljen a száraz földből min
den jószágnak új gödröt ásni. Ha aztán a szél a gödrök felől fújt, az arra- 
járó emberék hányingert kaptak az irtózatos 'szagtól. A lányok és asszo
nyok, ha ételt vittek a cséplőmunkásoknak és belekerültek a dögterek 
nyilába, befogták az orrukat és futva igyekeztek a veszedelmes helyek 
közeléből, az állapotos asszonyok közül meg, akik sem szaladni nem bír
tak, sem az orrukat nem foghatták be, sokan rosszul lettek a rettentő 
szagtól.

A hatóság hiába dobolta, hogy jól el kell földelni a dögöket és oltott 
meszet kell önteni rájuk, nem ért semmit, mert mindennap döglött és az 
új dögök szaga pótolta az eltemetett régit.

Az emberek is beleúntak, fásultak lettek. A pásztorok eleinte még 
az orvosi tilalom ellenére is megnyúzták a lépfenés marhákat, de aztán 
beleúntak, nem bírták és nem győzték. Már a gazdák némelyike is bele- 
únt: — vesszen minden, vesszen el a világ is — és utánacsaptak: temes
sék el, hogy ne is lássam. — Ne legyen bőre se, ha elvette az Isten.

Jancsiék közben állandó izgalomban és a sok baj, gond, dolog kábu
latában éltek. A szájfájás már szűnőben volt, mert keresztülment az egé
szen, de az éhen lézengő jószágok alig bírtak menni. És megmaradtak a 
sánták. Amelyiknek nem hoztak enni, vagy nem hozlak eleget, nem bírt
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a lábára állni és lement az oldaláról a szőr, azután meg lenyüzsbölődött 
a vergődésben a bőr is. Sok jószág sebes lett, büzlött és nem bírt felállni, 
amikor már elmúlt volna a lábfájása, akkor sem.

Végül, hogy a baj teljes legyen, belejött a vész a számadóék mala
caiba is. A kutyák széthúzták a cobákokat, a disznók megtalálták és meg- 
rágogatták a csontokat és a bűzlő húsdarabokat, megkapták a fertőzést. 
Mind megdöglött a gyönyörű süldő, nem maradt belőle hírmondó sem. 
Tóth Mihálynak oda a nyári haszon, Jancsinak oda az egész bajlódás 
eredménye. Oda a sok író, savó, savanyú tej, tengeri, korpa, a sok fejési 
fáradság, izgalom, vesződés, mind, mind beledöglötl a malacokba.

Róza nénje, a számadó felesége a malacdög idején kiköltözött a 
kunyhóhoz és miközben felváltva sírt és átkozódott, sütötte, főzte a drága, 
kövér malacpecsenyét. Az egyik részt, a szebbjét, tisztáját száraz pecse
nyének, kolbásznak, másik részét zsírnak sütötte, a harmadik részét szap
pannak főzte ki. A kunyhónál mindig égett a tűz és szállongott a sülő 
pecsenye és zsír szaga. Mondhatott az állatorvos akármit, Tóth Mihály azt 
mondta, nem ért ahhoz, és süttette, főzette a szép és jó húsokat. — Jól 
meg kell főzni, jól ki kell sütni és elpusztul a bacillus, ha, csakugyan van 
benne — mondta Tóth Mihály, aki, mint akkor még az összes parasztok 
és pásztorok, nem hitt a bacillusokban, és csakugyan Jancsiék hétszámra 
parázs-húst. száraz pecsenyét és ropogós tepertőt ettek. Az állatorvostól 
már nem félteik, különben is, mióta általános lett a járvány, nem jött 
feléjük se, mert nem győzte és csak a rendeletéit küldözgette szerte a 
határba, amelyeket nem tartott meg senki sem, mert nem hitt az orvosi 
tudományban senki sem. A cigányok hordták a fiatalabb és kövérebb 
marhák, birkák és disznók húsát, de nemcsak a cigányok, hanem a pász
torok és a bátrabb szegényparasztok is. A vész teljes lett, az egész falut 
és az. egész határt bejárta, a marhát, birkát, disznót végigseperte és való
ságos bibliai hangulatot teremtett. Némelyek siratták jószágaikat, néme
lyek pedig zsírban, húsban butykásztak, mint a pestisjárta városok el
szánt banditái. — Ha megdöglíink is tőle, de legalább addig jól élünk, 
— mondották a tésztába, kásába beleunt emberek és sütötték, főzték a 
potya húsokat.

És csodálatos igazságtétele a szegények sorsának: lépfénétől nem halt 
meg senki, pedig számtalan házban, főleg a tanyákon és a faluvégén 
ették a döghúst.

Az egésznek végül is az idő vetett véget. A hathetes forróság után 
egyszercsak jött megint egy erős déli szél. Fútt három napig, utána napos 
esők jöttek. A sziklafokok laposak, árkok megteltek meleg esővízzel. Az 
áthevült, kiégett földben alvó fűtorsok és magvak hirtelen felébredtek, 
gyorsan nőni kezdtek és egy hét alatt zöld lett a már-már veres, szürke 
határ. A telkeken paréj, porcsin, a porongokhan a tippan, a laposokban 
a sárkelet, a szikeken a libatippan és a bárányüröm úgy nekiindult, 
mintha tavasz volna és egy hét alatt már harapni lehetett a füvet. A bir
kát ugyan erre meglepte a vértályog, mert a hirtelen zsendülő fű megárt 
neki, de a marha erőre kapott. A nagy-nagy esők lemosták a fertőzött 
ganéjjal tele állásokat, lemosták a földet és a fűtorsokat, talán elmosták 
a bacillusokat is. Elég az hozzá, hogy a dögvész is megszűnt. Ahogy Tóth 
Mihály és más pásztorok hitték, visszament a földbe, mert szerintük 
szentigaz, hogy amelyik földön lépfene szokott járni, oda az mindig visz- 
szajön, de csak akkor, ha megjön az ideje, ha nincs mező és a jószág a 
földet nyalja. Nem a bacillus hozza a vészt, hanem az idő és a föld.

— Mert a föld szül mindent, a jót is, a rosszat is, a mezőt is, a
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töviseket is, a betegséget is, az egészséget is, — mondta Tóth Mihály ás 
ezt Jancsi el is hitte, mert Tóth Mihály mindent tud. Megmondta azt is, 
hogy bejön a szájfájás, hiába állnak a határon a villásemberek, meg
mondta azt is, hogy bejön a lépfene, amikor meglátta az első üvegszemű 
üszőt és megmondta azt is, hogy megszűnik a vész, ha megjön az eső és 
megmondta azt is, amikor fúlt a nagy déli szél, hogy megjön az eső. És 
meg is jött és a vész is elment.

Elment, de elvitte magával a tejet, elvitte a sok szép süldőt, nem 
maradt itt egyéb utána, mint veresszínű dögzsír, avval ehetik őszig a ká
sát lés a pirított lebbencslevest.

Veres Péter
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E L M O N D O M  A Z  E D D I G I  É L E T E M  . .

Elmondom az eddigi életem, 
hogy belőlem mindent megértsetek.
Mikor és miért fájt a szerelem 
s hogy véremig m ikor sértettetek.
Hogy váltam ki az emberek közüt 
és lettem olyan, mint egy idegen 
s hogy felszabadult ország népe közt 
hogy találtam meg magam és helyem.

Itt emelkedj fel a magasba vers, 
röppenj fel, mint a szabadult madár. 
Repülj s kiáltsd el hangosan a nyers 
valót, mocsokból emelt ki a Párt.
Ha nincs a Párt, most ott lenn rothadok 
a társadalom szutykos mélyein, 
de hívott és a kezébe fogott 
a Párt, Rákosi; Lenin és Sztálin.

Nem volt könnyű, de nem is volt nehéz, 
olyan volt, mint sokezer ember útja, 
Bonyolult bár, egyszerű az egész, 
a ceruzámból s tüdőmből kifutja.
Nem voltam gyártulajdonos, se herceg, 
életem milliókéhoz hasonló.
Erre járj, mondom Karinthy Ferencnek 
és te is ezt az utat járd meg Somlyó.

Egyik reggel — borotválkozás közben — 
felismertem apám mozdulatát.
Magam előtt láttam őt a tükörben 
s eszembe jutott az egész család.
A nagynénik, unokák, nagyapák, 
akik közül sokat sohasem láttam.
Meséből ismertem, mely körbe járt, 
ha együtt voltunk este a szobában.

Nina néni, Marcsa néni mesélték, 
ők mindenről tudtak pontosan 
mindent, azt, hogy a háza milyen érték 
s hogy szeretője vagy családja van.
Hogy ki mit tett és hogy most merre van; 
Mármarosszigeten vagy Kecskeméten 
éis azt, hogy melyik unokahúgom 
miért kapott táviratot a héten.

* Részlet a „Testamentuin“-ból



Tudták azt is, hogy egyik nagybátyámat 
dikiccsel szúrták hasba suszterek, 
de megmaradt. Soká nyomta az ágyat 
Verekedő,s, vad természete volt, 
a bort is szerette, sóikat ivott 
s azt mondják, nagyon szerették a lányok. 
Választásnál egy hintót megfogott 
és kifordította az uraiságot.

No de ennyi elég is a mesékből, 
mert amit most mondok, komoly dolog.
A dédnagyapámat 49-ben 
elhurcolták az osztrák vasasok.
Havelka, Hübner, Varga, Kuczka, Ujcz 
s hatodiknak a szőlőhegyi Gáncs, 
őket vitték el. Az én dédapám 
nemzetőr volt s patikoló gyógykovács.

Megmaradt az utolsó levele.
Siralomházból a családnak írt, 
szeretettel s biztatással tele.
Soká őriztük a sárgult papírt. 
Emlékoszlopot emeltek nekik, 
tetején turul láncát tépve lebben.
A m agyar szabadságért haltak ők 
fönt Budapesten az Újépületben.

Csák keveset tudok a nagyapámról, 
úgy hiszem, hogy józan életet élt.
Kádár volt, dolgozott toporral, bárddal 
feleségéért, gyermekeiért.
Van valahol róla egy régi kép, 
feketebajszú, pirospozsgás ember.
Látni a képen nagy, eres kezét; 
apám festette sok-sok szeretettel.

ő  a családra m ár házat hagyott; 
nehezen szerezte meg azt a házat 
s Marosa néni azt mondta vér tapad 
a házhoz, m ert az egyik nagybátyámat 
— amikor a vasútnál megszakadt 
és kiverte az utolsó verejték — 
kifizették a vasúti urak.
A pénzt a ház vételárához tették

Persze kisebb-nagyobb tragédiák 
évről-évre megestek a családban.
A fiúk sorban voltak katonák 
Herczegovinában vagy Boszniában.



Az apám  is erre szolgált: Bilekben.
Az egyik este — ezt később sokat 
mesélte — leverte a kaszárnyáról 
a császári, hétfejü sasokat.

Szabadságra akartak hazajönni.
Látjátok — kérdezte tőlük a tiszt — 
a sast a kaszárnya tetején ülni?
Elmehettek szabadságra, amint 
az a sas onnan messzire repül.
Egyszerre sok vállalkozó akadt.
Vasból vo.lt és magától nem repült, 
hát leröpítették a madarat.

Egy bosnyák kocsmában fogták el őket. 
Vörösbor mellett búsultak s mulattak, 
megtapostak egy Ferenc Jóska képet 
és hangos daluktól rezgeti az ablak.
A felségsértésért apám  halába 
ítélték, ezt az amnesztia öt 
évre változtatta, sáncfogságra; 
mert született egy császári kölyök.

Magas ember volt apám  és sovány, 
rendetlen hajjal, fekete bajusszal.
Sóikat csavarogtam az oldalán 
nagyokat lépve, amíg bírtam  szusszal. 
Életéről beszélt s gitározott, 
hallgatnám most is azt, hogy énekelget, 
Zsebében valamit mindig hozott 
tőle hallottam, hogy milyen a tenger.

Azóta vágyom látni én a tengert, 
Olaszországot és a pálmafákat.
Látni, amit apám, kit úgy szerettem, 
hogy emlékére szemem könnybe lábbad.
Jaj, láttam őt koporsójában holtan, 
orrában vatta, merev mosollyal az arcán, 
meghalt 1938-ban, 
meghalt éppen a születése napján.

Rámzúdul most sok milliónyi emlék, 
bennem akár a jégeső kopog 
s hogy elmondhassak mindent, mit szeretnék 
az emlékek között válogatok.
A kevés több, széjjelfolyik a sok 
s lenne e vers tíz ívet is betöltő, 
hát inkább kevesebbet markolok.
Tömörítsl ez a feladatod költő!

Kuczka Péter



B I R O D A L M I  V É G E L A D Á S

1949, fordulatot jelent a világgazdaságban és a világpolitikában 
egyaránt. Ebben az évben egyértelművé váltak az 1947. óla, lappangó, fel
felbukkanó világgazdasági válság jelei: a kapitalizmus válsága valamennyi 
tipikus tünetével kibontakozott. A termelés az Egyesült Államokban és 
számos más nyugati államban esik, a munkanélküliség emelkedik, az áru
készletek felhalmozódnak, a piacok szűkülnek, a külkereskedelem zsugo
rodik. Ezeket a kezdeti tüneteket követi a hitelélet mindjobban elmélyülő 
válsága, a befektetések csökkentése, a tőkekivitel visszaesése és végül — a 
dollárom kívül — csaknem valamennyi nyugati pénznem devalvációja.

Az amerikai vezetés alatt álló nyugati imperialista tömb belső ellen
tétei kiélesednek. Az Egyesült Államok és Nagybritannia, miközben egy 
angolszász vezetés alatt álló szovjetellenes háborús támadó tömb megala
kításán fáradoznak, egymással is a legélesebb harcban állnak a világpiac 
birtokáért, különösen a málladozó angol világbirodalom örökségééért. 
Ebben a harcban Nagybritannia szemmeláthatólag védelmi helyzetben 
van, mert „harmadik utas“ kormánya mindjobban az amerikai monopol- 
tőke támogatására alapította az angol gazdasági élet megrongált és töré
keny építményét. De nemcsak Nagybritannia, hanem Franciaország, Olasz
ország, Belgium, Hollandia, Törökország, Görögország, Palesztina, Egyip
tom és sok más nyugiateurópai és földközitengeri állam válik mindjobban 
függővé az amerikai imperializmus terjeszkedő hatalmától, amilyen mér
tékben az angol birodalom bomlási folyamata nyilvánvalóvá válik. Ezzel 
a folyamattal egyidejűleg pedig 1949-ben beteljesedik a Távol-Kelet világ- 
forradalmi átalakulásának legnagyszerűbb fejezete: Kína felszabadítása. A 
kínai felszabadító néphadsereg győzelme az egész Távol-Keletet, az Indiai
óceán egész szigetvilágát és partvidékét forradalmasítja és India, valamint 
a Közel-Kelet kérdéseit a világpolitika döntésének napirendjére tűzi. Az 
amerikai imperializmus kínai veresége után lázas nyugtalansággal fordul 
egy csendesóceáni védelmi övezet megszervezése felé, mely Japántól, a 
Filipp'ni-szigeteken, Indonézián, Sziámon, Malájföldön, Burmán és Indián 
keresztül egészen a Közel-Kelet olajvidékéig terjedne. Ebből a világpoli
tikai háttérből bontakozik ki mind határozottabban az amerikai monopol
tőke eddig legnagyobb háborúutáni vállalkozásának: a Marshall-tervnelc 
válsága, mely egyúttal az egész nyugati imperialista tömb belső összetar
tásának, gazdasági megalapozásának omladozását is jelenti. ]

Truman-elvtől a Mar shall-tervig
1947. — a Marshall-terv születésének éve — a világpolitika és világ- 

gazdaság összefüggésében sok tekintetben hasonlított az 1949-es év jelen
tőségéhez. A háborúuitáni első két év a Szovjetúniő és az angolszász ha
talmak háborús szövetségének felbomlását és az imperialista támadó szel
lem mind szélesebbkörű akcióit eredményezte Kiírtától Nyugat-Európáig.
A kínai polgárháború megszervezése amerikai támogatással, a közelkeleti 
olajtöke mind merészebb provokációi Iránban, Szaudi-Arábiában, Palesz
tinában, Mac Arthur diktatúrájának megszervezése Japánban, a nyugat
német reakció helyreállítása amerikai és angol támogatással és végül az 
angolszász beavatkozási kísérletek sorozata a népi demokráciák, valamint 
a Földközi-tenger országainak belpolitikájába — az angolszász imperia- ] 
lizmus háborúutáni terjeszkedési kísérleteinek, háborús támadó terveinek j 
mindmegannyi tünete volt. Ezeknek a támadó akcióknak a láncolatában j 
volt egy történelmi pillanat, amelyben egy egyetemes békeértekezlet meg- j
842



szervezése reálisnak látszott: az 1Ü47. március 10-i moszkvai értekezlet. 
Az értekezlet a német kérdés egészének megtárgyalására ült össze él 
Molotov, a Szovjetunió akkori külügyminisztere, már első napján azt 
javasolta, hogy folytassanak egyidejűleg megbeszéléseket a Távol-Kelet 
problémáinak megoldásáról. Ez azt jelentette, hogy a moszkvai értekezlet 
alapjában egyetemes békcértekezletté szélesedett volna ki, mert hiszen a 
német és a távolkeleti kérdés volt a háborúuitámi világpolitikai és világ- 
gazdasági ellentétek gyújtópontjában és e kérdéseket nyilvánvalóan csu
pán egymással összefüggésben lehetett megoldani. Molotov javaslatára két 
nap múlva megérkezett az amerikai válasz: a Truman-elv meghirdetése, 
amely nem volt egyéb, mint durva kihívás a Szovjetunió ellen, diplomá
ciai bomba a moszkvai értekezlet egész elgondolásának robbantására.

A következő hónapok hatalmas áreséseket eredményeztek az ameri
kai és angol nyersanyagpiacokon. Az imperialista gazdasági világ vezér
kara megriadt a világválság első morajlásának jeleire. A Wall-Streeten 
érezték, hogy a Truman-elv demagóg szólamaival nem tudják elég szoro
san magukhoz láncolni a háborús gazdasági romlás következményeiből 
még ‘ki sem kászálódott nyugateurópai közép- és kishatalmakat. Érezték 
Washingtonban, hogy egy amerikai gazdasági válság abban a pillanatban 
az ú. n. Truman-elv egész színpadias blölTjét leleplezné és megfosztaná 
őket attól az imperialista vezetőszereptől, amelynek jelmezében az Egye
sült Államok mint az elsőszámú autikommunista hatalom lépett a világ 
színpadára. Hogy ezt a diplomáciai összeomlást megakadályozzák és hogy 
egyúttal a visszaeső amerikai kivitelnek új ösztönzési adjanak a világ
piacon, a Truman-elv új, kifinomultabb gazdasági formákkal álcázott 
fogalmazását kellett megformulázni: a Marshall-térvét.

A Marshall-terv és az Atlanti Űnió
A Marshall-terv gazdasági célkitűzései mögött lényegében az Egyesült 

Államok világpolitikai terjeszkedésének legfontosabb stratégiai gondolatai 
rejtőztek. Alapgondolata az volt, hogy az akkor még 4—5 milliárdra rúgó 
amerikai költségvetési feleslegeket egy gazdaságpolitikai stratégiai alap 
megteremtésére vesse be. Ennek az alapnak egyrészt az volt a célja, hogy 
az Egyesült Államok, Anglia, valamint Nyugat-Európa, Skandinávia és a 
Földközi-tenger országai között egy hitelpolitikai láncokkal egybefűzött 
imperialista hűbérrendszert létesítsen, vagyis összefogja Nyugat-Európa 
államait egy Nyugati Ünióba, Nyugat-Európát pedig az Egyesült Államok
kal és Kanadával az Atlanti Űnió támadó tömbjébe. A Marshall-terv má
sik célkitűzése az volt, hogy e többmiliárd dolláros hitelalap puszta lété
vel vonzást és taszítást gyakoroljon egyszerre a gazdaságilag legyengült 
európai államokra. Vonzza mindazokat, akik a válságtól való félelmükben 
neo-fasiszta, antikommunista, vagy „harmadik utas“ bizonytalanságukban 
egyedül a dollárimperializmus hatalmában látták a megváltást. Es éket 
verjen a szabad népek közé, amelyek nem hajlandók néhány milliós dol- 
lárkölcsönökért nemzeti függetlenségükről, szocialista fejlődésükről lemon
dani. Ebben a kettős jellegében tehát a Marshall-terv alapgondolata egy
idejűleg kettős célkitűzést is akart megvalósítani: a dollármilliókat kötő
anyagnak szánta a Nyugati Űnió, majd ezt követőleg az Atlanti Űnió po
litikai és gazdasági egyibefűzésére, ugyanakkor a hitelek megvonásának 
fenyegetésével támadó éle volt minden ország felé, mely nem akarta ma
gát alávetni a dollárimperializmus uralmának. A mézesmadzag és a kor
bács politikája volt jellemző a Marshall-terv eredeti elgondolására.

Ezekhez az alapvető célkitűzésekhez járult a Marshall hitelekkel
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létrehozott Atlanti-tömb katonai egysegesítésének és fegyverkezésének 
finanszírozása. Ez ugyan formálisan nem tartozott a Marshall-terv hitel
keretébe, de gyakorlatilag az amerikai kongresszus elhúzódó vitáiban 
úgy alakult ki eddig a kérdés, hogy a kongresszus a Marshall-hiteleket 
5 milliárdról 3.3 millárd dollárra szállította le, még mielőtt a Truman- 
kormány által az Atlanti Unióval összefüggő katonai többletkiadásokra 
kért 1.3 milliárdot megszavazta volna. Amennyiben tehát Trumannak 
sikerülne az 1.3 milliárd dollárra 'fegyverkezési hitelt megszavaztatni, 
úgy ez csupán a Marshall-hi telek leszállítása árán válik lehetségessé. így 
tolódik el a Marshall-terv „alapgondolata“ „Európa újjáépítéséből!“ — 
Nyugat-Európa, mint amerikai háborús hídfő felfegyverzésévé, az építés 
helyett új rombolás előkészítésévé. A ifegyverkezések dollársegéllyel tör
ténő egységesítésével az Egyesült Államok természetesen még csak jobban 
gúzsbakötik a Marshall-országok gazdaságilag már amúgy is megnyomo
rított szuverenitását.

Teljesen érthető volt, hogy a Szovjetúnió és a népi demokráciák álla
mainak diplomáciája elsősorban azzal az indokolással utasította el a 
Marshall-terv egész konstrukcióját, hogy tömbalakítási kísérletével* alap
vető támadást jelent a benne résztvevő államok nemzeti szuverénitásaellen. 
Másodlagos jelentősége volt ebben az érvelésben annak az egyébként tel
jesen reális kritikai szempontnak, hogy ugyanakkor, amikor a Marshall- 
terv elgondolói az abban részvevő államoktól nemzeti szuverenitásuk ilye
tén feladását követelték, egyáltalán nem biztosították sem Európa tényle
ges gazdasági újjáépítését, sem pedig annak évről-évre való ütemezését. 
Magának a tervnek a végösszege a terv világba kürtölésekor teljes ho
mályban leiedzett. Amikor pedig a nyugateurópai államok befektetési 
szükségleteinek minimális becslését különböző amerikai szakértőbizottsá 
gok és kongresszusi szervek a kezdeti 29 milliárd dollárról 17 milliárd 
dollárra nyomták le és évenkénti megszavazáshoz kötötték, a terv üteme
zési formája végül is olyan alakot öltött, hogy évről-évre a kongresszus 
kényétől-kedvétől függött, vájjon megszavazza-e az egyes részleteket, 
A terv egésze tehált teljesen az amerikai kongresszus szeszélyeinek volt 
kiszolgáltatva, míg a benne részvevő államok már a kezdet kezdetén le 
kellett, hogy mondjanak nemzeti szuverenitásuk teljességéről.

A Nyugati Űnió gazdasági ellentmondásai.
A Marshall-terv szerzői: az amerikai monopolkapitalisták azonban 

sohasem akarták egész Európát újjáépíteni. Maga Marshall amerikai kül
ügyminiszter 1947. július 5-i harvardi beszédében állandóan „Európa egy 
részéről“ beszélt, úgyhogy már csirájában is világos volt, hogy ez a kon
strukció Európát két részre akarta bontani, továbbá az is világos volt, 
hogy a Marshall-dollárok Németország kettészakítását is célozzák. A ket
tészakított Európa nyugati feléből a Marshall-dollárok segítségével 
reméltek szerzői egy gazdasági tömböt létesíteni, hogy abba beilleszthessék 
a neofasiszta nyugatnémet hadiipari szervezetet és az egész az amerikai 
imperializmus stratégiai ellensúlya legyen a szovjet befolyás ellen az euró
pai szárazföldön. Ebbe a számításba azonban már kezdeti elgondolásánál 
súlyos hiba csúszott be: Ainglia kettős szerepe Nyugat-Európában és a brit 
Birodalomban. Már amikor Bevin angol külügyminiszter 1948. januárjá
ban először formulázta meg a Nyugati Űnió célkitűzését, igyekezett azt 
konkrét gazdasági elgondolás helyett ködös, „spirituális“ és politikai 
együttműködésként beállítani. Mindazokkal, akik ezen túlmenőleg „nyugati 
vámúnióról“ vagy „érmeúnióról“ fantáziának, az angol külügyaünársz!er



vajtója hevesen szembefordult és ugyanígy elhárította azokat az amerikai 
anácsokat is, amelyek USA-minitára valamilyen európai szabadkereske- 
lelmi uniót prédikáltuk. A Benelux-államok hosszas pénzügyi és keres- 
iedelpmolitikai tárgyalás után sem tudtak közös vámterületben megálla- 
jodni, mert Belgium és Hollandia oly különböző gazdasági állapotban 
terült ki a világháborúból, hogy egy teljes vámunió a belga életszínvonal 
ényeges leszállítását kellett volna, hogy eredményezze a holland életszín
vonal javára, amibe a belgáik önként nein voltak hajlandók beleegyezni, 
dég kevésbbé volt hajlandó Anglia feladni birodalmi gazdasági előjogait 
i belga, a francia vagy az olasz iparral szemben egy olyan gazdasági 
iád járat kellős közepén, amelyben az angol kivitel fokozásától függött az 
ingói fizetési mérleg kiegyenlítése. A Marshall-terv ilyenformán csak azt 
irhette el, hogy a benne részvevő államok mindegyikét kényszerítse szu- 
verénitásának feladására az Egyesült Államokkal és a vezetése alatt álló 
üCA-val szemben. Erre szolgáltak a Marshall-tervben résztvevő államok 
tétoldalú szerződései az Egyesült Államokkal, amelyek az utóbbinak 
nesszemenő beavatkozási lehetőségeket biztosítottak a szerződéses felek 
;gész gazdaságpolitikájába, különösen pedig valuta- é kereskedelmi poli- 
ikájába. E függéssel továbbá lehetővé tették az amerikai diplomáciának, 
rogy minden egyes Marshall-állam — kezdetben különösen Franciaország 
is Olaszország, valamint az európai kisállamok — budgetpolitikáját és 
száltal belpolitikáját is döntő módon befolyásolja.

1947. volt az éve az amerikai hidegháborús puccsnak, amellyel a 
jobboldali szociáldemokrácia árulásának segítségével kikényszerítetle 
Franciaországban és Olaszországban a népfront-koalíció felbontását és a 
communista pártok elszigetelését. A biluteriális függőségi viszonyon kívül 
i Marshail-terv dollármilliói egy formális stratégiai egységet is létrehoz
lak: a nyugati Űnió támadó szellemű tömbjét, amelyet később az Atlanti 
Űnió támadó blokkjává szélesítettek ki. Ez a tömbalakítás azonban 
igyaglábakon álló kolosszus volt mindaddig, ameddig csupán a Marshall- 
Jollárok milliárdjai tartották össze, de önmagában gazdaságilag életkép
jelen maradt. A politikai és katonai unió gondolata ugyanis — hiába 
iecsegett Bevin a nyugati világ „spirituális“ egységéről — változatlanul 
ithidalhatatlan gazdasági ellentéteket leplezett mindaddig, amíg e külön
böző úniók szerzői a politikai formáikat nem tudták gazdasági tartalom
mal megtölteni. Ez pedig nem sikerült sem 1947-ben, sem az arra követ
kező két esztendőben, amikor már a Mars hali-terv dollármilliárdjai meg
indultak Európába.

Az Egyesült Államok és brit Birodalom
A Marshall-terv nem alakíthatta át a Nyugati Úniót gazdasági egy

séggé, mert nagyhangon hirdetett célkitűzései mögött alapjában nem va
lódi terv állott, hanem csupán az amerikai monopoltőke féktelen éhsége 
áj piacokért és új tőkebefektetési lehetőségért. A Marshall-terv sohasem 
volt terv, csupán alap a legkülönbözőbb szervesen össze nem függő célok 
megvalósítására: a nyugatnémet nehézipar újjáépítésére, egyes francia és 
olasz nehézipari ikonoernek felvásárlására, bizonyos stratégiai nyersanya
gok biztosítására stb. Ha a Marshall-terv valóban Európa újjáépítését 
célzó terv lett volna, akkor megfelelő részlettervekre kellett volna felépí
teni és e részletterveket nemzetközi együttműködés kapcsán össze kellett 
volna egyeztetni. Mindefrői azonban a kapitalista Nyugat-Európában szó 
sem lehetett. Hiszen az amerikai gazdaságpolitika a XIX. századiba vissza
bandzsító ideológiai korlátoltságával 'büszkén hirdette a szabad vállalko-
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zás és szabadkereskedelem gondolatait', ami azt jelenítette, hogy valójá
ban nem európai tervgazdaságra törekszik, hanem arra, hegy a dollár- 
milliárdok mézesmadzagjává!; vagy korbácsával! min dien üti szabaddá tegye 
az utat a brutális amerikai gazdasági terjeszkedésnek.

Ebben a célkitűzésében a legnagyobb elvi akadályt a brit birodalmi 
gazdaságpolitika jelentette. Anglia külpolitikáját teljesen alárendelte a 
dollár hegemóniájának, de a Marshall-terv elfogadása után is fenntartotta 
a sterlingterület különleges gazdaságpolitikai jellegét: a sterlingtömböt. 
A sterlingtömb, mely a brit Birodalom, a Commonwealth tagjaiból, vala
mint Skandináviából és néhány más sterlingre alapított valutájú államból 
(Irak, Palesztina stb.) állott, meglehetősen laza gazdaságpolitikai szálak
kal egybefüzött alakulat volt, amelynek törékeny egysége bizonyos hagyo
mányos kereskedelempolitikai kapcsolatokon, a keményvalutájú országok
kal szemben fennállott laza valutapolitikai közösségen, valamint a Nagy- 
Britanniával szemben fennállott jelentékeny háborús sterlingköveteléseken 
(India, Pakisztán, Dél-Afrika, Egyiptom) alapúit. A Marshall-terv egyik leg
fontosabb ki nem mondott célkitűzése abban állott, hogy ezt a sterlingtömböt 
először még jobban fellazítsa, majd elemeire bontsa fel és megnyissa a 
dollárterjeszkedés számára. Ez a célkitűzés alapjában! már az 1946-os 4.2 
milliárd dolláros Angliának nyújtott első amerikai kölcsön feltételeiben 
is bennfoglaltatott. Ezek szerint ugyanis az angol valutapolitikának 
1947. augusztusától fogva biztosítania kellett a font konvertibilitását, 
vagyis szabad beválthatóságát dollárra, vagy bármely más valutára Em
lékezetes, hogy ez a beváltási kötelezettség az aingol fontot már 1947. 
őszén alapjaiban megrendítette és a beváltási kötelezettség egyoldalú fel
függesztéséhez, majd Dalton pénzügyminiszter bukásához vezetett. Már eb
ben az időpontban nyilvánvalóvá vált, hogy a Marshall-terv „szabadkeres
kedelmi“ célkitűzései és az angol gazdaságpolitika birodalmi egységre 
alapított, kétoldalú árucsereegyezményekkei dolgozó rendszere között át
hidalhatatlan ellentét áll fenn, amely csakis a gyengébb fél — Nagybritan- 
nia —• vereségével végződhetik. Kétségtelen volt már ekkor is, hogy az 
angol külkereskedelmi árolló számára a világgazdasági áralakulás sokkal 
lényegesebb tényező, mint a Marshall-hitelek áthidaló konstrukciója. Az 
angol fizetési mérleg hiányát a Marshall-hitelek 1952-ig époly kevéssé 
szüntethették meg, amint ahogyan a sterlingterület 600 millió 
fontos hiányát nem hidalhatták át ily rövid idő alatt. A Marshall-terv 
elégtelen és bizonytalan dollármilliárdjai tehát alapjában felvetették a 
problémát: arra szolgálnak-e, hogy valóban megoldják Anglia és a brit 
Birodalom gazdasági válságát, vagy pedig arra, hogy faltörőkosul szolgál
janak és döntsék a Birodalom omladozó épületét az amerikai imperializ- 
mas behatolási politikájának szolgálatában?

A választ erre a kérdésre napjaink története adta meg. A Marshall- 
terv első éve még bizonyos illúziókat táplálhatott, mert 1948-ban az angol 
gazdaság az előző évi fontválsághoz képest valamivel nyugodtabb ütem- 
bein fejlődött. Az idei év világgazdasági válságjelei azonban teljesen fel
borították az 1948-as Marshall-hitelekkel létrehozott rövidléiekzetű gaz
dasági áthidalás eredményeit. Ahogyan az amerikai piac vásárlóereje ösz- 
szezsugorodotl, ugyanolyan mértékben éleződött ki az angol fizetési mér
leg problémája és olvadtak össze rohamosan az angol sterlingterület 
arany"- és dollártartalékai. Ez a dollártartalék, amely 1947-ben még 600 
millió körül mozgott, ez év közepére 400 millió font alá süllyedt és tekin
tettel arra, hogy a sterlingterület fizetési mérleg hiányát ebben az évben
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600 millió fontsterlingre becsülék, az angol arany- és dollártartalékokat 
az év végéig teljes kimerülés fenyegette.

A második font válság ez év junus elején tört ki. Az amerikai mono
poltöke most már nyiltan felfeüte kártyáit és — különösen az angol-argen
tin hússzerzödés kapcsán — teljesen leplezetlen támadásba ment át az 
egész angoi gazdaságpolitika elten. A cél vüágos volt: a dol.árd.ktatúra 
kényszeríteni akarta az addig „harmadik utas“ illúziókban ringatodzó 
Labour-kormányt, hogy szaggassa meg „szocialista“ fügefaleveleit és áll
jon meztelenül a Wall-Street szolgálatába, vagy tűnjön el a világpolitika 
süllyesztőjébe. A Wall-Street pedig most már teljes gőzzel amerikai veze
téssel az angolszász viiagbiroaalom megalakítására tört. Azok a támadá
sok, amelyek amerikai részről a font túlértékelése ellen megindultak, 
alapjában a sterlingterület különállásának és külön, kötött gazdálkodáson 
alapuló kereskedelem- és valutapolitikájának lebontását célozták. Az 
Egyesült Államok monopolkapitalizmusa a világválságban, zsugorodó 
piacok közepette, továbbá nem tűrte, hogy azokkal a hitelekkel, 
meiyek a Marshall-terv miliiárdjaiból Londonba folytak, Anglia saját há
borús adósságait fizesse meg a sterlingterület tagállamainak és ezzel erő
sítse 6aját birodalmi helyzetét az Egyesült Államokkal szemben. Marshall- 
Amerika nem tűrte tovább, hogy a Marshall-liitelekkel olyan angol ex
portszervezetet építsenek fel, amely — mint Argentínában — az eddigi 
doilárpiacokra is benyomul é6 kétoldalú szerződésekkel kiszorítja az ame
rikai kereskedelmet monopolhelyzetéből.

A júliusi font válságban azonban még egy mélyebb tényező is meg
nyilvánult. A Manshall-terv eredeti évi 5 miliiárd dollárja a második évben 
már 3.3 milliárd dohárra csökkent és az amerikai kongresszus még ezt a 
csökkentett összeget sem szavazta meg mindezideig. A polgári közgazda
ságtan szakértői is megcáfolhatatlan statisztikai érvekkel bizonyították be, 
hogy a Marshall-terv eredeti összegének akadálytalan megszavazása ese
tén is 1952-ben még 2—3 milliárd dolláros fizetési mérleghiány fog mu
tatkozni Nyugat-Európa külkereskedelmében a kemény valutájú területekkel 
szemben. M.ndezek a számítások azonban még nem vették tekintetbe az 
1949-ben kiélesedett világválságot, a külkereskedelem elsorvadását, a 
belső piacok nehézségeit. A júliusi fontválság idején az Atlanti Únió lét
rejött már, de a katonai hitelek, amelyek az egész támadó konstrukció
nak némi stratégiai nyomatékül akartak kölcsönözni, még mindig függő
ben voltak az amerikai kongresszusban. Az angol kormány politikája 
tehát mind diplomáciai, mind gazdasági elgondolásaiban a teljes össze
omlás elölt állt — a „harmadik út“ zsákutcába vezetett. Sir Stafford 
Cripps angol pénzügyminiszter azonban még július 6-án kijelentette a 
parlamentben: „Az angol kormány nem gondol a font leértékelésére.“ Há
rom hónap múlva Sir Stafford Cripps maga volt kénytelen bejelenteni, 
hogy a font árfolyamát 4.03-ról 2.80-ra értékelik le. Mi történt ez alatt a 
három hónap alatt?

Az amerikai Birodalom
Nem történt egyéb, mint hogy az angol „munkás“-kormány követke

zetesen továbbhaladt azon az úton, amelyet Bevin áruló politikája jelölt 
ki számára. Bevin az angol világbirodalom legradikálisabb felszámolójá
nak mutatkozott. Külpolitikája történelmi végeladás. Amit kicsiben elő- 
®zör Görögországban, majd Palesztinában hajtott végre, azt vitte keresztül 
az elmúlt három hónapban az egész brit birodalmi politika viszonylatá
ban is. A font leértékelésével Anglia feladta szuverénitásának látszatát is
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az amerikai dollárdiktatúrával szemben. Ez a behódolás azt jelenti, hogy 
Anglia a leszállított Marshall-hitelek fejében, melyek a sterlingterület 60ü 
millió fontos fizetési mérleghiányának felét sem fedezik, hajlandónak mu
tatkozik az angol gazdasági válság terheit teljes mértékben a munkásság 
vállaira rakni. A fontdevalváció nem egyéb, mint reálbérleszállítás hideg- 
útón. Sir Stafford Cripps a fontleértékelé6 bejelentésével egyidejűleg a 
legnagyobb nyomait ékkai fordult szembe minden béremelési .követeléssel 
ugyanakkor ,amikor beismerte, hogy a fontleértékelés következtében egyes 
árak emelkedni fognak;

Az árszínvonalra azonnal érezhetővé is vált a fontleértékelés hatása. 
A kenyérárakat 30%-kai emelték a fontleértékelés következtében. Az 
argentin kormány azt az álláspontot képviseli, hogy a fontleértékelés foly
tán az angol-argentin szerződsben fontban meg állapított húsárakat is 
30%-kal emelni kell, ami az angol húsárak hasonló méretű emeléséhez 
fog vezetni. Az áremelkedéseknek természetesen béremeléseket is kell 
kiváltani, akár tetszik ez az amerikai vizeken evező Labour-kormánynak, 
akár nem. És az ár-bércsavar megindulása hamarosan ellensúlyozni fogja 
azt a kezdeti előnyt, amit a fontleértékelés a kiviteli árak viszonylatában 
egy ideig jelent.

Ami Angliára áll, áll a többi lágyivalutájú nyugati államra is, amelyek 
most fokozott mértékben szorítják le nagy tömegeik életszínvonalát és 
tárják szélesre gazdaságuk kapuit az amerikai magántőke befektetései 
előtt. Ezek a befektetések nem az egyes országok közgazdaságának egé
szét szolgálják, hanem csupán a Wall-Street tőkéseinek éhségét az extra
profitra. Ugyanakkor, amikor az amerikai magántőke behatolt pl. az 
olasz Fiat-művekbe, bocsátja el munkásainak tízezreit, a Breda, az An- 
saldo, a Montecatini és az olasz nehéz- és kémiai ipar sok más nagy
üzeme. Ugyanakkor, amikor az amerikai magántőke benyomul a 
francia gazdaság zsíros nyereségeket ígérő ágaiba, lebontják a francia 
repülőgépipart, korlátozzák a filmipart, nő a nyomor és a munkanéküli- 
ség a Marshall-birodaliomban.

A Marshall-terv milliárdjai mögött rejlő távolabbi szándékok most 
válnak csak valóban láthatóvá. A „terv“ arra nem volt alkalmas, hogy 
egyesítse Nyugat-Európát és (fellendítse az európai államok külkereske
delmét: ellenkezőleg fKelet és Nyugat kölcsönös kereskedelmének terv
szerű, szívós szétrombolását tűzte ki céljául. De lép és ről-1 epésre utat nyit 
az amerikai exportnak Indiába, ahol az amerikai kivitel a háború előtti 
7 millió dollárról 100 millió dollárra ugrott fel, Egyiptomba, Indonéziába, 
Malájába, hogy a brit Birodalom, valamint a holland és belga gyarmat- 
birodalmak örökébe lépve, felépítse az amerikai világbirodalmat és meg
vesse a támadó, háborús amerikai terjeszkedés alapjait.

A Marshall-terv szerves velejárója ilyenképpen a nyugateurópai dol
gozók reálbérének leszállítása hidegúton, devalváció eszközével, a mun
kanélküliség rohamos emelkedése mind újabb és újabb függőségek és el
kötelezettségek létesítése az amerikai imperializmussal szemben. A Mar- 
sball-terv a nyugati kapitalizmus újjáépítőjelként jelentkezett, de a világ
válságban a sírásójává válik. Világbirodalmakat rombol, hegy egyetlen 
új amerikai világbirodalmat emeljen a helyére: a dollár birodalmát, 
mely százmilliók vérén, könnyén és szenvedésén épülhet csak.

A népi demokráciák gazdasági útja
Világválság, imperialista ellentétek, támadó tömbök, milliók munka

nélküliségének és bérlevágásának árán — ez történik nyugaton. Milyen
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rányban fejlődik ezalatt a Szovjetunió és a népi demokráciáik gazda
sága?

A Szovjetunió ötéves terve ellenállhatatlan lendülettel halad a meg
valósítás, sőt a túltejesítés felé. Ma már biztosnak tekinthető, hogy 
i terv teljesítése négy év alatt megtörténik. Az ipari bruttó termelés 1948- 
aan 18%-kal haladta meg a háború előtti 1940 évi színvonalat és 27%- 
tal volt nagyobb, mint az előző évben. A dolgozók reálbére 1948-ban az 
előző évi reálbérekkel szemben megduplázódott. Míg a nyugati államok
ban — az Egyesült Államokat is beleértve — a befektetéseket rohamosan 
hökkentik, addig a Szovjetunió mind hatalmasabb tempóban invesztál 
lemosok a termelési eszközök iparaiban, hanem most már a fogyasztási 
cikkek iparaiban, sőt a lakásépítés terén Ls. Az ötéves terv négy alatt 
történő teljesítéséért mindjobban szélesedő szocialista munkaverseny 
folyik. A munkafolyamatok mechanizálása, különösen a nehéz testi- 
munkát pótló gépek bevezetése egyre nagyobb méreteket ölt. Az ipar és a 
mezőgazdaság tervszerű egybehangolása soha nem képzelt távlatokat nyit 
meg és a természet átalakításának gigászi sztálini tervét teszi lehetővé: 
i sztyeppék erdősítését.

A Szovjetunió példáján a népi demokráciák tervszerű gazdasági fej
lődése is a dolgozók életszínvonalának állandó emelkedését biztosítja. 
A lengyel ipar 1948-ban 110%-ra teljesítette a tervet és a termelés 50%- 
kal haladta meg a háború előtti színvonalat. Az ipar részesedése az ország 
össztermelésének értékében a békeévek 45.5%-áról 64%-ra emelkedett. 
A vetési tervet 102%-ra teljesítették; az összvetésterület 14.3 millió hektár 
volt. A mezőgazdaságban foglalkoztatott traktorok száma az előző évhez 
képest 20%-kal emelkedett és 13.500-ra rúgott. A kenyérgabona összter
melése ennek folytán 9 millió tonnára emelkedett. A költségvetés 95 mil
liárd zloty többlettel zárult. A külkereskedelem meghaladta az 1 milliárd 
dollár és 57%-kai magasabb volt, mint a háború előtti utolsó évben. 
Az árak az egész évben stabilak voltak és ez év január 1-én teljesen meg
szűnt a jegyrendszer. Különösen intenzív a Szovjetúnióval és a népi 
demokratikus országokkal folytatott külkereskedelem, amely ma már az 
összforgalom 40%-át jelenti.

A népi demokratikus Csehszlovákiában, is lényegesen emelkedett a 
munkásság életszínvonala. 1933. februárjában kb. 1 millió munkanélküli 
volt az országban, míg a jelen Csehszlovákiája nem ismeri a munkanél
küliség nyomorát. A munkások reálbére átlag 40%-kal magasabb, mint 
a háború előtt volt. A progresszív adóreform a dolgozók terheit évi 6— 7 
milliárd koronával csökkentette. Az elsőrendű közszükségleti cikkek árá
nak leszállítása a dolgozók számára 6 milliárd korona megtakarítást tett 
lehetővé. 1948. végéig az ipari termelés üteme állandóan növekedett, 
az 1948-as tervet 102.4% erejéig teljesítették. Csehszlovákia ipari ter
melése 1948. őszén elérte az 1937-es színvonal 110%-át. A dolgozó pa
rasztok ugyanolyan előnyöket élveznek a csehszlovák népi demokráciá
ban, mint a munkásság. A traktorok és a különböző mezőgazdasági gépek 
és szerszámok árát ismételten leszállították. A mezőgazdaság gépesítése 
rohamos ütemben halad előre. Míg 1930-ban 3.700 traktor volt üzemben 
Csehszlovákiában és ezeknek is 96%-a a 20 hektárnál nagyobb üzemek
ben, addig a csehszlovák mezőgazdaság most 22.000 traktorral rendel
kezik, amelyek közül 62.2% állami vagy szövetkezeti tulajdon.

A lengyel és a csehszlovák népi demokráciák között szoros gazdasági 
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Együttműködés létesült, különösen az energiatermelő és a kohászati ipar 
terén. A csehszlovák ötéves terv keretében, amely ez év január 1-ével 
lépett életbe, hatalmas közös lengyel-csehszlovák szénbányászati és szén- 
kohászati kombinát alakítását tervezik évi 90 millió tonna szén és 4 
millió tonna acél termelőképességgel.

Mélyebb színvonalról indult, de megfelelőleg rohamosabb ütemben 
fejlődik a bulgár népköztársaság tervgazdasága is. Az Egyesült Nemzetek 
titkárságának ez év elején kiadott jelentése szerint Bulgária ipari ter
melése az 1939. évi szintet ma már 70.5%-kal meghaladta. A bolgár nép 
vásárlóereje 1939-hez képest csaknem háromszorosára növekedett. Az ál
landó új beruházások következtében a munkanélküliség teljesen meg
szűnt. 1949. második negyedében az elmúlt év hasonló periódusához 
.képest 20%-kai nőtt az energiatermelés, amely most az 1939. évinek 
duplája. Ugyanakor a széntermelés 36.4%-kai emelkedett. De nemcsak a 
termelés, a termelékenység is jelentősen nőtt, 1948. folyamán 18%-kal 
haladta meg a fejenkénti termelékenység az 1939-es szintet.

Románia egyéves népgazdasági terve is lendületesen halad a megvaló
sítás útján. A román ipar első évnegyedének tervét 107.3%-ban teljesí
tette. A terv az egész évre a román termelés 40%-kal fogja felülmúlni az 
1948-as számadatokat. Egyetlen év alatt 3 magas kemence és 2 Martin- 
kemence építése, a resicai kokszgyár termelőképességének megkettőzése 
van tervbevéve. Az egyéves terv keretében 1500 traktor készül, annyi, 
amennyit 12 évben összesen importáltak. A román mezőgazdaságban ma 
már 2500 traktor művel meg kb 1 millió hektárnyi területet.

. Albánia népgazdasága is gyorsan fellendült a háború befejezése óta. 
A vetésterület a felszabadulás után 1948-ban elérte a háború előtti terület 
234%-át. A Szovjetúnió segítségével elentős bányaipar keletkezett. A meg
művelhető föld 94.7%-a a dolgozó parasztság kezében van. Az 1949 50-es 
kétéves terv a terméshozamok átlagát 25%-kai emeli. A falusi szövetkeze
tekben a parasztság 37%-a tömörült.

Ez a néhány adat eléggé szemlélteti a Szovjetúnió vezette béketábor 
gazdasági fejlődésének sodró ütemét. Fölösleges ezek mellett az adatok 
mellett hazánk gazdasági fejlődését külön kiemelnünk, hiszen köztudo
mású, hogy csak a folyó évben munkásságunk reálbéremelkedése 20%-ra 
rúgott. Újjáépítésünk rendkívüli eredményeit ma már a legelfogultabb 
nyugati imperialista sajtó sem meri tagadni. A szembeállítás természe
tesen mindig szükségszerűen a felszínen mozoghat csak. A Nyugat válsá
gának és a Kelet fejlődésének statisztikai szembeállítása nem fejezheti 
ki azokat a mélyebb, emberi eredményeket, amelyek népi demokráciánk
ban lejátszódó lassú, de feltartóztathatatlan forradalmi folyamattal függ
nek össze: a munkásság és a parasztság felemelkedésével az államhatalom 
és a gazdaság vezető funkcióiba a Szovjetúnió példája nyomán. Ez a 
folyamat; az új értelmiség megteremtésének folyamata, már túlmutat 
Nyugat és Kelet gazdasági különbségeinek összehasonlításán és az osz
tályharc mélyebb áramlataiba világít be, A nyugati világ osztályharcait 
a munkásság és a parasztság mindinkább« a gazdasági válság fenyegető 
nyomásának és a kapitalista munkanélküliség neofasiszta kényszerének 
társadalmi légkörében vívja meg. A Szovjetúnió és a népi demokráciák 
munkássága és parasztsága hosszúlejáratú tervgazdasági építő munkával 
vívja harcát a hatalom birtokában, a nemzetközi imperialista támadó 
stratégia ellen, a béke védelmében.

Káldor György 
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I V A N  G O R A N  K O V A C S I C S
KÖLTÖ ES SZABADSÁGHARCOS ISMERETLEN SÍRJÁRA

«Nyugodj meg, elvtárs, bosszút állunk érted». 
(Kovacsics: Tömegsír, 1943.)

Napok óta rád gondolok, 
tömegsírod iszonyatára 
és zengő, fényes életedre.

Ezért hagytad el kis falud?
Versekkel tűzdelt falaid?
Az éjjel-szálló rímeket?

Ezért mentél fel a hegyékbe, 
hol minden lépés egy halál volt, 
s minden lépés — a győzelem?

Ezért hágtál a karsztokon 
a fényes új mezők felé, 
mik a jövőből illatoztak?

Ez lett a kivívott szabadság, 
melynek kapuit láncra-fűzve 
védte tested, ,,élő-lakat“?

Ez lett a kivívott szabadság 
a szerb hegyek között, a horvát 
mezőkön, dalmát partokon!

Mint alattomos, ronda pók, 
másszák meg szépülő hazáink 
a férges-lelkű árulók.

Ezer karjuk van — s egy szívük sincs! 
Nekünk a szívünk milliárd, 
s kétszerannyi sújtó karunk.

Most ébredj, Goran Kovacsics, 
tömegsír eleven lakója, 
zengd el rettentő éneked!

Hogy nőj jön itt a gyűlölet 
s összeforrjon a szeretettel 
népünk, hazánk, a Párt iránt.



Hogy nőjjön itt a gyűlölet 
s az el-nem-alvó bosszúvágy 
érted — és minden m ártírért.

Mindazokért, kik ott pihennek 
a szabadságharcosok földjében 
honnan kisarjad  a jövő.

Mindazokért, k ik  nem pihentek, 
s mentek a győzelem felé 
rongyként széttépett lábbal is!

És azokért m ár jóelőre, 
kiknek most gyártották halálát: 
Farkas, Gerő, Rákosiért!

És azokért, kik most születnek, 
is m ár anyjuk méhéből halálra 
várták őket a gyilkosok.

Rajkra m ár lesújtott a Párt!
Kitépte virágzó jövőnkből, 
mint rózsafák mellől a gazt.

Hallottad s borzadás fogott el, 
hogy burjánzott szavaiból 
a gazság vad növényzete.

Ezzel, vetnék be ők a földet 
a búza, rozs, virág helyett, 
ezzel (kötnék meg építő

karunkat, ebbe fojtanák 
újra-lélekző életünket.
Rajk m ár lehullt. — De nézd Titót!

Azért éltél, — hogy gyilkolhasson? 
Küzdtél, — hogy ő legyen a győztes? 
Azért haltál-e, —- hogy ő éljen?

Világlanak még nyomaid, 
s az erdők Táin vérrel írt 
jeleid m utatnak utat

a népnek, mely m ár ú jra  indul: 
szerb bányászok, dalmát halászok, 
s nagysiplkás bosnyák pásztorok



húzódnak feljebb, egyre feljebb, 
honnan Sztálin biztos szemével 
tündököl már a láthatár.

Már gyülekeznek a hegyekben, 
hogy újra lezúduljanak 
a gyilkos városok felé,

ahol te harcoltál halálig: 
az első Dalmát és utána 
a Montenegrói brigád.

19k9. szeptember 21.
Somlyó György.
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JELSZAVAK ES TÉNYÉK

A Z  I R O D A L O M R Ó L  É S  A Z  I R O D A L M I  B Í R Á L A T R Ó L
1 .

Sajtónkban a legutóbbi időben A. Szofronov ,,Beketov karrierje“ és 
V. Kozsevnyikov „Tűzfolyó“ című színdarabjaival kapcsolatban megjelent 
cikkek rendkívül nevelő jelentőségűek mind az írók, mind szervezetük 
szempontjából. E cikkek helyesen világítanak rá azokra a számottevő 
eszmei — művészeti hiányosságokra, amelyek A. Szofronov, V. Kozsev
nyikov színdarabjaira jellemzők.

Különösen figyelemreméltó az a körülmény, hogy e hiányosságok 
nem „újak“.

Melyek a legfőbb hibák A. Szofronov színművében? Mindenekelőtt a 
darab alapkonfliktusának mesterkéltsége, életszerűtlensége. A szerző nem 
ismeri eléggé a valóságot, amelyet ábrázolni akart. A karrierista Beketov 
leleplezése egészen véletlen jellegű, nem következik törvényszerűen társa
dalmi rendszerünk sajátosságaiból. A színdarab nem mutatja be vállala
taink társadalmi életét. És mindenekelőtt nem mutatja be a gyár párt- 
szervezetét, amely mint ismeretes, a társadalmi élet lelke.

Annak következtében, hogy hiányzik a pártszervezet szerepének 
ismertetése, az olvasóban helytelen elképzelés alakul ki az ifjú nemzedék 
(a Komszomol-tagok) és az idősebb nemzedék (a pártagok, a bolsevikok) 
közötti viszonyról a termelésben és általában egész életükben. A szerző 
ezen hibája annál kevébbé megbocsátható, minthogy az „Ifjú Gárda“ című 
regénnyel kapcsolatban éppen a közelmúltban került részletes megbírálásra 
hasonló jellegű hiba a sajtó hasábjain és az írószövetségben.

Azok a cikkek, amelyek A. Szofronov színművét bírálják, helyesen 
jegyzik meg, hogy a karrierista Beketov alakja sokkal élesebb, sokkal 
körülírtabb, mint szovjet embereink alakjai.

Az élet nem ismerése, művészeti igaztalansághoz vezetett. A munkában 
elkövetett hanyagság pedig még mélyebbre szállította le az alkotás mű
vészi értékét.

V. Kozsevnyikov színdarabjában mindenekelőtt szintén a drámai 
összeütközés életszerűtlensége és mesterkéltsége ötlik szembe. Kimutatható, 
hogy még a színdarabban felvetett „technikai“ probléma is elavult. A szovjet 
termelő munkások alakjai, akiknek a szerző elgondolása szerint a szín
darab főalakjainak kellett volna lenniök, nem élethűek, olyan vonások
kal rendelkeznek, amelyek nem találhatók fel a szovjet társadalom élen
járó embereiben. Művészeti szempontból is igen gyenge ezeknek az alakok
nak a rajza. Az emberek kigondolt, mesterkélt, nehezen érthető nyelven 
beszélnek.

A „Tűzfolyó“ című színdarab szintén az élet nem elégséges ismereté
nek és a nem kielégítő művészi munkának az eredménye,
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Rá kell mutatnom arra, hogy a hasonló jellegű hiányosságokra 
éppen a közelmúltban mutatott rá a SZK(b)P Központi Vezetőségének 
,,A drámai színházak műsoráról és műsorát megjavító intézkedésekről“ 
szóló határozata. E határozat kemény bírálatnak vetette alá azokat a szín
műveket, amelyek a szovjet embereket kezdetlegeseknek és félmüveitek
nek, ízlésükben és erkölcseikben nyárspolgáriaknak ábrázolják, s amelyek 
ugyanakkor a negatív szereplőket sokkal élesebb jellemvonásokkal ruház
zák fel, erőteljesebbeknek, határozottabbaknak és jobbízlésűeknek mu
tatják.

„Az események ábrázolása az ilyen színdarabokban — mondotta a 
SzK(b)P határozata, igen gyakran kigondolt és hamis, aminek következ
tében a színdarabok helytelen, elfordított képet nyújtanak a szovjet 
életről. A színházakban bemutatásra kerülő modern témájú színdarabok 
jelentős része művészieden és kezdetleges írásmódját tekintve szinte 
lompos és irodalmiatlan, ami arra mutat, hogy szerzőik nem ismerik 
eléggé az orosz irodalmi és népnyelvet.“

A határozat egyes szovjet színművekkel kapcsolatban rá is világít 
ezeknek a hiányosságoknak az okaira.

Mostanában egyes írók és bírálók azt a véleményt hangoztatják, hogy 
az irodalmi alkotások művészi színvonalának emelésére vonatkozó kér
dések állítólag a színikritikusok hazafiadon csoportjának leleplezése és 
az irodalomba beférkőzött hazátlan kozmopoliták csoportjainak szét
zúzása után vetődtek fel. E nézet magában foglalja azt a közvetett elő
feltételezést, mintha a múltban e kérdések feltevésének előjoga rendkívül 
a hazátlan kozmopolitákat illette volna meg. E nézet azonban rendkívül 
naív. A kozmopolita bírálók valóban igyekeztek magukat a művészeti 
színvonal „élharcosainak“ beállítani. Közvéleményünk, sajtónk, bírálatunk 
azonban elégséges meggyőző erővel mutatott rá arra, hogy mindez csak 
álarc, amelynek letépése után kiderül, hogy a kozmopolita bírálók szolgai 
módon hajlonganak a jelenlegi burzsoá művészet legtökéletlenebb alakjai 
előtt és lényegükben tudatlanok.

Közismert tény az, hogy az eszmei szempontból eltorzult burzsoá iro
dalom a művészeti forma teljes bukásához vezetett. Hogyan állna hát 
módjukban a kozmopolita pártütőknek, hogy az irodalom művészeti szín
vonalának emeléséért folytatott küzdelem harcosaiként szerepeljenek!

A szocialista esztétika kérdéseire vonatkozólag komoly utasításokat 
adtak a tanítóink — Marx, Engels, Lenin, Sztálin. A kommunista párt 
Központi Vezetősége irodalmi fejlődésünk egész folyamán többízben fel
vetette határozatéiban az írók előtt ezen kérdéseket.

Arról a világtörténelmi jelentőségű szerepről, amelyet a szovjet művé
szet és irodalom töltött be az emberiség művészetének fejlődésében, ki
tűnően beszélt A. A. Zsdánov, a „Zvjezda“ és a „Leningrad“ című folyó
iratokról mondott beszámolójában.

2 .

A szovjet irodalomtörténészek és bírálók igen sokat tehettek volna 
esztétikai szemléletünk fejlesztése érdekében, ha komolyan foglalkoztak 
volna a XIX. századbeli orosz forradalmi demokraták nagy irodalmi 
hagyományainak kritikai elsajátításával és átdolgozásával.

Az orosz forradalmi demokraták természetszerűleg nem juthattak el 
az irodalom pártszerűségének olyan értelmezéséig, amilyen uralkodó
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lett a szovjet írók között annak eredményeképpen, hogy Lenin és Sztálin 
részletesen kidolgozták ezen különleges fontosságú elméleti kérdést. 
Az orosz forradalmi demokraták azonban a múltban bárki másnál jobban 
kidolgozták azokat a kérdéseket, amelyek az irodalom társadalmi jelen
tőségét, a művészeti alkotásban az eszme vezető szerepét, valamint a művé
szeti forma és tartalom közötti összhangot illették s ezzel következetes 
és teljes esztétikai elméletet hoztak létre.

„Minden művészeti alkotást feltétlenül a korhoz, a történelmi kör
nyezethez, valamint a művésznek a társadalomhoz való viszonyában kell 
tekinteni. . . “ — így 'határozta meg Bjelinszkij az irodalom társadalmi 
helyét.

„Egy regény nagyobb vagy kisebb művészeti értéke alapeszméjének 
mélységéből, továbbá attól az erőtől függ, amellyel az alapeszme az egyes 
szereplőkben kibontakozik“ —• így értelmezte Bjelinszkij a művészeti
alkotásban a tartatom jelentőségét és az eszme szervező szerepét.

Bjelinszkij ugyanakkor, amikor rendkívül figyelmet szentelt a művészi 
szerűen átlátta a művészi forma jelentőségét az alkotásban, részletesen 
elemezte minden író művészi tehetségének sajátosságait és jellegét, s ebben 
az elemzésben elment a legkisebb és legfinomabb stílusbeli és nyelvi 
sajátságokig is.

Bjelinszkij ugyanakkor, amikor rendkívüli figyelmet szentelt a mű
vészi forma sajátosságai elemzésének, a legnagyobb gúnnyal illette „for
malista“ kortársait.

„ . . .  Az a művészet, amelynek nincs értelmi 'tartalma, olyan tar
talma, amely egy történelmi gondolatból fakad, mint azon kor öntudatá
nak kifejezője, csakis azokat elégítheti ki, akik a régi hagyományok 
szerinti művésziességnek eljegyzett kedvelői. Századunk különös ellen
szenvet táplál az ilyen művészeti irányzattal szemben. Határozottan el
utasítja a művészetet a művészet, a szépséget a szépség kedvéért elvet.“

Bjelinszkij pontosan meghatározta aiz irodalmi bírálat feladatait: 
„Történelmi bírálat esztétikai bírálat nélkül, ugyanúgy, mint az esztétikai 
bírálat történelmi bírálat nélkül — egyoldalú következésképpen hamis“.

A mai olvasó sem tagadhat ja le azt, hogy Bjelinszkij ezen megjegy
zései ma is időszerűek és a legteljesebb mértékben helytállóak. Számunkra 
az idősebb, de különösen a fiatalabb szovjet írónemzedék szempontjából, 
különösen fontos Bjelinszkij viszonya a művészi munkához. A művészet 
egyetlen fajtája sem „sajátítható el még egy lángésztől sem, nehéz, bősz- 
szadalmas munka, és ami mindennél rosszabb és kényelmetlenebb a ro
mantikusok számára, eleinte tisztán anyagi és mechanikus munka nélkül“.

Valóban, a művészi munka rendkívül alkotói erőfeszítést, a gondolko
dás majdnem fizikai értelemben vehető erőkifejtését és ugyanakkor kü
lönös türelmet és kitartást követel. És bárhogyan dolgozzék is a mai író 
— „a régi módon“ tollal, vagy írógépen írja is műveit — , soha nem éri 
el a szükséges pontosságot, az alakok élességét és érzelmi, kifejezésbeli 
teljességét, rajtuk keresztül pedig a gondolat teljességét és világosságát, 
ha nem írja át művét többször egymásután és nem hozza létre ilymódon 
annak mind tökéletesebb változatát.

A szovjet írók újítók az irodalomban, mindenekelőtt azért, mert 
történelmi állításban mutatják be a kommunista társadalmat és erkölcseit. 
S a szovjet írók éppen ezért a múlt bármelyik írójánál sokkal többet 
tesznek a művészi forma tökéletesebbé, gyönyörködtetőbbé tételéért, a 
szépért.
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A szovjet irodalomban már vannak olyan művészi minták, amelyek 
mögé fel lehet zárkózni, amelyektől lehet tanulni — kezdve a nagy 
Gorkij alkotásaitól. Az utóbbi évek folyamán számos olyan magas eszmei 
— művészi színvonalú alkotás került ki, amelyek különböző alkotói 
egyéniségű és különböző tehetségű írók munkájának eredményei. Példa 
kedvéért az idősebb írónemzedék prózai alkotásaiból nevezek meg néhá
nyat: „Az első örömök“ és „Szokatlan nyár“ K. F egy int öl, „A pusztai 
nap“ P. Pavlenkótól, „Elbeszélés gyermekkoromról“ F. Gladkovtól, 
„Abaj“ M. Auezovtól.

Természetes, hogy ezekben az alkotásokban is vannak bizonyos hibák, 
K. Fegyin. „Szokatlan nyár“ című csodálatos regényében, amely nagysze
rűen ábrázolja a szovjet társadalom különböző rétegeiből származó 
emberek életét, munkáját és harcát, a művészi alakokban nincsenek meg
testesítve a szovjet állam politikájának és hadisztratégiájának igen számot
tevő témái éppen az 1919. évvel kapcsolatban, amely a polgárháború 
döntő éve volt: a szerző e témát krónikaszerűen, újságírói megoldással 
juttatta kifejezésre. Az „Elbeszélés gyermekkoromról“ című műben, 
amely arról tanúskodik, hogy írójának rendkívüli tehetsége állandóan 
növekszik (ez nyer kifejezést a jellemek erejében és a jellemzések éles
ségében, valamint az elbeszélés kristálytiszta népi nyelvezetében), felesleges 
naturalista jelenetekkel találkozunk, amelyekben a művészi igazság át
engedi helyét az élettani igazságnak.

M. Auezov „Abaj“ című regénye, amelyből a kazán pusztaság levegője 
árad, amely a kazán nép múlt század második fele körülményei közötti 
életéből egy egész világot állít elénk, amely alakot emel a népét tanító 
kazán költőnek, monumentális rajzát adva, helyenként túlságosan elnyúj
tott. Ezenkívül, a regény első kötetében, mint erre már a bírálat is rá
mutatott, a nemzetségek harcát sokkal élesebben és sokkal részletesebben 
ábrázolja, mint a kazán szegényparasztságnak a gazdaságok ellen vívott 
harcát.

Mindennek ellenére a regény az utóbbi évek szovjet irodalmának 
egyik legszebb alkotása.

A következőkben megnevezek néhány könyvet a fiatalabb nemzedék 
íróinak tollából, akik a szovjet élet kitűnő ismeretét hozták magukkal, 
hiszen maguk is szervesen ebből nőttek ki. E csoporthoz sorolható M. 
Bubennov „Fehér nyírfa“, V. Azsajev „Távol Moszkvától“. P. Szemuskin 
„Alitét a hegyekbe vonul“ Sz. Babajevszkij „Az aranycsillag lovagja“. J. 
Malcev „Teljes szívből“, valamint A. Pervencev „Csillagod a becsület“ c. 
művei. E könyvek szerzőire jellemző az új átérzés, így művészi tehetség 
giik rögtön és spontán módon megtalálja a sajátos formákat a gondolatok 
kifejezésére. Azonban e szerzők közül többen nem eléggé nevelték ki 
magukban a művészi munkához nélkülözhetetlen kultúrát.

A megnevezett szerzők közül a legnagyobb alapossággal dolgozott 
hősei jellemének megformálásán, az írás technikáján és a környezet 
bemutatásán M. Bubennov és P. Szemuskin. Az írás iránti szeretet érezhető 
J. Maloevnál is. Azonban a „Teljes szívből“ című regény, ugyanúgy, mint 
ugyanannak a szerzőnek előbbi műve, a „Forró kulcsok“ arról tanúskodik, 
hogy J. Malcev még nem ért eléggé művei szerkezeti felépítéséhez.

„Az aranycsillag lovagja“ című regény szerzője nagy figyelemmel 
fordul a művészi írásmód felé, kifejezései egyszerűek, emocionálisak és 
költőiek. A szerző azonban még nem tanulta meg elválasztani a szükség
telent, a másodrendűt a fontostól és a regényben nélkülözhetetlentől:
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regényét jóval gazdaságosabban is meg lehetett volna írni. Babajevszkij
művében az összeütközésék még drámaibbak és még feszültebbek lehet
tek volna, minthogy sokkal drámaibb és sokkal feszültebb az újért vívott 
harc a kolhozok életében.

Rá kell mutatnom arra, hogy az alkotás megszerkesztése többnyire 
igen sebeszhető pont az idősebb és a fiatalabb nemzedékhez tartozó sok 
író munkájában. így például Azsajev „Távol Moszkvától“ című regényé
re, amely (a bemutatott események arányait tekintve) a legnagyobb mű 
az általános megnevezettek közül, szintén jellemző bizonyos kompozíciós 
renyheség — a regény végefelé a leírás krónikába megy át.

A. Pervencev „Csillagod a becsület“ című regénye, a melynek művészi 
kiválóságai elvitathatatlanok, ha szabad magam így kifejezni, „túl sűrűn 
lakott“, igaz, hogy kisebb értékben, mint előző regénye, a „Tűzföld“.

A regénybe, akár a rendelkezésre álló lakástérbe, ártalmas dolog több 
embert beköltöztetni, mint amennyit a „norma“ előír. A hiányosságra, 
mint ismeretes, a bírálat az „Ifjú Gárda“ című regénnyel kapcsolatban is 
rámutatott, Pervencev regényeiben túlságosan sok az olyan személy, akik
kel az írónak sem ideje, sem helye nincs részletesebben foglalkozni. Ez 
tehát azt jelenti, hogy e személyekre a regényben általában nincs szükség.

Az olvasók részéről komoly bírálatot vált ki F. Panfjorov „A legyőzöt- 
tek országában“ című regénye. E regényben, amely ugyanama szerző 
„Harc a békéért“ című előző, kitűnő regényének folytatása, valóban sok 
gyengeség van. Természetesen vannak benne előnyös oldalak is. Mint 
ismeretes, F. Panfjorov mindig inkább a korszerű témák iránt érez von
zalmat, az élet olyan kérdéseit és oldalait igyekszik megvilágítani és elő
térbe hozni, amelyekkel más írók nem foglalkoztak.

F. Panfjorov új regényében a német hátországot és az arcvonalat 
akarta bemutatni, a legegyszerűbb német lakástól Hitler barlangjáig, 
az egyszerű német katonától Hitler vezérkaráig, be akarta mutatni a szov
jet kémszolgálat hősies munkáját az ellenséges hátországban, a német 
kommunisták földalatti szervezkedését a hitleri állam ellen, továbbá azt a 
mozzanatot, ahogy a háború végén öntudatra ébred a német nép.

Ha figyelembevesszük, hogy a „Harc a békéért“ című regényben a 
szerző a mi arcvonalunkat és hátországunkat mutatja be, az új regényben 
pedig a szovjet emberek partizánharcát az ideiglenesen megszállt terüle
teken, egyszerre világos lesz előttünk, hogy valóban nagyarányú művészi 
elgondolással állunk szemben. „A legyőzöttek országában“ című regény
ben azonban a szerző nem tudta elgondolásait művészileg megtestesíteni. 
Beszélhetünk különálló többé, avagy kevésbbé sikerült jelenetekről, a 
regény azonban egészbenvéve a sietős, hanyag munka nyomát viseli ma
gán. A cselekmény sok mozzanatából hiányzik a megindokolás, a részle
tes magyarázat, a bizonyítás, ezért ezek mesterkéltnek tűnnek — az 
olvasó egyszerűen nem hiszi el a történteket.

Különösen a nyegle nyelvezet vonja magára a figyelmet. A regényen, 
ha nem is egy évet, de legalább még egy félévet kellett volna dolgozni.

Azok az olvasók, akik leveleikben megemlékeznek a regény gyenge 
oldalairól, majdnem egyöntetű véleményen vannak. Vasziljev elvtárs az 
Észt SzSzK Pjarnu nevű városából ezt írja: „Nehéz volna elhinni, hogy 
mindez, amit a regény leír, élő igazság. Vájjon nem túlságosan szokatla
nok-e a regény hőseinek kalandjai? Tatjána olyan gyárakban sétál, 
amelyeknek létezését a németek a háború legutolsó napjaiig titokban 
tartották. Nikoláj Korabljevet a németek vaskereszttel tüntetik ki, Vasz-
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jának pedig sikerül eljutnia egészen a birodalmi kancellári hivatalig. 
És mindez látható erőfeszítések nélkül, a nehézségek leküzdése nélkül, 
könnyen és egyszerűen megy . . .  A regény puszta koholmány lett, a szerző 
minden mozzanatot nyilvánvalóan saját maga talált ki. A koholtság érez
hető minden képnél, mipden jelenetben.“

Morozov elvtárs Sztárája Vicsuga telepről a következőképpen ír: „A 
,Harc a békéért1 című könyv után, amelyet mind növekvő érdeklődéssel 
és figyelemmel olvas az ember, szinte nem is hihető el, hogy a ,A legyő- 
zöttek országában' című regényt ugyanaz a szerző írta . . . Míg a ,Harc a 
békéért' élő hűséggel és reálisan írja le korunk valóságát, addig ,A le- 
győzöttek országában' — . . . .  kitalálás“.

Műveltségi szempontból magas színvonalú szovjet olvasóink helyesen 
ragadják meg azoknak a hibáknak fő okát, amelyek F. Panfjorev e regé
nyében olyan gyakran előfordulnak.

„F. Panfjorov nyilván sietett megjelentetni regényét. Panfjorov nem 
új ember az irodalomban, nem kezdő író. Annál sértőbb ránézve, aki a 
.Gerendák' című regényt írta, hogy újabb alkotásai megírásánál jóval 
kisebb követelményeket támasztott magával szemben" — írja Vasziljev 
elvtárs.

Az idősebb nemzedékhez tartozó írók hanyag munkája gyakran igen 
rossz hatást gyakorol az irodalmi ifjúságra. A „Szovjet író" kiadó által a 
közelmúltban megjelentetett elbeszélésgyiijtemény, A. Cserkaszov „A szibé
riai oldalon" című műve, szinte hemzseg a naturalista részletektől, ame
lyektől az író művét könnyen megszabadíthatta volna, ha a kiadó együtt
működött volna vele.

Az új szovjet témakör jelszava alatt kiadóink és folyóirataink 
továbbra is igen sok nyers, elsietett, kapkodva és felületesen megírt müvet 
nyomtatnak ki.

Az utóbbi években kiadott könyvekben a szovjet költészet gyönyörű 
példáira akadunk.

Foglalkoznunk kell például M. Iszakovszkij „Versek és Dalok" című 
gyűjteményével. Iszakovszkij 1942. óta, amikor a „Versed és Dalok" első 
gyűjteménye megjelent — alig 15—20 költeményt hozott nyilvánosságra, 
s ez a tény már magában is jó jel. Valamennyi versét mély líraiság hatja 
át, nem véletlen az, hogy közülük igen sokat megzenésítettek, s ma a 
szovjet emberek milliói éneklik azokat.

M. Iszakovszkij versei érett és mesteri művészet gyümölcsei. Versei 
pontosak és egyszerűek. Elég talán utalni olyan általánosan ismert költemé
nyekre, amilyen az „Orosz nőnek" a „Hol vagytok, hol vagytok ti barna 
szemek“, „Jobb semmit, minit virágot", „Újra szomorú a mező", „Hajnalig 
minden lefagyott", „Az első állomás“, „A harmatos réten", „Szmolenszki 
táj", „Beszélgetés a tornácon", „Vándormadarak szállnak".

E gyűjteményben a többinél valamivel gyengébb talán az „Éneik a 
Hazáról" című költemény, amelynek refrénje a „Transwaal" című régi 
énekből származik. A költemény M. Iszakovszkij többi munkáihoz hason
lóan művészi kidolgozású. Azonban a szovjet olvasót, a szovjet hazafit, 
aki kiállta a Honvédő Háború és a szocialista munka tűzpróbáját, már nem 
képes lelkesíteni az a gyengén kifejezett párhuzam, amelyet a költő a 
szovjet emberek hősies tettei és a „Transwaal" című dalban szereplő 
húrok tettei között van;

N. Tyihonov utolsó verseskötete, a „Grúz tavasz" szintén kétségtelenül 
szerzője magas költői művészetéről tanúskodik. E könyvben azonban nem



minden egyformán értékes. A „Rusztavi" című költeményben, példánk 
amelyben a költő eredeti elgondolása szerint Grúzia iparosításának és a 
népek testvéri barátságának témáját akarta összefonni, nem jut kifejezésre 
e téma egész nagysága, minthogy a költemény nem embereket mutat be, 
hanem sokkal inkább munkájuk anyagi eredményeit, — így e versnek 
külső leíró jellege van.

K. Szimonov „Barátok és ellenségek“ című versét a harcos politikai 
temperamentum, a versben hevesen és váratlanul előbukkanó politikai erő 
jellemzi. Egyes verseken azonban feltűnően észrevehető a sietség nyoma: 
a szavak nem mindig illenek pontosan a megfelelő sorba.

Sok tekintetben tanulhatnának költőink Sz. Marsak költői munkájából. 
Bármilyen műfajban alkotott is —, gyermekversekkel, műfordításokkal 
vagy gúnyversekkel — , mindig igyekezett egészen sajátos módon meg
oldani a témát. Az újságok részére írt kisebb terjedelmű gúnyverseiben 
mindig talál valamilyen kiélezhető mozzanatot, amelyre azután az egész 
verset felépíti. Sz. Marsak verse mindig rendkívül egyszerű és átlátszóan 
tiszta.

Sz. Scsipacsev, a csodálatraméltó lírai költő is igen aprólékosan és 
lelkiismeretesen dolgozta ki verseit.

N. Gribacsev „A ,Bolsevik' kolhoz" és „Tavasz a ,Pobeda‘-ban című 
költeményei jogosan találkoztak az 'olvasók igen magas értékelésével. N. 
Gribacsev azonban költői fejlődésének még csupán első időszakában van. 
A költészetben, akárcsak a zenében, az egyéniség nemcsak az új tartalom
ban, hanem a sajátságos hangban is mutakozik. N. Gribacsev még csak 
most tapogatódzik saját költői hangja után. Gyakran átveszi A. Kvardov- 
szkij hangját, amely idegen szájban azonnal észrevehető lesz, tekintettel 
arra, hogy A. Kvadovszkij versei sajátosan egyéniek. E versekben gyak
ran más költők hangját is halljuk.

N. Gribacsev „rossz napjain" sietős és hanyag verseket ír. Jó nevéhez 
ilyen versek nem méltóak.

Még egy példát idézek arra vonatkozólag, mi történik azzal a költővel, 
aki formalistáknak engedelmeskedve, polemizáló hévvel alkalmatlan for
mát választ, az új, szocialista témához. Sz. Kirszanovval történt meg ez 
„Hazánk ege" című költeményében. Egyes bírálók a költeményt annak 
idején „újítónak" minősítették. A mű formája azonban korántsem új. E 
forma az elvont stílusban író régebbi romantikus költőktől származik s 
jellemző rá, mint általában minden ilyen költeményre, hogy hiányzik 
belőle az ember. A szerző a szovjet hazafiság mélységét, a szovjet ember 
hőstettének nagyságát és halhatatlanságát akarta bemutatni. A költemény
ben azonban felhők, föld, eső, sőt motorzúgás is szerepel, ember pedig 
sehol sincs. A szovjet hazafiság tárgyát felváltotta az „élet és halál" el
vont témája. E költemény bizonyos részletében tehetséget árul el, egész
ben véve azonban elviselhetetlenül nyomott hangulatú. Az általam mondot
taknak nem szabad semmit elvenniük abból a tényből, hogy Kirszanov 
eddig sok jó szovjet verset írt.

Teljesen megbocsáthatatlan bűnt követett el. A. Adalisz hivatásos 
költő akkor, amikor „Keleti Óceán" című gyűjteményébe olyan ízléstelen 
és hamis verset iktatott be, amilyen az „Igazságtalanság és igazságtalan
ság", amelyben hazug egzotika és vulgáris utcai kifejezések találhatók 
egymás mellett, vagy olyan hosszú, unalmas és érdektelen költemény, mint 
az „Ott messze, messze, m essze.. ."

A szovjet drámairodalomban mutatkozó hibák ellenére is találunk
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ezen a területen sok tehetséges, valóban új megnyilvánulást. Ilyenek többek 
között E. Lavrenyev „Azokért, akik a tengeren járnak!“ B. Romasov, 
„Hatalmas erő“, K. Szimonov „Orosz kérdés“ és „Idegen árnyék“, N. Virl 
„Egy országban. . A. Szofronov „Moszkvai jellem“, A. Stein „A becsü
let törvénye“, A. Szurov „Zöld utca“ című színmüvei.

B. Romasov „Hatalmas erő“ című színmüvében a szovjet drámaírók 
közül elsőnek leplezte le a szovjet értelmiség egyes képviselőinek hajlon- 
gását a nyugati burzsoá kultúra előtt. B. Romasov színdarabját magas 
irodalmi érdemek teszik naggyá. E színdarabban azonban megtalálható a 
drámaírásunkra általában jellemző művészeti hiba: az egész személyi 
jellegű drámai „konfliktus“ — Lavrov professzor és a felesége közötti 
viszony — nincs kapcsolatban a színdarab alapvető társadalmi összeüt
közésével. A. Szofronov „Moszkvai jellem“ című sikerült színmüvére szin
tén jellemző ez a hiba: a társadalmi konfliktus már a harmadik felvonás
ban megoldódik, a színdarab főhőse és felesége közti személyi konfliktus 
azonban még a negyedik felvonásban is folytatódik E helyütt képtelen 
vagyok emléKeztetni Belinszkij azon kijelentéseire, amelyek értelmében 
a műben az egyes részeknek harmonikusan kell igazodniok az egészhez, 
az összes személyek szerepének elosztásában szigorú arányosságnak kell 
megnyilvánulnia, végül igen lényeges a teljesség és a lezártság. A művészi 
szempontból tökéletes drámai alkotásban minden konfliktus csakis egyik 
oldala, vagy egyik részleges kifejezése lehet a darab főkonfliktusának. 
Ott, ahol megoldódik az alapkonfliktus, meg kell oldódnia mindennek, 
ami abból ered.

íHa vannak olyan drámaírók, akik a miatt panaszkodniuk, hogy az új 
színdarabok állítólag keveset mutatnak be az emberek életének egyéni 
oldalából, ezért saját magukra vessenek. Az emberek életének egyéni 
oldalát ugyanolyan teljességgel és ugyanolyan erővel és teljességgel lehet 
bemutatni, amilyen élő igazsággal és mélységgel kerül felvetésre és oldódik 
meg a színdarabban a társadalmi főtéma.

Végül is mikor lát már hozzá bírálatunk szocialista esztétikánk élet- 
fontosságú elméleti kérdéseinek kidolgozásához? Felhívással kell fordulni 
a folyóiratok és újságok kiadóihoz és szerkesztőihez: „Ne nyomtassátok 
ki olyan bírálók cikkeit, akik a mű tárgyával kapcsolatban általános 
szólamokba bocsátkoznak, és egyetlen szóval sem emlékeznek meg arról, 
milyen a téma művészi megtestesítése. Miféle bírálat az ilyen.“

*

Hogyan fordulhatott elő az, hogy az SZK(b)P K. V. ideológiai kérdé
sekkel foglalkozó ismeretes határozatai után 3 évvel olyan hibák kerül
hettek bele munkánkba, amilyenek A. Szofronov és V. Ivozsevnyikov 
színdarabjainak hibái, hogy a tökéletlen és sokszor abszolút rossz munka 
olyaa példái adódhattak elő, amelyekkel az imént foglalkoztunk? És 
hogyan lehetséges az, hogy e művek nem találkoznak a kellő bírálattal?

Ennek mindenekelőtt és elsősorban az a magyarázata, hogy az iro
dalomban nem számoltunk le véglegesen azokkal a hibákkal, amelyeket 
az SZK(b)P K. V.-nek a „Zvjezda“ és a „Leningrád“ című folyóiratokkal 
foglalkozó határozata elítélt — hogy rokoni, ismerősi és csoportjellegű 
felfogások lettek úrrá az elvi felfogások fölött.

A tapasztalat azt mutatja, hogy amikor a Szovjet írószövetség titkár
sága és elnöksége, és az egész irodalmi közvélemény nem tárgyalja meg 
kollégiálisan az új irodalmi műveket, és abbahagyja*a kölcsönös bírá



latot, a szövetség alkotó munkájának színvonala rohamosan süllyed és 
befellegzik az önbírálatnak.

Az elvi bírálat és önbírálat kibontakoztatásának élharcosaként kell 
elöljárnia a „Literaturnaja Gazeta“-nak. Amint azonban A. Szofronov és 
V. Kozsevnyikov esete is mutatta, a „Literaturnaja Gazeta“ ezen a téren 
korántsem mindig helyezkedik elvi álláspontra.

Az elvi bírálat és önbírálat fellendítése legfontosabb kötelezettsége 
a bolsevik kritikusoknak, akiknek mindenekelőtt az összes következteté
seket le kell vonniok ebből az új, élő tanulságból.

Ezért: emelni kell az írószövetség alkotó, eszmei-művészeti munkájá
nak színvonalát; a folyóiratoknak és a kiadóknak emelniük kelil a köve
telményeket az írók munkájával szemben; fejleszteni kell az előrehala
dás bevált módszerét, a személyekre nem tekintő bírálat és önbírálat 
módszerét; az írószövetség valamennyi szervének munkájában fejleszteni 
kell a kollégialitást — ezek azok a feltételek, amelyek széles arcvonalon 
biztosítani képesek a szovjet szépirodalom további fellendülését és fejlő
dését. , •

A szovjet irodalom a kommunista párt, a párt Központi Vezetősége 
által nyújtott eszmei és szervezeti segítség, valamint Sztálin elvtárs irá
nyító útmutatásai eredményeképpen állandóan nő és fejlődik, A szovjet 
íróknak minderre nagy és lelkes munkával válaszolhatnak és kell is vála
szolniuk a világtörténelmi jelentőségű kommunista irodalom, olyan iro
dalom megteremtése érdekében, amely méltó lesz Lenin és Sztálin nagy 
korához.

A. Fagyejev
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TANULNI, DE NEM UTÁNOZNI!

Egy kezdő kritikus: Pitljár, bíráló megjegyzéseket fűzött az „Iro
dalmi újság1" hasábjain egy kezdő költő: Gornosztajev verseihez. Kir- 
szanov, a tapasztalt költő védelmébe vette Gornosztajevet és kijelentette, 
hogy a „A Kreml csillagai“ című költemény „a fiatal Majakovszkij- 
követö sikerült alkotása“.

Nos, az eset nem szokatlan. Két irodalmár különféleképpen méltá
nyolta a költő tudását, megegyezvén abban ugyan, hogy korszerű témát 
választott és hogy anyagára a szovjet költő szemével tekintett. A kritikus 
úgy találta, hogy Majakovszkij külső formáinak vak utánzása csak aka
dályozza Gornosztajevet. Kirszanov, a költő viszont azt állítja, hogy Gor- 
nosztajev e költői fogásokat nem egyszerűen másolta Majakovszkijtól, 
hanem a szó teljes értelmében magáévá telte s hogy ez helyes így.

A vita ezzel ennyiben is maradt. Kirszanov bizonyos elégedettséget 
érezhetett, hogy sikeresen védte meg a fiatal költőt, akinek müve meg
nyerte tetszését. De Pitljar is meg lehet elégedve, hiszen megtette a maga 
kritikai kötelességét. Igaz ugyan, hogy Pitljarnak talán rosszul esett, 
hogy Kirszanov, a tapasztalt költő nem nagyon volt válogatós a kifeje
zésekben, de ezzel mindenkinek számolnia kell, aki polémiába bocsátko
zik, azután meg ez csökevénye annak a fölénynek, amellyel a beérkezett, 
a „tiszteletreméltó“ költő szólni szokott a „kezdővel“.

Mindazonáltal Pitljar és Kirszanov vitája nemcsupán az ő magán
ügyük. Ez a polémia nem csupán Gornosztajevnek, a kezdő költőnek sor
sát érinti. Akár akarták a vita részvevői, akár nem, napirendre tűzték 
a mi szovjet korszakunk legnagyobb költője, Majakovszkij Vladimir 
alkotói sajátosságainak és hagyományainak kérdését. És ez sokkal na
gyobb horderejű kérdés, mintha csupán arról vitatkoznánk, hogy jó 
költő-e Gornosztajev, vagy sem. Ez az egész szovjet költészetet érinti, és 
lehetetlen a kérdés megvitatásába bele nem bocsátkozni.

Mielőtt áttérnénk a legfontosabbra, álljunk meg egy pillanatra annál, 
ami a vita alapja volt, Gornosztajev: „A Kreml csillagai“ című költe
ményénél. , ! I

Hogy írta? Nagysietve, hebehurgyán, ahogy éppen jött. Ez a hatal
mas, korszerű téma nem érdemelte meg a költő hányavetiségét, sőt egy 
ilyen téma megköveteli a forma maximális tökélyét. Ezt különösen meg 
kellett volna szívlelnie annak a költőnek, aki saját sorai szerint elvek 
követőjének vallja magát:

A költészet
olyan, mint a rádium.

Egyetlen grammjában
évek munkája van.

Egyetlen szó
rádium kitermeléséhez

Ezer tonna költői érc kell.
Majakovszkij, akit Gornosztajev mesterének tekint, a vers olyan 

elemének, amilyen a ritmus, óriási érzelmi és gondolati jelentőséget tulaj
donított. A szovjet költészetnek senki sem adott annyi új emlékezetes, 
váratlan ritmust, mint Majakovszkij. Mindeme váratlanságuk mellett is, 
Majakovszkij Titmusai csupán ritmusok voltak, vagyis ütemi összecsen-



gések. Gornosztajevnél sok olyan ritmussal találkozunk, amelyet Maja
kovszkijtól merített. És ez még nem baj. Gornosztajevnél itt-ott találko
zunk ritmusokkal, amelyeket Majakovszkij verselő elvei alapján alakí
tott ki és ez is helyes. A baj csupán az, bogy Gornosztajev viszonylag rövid 
költeményében mintegy félszáz olyan ritmusra bukkanhatunk, ahol 
hiányzik a legfontosabb: a helyes ütemi összecsengés.*

Ezek nem véletlen elírások, hiszen ezt tapasztalhatjuk a költemény 
jó kétharmadában. Kiderül ebből, hogy vagy sem kedve, sem türelme 
nincs a költőnek a költemény tökéletes formai kialakításához, vagy pedig 
— és ez éppenséggel nem a jobbik eset — a költő képtelen megérezni 
ezt a disszonanciát.

Majakovszkij költészetének erőssége sok egyéb között abban áll, 
hogy hasonlatainak, képeinek meghökkentő újszerűsége mellett is a 
költői kép mindenkor megérzi gondolati és érzelmi pontosságát. Maja
kovszkij költői képei mindig értelemszerűek és érzelmileg világosak. Itt 
azonban a tanítvány már nem követi a mestert.

A toronymászó Hrapov „ . . .  leemelte a csillagot. Megnézte tenyerén, 
sapkájával megtörölte“. Ezt mondja a Kreml csillagáról, amely több 
mint embermagasságú! „Fényével szívem felé fordítva jegyzőkönyvembe 
feljegyeztem és végighaladtam az új ötéves terv frontja előtt“. Gornosz
tajev itt ünnepélyesen akarta befejezni a fejezetet, de a szó iránti érzék 
teljes hiánya fordított eredményre vezetett s nem ünnepélyesen, inkább 
iskolás naivitással sikerült a befejezés.

Egész sereg példát hozhatnék arra, hogy a szerző mind gondolati, 
mind érzelmi szempontból mily téves, elhibázott, sebtében összekapott 
képekkel dolgozik. Nekem az a benyomásom, hogy ha Gornosztajev ily 
könnyelműen viszonyúk minden egyes sor értelméhez, akkor aligha 
tekinthető Majakovszkij komoly tanítványának.

Gornosztajev például ezt a hatalmas technikai berendezést, ami az 
új vasolvasztó kohó, így írja le:

A kohó vadonatúj ruhában 
Kezét

büszkén csípőre tette.
E sorokat idézve Kirszanov fejtegetéseiben a következő kijelentést 

teszi: „A Kreml csillagai“ című költemény Gornosztajevnek, a fiatal 
Majakovszkij-követőnek sikerült alkotása. Gornosztajev senki költői hang
ját nem utánozza, sőt éppen ellenkezőleg, felhasználja az új költészet 
teljes, hatalmas hangbeli gazdagságát, ugyanakkor megvan a maga ere
deti hangvétele. Tele van tudásszomjjal, költeményeiben érezni a mohó
ságot, hogy a szovjet emberek minden dolgát felölelje és elmondja. Le
írásai pontosak, képszerűek.“

Idézvén költeményének azon sorait, ahol a vasolvasztó kohót leírja, 
Kirszanov azt akarja bebizonyítani, hogy Majakovszkij költészete termé
kenyítő hatással volt a fiatal költőre. Nekem viszont úgy tűnik, hogy az 
az elhamarkodott kép azért is tetszik Kirszanovnak, mert a saját költé
szetére emlékezteti, amely pedig nagyon kevéssé hasonlít Majakovszkij 
költészetére. Amikor Gornosztajev azt írja a kohóról, hogy „vadonatúj 
ruhában kezét büszkén csípőre tette“, a költő íróasztalszobrocska nagy
ságúra kicsinyítette, amit Majakovszkij sohasem tett és amire sohasem 
oktatott.

* iAz orosz szöveg prozódiai elemzése nem fordítható.
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Ezután Kirszanov, hogy a fiatal költő érdemeit öregbítse, költemé
nyének utolsó sorait idézve:

„Munkálkodik az idő
Churchillek vesztén 

A Kreml harangjai 
Negyedóránként siettetik 
Mert

pontosak!
Megkondulnak, zúgnak 
elhallgatnak

újra felcsendülnek —
És tizenöt perccel ismét 
közelebb

a kommunizmus.“
Kirszanov erről azt írja: „Gornosztajev itt nemcsupán szemeink elé 

varázsolja, de a hangját is megjeleníti a Szpaszki óratoronynak. És egy
szeriben világossá lesz, hogy a versnek ezt az ábrázolatos zenei formáját 
maga a gondolat eredményezte. Izgalmasnak találjuk az egész versszakot 
meggyőző erejénél, hiténél fogva és mintegy érezzük a kommunizmus 
percről-percre való közeledtét!“

De vájjon így van-e? Elolvastam Gornosztajevnak a sorait, és éppen
séggel nem varázsolta a szemem elé a Szpaszkij-tornyot. Az a gondolat 
pedig, amelyet a Kreml harangjának zúgásával kelt bennünk és amely 
szerint „tizenöt perccel ismét közelebb a kommunizmus“, — ez a gon
dolat nem új, tucatjával lehet találni mását különböző költők verseiben. 
E versszaknak éppenséggel „ábrázolatos zenei formáját“ sem vettem észre, 
amelyet pedig „Izgalmasnak találunk meggyőző erejénél fogva“, Kirsza
nov szerint. Csupán azt vettem észre, hogy a fiatal költő ,„majakovszkij- 
san“ megtörte a sorokat, azonkívül akadozó ritmusait és azt a két sort, 
hogy a „Kreml harangjai... pontosak!“ —melynek összecsengése, mint 
az előző esetben is, nem Majakovszkij költészetére emlékeztetnek, hanem 
Kirszanov jólismert csengő-bongó költészetére.

Piti jár példát hoz fel Gornosztajev ábrázolatosságára a „Tula“ című 
költeményből.

Az erkélyt, a vezetéket, a bokrok tar ágait, —
„Nézd apám!“ —
A távírópóznák porceláncsigáit 
ökörnyál vonja be ..  .

Pitljar szerint ezek a sorok „a korai Majakovszkijra“ emlékeztetnek. 
A korai Majakovszkijból ezekben a sorokban csupán a hangszínezet 
fedezzük fel, az olyan szavak azonban, mint „ökörnyál“, vagy például a 
„fénypászmák“ ugyanebből a költeményből nem a korai Majakovszkijt 
juttatják eszünkbe, hanem Szeverjanyin Igor és Kirszanov erősen „film- 
szerűsített“ költészetét.

Gornosztajev kétségtelenül tehetséges költő, de írásai mind irodalmi 
ízlés, mind pedig a versírás elemi szabályai szempontjából nagyon sok 
kívánnivalót hagynak hátra. Mielőtt közreadták volna a folyóiratban, az 
„Október“ szerkesztőségének az lett volna a feladata, hogy rávegye a köl
tőt, hogy tisztítsa meg müvét a salaktól és a magasztos tartalomhoz 
méltó formába öntse. Kirszanov Szimjon és Gornosztajev más lelkes kri
tikusai pedig jobban tették volna, ha nem adják ki mindjárt a fiatal köl



tőt Majakovszkij apostolának költészetünkben. Ez nemcsak Gornoszta- 
jevnek ártalmas, aki most kísérletezik először nagyformátumú költői 
müvek alkotásával és az inaskodás időszakán még nem jutott túl, — 
hanem igen sok kezdő fiatal költőnkre is káros, akik most azt fogják 
gondolni, hogy Majakovszkij külsőségeinek utánzása a helyes út szovjet 
korszakunk legnagyobb költőinek követésében.

Az, hogy Kirszanov tollat ragadott Gornosztajev megvédésére, ez 
helyes. Nálunk igen keveset beszélnek és írnak Majakovszkij gyönyörű 
hagyományainak folytatásáról jelenlegi költészetünkben. Gornosztajev ál
lhatatosán, elvhű módon igyekszik folytatni Majakovszkij útját. Es úgy 
látszik, megvan a reménye, hogy sikerrel viszi véghez a vállalkozást. 
Ámde két költeménye sokkal inkább tartalmazza Majakovszkij merő 
utánzásának elemeit, mint eredeti költői tehetségének megnyilvánulásait 
azon az úton, amelyet Majakovszkij megkezdett. E második elem még 
oly szegény, az első pedig oly túlnyomó, hogy Kirszanovnak éppenséggel 
korai volna hadbaszállni Majakovszkij hagyományaiért és Gornosztajev 
költeményeit tűzni pajzsára. Cikkével nem használt a szovjet költészet
nek, inkább csak ártott Gornosztajevnek, aki majd kevésbbé fog törődni 
hibáival.

Ezzel Gornosztajev ügyével végeztünk és most áttérünk arra az álta
lános kérdésre, amelyet Kirszanov cikkében említ. Ezt írja:

„A mi nagy Majakovszkijunk költészetének hasonlóképpen közkincosé, 
költészetünk klasszikus formájává kell válnia. Ez a forma felvette magába 
az orosz vers minden tapasztalatát fejlődése során. Azt mondhatjuk, hogy 
Majakovszkij verselése a mai puskini vers! Oly nagy ennek a költészetnek 
ábrázoló ereje és oly mértékben egyezik benne a forma a tartalommal 
és a szocialista korszak szellemével, hogy nyugodtan állíthatjuk ezt. „Majd 
a cikk így folytatja: „Majakovszkij költészete az új társadalom klasszikus 
költészete és az is. marad, hiszen a szovjet költők versengésében ez a 
forma világosan mutatja fölényét a jövőt illetően is.“

Felületes pillantásra ez a megállapítás igaznak tűnik. Valóban, Maja
kovszkijnak költészetünk közkincsévé kell válnia. Való igaz, hogy Maja
kovszkij költeményeinek formája és tartalma megfelel a szovjet korszak 
tartalmának és szellemének. Ebben nincs vita. A vita ott kezdődik, ami
kor Kirszanov kezdi kifejteni a maga tételét Majakovszkij költői hagyó- j 
Hiányainak követéséről. Kirszanov szerint, — ha jól átgondoljuk e sok
szor hangoztatott tételét és ha arra gondolunk, hogy milyen eszközökkel 
veszi védelmébe Gornosztajev költeményét — csupán az Majakovszkij 
igazi követője, aki azon van, hogy megszólaltassa Majakovszkij utánoz- j 
hatatlan hangvételét, áradó szavának lírai sodrását. így kell értenünk, 
amit így fogalmazott: „Majakovszkij verseinek formája és tartalma 
elválaszthatatlanul eggyéolvad és ha Majakovszkij hagyományairól és i 
elveiről beszélünk, lehetetlen, hogy költészetével is ne foglalkozzunk“.

Majakovszkij költészetének formája és tartalma, mint minden nagy 
költőnél, tökéletesen egybeolvad. Ilymódon nem beszélhetünk alkotásának 
elveiről és természetéről, ha nem a forma és a tartalom egységéből indu
lunk ki. Ha azonban Majakovszkij hagyományairól és hatásáról szólva 
jelenkori költészetünkben, csupán Majakovszki j költészetét vesszük j 
figyelembe, akkor könnyen arra az eredményre juthatunk, hogy Gomosz-1 
tajeven és Kirszanovon kívül (aki ugyan erről nem beszél, de hallgató-1 
lagosan ideszámítja önmagát) — Majakovszkijnak más követője költé&ze- 
tünkben nincs.



Hiszen nem minden hátsógondolat nélkül állította he Kirszanov 
Pitljarral folytatott vitája során Tyihonov Nykolájt, mint Biok Alekszandr 
költészetének örökösét és Iszakovszkij Mihailt, mint Nykitin Iván költői 
hagyományainak letéteményesét. Ilymódon a két legismertebb, legnép
szerűbb szovjet költőt igyekezett szembeállítani Majakovszkij köitöi 
hagyományaival. Kirszanovnak nem volt elég bátorsága, hogy mindezt 
nyíltan megmondja, de egyhelyütt így szól: „más kérdés, hogy termékeny 
dolog-e jelenleg Biok követőjének lenni“ (Tyihonovról) — másutt pedig 
„Más kérdés vitatkozni egyesek elvi álláspontjáról“ — mondja (Isza- 
kovszkijról); és ezek a jelentőségteljes célzások magukért beszélnek.

Kirszanov Szimjon nem sokat törődött azzal, hogy bizonyítson is. 
Tyihonov hovatartozásának megállapításához elegendő volt két jelző azo
nossága; Iszakovszkij esetében pedig két sor összecsengése, ahol azonos 
a versmérték mind a két költőnél és az egyiknél előfordul az „anyóka“, 
a másiknál az „öreganyó“ kifejezés. Ha a bizonyítás e megkönnyített 
módszerére támaszkodunk, semmi akadálya, hogy magát Kirszanovot 
Szeverjányintól Báljmontig vagy a hírhedt Djágyi Mihejig, bármely költő 
követőjeként tüntessük fel.

Ha elvetjük a Kirszanov ajánlotta formalista recepteket annak a meg
állapítására, hogy mennyire eleven Majakovszkij költői hagyománya, 
akkor arra az eredményre juthatunk, hogy e nagy név körül a költő 
életében és halála után sem volt költészetünk oly néptelen, mint ahogy 
azt Kirszanov állítja. Sőt inkább az derül ki, hogy nincs egyetlen termé
kenyen dolgozó, alkotó szovjet költő, aki munkásságának egyik-másik 
korszakában ne tapasztalta volna magán Majakovszkij óriási újító mun
kásságának hatását, — Majakovszkijét, aki forradalmasította a költő 
tematikáját, problematikáját és kifejező eszközeit.

Egyetlen nagy költőnk, aki mély nyomot hagyott költészetünk törté
netében sem volt egyedül azért nagy, mert olyan utódokat, olyan követő
ket hagyott maga után, akik megismételték azt, amit már ő egyszer meg
csinált. Puskin titáni tapasztalataival megtermékenyítette Lermontov 
költői géniuszát. Puskin és Lermontov együttesen termékenyítették meg 
a nagy demokratikus költő Nyekraszov költői géniuszát. Az orosz költé
szet e három gigásza és azok hatalmas újító tapasztalata nélkül költésze
tünk történetében sohasem tűnhetett volna fel oly kiváló jelenség, mint 
Majakovszkij. De az első, a második, a harmadik és a negyedik éppen 
azért voltak nagyok, mert amikor átadták egymásnak az élenjáró hagyo
mányok szellemi stafétáját, a költészet örökét, eredetiségüknél fogva 
továbbra is mélységesen különböztek egymástól. Az az érzésünk, hogy 

^Majakovszkij, amikor híres jelmondatát a költőkről leírta: „Mennél több 
és különfélébb jó költőt“, a szovjet költők nagy családjára gondolt, akik 
egyek a szovjet valóság optimista támogatásában, de más-más hangvételük, 
más-más költészetük színe és egyéni ereje.

Majakovszkijt joggal tartjuk a szovjet korszak legjobb, legtehetsége
sebb költőjének. Ez az elismerés nem változtat azon, hogy minden szovjet 
költőnek költői fejlődése során az egész nép felhalmozott költészetére, 
költői értékeire kell, hogy támaszkodjék.

Hasonlóképpen Majakovszkij elismerése, mint legjobb, legtehetsége
sebb költőnké nem változtat azon, hogy költőinknek más nagy szovjet 
költők hatalmas, kollektív költői tapasztalatát is át kell vennie. Kirsza
nov Szimjon álláspontja azt a veszélyt hordja magában, hogy éles határ
vonalat von e kollektív költői tapasztalat közé és Majakovszkij alkotói 
hagyományát néhány formális költői fogásra egyszerűsíti.



Kirszanov formalista álláspontja Majakovszkij költői helyét és hagyo
mányait illetően kisebbíti Majakovszkijt magát, hadsereg nélküli tábor
nokká változtatja, elvégre nem számíthatjuk a Majakovszkijval szelleme 
szerint semmiképpen sem rokon Kirszanovot, aki költészetében eklektikus 
vagy még túlságosan nyers Gornosztajevet. Ha az volna a dolgok állása, 
ahogyan azt Kirszanov beállítani igyekszik, minden okunk meg volna az 
aggodalomra. Ha ez így volna, akkor — lemérve a szovjet költők egy 
jelentős csoportjának alkotását, akiket az olvasók nagy tömegei figye
lemreméltónak találtak (minthogy Iszakovszkij, Tvardovszkij, Tyihonov, 
Szimjonov és mások könyvei millió és millió példányszámban forognak 
közkézen az országban), —• vagy azt kellene elfogadnunk, hogy az ízlés- 
belileg fejletlen átlagolvasó megelégszik a költészet pótanyagaival, ame
lyek a költészet iskoláját kijáró néhány epigon állít elő, vagy pedig azt, 
hogy Majakovszkij helyének kijelölésénél irodalmunkban eiszámítottuk 
magunkat.

Valójában sem Majakovszkijval nem számítottuk el magunkat, sem 
pedig az nem áll, mintha bármelyik szovjet költő hervadó tradíciók 
epigonja volna. "Majakovszkij legjobb, legtehetségesebb költőnk volt és 
marad, de mellette és körülötte még egész sereg szovjet költőről beszél
hetünk, aki a maga egyéni útját járja a közös cél felé, amely a kommu
nizmus költészetének megteremtése. — Költői tapasztalataik párosítása 
Majakovszkij tapasztaltaival eredményezi azt, amit orosz szovjet költé
szetnek hívunk. Mint ahogy egész jelenkori szovjet költészetünket nehéz 
elképzelni Majakovszkij nélkül, úgy nehéz volna elképzelnünk Majakov
szkij egykori költőtársainak kisszámú társaságába, a LEF-be és a REF-be 
belesüllyedve.*

Minden igazi szovjet költő, aki költői munkásságában a mi szovjet 
valóságunkat tükrözi, Majakovszkij fegyvertársa és az ő alkotásának foly
tatója. És már annyit engedjen meg nekem Kirszanov Szimjon, de Issza- 
kovszkij Mihail, a szovjet költő, akinek dalait az élenjáró szovjet ember 
érzései töltik meg és a szovjet nép milliói éneklik, semmiképpen sem 
epigonja Nyikitin Ivánnak, akinek alkotói lehetőségei különben is korlá
tozottak voltak. És nem közelíti meg kevésbé Majakovszkij költői hagyo
mányait, mint maga Kirszanov Szimjon. Ugyanezt elmondhatjuk Tvardov- 
szkijról is, aki számára Kirszanov nyilván fenntartja Nyekraszov egy 
késői epigonjának a helyét.

Majakovszkij nem azért nagy. mert többé-kevésbé rékényszerítette a 
többi szovjet költőre egyéni hangját, vagy azért, mert általánossá tette azt 
a lírai műfajt, amelyben -'dolgozott, sőt bizonyos mértékig uralkodóvá a 
szovjet költészetben. Ez a költészet elszegényítése volna, nem pedig gya
rapítása, hiszen a költészetnek a dolgok természeténél fogva nemcsak lírai, 
hanem epikus műfajai, dalköltészete, stb. stb. van. Majakovszkij nagy
sága éppen abban áll, hogy nemcsupán számunkra, szovjet költők számára 
fogalmazta meg költeményeiben a kommunizmus tevékeny építőinek 
álláspontját, hanem gigantikus munkájával a szovjet költészet tematiká
ján és problematikáján, ritmikus lehetőségeinek és árnyalásának gazda

* LEF =  „Ljeviij Front ísszkuvsztvi1* (a művészet baloldali frontja). Mű
vészeti csoport, amely a bason,nevű folyóirat köré tömörült. A folyóirat szerkesz
tője 1023—24-ben • Majakovszkij volt. és közvetlen munkatársai Aszejev. Árvatov, 
Tretjaikov, Csuzsak és mások. A lefisták feladatúikul tűzték ki, bogy harcoljanak 
a klasszikus formák éden. résziben az akkor divatos futurizimus jegyében. Később 
a csoport meghasadt és Csuzsak vezetésével megalakult a REF, — a Művészet 
Forradalmi Frontja. (IA ford.)
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gításával és a jelenleg beszélt népi nyelvből merített egész sereg új kifeje
zésnek a költői nyelvbe való beolvasztásával merőben új lehetőségeket 
nyitott meg minden költő számára akármilyen műfajban dolgozzék is, 
akármilyen stílusban írjon is.

Mostani kis és nagy költőinknek megvannak a maga jó tulajdonságai 
és a maga fogyatékosságai. De valamennyien, ha tehetségesek és 
attól, hogy mértékes verseket írnak, dalszerű, vagy a beszélt nyelven írt 
könnyen pergő verseket, mindannyian sokkal tartoznak Majakovszkijnak 
— az új ritmusokért, az új rímekért, az új nyelvkincsekért, az ábrázolás 
új eszközeiért, nem beszélve alkotásuk alapvető elemeiről. És az például, 
hogy Lukonyin Mihail verseinek hangvételen és felépítésén Majakovszkij 
stílusbeli hatása szembeötlőbb, mint Iszakovszkij Mihail költészetén, ez 
legfeljebb csak mennyiségi, de nem elvi különbség.

Bizonyos vagyok benne, hogy a szovjet költészetben jelentkezhet 
még és jelentkezni is fog költő, talán nem is egy, aki nem az utánzók 
bizonytalan hangján nyúl Majakovszkij költői örökéhez, hanem bátran, 
egyenes folytatója lesz Majakovszkij szónoki lírájának. Egy ilyen költő 
feltűnését örömmel fogják üdvözölni mind az olvasók, mind a költők. 
Egy ilyen költő megjelenése semmiképpen sem fogja veszélyeztetni a 
szovjet költészet hangjának gazdagságát és műfajainak sokféleségét. 
Hiszen ez a sokféleség csak annál gazdagabban jelentkezik majd, hogy 
ha a kommunizmus felé közeledőben mind magasabbak lesznek majd 
népünk esztétikai igényei; és mennél sokrétűbb lesz körülöttünk maga a 
valóság annak teljes kifejezésére, annál inkább szükségünk lesz az orgona 
hatalmas hangjaira, a hegedű lírai hangjára, az összes hangok és árnya
latok eggyófolyó áradására, mint ahogy a szimfonikus zenekar sokféle 
hangszíne egyetlen akkorddá egyesül. Valószínűleg ezt akarta Majakov
szkij is, amikor ezt mondotta: „Mennél több és mennél különfélébb jó 
költőt!“

AJ. Szurlcov
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SZEMLE

A GAZDA SZEMÉVEL
Jegyzetek a Budapesti Nemzetközi Vásáriról.

A s z í n h e l y .

Ez a vásár akkor is szép, ha az ember be sem megy a kiállító csar
nokokba. Az egésznek az elhelyezése a rendelkezésre álló területek és 
felületek okos aránya, épületek és pázsitok kellemes ritmusa kívülről 
nézve is megkapó. Különös elismerés? Lehetséges, de hátsó gondolat 
nélkül való. Ebben a vásárban sétálni is jó és érdemes, még mielőtt az 
ember a kiállított árukig eljutna.

Elhinni is nehéz, hogy a régi időkben is ugyanezen a terepen ren
deztek nemzetközi vásárokat. Akkoriban minden zsúfolt volt, nézők, áru
sítók és portékák egymás hegy én-hátán, az ember a bódék fáitól nem 
látta az áruk erdejét. Valami rejtelmes okból takarékoskodtak a hellyel, 
a kiállítók pedig egyszerre mindent meg akartak mutatni, tehát se levegő 
nem volt, se távlatok. Arra senki sem gondolt, hogy a sok látnivaló 
agyonfárasztja a nézőt, jólesik neki, ha közbein-közben fehér falfelületet, 
zöld gyepet és kék eget lát. Az idei kiállítás rendezői ezt a vásárt való
sággal megkomponálták. Először is gondjuk volt arra, hogy a kiállító 
csarnokok ízlésesek, világosak, építészetileg is magasrendűek legyenek. 
Másodszor újra meg újra pázsitot iktattak az utak és az épületek közé. 
Harmadszor igyekeztek az egyes részleteket meghitté, kellemessé tenni. 
Az Állami lapkiadó pavillonjában terméskőfalak között, de a puszta ég 
alatt két-három kertiszék és egy asztalka. Mirevaló ez itt? Nyilván semmi 
köze a lapkiadáshoz. De a vásár rendezői úgy gondolták, megéri a pénzt, 
a tervezést, a fáradságot, hogy egv kedves, alkalmas helyen, kissé elke
rítve a vásárváros utcai zajától, pihenési alkalmat adjanak a látogatók
nak. Hogy ez éppen a lapkiadó pavilonja? Talán véletlen. Talán diszkrét 
felszólítás: Foglaljon helyet, szusszantson egyet és olvasgasson kissé a 
lapjaink között.

Ugyanez a gondosság és találékonyság nagyban: a nehézipari minisz
térium — kertben állítja ki gépeinek egy részét. Igen, kertben, melyet 
kőfal vesz körül. A kőfal belső felületén táblák, magyarázatok, előtte 
gépek, motorok, szerszámok. A háromszögalakú térség közepén fű, van 
hely, hogy az ember egy-két lépést hátráljon, a dolgokat messzebbről 
megtekintse, van alkalom, hogy szemét pihentesse. A kert közepén 
Andrási-Kurta János súlyos, izmos szobra, amelynek értékéből semmit 
sem vonna le, ha nem juttatná múlhatatlanul Vera Muhina híres sarlós
kalapácsos kettős alakját a néző eszébe . . .  (Attól, hogy a leány itt nem 
sarlót, hanem búzakalászt emel magasba, kevés ember gondol új címe
rünk szimbólumaira.) ;Külön elismerést ér délnél nek a vásár szobrai és
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reliefjei, ez utóbbiak közül elsősorban a mezőgazdasági részt bevezető 
nagyméretű kompozíció. Termelés és művészet végig az egész vásáron jól 
kiegészíti egymást.

Az á r u k

Mj mindenünk van! Az ember tízlépéseiriként felkiált és tulajdonos
nak érzi magát. „Micsoda remek gép ez a földgyalu“ — lelkendezik a pesti 
ember, aki e pillanatig azt sem tudta, van-e ilyen nevű gépezet, dé most 
így folytatja: „Mégis jó, hogy ilyenünk is van m á r .. .“ Mienk a traktor 
és a kombájn, mienk a színes selyem, a bundáscipő cs mienk az Argen
tínának szállított azúrkék autóbusz is. Régen vásárlók látogatták a pavil
onokat (kevesen) és bámész nézők (többen). Most csupa „gazda“ van 
itt, aki eljött, hogy megnézze, hogyan állnak dolgai.

Példa erre az Állami Áruház esete. Van áruház Pesten több tucat, 
nem is szólva a 'nem állami boltokról, még's a Vásár Állami Áruházában 
legsségcket vehet, hanem azért, mert tulajdonosi, gazdai érzelmeinek 
utat akar nyitni. A jelszó, itt valóság: valóban „miénk az ország“ 
és kézzel tapinthatjuk, szemünkkel láthatjuk mindazt, ami a mienk és 
mindazt, amit még ezután építünk magunknak.

Üj, ipari Linnének kellene lennie annak, aki az áruk bőségét és 
változatosságát rendszerbe akarná foglalni. Nemcsak miénk minden, de 
van is mindenünk és mindazt, amit az ország termel, előállít, alkot és 
tervez, elhozta ide. A kérdésre: „Mit láttál a vásáron?“, csak azt tudom 
felelni, kissé udvariatlanul visszakérdezve: „Mit láttál az országban?“ 
Láttam a mélypontot, ahonnan felemelkedtünk, láttam a hároméves terv 
alkotásait megörökítő táblákat szerte a földeken, hidak korlátain, duz
zasztóműveken és csatornák torkolatánál, műutak elágazásánál és gyár
épületek kapuján, kórházak előcsarnokában és iskolák homlokzatán; és 
Láttam a terv eredményeit feliratok és táblák nélkül is az emberek egész
séges arcszínén, a leányok színes nyári ruháin, dolgozó férfiak jólszabott 
öltönyein, bevásárló háziasszonyok átlátszó esőkabátjain, a kosarakban a 
húson, fehér kenj^éren, csengő gyümölcsön; az üzemekben új gépeken, 
kezünk alkotásain, a laboratóriumokban új szereken, fájdalmaink eny
hítésére — láttam mindezt és ennél százszor ̂ többet szerte az országban és 
láttam, láttuk most összegyűjtve, rendszerezve és megmagyarázva ezen a 
vásáron, mely felszabadulásunk óta legnagyobb és legátfogóbb dokumen
tációs kiállításunk is.

Az új Magyarország java alkotásai között ezúttal először szerepel 
méltó számban és méltó helyen a könyv. Először állítanak ki az államosí
tott kiadók és ki-ki igyekszik a maga „profilját“ kidomborítani. Az olvasó 
magyar embert ötletes grafikákban jellemzik a szép könyvtábláik alkotó
jának, Filo-nak ezúttal nagyméretű táblái, amelyek nem egy-egy 
kötetet, hanem egy-egy kiadót és egy-egv olvasótípust jellemeznek. Ezek 
Mailász Gitta üvegre apükált színes textilanyagjai mellett a vásár művé
szileg legmagasabbfokú termékei.

V e n d é g e i n k

Külön varázsa e vásárnak, hogy kellő helyet biztosít a Szovjetúnió 
anyagának és a népi demokráciáknak is. A szovjet-pavilon megmutatja a 
távlatokat, a szövetséges országok csarnokai a párhuzamokat. A szovjet 
szövőgép a kiállítás egyik „szenzációja“ az átlagnéző számára is; a szovjet



nehézipar termékeihez szakembereink járnak ámuiva és bizakodva a 
csodájára. Ámuiva, mert sok ilyet még nem láttak és bizakodva, mert 
nekünk is lehet ilyen.

A népi demokráciák csarnokaiban mindenki kedvesen, otthonosan 
érzi magát. Ugyanazt állítják ki szükségszerűen szükebb területen, mint 
mi az egész vásáron. Van az iparnak olyan ága, amiben előttünk járnak, 
van amiben mi jutottunk messzebb. Van olyan mezőgazdasági termék, 
amiből testvéri országainkban nő több, van, amiből nálunk. A laikus is 
láthatja, hogyan egészítik ki egymást a népi demokrácia országai, hogyan 
haladnak tervgazdálkodásunkban együttműködve, idegen segítség nélkül, 
a Szovjetúnió példáján és támogatásával az anyagi jólét és a demokratikus 
felemelkedés útján. A vásár eme részének határozott politikai nevelő
hatása van. E mellett — hiszen mégsem szeminárium ez, hanem vásár! — 
nagy a sikere a szovjet csokoládénak, keksznek, vodkának, lazacnak, a 
román káviárnak, a cseh sörnek, a bolgár gyümölcsnek, szőttesnek, a 
lengyel boroknak, halaknak.

A nyugati kiállítók is a budapesti vásár nemzetközi fontosságára 
vallanak.

A t á v l a t o k

A vásár mintegy összegezi, meddig jutottunk, mik az eredményeink. 
Tudatosítja a látogatóban, mit is ért ei az ország, mennyit is dolgozott ő 
maga is. Az élelmiszerpavillon terített bőségei láttára nemcsak jóleső 
érzés fogja el az embert: mindezt megvehetem, megehetem, gyermekeimet 
jóllakathatom, hanem az is: mennyit dolgoztam 45 óta énmagam mind
ezért. Ez a tudat jobbízű a vásár legízletesebb falatjánál.

Nagy érdeme a vásárnak ugyanekkor az is, hogy nemcsak lezárja a 
múltat és e jelen eredményeit összegezi, hanem megnyitja előttünk jövőnk 
távlatait is. Az ötéves terv céljait most mutatja először kiállítás. Az ipar 
fejlesztése most látható először teljes grafikonokban, képekben. A mező- 
gazdaság jövője, a szövetkezeti termelés eredményei és távlatai sok ember 
számára az eddiginél világosabban tárulnak fel. A büszkeség, amely a sok 
és jó áru láttára valamennyiünket elfog, olyan öntudattá fokozódik, amit 
csak a szocializmus útját járó népek fiai ismerhetnek. Két szemünkkel 
láthatjuk, mit hoz a jövő; Adyval mondhatjuk: ,.A szép holnapnak, meg 
nem érkezettnek, vagyunk királya, vagyunk büszke hőse“.

Látjuk, persze vásár nélkül is kirajzolódni jövőnket, de itt, tárgyak, 
képek és grafikonok között a vonások élesebbek és a színek teljesebbek.

Boldizsár Iván
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D I A L E K T I K U S  M A T E R I A L I S T A  T U D O M Á N Y  
V A G Y  I D E A L I S T A  S P E K U L Á C I Ó ?

Hogyan lehet a tudományosság leple alatt az áltudományt becsem
pészni társadalmunkba? Hogyan lehet ügyeskedő terminológiával törté
nelmet hamisítani, olymódon, hogy a cikk még közlésre is találjon, ma 
1949-ben, amikor egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a burzsoá, 
nyugati ideológiák elleni küzdelmet? Jó példa erre Hajnal István cikke 
(Válasz 1949. ő—6. szám). Ahány állítás, annyi ferdítés. S mentségül 
még a szerző tájékozatlansága sem hozható fel e téren, hiszen nem egy
szer idézi Marxot, szeret rá hivatkozni, nyilván olvasta is. Persze e Marx- 
idézetekben nincs sok köszönet. Látni fogjuk, szerzőnk hogyan idézi 
Maixot s főként azt, hogy mit idéz belőle. Hajnal megpróbál materialista 
maradni, amikor a gépek keletkezésének társadalmi feltételeiről beszél, 
megpróbál a kísérleti tudomány álláspontján maradni, amikor a gépek 
keletkezésének részleteit elemzi, de menthetetlenül a spekuláció talajára 
csúszik, menthetetlenül az idealizmus rabja lesz abban a pillanatban, 
amikor bizonyítani igyekszik. Hogyan történik ez? Mindjárt látni fogjuk.

A cikk címe: „Az első gépek“, még e kérdés tudományos elemzését 
ígérheti. De mi marad meg a tudományból Hajnalnál, aki az első mon
datokban elárulja reakciós hajlandóságait? Az alaptéma: a keletkező 
gépek és az ember viszonya. Ebben lenne anyag a kialakuló kapitalizmus 
csztálytermészetének kimutatásához, lenne elegendő adatmennyiség is a 
kapitalizmus törvényszerűségeinek elemzéséhez. A gép és az ember 
viszonya a kapitalista társadalomban, akár elején, akár végén, végső 
fokon nem egyszerűen a gép és az ember, hanem a munka és az ember 
viszonyát produkálja s ebből szükségszerűen következik a kapitalizmus 
osztálytermészetének vizsgálata, mint azé a tényezőé, amely az embernek 
a munkához való viszonyát döntő módon befolyásolja. Hol marad ez 
Hajnalnál, illetve hová csúszik el? Nála a gép és ember viszonyának 
legdöntőbb kérdése nem az osztályellentétek fokozódásában, a kialakuló 
kapitalizmus mind embertelenebb elnyomásában rejlik, hanem a gépek, 
a technikai fejlődés növekedésében. A dialektikus materialista elválaszt
hatatlannak tudja a kapitalizmus fejlődését, a gépek, a proletariátus fej
lődésétől, a metafizikus — akárcsak Hajnal — e kettőt önkényesen szét
választja. Külön fejlődnek a gépek és külön a kapitalizmus, a kettőt 
nem szoros kölcsönhatóis jellemzi, hanem egyszerű egyidejűség. De néz
zük csak meg közelebbről mit lát Hajnal a gép és ember viszonyából? 
Ezt írja: „Szinte általánossá vált vélemény, hogy a gépi mozgáshoz 
kötött önálló, alkotó jellegétől megfosztott munka a gépnek létfeltétele 
s még akkor is, ha az üzem a dolgozók köztulajdonába kerül (kiemelés 
tőlem A. T.), alig lehet ezen változtatni, a munkást csak a munkanap 
megrövidítésével felszabadult időben lehet emelni, magasabb szellemi 
képzéssel, társadalmi szereppel, kiszolgáló (kiemelés tőlem — A. T.) 
gyári munkájáért kárpótlásul.“ (357. 1.) A gép tehát — ismert motívum! 
—- megnyomorítja, kiszolgáltatottá teszi, elnyomja az embert, a munka 
és az ember viszonya idegenné válik, a munka elidegenedik az embertől 
—- a kapitalista társadalmon belül. De Hajnal mellékmondata utal arra, 
hogy a kapitalizmus túl, tehát a szocializmusban sem változik meg az 
ember és a munka viszonya, azaz tagadja a szocializmus ember
formáló hatását. Szerzőnk, aki „mély tudományosságában“ a puszta ténye
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két veszi csak figyelembe, nyilván elfelejti a Szovjetúnió munkahőseit, a 
sztahanovistákat, a magyar élmunkásokat, akik a szocializmusban, a 
népi demokráciában nem várták meg Hajnal professzor „felszabadító 
intését“, hanem mag.uk változtatták meg — a változott társadalmi lehető
ségeken belül — munkához való viszonyukat. A munka náluk —  becsü
let és dicsőség dolga — cikkírónknál rabság. A tévedés természetes 
eredője az, hogy cikkírónk nem veszi tudomásul a szocializmus eredmé
nyeit, megragad a burzsoá tudomány fogságában. Mit ér, ha ezután egy 
mondattal szinte kényszerből, odabiggyeszti, „a munkásújítók most fel
törő mozgalmának nagy jelentőségét“? Erről aztán tovább, az egész cikk
ben nincs szó —- de nem is lehet. Hajnal számára, bárhogy tiltakozik ez 
ellen, kedvesebb a kapitalizmust megelőző manufaktúra, mint a kapita
lizmust a magasabb termelékenység emberi öntudatával legyőző szocia
lizmus. Ha nem így van, akkor miért nem látunk csak egyetlen utalást 
is a szovjet munkásság, a szovjet dolgozók viszonyáról a munkához? 
Elméleti fontolgatások helyett, talán meggyőzőbb lett volna kimutatni, 
hogy a gép és az ember, a munka és az ember viszonya, a dolgozók fel
szabadult társadalmában,, nem a vak szükségszerűség, hanem e szükség
szerűség felismeréséből adódó szabadság — a természeti törvények fel
kutatása és az ember szolgálatába állítása jellemzi. Dehát szerzőnk szá
mára nem a szocializmus, hanem a kis kéziipar termelési rendje a jobb, 
mert ott az embert „még nem semmizték ki munkájának önállóságából 
és szabadságából, mint később a proletariátust“. (357. 1.)

Mi köze ehhez Marxnak, akire szerzőnk oly szívesen hivatkozik? 
Kiderül az idézetekből. Egyhelyütt Marx, mint a gépek keletkezésének 
egyik első kutatója szerepel — megelőzve Hajnalt — , aki (Marx) „szám
talanszor emlékezik meg az ősi munkaszervezetek méltányos vonásairól, 
felháborodással kapitalista szétrombolásukról, a nélkül, hogy közben a 
fejlődés útjának visszafordítására a legkevésbbé gondolt is volna“. (357. 1.) 
Persze szerzőnk csak azt az összefüggést felejti el, hogy Marx a korai 
társadalmak osztályelemzésénél veszi figyelembe az „ősi munka- 
szervezeteket“ és nem azok nagyszerűségét, hanem azoknak a fejlődésre 
való hatását mutatja ki. Második Marx-idézet, Arkwrightről, a szövőgép 
egyik tökéletesítőjéről van szó. Hajnal Marxot hívja sgítségül: „Marx 
őt minden feltaláló között a legnagyobb tolvajnak nevezi.“ (3641.) Har
madik Marx-idézet: „A munka olaj a lámpában, a szellem meggyujtja és 
világít vele.“ (371. 1.) S ha mindebből nem derül ki, hogy Hajnal pro
fesszor hogyan és miért idézi Marxot, akkor igazat kellene adnunk fej
tegetéseinek. De sajnos, kiderül. S ami még ennél is rosszabb, az is ki
derül, hogy Marx csupán neve kedvéért kerül ebbe az iskolai dolgozatba, 
nem érvelésének és dokumentációs anyagának felülmúlhatatlan gazdag
ságáért. Annál rosszabb a tényeknek — annál rosszabb Marxnak!

Hajnal természetesen nem feledkezhet meg a jövő perspektíváinak 
felrajzolásáról sem. De megint mi derül ki ebből? Lássuk csak. „Talán 
tökéletesedhet a mai technika annyira, hogy mindenkinek csak napi 
két órát kell dolgoznia a közszükségletek állítólagos (kiemelés tőlem — 
A. T.) kielégítése cé ljáb ó l... Méltó ez vájjon az emberi élethez? Vagy 
a nap többi hosszú szabad óráiban elégítsük ki egyéni alkotásvágyunkat? 
De ha ez a cél, ha ez a lényeg, miért nem kezdjük már most a munka 
szabad organizálásán a dolgot? Miért végigjáratni előbb az emberiséget 
a lélektelen technika útján? Felépíteni a technika óriási, racionális világ- 
szerkezetét s aztán csak mellette, elkülönülten próbálkozni az élet értei 
mének egyéni kielégítésével?“ (369. 1.)
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Ha valahol, ideológusunk érvelése itt lepleződik le legvilágosabban. 
A technika, „ez óriás lélektelen gépezet“, el fog nyelni bennünket 6 az 
élet értelme elsikkad valahol az ismeretlenben. Körülbelül ennyit jelent 
Hajnal professzor fejtegetése. Zavarja-e a szerzőt, hogy a „technika racio
nális világszerkezetét“ a társadalom kapitalista szerkezetének megváltoz
tatása nélkül kívánja felépíteni? Nem, ez öt nem zavarja. Mint ahogy az 
sem zavarja, hogy ismét szétválasztja a munka és az ember újonnan 
keletkező viszonyát és alapul mindenütt a kapitalista, elidegenedett 
munkát veszi. A jövőbe lát-e? A múltat sírja vissza! Az élet értelme szá
mára nem a munka nagyszerűségében, hanem csakis valamilyen spekula
tív individualista „filozófiában“ rejlik. A közösség, a társadalom építő 
munkája helyén az egyéni ember „munkától, géptől való szabadságáról“ 
álmodozik. A szocializmus helyett az anarchiáról. S mindezzel még- 
egyszer, hangsúlyozottan, ismételten szembeállítja a kapitalizmust meg
előző korszakok emberének szabadságát, amikor „régi társadalmias 
kötelezettségek voltak, azaz minden munkásnak joga (kiemelés tőlem — 
A. T.) volt a munkaeszközre, az önálló képzettségre és munkakörre. 
(369. 1.) És tovább: „Nem lehet igaz az a szörnyű ítélet a kézimunka 
társadalma fölött, hogy a tapasztalati munka és haladás kora már lejárt 
és valami egészen más korszak, a tudományé (iszonyú! — A. T.) kez
dődött meg a technikai haladás területén.“ (371. 1.)

Az ilyen állásfoglalásból más természetesen nem is következhetik. 
Számtalan példát hozhatnák fel a cikkből, amelyek szerzője tájékozat
lanságát, kapitalista, burzsoá tudós beállítottságát támasztanák alá. Így 
válik a manufaktúrából ideális társadalmi berendezkedés, így lesz az 
ember az örökkévalóságig gép szolgálja, így történik az, hogy a korai 
angol kapitalizmust nem a nyerészkedési vágy, hanem a „hivatásbeli 
becsvágy“ vitte előre. Van-e szó Hajnal cikkében a kapitalizmus osztály
természetéről? Persze, hogy nincs! Van-e szó a fejlődést előbbrevivő osz
tályharcról? Persze, hogy nincs. Tud-e valamit Hajinai a társad'alom for
málásának és tudományos elemzésének legmaibb forradalmi módszeréről 
a marxizmus-leninizmusról? Persze, hogy nem tud. Csodálkozhatunk-e ezek- 
után az eredményen? Persze, hogy nem csodálkozhatunk. Azt azonban 
megkövetelhetjük, hogy az ilyen és ilyesfajta cikkek tűnjenek el a ma
gyar tudományos életből, hogy a Szovjetúnió burkolt gyalázása helyébe 
a Szovjetúnió tapasztalatainak kiértékelése és elemzése lépjen, hogy a 
magyar társadalom népi demokratikus fejlődéséből, tudósainak ne a 
visszafelé való lépést követeljék, hanem elősegítsék annak előrejutását.

Aczél Tamás
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KRITIKA

M. Papava: 

PAVLOV

Athenaeum kiadás

Ez a könyv nemcsak azért aktuális, 
mert Pavlov, a nagy szovjet tudós 
centenáriumát ünnepeljük, hanem 
azért is, mert a népi kultúra megte
remtéséért vívott harcunkban szüksé
günk van arra, hogy lássuk: milyen új 
hajtásokat teremt a szovjet kultúra, 
milyen szintetikusan és magától érte
tődően teremti meg az újat a szocia-ista 
művészet. Papava könyve irodaimii 
forgatókönyv, film és irodalom keve
réke, a villanó kép és az érzékeltető 
szó egysége, a film pergő és a színpad 
feszülő drámai ságának párosítása, a 
filmkockák és a költészet ritmusának 
párhuzamos felhasználása. Somlyó 
György a mii előszavában joggál ha
sonlítja Papava irodalmi forgatóköny
vét az új éis csodálatos micsurini gyü
mölcsökhöz.

Irodalmi forgatókönyv.. , önkéntele
nül is az ellen [léteire, a nem irodalmi 
forgatókönyvekre, a kapitalista világ, 
& hollywoodi fertő szoemári urnáira kell 
gondolnunk, amelyek nyomtatásiban, a 
csillogó álarc, a festett kulisszáik, a 
kitenyésztett divák és sztárok nélkül, 
ha ez egyáltalán léhétséges, bizonyára 
még vissza taszítőbban hatnak, mint a 
vásznon. A Szovjetúnióban a forgató- 
könyvek nem keservesein összeeszká- 
biált, kiagyalt történetele, nem puszta 
ötletek, hanem ugyanolyan műgonddal, 
ugyanolyan elmélyüléssel íródnak, miimi) 
a legigényesebb dráma, regény vagy 
vers. A film művészete óriási tömegeik
hez szól, hatása a legközvetlenebb az 
összes művészetek közül. Ezért hasz-

nláJllja mákonynak a kapitalizmus és 
ezért lett magasrendű művészetté a 
Szovjetúniióban, ahol a kultúra a né
pért van. Ezért vált a forgatókönyv 
irodalmi alkotássá.

És ha kizárólag az irodalom szem
pontjából közelítjük meg Pápává Pav
lov életrajzát, ha csupán azt vizsgál
juk, hogy miként nyúl hozzá a szov
jet író egy nagy ember életéhez, újabb 
érdekes összehasonlításit tehetünk. Gon
doljunk csak a dekadens nyugati iro
dalom tucatszám gyártott regényes 
életrajzaira, ezekre a giccses, a nagy 
emberek és az álnagyságok életében 
egyaránt csak a szenzációt, a furcsát, 
az elkiilönböizőt, a valóságtól elruga sz
kodét szaglászó könyvekre, amelyek 
vagy meghamisítják, eltorzítják a hőst 
és mindenről beszélnek, csak a lényeg
ről nem, vagy olyan botcsinálta nagy
ságokról szólnak, akiknek semmi kö
zük az emberi haladáshoz és legfeljebb 
csak rikító életükkel, az emberiség 
ellen elkövetett bűneikkel tűntek ki. 
Ezeknek az irodalmi gyárosoknak 
mindegy, hogy Turgenyevről vagy VII. 
Edwardról, Goethéről vagy Mussolini
ról írnak.

Papava könyvében hiába keressük a 
szenzációt és mégis, milyen halálos 
biztonsággal tapint rá az író azokra a 
drámai, feszítő mozzanatokra, melyek 
Pavlov életét olyan izgalmassá teszik 
és erkölcsi magasságokba emelik. 
Azok a részletek, amelyeket a polgári 
giccsen nevelődött olvasó azelőtt «unal
masnak» szokott nevezni és éppen
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ezért a polgári könyvekben rendsze
rint kimaradnak, Papava müvében le- 
bilincseiden érdekesen halnak. Pav
lov mindenekelőtt tudós, a «tudomány 
bolsevikje*. Éppen ezért Papava erre 
helyezi a hangsúlyt. A színhely leg
többször a laboratórium, a feltételes 
reflexeik birodalma, ahol az emberisé
gért küzdenek. Nincs ebben a drámai 
elevenséggel pergő fümkölteményben 
egyetlen lényegtelen mozzanat sem. 
Minden fontos, minden szerves része 
az egésznek, a nagy életpályának, 
amely nemcsak Pavlov, a nagy tudós 
életpályája, hanem a tudományé, az 
orosz népé és az emberiségé is. Ez a 
tudós nem szakad cl a valóságtól, nem 
sajátságos csodalény, (hanem ember, 
aki zsenialitásával!, tudásával, akarat
erejével, harcos természetével emelke
dik ki embertársai közül, de lényegé
ben nem különbözik tőlük. Az orosz 
nép egyszerű gyermeke, a laborató
riumi szolga épolyan emibeni közel
ségben van hozzá, minit asszisztens
nője. A kettő hűsége ugyanazon for
rásból táplálkozik.

Papava művében nem a világitól el
zárt, laboratóriumi életet ismerjük meg. 
Egy nagy tudományos harcot élünk 
át, egy nagy tudós megalllkuvásnélküli 
harcát a tényékért. Ez a harc egybe

kapcsolódik a nép harcával. Pavlov
küzdelmét az idealista tudósok mora- 
disága és előítéletei elilen az 1905-ös, 
majd az 1917-es forradalom segítik. 
Pavlov lehetőségei csak a forradalom 
győzelme után bontakoznak kj igazán, 
amikor Lenin és Sztálin segítik tervei 
megvalósításában és a «tudomány bol
sevikje* találkozik az országépítő bol- 
seviíkokikríL Pavlov élete folyása közben 
megismerjük a kort és annak minden 
döntő problémáját. Néha csupán kis 
apróságokon keresztül látjuk az össze
függést, máskor pedig elemi erővel tör 
be a laboratóriumba a társadalmi való
ság.

Lenyűgöző erkölcsi erő sugárzik ki 
ebből a műből. Közelebb hozza a tu
dományt a néphez és a népet a tudo
mányhoz: a nagy ember életének a lénye
gét ragad,ja meg; ugyanakkor a finom 
árnyalatok, a lírai és drámai mozzana
tok sem hiányoznak. A maga élő való
ságában, emberi mivoltában, nagy 
tetteiben és mindennapi megnyilatko
zásaiban látjuk a nagy tudósit, oki 
«ultat talált az emberi agy velőbe>.

Rarta Lajos fordítása jól és szépen 
adja vissza az új műfaj sajátos és 
mégis egyszerű stílusát.

H a m s  E n d r e
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A n d r é  Stil:

LE MOT MINEUR CAMARADES 

La Bibliothéque Frangaise

Meg vágyóik győződve róla, hogy 
kritikus kollégáim közül sokan semmit 
sem írnak majd Andiré Stíl könyvéről: 
«Le mat milneur, camarad/es.. (A 
bányász szó, elvtársaim.. hogy egy 
ilyen könyvről nem lesz semmi mon
dani valló juk. Nem a mi szakmánkba 
tartozik, jelentik majd ki az «örök 
irodalomnak» ezek a specialistán, mely
nek mennyei birodalma jól körül van 
zárva, ahol a Kicsinyességről van szó, 
a Szerelelimiről és a Hitről — és őriz
kednek attól, hogy tárgyúikat ebből a 
világból merítsék, ahol az élet béke
időben olyan drága és háborúban 
olyan olcsó és ahol az 'ember (és ami 
a legérdekesebb: az olvasó is) csöppet 
sem irodalmiam, hétköznapi foglalko
zást űz. A isemmiittevők felüli és a nyo
morultak álul; közöttük semmi. Ez az 
ő irodalmuk, az egyetlen amit iroda
lomnak neveznek.

Ismerik ők jól a mesitersiégüket: a 
draimia'tiktát és szintakszist, Euriipidest, 
a három drámai egységet és a többit. 
Nem idegen éllőttünk semmíi, ami az 
irodalomhoz tartozik. Csak a való éllét
hez nincs semmi közük és ahhoz az 
irodalomhoz, amely a való életből szü
ntetik. Nincsenek tudatában annak, hogy 
a realizmus forradalmát, melynek most 
látjuk első megnyilvánulásait, ugyan- 
nzza'l a gesztusisiaíl ütasítlják el maguk
tól, mint amellyel a «vén szakái'.'laisok» 
uhaisíították vissza a romantikus iskola 
követőit, ök maguk a «Vén sízakálllo- 
siai» annak a világnak, amely irodal- 
mostól, filozófiástól mindenestől haló
dik, mely már csak ama képes, hogy 
hipokrita módon siránkozzék a maga- 
ok'ozta tragédiák felett és a impihírek- 
nék álcázza őket («újságpapír érzé
kenység» mondja André Stíl), annak 
a világnak, amelynek már sem ideo
lógiaijai, sem tana, sem hite, sem törvé
nye, sem ideálja. Mottóul André Stil 
Lefiche a Vie Ouvriére-iben megjelent

cikkének egy töredékét használja fel 
(jellemző úgye, drágám?): «Vannak él
tető szavak írja Eluard egyik versé
ben. — A bányász szó, elvtársialim, él
tető szó.. .» Ez igaz. De milyen szó 
élteti «őket»? Máir nem a haza és nem 
a szabadság, kivéve, ha a «vállalkozás 
szabadságáról» van szó.

«Ha az embernek nem kellene fegyel
meznie miagát, állandóan dühömgene...» 
mondja André Stil egyik hőse. Máls- 
hol így ír: «A Francois féle embereik 
haragja fákhoz hasonló. A fák növeke
dését nem látjuk és mégis Változnak. 
És ahogy terebélyesednek, egyre ke- 
vóslbbé hajladoznak a szélben...»

Növekednek, mély gyökeret ereszte
nek, változnak és a világ velük válto
zik, az a világ, amelly miár ApolLinairet 
sem ok nélkül untatta és amelynek 
romjai fölött a történész fogja csak 
megállapítaná annak a halálos csapás
nak a isúlyáit, amelyet a bányászsztrájk 
elfojtása mért rá. Mert most az egy
szer nyíltan meg kelteit mutatkozni, 
törvényt szegni, szemérmetlenül ha
zudni, börtönre vetni, gyilkolni — és 
mindezt miiért? A nagytőke megmen
téséért. És kit gyilkoltak a nagytőke 
megmentéséért? A bányászt. Azóta a 
bányász szó egyike azoknak a szavak
nak, .amelyek éltetnek és a viliág is 
fordult .azóta egyet. A napóleoni há
borúk utáni szélcsendben Balzac fel" 
fedezte Goriot-t, Crevelt, Rasíignneot, 
Stendhal Julien Soréit és a hervadt kis 
pármai udvart Az Ales-íi és Friminy-i 
puskatűz utáin André Stíl, a román 
tika forradalmára felfedezte a ma em
berét és azt, kinek miár a neve is éltet: 
a bányász!!.

De a régi viliág «szakállasai» éppen 
úgy, mint ahogy a francia vezérkar 
minden új háború előtt az előző há
borúra készül fél, ma a Comedíe Ho
rniamé diadalmas burzsoáziáját üdvöz- 
lük. Csodálatos regények — kiáltják S



ha Aragon így szól hozzájuk: íme a
kommunisták, vagy André Stíl azt 
mondja nekik: íme a bányászok, vagy 
Lafifcte emiieki&zteli őket: ilyem volt az 
ellenállás, ijedten kiállják: «vadé retro, 
politika», A valló élet neon az ő dol
guk, hiszen arról eddig a könyvekben 
nem esetit szó és miután a könyvek 
nem beszélnek iróla, ők elvetik azokat, 
akik beszélnek róla, akik el akarják 
mondani.

«Itt mindnn dolog szilárdan áll a 
talpán» — írja Andre Stil, kinek nyel
vezete természetes egyszerűségében és 
eleanezhetellen költőiességében régi da
lokra emlékezteit. «Propaganda» — vá
laszolják ők. És bizonyos szempontból 
igazuk is van A váltónak félelmetes és 
rettegett propagandaereje van. Miért 
nem mesélünk inkább egy gyökértelen 
és hazátlan anarchista bitang képzelet
beli szereimeskiedéseiről? Hiszen leírni 
egy a tőkés által épített ideiglenes 
munkás-lakótelepet olyannak amilyen, 
amilyenné lesz és ahogy pusztul: poli
tikai cselekedet. «Semmi sem öregszik 
gyorsabban, mint egy munkás-lakóte
lep. Kezdetben még szépek a kertek, 
zöldéinek a főzelékfélék, rózsafák és 
futónővények díszítik, a háztetők és a 
falak pirosak, a zsaluk zöidek — de 
néhány évvel később már haiovámnyá 
leit minden, a gliciniák elhervadnak, a 
rácsok rozsdásak, a padlózat lesüllyedt,

■ vagy lesüllyedőben van és a szól leviszi 
a tetőről a piros cserepeket. Az ablakok 
gyűrött függönyei mögött az enyészet 
megkezdte munkáját, valahogy úgy. 
mint fogban a szú.» Hát 'tehetne a bá
nyászoknak ebből a nyomorából, a 
bányászoknak ebből a hősiességéből 
olyan könyvet teremtem, amely nem 
hívná ki Jules Morh úr nemtetszését? 
Az a tény, hogv kihívja egy politikus 
nemtetszését önmagáiban politikussá 
avat egy könyvet.

Mit tehetünk, ilaa az igazság vádol? 
Mondjon le az irodalom az igazsanrö,, 
ment az leleplez egy rezsimet, vagy 
Sort egy politikai irányt? Nem jelen
tene egy nyen lemondás már önmagá
ban politikai állásfoglalást? És a kri
tikus szófogadóan forduljon e] az új

realizmus termékeitől hogy — tudo
mást nem véve a jelenről, a bányák 
mélyéről, a szolidaritás megrázó ere
jéről és arról az új érzésről, amely erő
sebb a szerelemnél és a barátságinál, 
amelynek ötvözetét magában hordja: 
az elvtársi szeretetről — az örökös 
„ez a kérdés fel sem vetődik“ választ 
állítsa szembe velük?

„Én is csak egy tanú vágyóik a többi 
között“ — mondja Stil egyik alakja. 
De Andre Stil nem „egy tanú a többi 
között“, líra ne m tisztafejű tanú sägte, ő, 
aki tökéletesen tudatában van tanú
vallomása értékének és tisztában van 
annak az új realizmusnak jövőjével, 
molynak ő maga; Jean Lafitte „Nous 
retoumerons cueillir les jonquilies“ 
című könyvével, André Fiilip „Michel 
Rondel“ című könyvével és Argon a 
„Les Communistes“ című könyvével 
a francra úttörői. A felületesség éppen 
nem erős oldala André Slil-nek és 
semmi sem lőhet nemesebb, mint az 
elbeszélő szerénysége és emberi büsz
kesége közötti ellentét. Szerénységében 
mindig félénk, mert elhillnetctlen való
ságról számol ibe, nyugtalanítja, hogy 
túl regényesnek Ihat és nem pontos 
ábrázolónak és mindig mérsékelt, 
hogy ne kockáztassa mondanivalójá
nak valószerűségót. Másrészt büszke, 
mert értelme biztonságot ad, persze 
értelmére büszke, nem önmagára. 
„Sehol máshol nincs meg ennyire a 
valószínűsége annak, bogy amit az 
ember egyről mond, mindre igaz 
legyen. Éppen ezért — ezt is megkell 
mondani — a szénnel teli föld regé
nyeik talaja is. Mindannyian tudják, 
milyen kévésén múlt, Ibogy nem ők 
lettek ennek a beszámolónak, novellá
nak, regénynek a hősei. Az a tény, 
hogy ebből a talajból azelőtt nem szü
letett jelentős regény, semmit sem bi
zonyít, legfeljebb szigorú kritikáját 
jelenti annak, ami ma még az iro
dalom. De erről húsz év múlva majd 
újra beszélünk. Hiszen a szenet is 
csak a XVIII. században kezdték bá
nyászni.“

Húsz év múlva? Ellenkezőleg* Most
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beszéljünk róla, éppen André
Stil könyvével kapcsolatban, amely 
„bemutatja a bányászokat Franciaor
szágnak“ és egyben olyan noveilagyüj- 
temény, amelyben nelnéz elválasztani 
az irodalmat a valóságtól, mert any- 
nyira letagadahatatlanul hiteles az 
egész. íme az új realizmus. Mint La- 
fittenek, Fnilipnek és Aragonnak, úgy 
Andre Stil-nek, a krónikásnak is csak 
el kell mondania a valóságot, hogy az 
egység kidomborodjék belőle. Ahol az 
érdekelitek tömege kívülről ezer ellen
mondást lát, ő egyszerűen beszámol, ő 
a társadalom titoknoka, ahogy Balsac 
is az akart lenni, és egyszerre minden 
világos lesz, beleértve a „feketepofá- 
júialk» (gueules női,rés) harcának egysé
gét Wazier beszédétől és a termelés 
csatájától kezdve a sztrájkig, és erre 
az egyenes vonalra rá van vésve min
den: a hősiesség, a sánták és az Leit
motiv, melyet senkinek sem szabad el
felejteni: „még a németek sem mentek 
ilyen messzire . . Andre Stil szemlé
letmód jia ugyanaz, ami A rago né, és 
Lafilte-é. Epikus, — az ellenállás 
eposza — a harcolók eposza — a bá
nyászok eposza. És precíz — termé
szetesen — és humanista, de az em
berrel magával foglalkozik és nem a 
belső szörnyetegekkel. A lélekelemzés 
független a befelénézéstől. („Sehol 
mádból nincs ennyi valószínűsége 
annak, hogy amit az ember egyről 
mond . . . “) Az emberek cselekedeteit 
olyan mozgató erőik magyarázzák meg, 
amelyek újak az irodalomban, de az 
életben nem. A cipész, aki megöli 
magát, nem volt gátlásos idegbeteg,

„egyszerűen“ szégyenkezett ahányszor 
pénzt fogadott el munkájáért. Szégyen- 
kezeit ahányszor vevőivel, eivtárssal, 
szomszéddal találkozott. Szégyenkezett 
ahányszor befejezett egy munkát. Szé- 
gyelte, hogy dolgozik, mert a talpalás 
mai ára mellett mindig azt kérdezte 
magától, „hogy vájjon azok, akik kö
rülveszik, nem vonják-e kétségbe be
csületességét?». Jerome, mindennapi 
életünk hőse, a fáradhatatlan militáns, 
egy a népből, az aki a történelmet csi
nálja, a legyőzhetetlen régi munkás, 
akiit mikor legyőznek, ezt nem egy 
„végzetes asszony“ segítségével teszik, 
hanem azzal, ihogy, Ina csak rövid 
időre is, korrumpálják a fiát, mikor 
annak egy időre el kell szakadnia elv- 
társaitól.

így a fa kiegészíti az erdőt, amelyet 
eltakart. És így a regény diadalmas
kodik az elhasznált irodalom felett, a 
kör (egészen kicsi kör) irodalma 
felett, amelynek középpontjában az 
Én Köldököm van és amelynek kiter
jedése nincs. Itt nem lelhet tévedés. Ha 
csak néhány sort is idézhettem, azok 
akik olvasni tudnak, láthatják, hogy 
Andre Stil tud írni.

Mindezek után előre is becsülésem
ről biztosítom azokat a kritikusokat, 
akik ennek a nehezen várt és mégis 
váratlan könyvnek megadják majd azt 
a tiszteletet, amelyet megérdemel. Mert 
e könyvet senki sem olvashatja a 
felfedező öröme nélkül, sem a nélkül 
a szent harag nélkül, amely, ha nem 
kellene visszagyűrni, sem szűnne meg 
soha.

André Wurmser
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A Z  O K T Ó B E R ]  F O R R A D A L O M  F É N Y É N É L . . .

Tegnap este nagy írótársaság» gyűlt egybe n Hunnia-filmgyár ve
títőjében. Egy időszerű feladat megbeszélésére jöttünk össze — de a fel
szólalások nyomán nagyon hamar elkanyarodtunk irodalmi életünk leg
izgalmasabb kérdéseihez. Miért van az, hogy irodalmunk sehogyan se 
lúd lépést tartani azzal a hatalmas fejlődéssel, amely politikai s gazda
sági téren végbement és végbemegy népi demokráciánkban? Miért van 
íz, hogy íróink vagy hallgatnak, vagy egyhelyben topognak s alig-alig 
udnak formáló, jó kézzel hozzányúlni mai életünk nagy kérdéseihez? 
Miért van az, hogy még azok is, akikben meglenne a tehetség mellett 
i jószándék, sőt a lelkesedés, legtöbbször vagy nem tudják ezt művekre 
/áltani, vagy helytelen utakra tévednek?

Sokszor, sokan elmondták már, de nem árt újra és újra elmondani, 
íogy író számára nem volt még soha alkotó alkalomban gazdagabb, szebb 
rilág, mint ez a miénk. Csodálatos dolog az, ami végbemegy ebben a mi 
u's országunkban. Tegnap még féllábbal a feudalizmusban, féllábbal a 
[.apitalizmusban élt népünk — ma pedig már a szocializmust építjük. 
Iánk is állnak Zsdanov szavai: *Mi ma már nem vagyunk azok, akik 
egnap voltunk s holnap már nem azok leszünk, akik ma vagyunk». Nem 
:sak a tárgyi világ formálódik, épül út körülöttünk rohamosan, hanem 
itformálódik egész népünk is. A tegnap még elnyomott munkásosztály 
na már vezetője népünknek s a vezető felelősség szinte egyedeiben is 
itgyúrja ezt az osztályt. A harc és a munka csodálatos energiákat Sza
ndit föl benne s új, nagyszerű tulajdonsággal bontakoznak ki. A Párt 
i bősök seregét hozza fel a mélyből. A sűrű, nehéz paraszti tenger is 
bozdul már, a jobbágyi «ősköd» foszladozik, a feudalizmus és a kapi- 
alizmus mesgyéjén vívódó paraszti létből seregnyi ember indul már a 
zövetkezeteken keresztül a szocializmus felé. Évszázados ideálok fosz- 
anak szét s új ideálok bomlanak ki, győzelmesen. A régi és az új szün- 
clen összecsapásából, viaskodásából drámák s hősköltemények izzó 
evegője árad.

Miért van az, hogy a mi irodalmunk mindezt nem tudja kifejezni?
» főleg miért van az, hogy nem tud, legjobb hagyományaihoz fölemel
kedve, - élen járó harcosa lenni népünk nagyszerű, győzelmes küzdel- 
nének?

Mondom: ezekről a kérdésekről vitatkoztunk — nem először s nyil
án nem is utoljára.

A problémákat fölvető, de megnyugtatóan semmit nem tisztázó 
ita után lepergették előttünk a Lenin életéről szóló dokumentum-filmet.

Nekem — s gondolom mindnyájunknak — nagy élmény volt ez
i film.
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Szimbirszk városa, ahol született s gyermekéveit élte Lenin. A Volg,< 
az ősi orosz folyó, az «E.j uhnyem» komor dallamát éneklő, hajót von 
tató nyomorult muzsikokkal s mögöttük a cári Oroszország százmilliós, 
sötét paraszti tengere. A národnvikok hamis úton járó mozgalmai s Le
nin bátyjának, a národnyik-forradalmár Alexandernek a kivégeztetése. 
A fiatal Lenin világos felismerése: «Ez nem helyes út, nekünk más úton 
kell járnunk!» Az orosz kapitalizmus, az orosz munkásosztály kialaku
lása. A földesúri és kulák uzsora miatt földönfutóvá lett paraszti töme
gek áradása a város felé, s a forradalmi erők, forradalmi indulatok föl 
zsúfolódása a gyárak, az üzemek, a proletárnegyedek munkástömegei 
ben. Lenin találkozása a forradalmi munkásmozgalom elméletével, a 
marxizmussal, találkozása s örök egybeforrása a munkásosztállyal. A 
Párt megalakítása, egy nagyszerű forradalmi élcsapat összekovácsoló- 
dása. Sztálin, Molotov, Ordzsenikidze, Szverdlov, Kalinin: egy forradal 
már «nagy nemzedék» felnövekedése a legforradalmibb orosz munkás 
osztályból. Börtön, száműzetés, harc és munka. Harc a cári terror ellen 
s az opportunista elméletek ellen. Az 1905-ös forradalom s annak véres 
legázolása. Börtön, száműzetés, emigráció s tovább, megalkuvás nélkül, 
harc az áruló, a megalkuvó elméletek leleplezéséért. Az «imperializmus 
és a proletárforradalom korszaka marxismusának» zseniális megalkotása. 
Az első imperialista világháború kirobbanása, a lövészárkok véres mé
szárszéke, az 1917-es februári orosz forradalom, Kerenszkiék árulása. 
Kornyilov ellenforradalma, a pétervári munkűsság hősi helytállása s a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme. A Téli Palota megroha
mozása, a proletár-gárdák győzelmes harca. Lenin és Sztálin s a nagy 
szerű Bolsevik Párt küzdelme a győztes forradalom megvédelmezéséérí 
Az angolok, amerikaiak, németek, franciák, japánok, a fehérgárdisták 
intervenciós háborúja, a Vörös Hadsereg megteremtése s helytállása. 
Lenin halála s Sztálin esküje Lenin ravatalánál. A szocializmus építésé
nek hősi esztendei, évszázadok elmaradottságának a leküzdése s egy új, 
magasabbrendű embertípus, egy új, magasabbrendű kultúra megszüle
tése. A fasizmus leverése s a népi demokráciák megszületése. A für»* 
végefelé látjuk, hogy a magyar, román, lengyel parasztok osztják a föl
det s hogy a népi demokráciák országaiban, a Párt, a munkásosztály 
vezetésével, hogyan indul el a szocializmus építése . . .

így, néhány mondatban még érzékeltelni is alig lehet, hogy a pergő 
filmkockák, az egykorú felvételek képeiből milyen nagyszerűen bomlik 
ki az emberiség új, igazi történelmének a kezdete, amely a hősi orosz 
munkásosztály, a hősi orosz nép harcaiból indult el, de nem állt és 
nem áll meg országhatároknál.

Ám nem is a filmet akarom én ismertetni, hanem arról akarok be 
szélni, hogy ahogyan így a vita s a film élménye összetalálkozott, valami, 
minden eddiginél erősebben, megvilágosodott bennem. Mégpedig az, hogy 
irodalmunk mindaddig nem tud komolyan előbbre lépni, amíg íróinkba#
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»ein tudatosodik az a hatalmas világtörténelmi fordulat, amelyről a film 
beszél.

Az új, a mai életünket kifejező müvek számonkérése során sokszor 
fölvetődött a «történelmi távlat» kérdése. Az tudniillik, hogy az író az új 
világ új eseményeiről csak akkor tudhat jól, kellő elmélyedéssel írni, 
ha meg van hozzá a «történelmi távlata». Ez, természetesen, nem igaz 
s ezt vallani a jobbik esetben tévedés, a rosszabb esetben sunyi kibúvó. 
A «történelmi távlat» problémája: álprobléma.

Soha nem esett szó azonban egy másfajta «történelmi távlat* hiányá
ról — arról, amit az előbb mondottam. Sokat sürgettük és sürgetjük íróin
kat arra, hogy merjenek bátran hozzányúlni a mai témákhoz -—, de nem 
sürgettük, nem sürgetjük eléggé arra, hogy mélyedjenek el annak a «tör
ténelmi távlatnak» a komoly átértésébe, átélésébe, amely nélkül mai 
világunkat megérteni s főleg híven ábrázolni semmiképpen nem lehet.

Nem jelszó az, hanem a legelevenebb valóság, hogy ami ma a mi 
országunkban, a mi népünkben forr, születik, alakul, az mind a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom eredménye.

Az Októberi Forradalom győzelme nélkül nem szabadult volna fel 
népünk a fasizmus és a feduálkapitalizmus elnyomása alól. Az Októberi 
Forradalom győzelme nélkül nem szűnt volna meg a nagybirtok, nem 
kezdhettük volna el a kapitalizmus felszámolását, nem építhetnénk a 
izocializmust, nem születne itt egy új nemzet. Ami gazdagítja, színesíti, 
írónak kínálkozó témák csodálatos bőségével népesíti mai világunkat — 
minden az Októberi Forradalom forrásához hajlik vissza.

S ezt újra, meg újra elmondani, erre újra, meg újra emlékeztetni, 
nemcsak politikai szónoklat vagy vezércikk témája, hanem íróink esz- 
■télésének fő anyaga kellene, hogy legyen.

íróink közül többen úgy próbálnak mostanában közelebb kerülni a 
ma valóságához, hogy elmennek az üzemekbe, 'leszállnak a bányákra, ki
mennek a gépállomásokra, a termelőcsoportok parasztjai közé. Ez, termé
szetesen, helyes — de önmagában semmiképpen nem elegendő. Sőt, a 
polgári irodalom hamis szub jektivizmusát tenyésztheti tovább, a szocialista 
realizmus jelszavának köpönyege alatt, ha az élményszerzésnek ez a for
mája nem egészül ki szervesen annak a nagy történelmi élménynek az 
anyagával, amelyet az Októberi Forradalom győzelme óta eltelt 32 esz
tendő jelent az emberiség történetében.

Illés Béla ezen a tegnap esti írói összejövetelen elmondotta, hogy 
amikor Örményországban járt, az egyik kolhoz klubjának a falán egy 
festményt látott: Sztálin teát ültet. Azon a vidéken tizenöt-húsz évvel előbb 
még vad homoksivatagok voltak s vad népnyomorúság pusztított — ma 
pedig gazdag teaültetvények vannak, jómódú kolhózparasztok élnek ott, 
a Sztálin vezette szovjet gazdaságpolitika eredményeképpen. Az örmény 
népi festő tehát megfestette Sztálint, amint teát ü ltet. . . Nem volt talán
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igaza Illés Bélának, aki azt mondotta, hogy a festményt teljesen reálisnak 
hitelesnek érezte? De igaza volt!

Nos, a mi íróink csak akkor tudják igazán hitelesen ábrázolni a mi 
munkásainkat, ha nemcsak az üzemekbe látogatnak el élményt szerezni, 
valóságot látni, hanem tudatosítják magukban azt a nagy történelmi él
ményt, hogy hőseik homlokáról az Októberi Forradalom sugározta az 
első tiszta fényt. A mi íróink csak akikor tudják igazán hitelesen ábrá 
zolni a szövetkezetekben formálódó új paraszt-típust, ha soha nem telei 
tik el, hogy Lenin fogalmazta meg az Októberi Foradalom másnapján a 
földről szóló «dekrétumot» s hogy Lenin útmutatása nyomán Sztálin 
jelölte' ki a mezőgazdaság kollektivizálásának az útját. . .

Tegnap, a vita és a Lenin-film együttes élményének a hatása alatt kii 
Ionos erővel éreztem azt, hogy irodalmunk nem tud tovább mozdulni 
mai földhözragadtságából, amíg íróink szeme be nem fogja azt a hatalmas 
történelmi távlatot, amit az Októberi Forradalom fénye mutat. Az lesz az 
igazi, gazdag élményforrás, ha ennél a fénynél meglátják íróink, hogy az 
Októberi Forradalomnak, a Szovjetuniónak, Leninnek, Sztálinnak, a kínai 
néphadsereg győzelmeinek, az imperializmus elleni harcnak, Tito árulá
sának, a Pártnak milyen közeli köze van ahhoz a valósághoz, amelyet 
ábrázolni akarnak s hogy mindezt ott érezni írásaikban, nem a magyar 

valóságtól való elrugaszkodást, hanem az ahhoz való felemelkedést jelenti 
A szocialista realizmus, a pártosság, a kczmopoditizmus elleni harc han
goztatott jelszavai is csak így kapnak értelmet, tartalmat.

Ma, az Októberi Forradalom 32. évfordulóján, a Nagy Forradalom 
fényénél, parciális viták helyett ezek felé a kérdések felé kell nekünk, 
magyar íróknak, fordítani a figyelmünket!

Darvas József
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E G Y  S Z Ó  S Z T Á L I N  E L V T Á R S H O Z

Nem várva hívást, feltartózhatatlan 
Tör fel szívemből, itt van ajkamon . ..
Hagyd, hogy am int jött, Néked általadjam,
Egyszerű szómat hagyd kimondanom.

Eljött a várt nap. Az idők megértek.
A nyugalom a földre visszatért.
Köszönöm, mit főd s karod a honért tett.
Köszönet sok-sok fáradalm adért.

Köszönöm Néked, hogy kiálltuk épen 
A harci próba súlyos éveit,
Úgy bízva Sztálin elvtárs erejében,
Ahogy szívünk tán magunkban se hitt.

A bizonyosság Te voltál, a zálog,
Hogy ki gáládul ránktör, elveszett.
Előtted mélyen meghajolva állok,
Míg megszorítom ezt a hű kezet.

S megköszönöm hűséged a hazához,
Hogy tudsz bölcs lenni, hitet vallani,
Hogy életed nagy, tiszta fényt sugároz,
Hogy igaz ember vagy — és az, ami.

Hogy a Kremlben fenn vigyázta néped 
Éber szemed, míg viharzott a vész,
Hogy mellettünk vagy, köszönöm Teneked 
S köszönöm, elvtárs, köszönöm, hogy élsz.

Fordította G á sp á r  Endre
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SZTEPAN SCSIPACSOV:

A Z  Ü S T Ö K Ö S

Akkor még cár ült rajtunk és sötétség, 
hóbundában a fáradt föld aludt; 
a csillagok fenn hunyorogva nézték 
a csöndesen szendergő kis falut.

Gyermek voltam még — az égbolt felét 
üstökös fogta át: lángtestű csóva, 
én meg, a sapkámat tarkóm ra tolva 
bámultam ezt a furcsa jövevényt.

De hirtelen m ár száguldott ío<vább
az égi vendég----elnyelte az éj — ,
teleszkóp sem találja meg nyomát.
De én tudom, bogy egyszer visszatér.

S ha felragyog m ajd egyszer tündökölve, 
ha fény-csóvája a világra süt, 
amerre elrohan s lenéz a földre: 
kommunizmus (köszönti mindenütt.

F o r d í t o t t a  K c p e a  G éz#
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A  C S E N D E S  D O N
A polgárháború eposza 'kozákföldön

1.
Solocihov nagy művészete abban nyilvánul meg, hogy egyszerre, együtt 

I és elválaszthatatlanul ábrázolja az általánost és a sajátost. Regényciklu
sában képet kapunk a polgárháború idejebeli falu átalakulásáról, a benne 

| harcoló belső áramlatokról; ugyanakkor azonban ez a falu a kozáktele
pülés legkülönlegesebb vonásait is elénk tárja, llymódon a nagy átala
kulás döntő évei, az első világháborút megelőző évektől egészen 1921-ig 

I a Szovjetúnió egy viszonylag kis szögletében mutatkoznak meg. Az ese- 
I menyek színtere, kevés kivétellel, ez a kis szöglet; az alakok, szintén kevés 
| kivétellel, lokálisak, a regény szelleme azonban sohasem lokális. Ez nem- 
I csak abban nyilvánul, hogy szakadatlanul belejátszanak az egész Szovjet- 
j únióban lezajló események, hanem főleg abban, hogy minden helyi törté- 
i nés úgy jelenik meg, mint az országos, sőt a nemzetközi események függ- 
I vénye. De az igazi általánosságot az alakok és sorsok meghatározottsága 
í adja meg, az, hogy a legkülönlegesebb alaknak sorsát végső fokon a tár- 
[ sadalmi forradalom döntő motívumai határozzák meg. A kozákfalu sorsa, 
{ belülről nézve is, a falu sorsa a szocialista forradalom harcának idején 
I az ellenforradalommal.

Solochov regénye tehát parasztregény. De már az eddig elmondotlak- 
[ hói is kiviláglik, milyen alapvető módon különbözik minden polgári 
| parasztregénytől. Az utolsó évtizedek dekadens parasztregényei a paraszt

ság életét a természet fetisdzálásán keresztül valamiféle .kozmikusságiba“ 
[ stilizálták s ezzel gyökerében eltorzították (Giono stb.). De még a régi 
I jelentékeny polgári realistáknál is (Balzac, Pontoppidan) egészen más tar

talmú és szerkezetű kép áll előttünk: a csalódás, a pesszimizmus, a per- 
I spektiváltság képe. És ezt a képet nem a szerzők egyéni ha jlamai hozzák 
E létre; ez a kép a komoly és igazságszerető polgári realistáknál pontosan 
I megfelel város és falu objektiv viszonyának a kapitalizmusban. Ezen a 
I téren is, mint a társadalmi élet minden területén, a szocializmus gyöke- 
■ rés változást hoz, s ez a változás tükröződik Solochov regényének tar- 
I taluiában és formájában.

Persze — s ez Solochov nagy érdeme —, ő itt sem ábrázol holmi békés 
[ Idillt. Legkevésbbé sem a regény kezdetén, amelyet a polgári kritika 
! hajlamos volt ilyen idillnek minősíteni. Holott itt Solochov drasztikusan 
| valósághű vonásokkal tárja elénk a kozák falu vadságát, kulturálatlansá- 

gát Még kevésbbé idillikus a szocializmushoz vezető út. Solochov eoosza 
I éppen a parasztság tévelygéseinek, ingadozásainak, látszólagos eltévelye

déseinek útja, egv egész osztály Odisszeája.
Ennek az Odisszeának szemoontiából jut különleges szerep a kozák- 

1 falunak. A Solochov leírta kozákfaluban sok a középparaszt, viszonylag 
; sóik a kulák, felette hatalmas a kuláik befolyása. Ezt növeli a kozákság 
I sa játos helyzete a cárizmuslban, mint privilegizált, a forradalmi mozgal- 
j mák elnyomására különlegesen kiképzett és nevelt katonaságé. Pensize 
ennek a régi állapotnak bizonyos aláaknázottsága már az első világháború 
'előtt is látszik. Ezeket a tendenciákat nagyra növeli a világháború hatása 
minid a frontokon, mind magában a falun. így jön létre, az általános 
paraszti elemeik szakadatlan kiemelésével a kozákfalu sajátos fornadal- 
misúga éts ellienforrada'Lmisá ga. Ezen az alapon lesz Solochov regénye az
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orosz falu eposzává a polgárháború idején: a falu eltévelyedésének és végűi 
hazatalálásának eposzává.

Ezek a körülmények határozzák meg azt is, hogy ebben a könyvben 
még nem jelenik meg előttünk az igazi szocialista átalakulás teljes pozi
tív jellege. (Soloehov ezt később Űj barázdát szánt az eke című regényé
ben ábrázolja) A kozák-Odisszea vége csak az lehet, hogy a falu meg
békéli a szocializmus végleges győzelmével; részben csak beletörődik, 
néha csak fogcsikorgatva törődik bele, belátja a különleges kozák út 
reménytelenségét. Igv a polgárháború kozák eposza még nem a szocia
lista átalakulás ábrázolása, „csak“ a proletárdiktatúra győzelméé a 
oaraszíi-kozák individualizmus, anarchia, a cárizmus hagyományai stb. 
felett.

Ebből a szempontból' a Csendes Don történelmi regény volt már meg
írása idején és ma még inkább annak hat. Természetesen csak abban az 
értelemben, amelyben — és ez vonatkozik minden igazi történelmi regényre 
— elmosottak a határok történelmi és jelent ábrázoló regények között. 
Az igazi történelmi regény azért értékes, mert a jelen előtörténetét adja, 
mert a nélkül, hogy a jelenből bármit is bellevetítene a mulHba, a nélkül, 
hogy a múltat modernizálná, a múlt társadalmi harcaiban megmutatja 
azt az utat, amely a jelenen keresztül a jövőbe vezet. Ha ez igaz minden 
igazi történelmi regényre, úgy még inkább áll azokra, amelyek a jelen 
közvetlen előtörténetét adják, olyan múltat, amelynek részvevői még élnek, 
még közreműködnek a jelen átalakulásában. Ilyen írásokban még a rendes
nél1 is nehezebb megvonni a határt történelmi és nem történelmi regények 
között; a történelmiség itt nem egyéb, mint a társadalmi átalakulás nagy
vonalú és összefüggő ábrázolása.

Ilyen értelemben a dija itt Soloehov a szocializmus előtörténetét a 
kozájkfaluban, a szocializmus alapjainak lerakását. Innen ered e regény 
nagy aktualitása: éppen sajátossága, a kozák különleges élet valósághű 
visszaadása ad ilyen monumentális képet azokról a nehézségekről, ame
lyekkel tele van a parasztság szocializmushoz vezető útja Az általános 
és sajátos ilyen egysége teszi Solochovot művének költőiségét és igazságát.

o

Az í'gv kitűzött feladat határozza meg az alakok kiválasztását és 
elrendezését. A regény főhőse Meljechov Grigorij jómódú középparaszf 
fia. Apja ama ravasz és konzervatív középparasztokhoz tartozik, akiket 
a legszorosabb szálak fűznek a kulákokhoz. Amikor Grigorijt kiházasítja, 
a ku’iák Komunov lányát kéri meg. Ideírjuk Soloehov pontos leírását 
a Korsunov-vagyonról. hogy az  olvasónak világos képe legyen a kozák- 
kutak helyzetéről: „Tizennégy pár ökrük volt, istállójuk i&le lóval, kan
cák a Provatszki-ménesből, tizenöt tehenük és többszázfőnyi juhaiyájuk. 
És volt még egyéb látnivaló a házuk táján. Maga a ház nemi marad a 
Mohovék háza mögött (Mohov a falu leggazdagabb kereskedője — L. Gy.)- 
hat szoba benne, a teteje vasbádbgból, a gazdasági épületek szép új tég
lával fedve. Pár holdnyi kert, mellette rét.“ Pjetro, Grigorij bátyja nor
mális, konzervatív, a hagyományokban felnőtt középparaszt kozák. Ha 
ezt a csoportot középnek tekintjük, úgy az egyik oldalon áll a fiatalabb 
nemzedékből Korsunov Miska, az ellenfoi radalmiságra predesztinált kulák, 
a másik oldalon Kosevoj Michail, szegényparaszt, Girigorij fiatalkori 
barátja, később sógora, akit a háború és a polgárháború bolsevikké formál.
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Grigorij azonban nem átlagos középparaszt kozák. Sorsa erősen 
egyéni, kiesik a falu átlagos életviteléből. Itt mindjárt látjuk Solochov 
igazi művészi erejét. Ahogy egész regényében megteremti az általános 
és a sajátos szerves érzéki egységét, úgy a főalakban is egyszerre és 
elválaszthatatlanul ábrázolja az általános paraszti, kozáki vonásokat és 
azokat, amelyekkel hőse kiemelkedik a falu átlagából. Ez messzemenően 
összefügg Grigorij egyéni sorsával. Fiatalon beleszeret Ax.injába, szom
szédjuknak, Sztepan középparaszt kozáknak feleségébe. Ez azonban nála 
nem futókaland, ahogy az a fiatal kozákoknál általános, hanem végzetes, 
egész életére kiható szerelem. Apja, mint láttuk, összeházasítja ugyan 
Korsunov Natalyával, de Grigorij rövid házasság után otthagyja feleségét 
és Axinjával együtt elszegődik egy környékbeli nagybirtokoshoz, Loszt- 
niokijhez cselédnek

Ez az egyéni sors emeli ki Grigorijt környezetéből ß Solochov nagy 
művészete abban nyilvánul meg, hogy éppen ennek a kiemelésnek segít
ségével dolgozza ki Grigorijban azokat a vonásokat, amelyek egyúttal 
tipikusain jellemzik a kozák falut is, amelyek következtében ő mint erő
sen egyénített és ugyanakkor tipikus alak ennek a történetnek hősévé 
vélhetik. Grigorij tehetségével is kiemelkedik az átlagos fiatal kozákok 
sorából. Sajátos egyéni sorsa növeli fogékonyságát új viszonyokkal, új 
helyzetekkel szemben, ellentétben ama kortársaival, akik a fiatal kozák 
konvencionális életét éllék. De ugyanez a sors bizonyos fokig gyöké eti
lénné teszi Grigorijt, s ez megnyilvánul aztán abban, hogy azok az inga
dozások, amelyeken a falu a polgárháború folyamán keresztülmegy, éppen 
az ő lelkében nyilvánulnak meg a legélesebb ellentétek egymásba átcsa- 
pásának formájában.

Ezt az egységet határozott egyénesítés és falusi tipikusság között a 
legvilágosabban látjuk Grigorij és Axinja végzetes szerelmében. Ha éle
tük egészét egyben nézzük, ez a szerelem éppen olyan sorsszerűén döntő, 
mint teszem a Karenin Annáé. De Solochov nagy művészettel mutatja, 
hogy hősei ennek a fővonalnak ellenére mindenképpen kozák parasztok 
maradnak. Amikor hallják, hogy Axinja férje vissza fog jönni a bevo
nulásból, az asszony arra akarja rábeszélni Grigorijt, bogy szökjenek 
meg együtt. Grigorij semmiképpen sem alkar: „Ostoba vagy, Axinja! 
Csak locsogsz, tocsogsz és egy okos szó se jön ki a szádon . . .  Hová men
jek én el hazulról? A földünkről nem mozdrulok egy tapodtat se. Itt a 
puszta, itt lehet léüekzeni. De ott? Tavaly apám magával vitt az állomásra. 
Majd meghaltam . . .  A mozdonyok bömbölnek, a levegő sűrű a szénpor
tó l .. . Nem tudóm elképzelni, hogyan élhetnek ott emberek, talán meg
szokták már azt a vastag fü stö t... — Grigorij köp egyet és leszögezi: — 
A faluból nem mozdulok.“

Még világosabban látszik Grigorij paraszttermészete, amikor kétségbe
esett eEenáFlása ellenére apja rákényszeríti a házasságra Korsunov Nata
lyával. Solochov így írja le találkozásukat a lánykérésnél: „Grigorij szeme 
pillanat alatt végigmustrálta, fejétől egészen szép karcsú lábáig. Úgy vizs
gálta, mint vevő a kancát vásár előtt. ,Csinos1 gondolta és pillantása ösz- 
szetalá’kozott a lányéval.“ És Axinja életében nem kevésbbé éles fordula
tok vannak: visszatér férjéhez és együtt él vele, a birtokon viszonya van 
a fiatal Lesztnickij-vei stb.

Solochov nagy művészete abban nyilvánul meg, hogy mindezek elle
niére, mindezeken keresztül hitelessé teszi számunkra Grigorij és Axinja 
szerelmének kivételes, végzetes voltát. Nem véletlen, hogy Grigorij végső 
összeomlása akkor következik be, amikor a polgárháború lezajlása után

891



Axinjáva] -együtt el alkar szökni távoli vidékekre, de Axinját útközben egy 
összecsapásnál egy golyó leteríti.

Grigorij sajátos sorsa következtében kialakult sajátos vonásokkal 
kerül ibe mint kozák a világháborúba. Első reakciója borzadás a háború
val velejáró embertelenségtől. Aztán alkalmazkodik az elkerülhetetlenhez, 
bátorsága, hidegvére lassan megteremti érvényesülését a hadseregben. De 
igazi háborús lelkesedés sohasem jön benne létre; a tisztektől kezdettől 
fogva idegenkedik, bizalmatlan velük szemben már a békeidőben is. így 
helyzetét már a hadseregben is ingadozás jellemzi: egyfelől a kozák elő
ítéletek, elfogultságok viszonylagos uralma, másfelől a folyton növekvő, 
akkor még gondolatba sem foglalt elégedetlenség.

Ezért nem tud Grigorij később sem teljes szívvel és lélekkel, igazán 
határozottan csatlakozni se a forradalomhoz, se az ellenforradalomhoz; 
ezért van nála a döntés pillanataiban pillanatnyi és pusztán egyéni motí
vumoknak olyan nagy szerepük. Persze ezek csak kirobbantó alkalmak. 
Döntő — és itt nyilvánul meg az általános — a társadalmi helyzet. Solo- 
dhov művészete éppen abban áll, hogy szélsőkig feszíti az egyénit, az ati
pikusát, az osztályból kiesést és kiemelkedést (ez Grigorijná] nemcsak az 
Axinja-szerelemben nyilvánul meg, hanem, mint látni fogjuk, katonai 
karrierjében is) és mégis mindenütt, mint döntő lelki, szellemi és erkölcsi 
tényező a társadalmi helyzet jut érvényre: a középparaszt, a kozák-közép- 
paraszt tehetsége, szabadságvágya és anarchista individualizmusa. Ezért 
lehet Grigorij éppen atipikusságában tipikus központi alak.

Ezt megerősíti viszonya a többi kozákhoz. Minden éles különbség 
ellenére rengeteg rokonvonás nyilvánul meg köztük; ezt elsősorban apjá
nál és bátyjánál látjuk, de a többi kozáknál is. Még azokban is fel
merülnek hasonló érzések és gondolatmenetek, akik később a forradalom 
oOdölára állnak. Csak — és ez megint mesteri — a hasonló társadalmi 
alap természetszerűleg a legkülönbözőbb emberekben is bizonyos fokig 
hasonló pszichológiát fejleszt ki, amit természetesen a kozákfalun belüli 
gazdasági különbségek gazdagon árnyalnak. Ezek határozzák meg Korsu- 
nov és Kosevoj polárisán ellenkező útjait.

De mindez még távolról sem meríti ki a kérdést. Ugvanaz a társa
dalmi alap, az egyéni fejlődések, az egyéni hajlamok különbözőségeinek 
megfelelően, különböző, szűkebb vagy tága'bb mozgási teret teremt a* 
egyes alakok cselekvési lehetőségei számára. Csak össze keli] hasonlítani 
Grigorijt bátyjával, Pjetróva! vagv későbbi tisztiszolgájával Prochor- 
ral, hogy ez világosan álljon előttünk. Grigorijt az teszi egyszerre 
a legegyénibb és a legtipikusabb alakká, hogy őnála a legnagyobb ez a 
mozgási tér; nála mind társadalmilag, mind egyénileg a szükségszerű inga 
dozások maximális fokon mutatkoznak.

Itt ismét éles ellentétet látunk a polgári regénnyel. Solochov 
íilakelrenidezése közeledést jelent az eposz belső felépítéséhez. Arról 
van szó, hogy a nagy epika központi alakja kiemelkedő vagy középszerű 
jellegű legyen-e. A középszerű bős Tom Jonas-tól kezdve Oblomovon ál 
egészen Flaubert-ig meghatározza a polgári realista regény felépítését, 
éles ellentétben az eposszal. Ez ellentét mögött az epikai forma szükség 
teteinek különböző teljesítése rejlik különböző fejlettségű és szerkezetű 
társadalmakban. A homéroszi eposzban a cselekmény közvetlenül társa
dalmi jellegű; a kiemelkedő hős összefogása a társadalmi cselekvés legki
emelkedőbb és ezért legjellemzőbb, legtipikusabb vonásainak. A tipikusan 
polgári regényt a privát elem uralma határozza meg; benne kifejezetten
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egyéni sorson, egyéni pszichológián megtörve, indirekte, sok közvetítő 
mozzanaton keresztül érvényesülnek a társadalmi fejlődés törvényszerűsé
gei. Itt a középszerű hős epikai funkciója az, hogy lakmuspapírként mu
tassa a társadalmi kémia változásait. Walter Scotfnál például a középszerű 
hős arra való, hogy ábrázolható, cselekményt teremtő kapcsolatot hozzon 
létre a társadalmi élet ellentétes végletei között. Nem véletlen, hogy a pol
gári regényben az alakok pozitív oldalról való ábrázolása a háttérben 
marad; a történelem vezető alakjai Walter Scottnál mindig csak mint epi- 
zódaliakok lépnek fél. Az ilyenfajta regénytípus szükségszerűen átalakul a 
szocialista fejlődésben. Ennek az átalakulásnak kezdeteit észlelhetjük 
Solochovnál.

Hangsúlyozzuk: kezdeteit. A szocialista realizmus elmélete nem arra 
való, hogy egyforma sémákat szabjon különböző fejlődési fokok adekvát 
ábrázolása számára. Más a szocializmus felé irányuló átalakulás és más 
magának a szocializmusnak felépítése. Solochovnál az új epikusság tragi
kus felé csillámló változatát 'látjuk (ennek részleteiről később), de ez 
már határozott megindulást jelent az új epika felé.

A döntő kérdés, mely az epikai mü egész szerkezetét meghatározza, az, 
hogy maga az epikai mozgás merre megy, hová érkezik. Ez éppen itt 
formailag is döntően fontos, mert az epikaii forma előírja, hogy elbe- 
szélés-technikailag is a vég már a meginduláskor adva legven. Sol'ochov 
rendkívül erősen érzi és érzékelteti az elbeszélésnek azt az alaptörvényét, 
hogy az író mindig már elmúlt eseményeket beszél el. Ez nála még a 
részletek felépítésében is megnyilvánul. Például előbb tudjuk meg egy 
Grigorijhoz küldött hírből, hogy felesége, Natálya, halálán van és csak 
aztán tárul elénk a haldoklás és a halál a maga részletedben. Ennek «az 
epikai törvénynek szigorú betartását egyaránt láthatjuk Homérosznál Is, 
Thomas Mann-nál is. Az elbeszélő, «aki az epika formai törvényei követ
keztében a vég alapján íria le az első szót, a vég felől kell hogy fényezze 
és árnyékolja minden közbeeső mozzanat jellegét, tempóját, duktusát. 
Ez a vég Solochovnál a szocializmus győzelme a kozákfaluban. Ebben az 
Odisczeában — és itt a döntő ellentét a polgári regénnyel szemben — 
hazatalál a hős

Ámde itt van éppen az átmenet — költőileg termékeny — ellentmon
dása, Solochov e művének sajátos jellege: a hős epikailag kettős, bár az 
eüilentmondásos kettősséget éppen az ellentmondás maga forrasztja dialek
tikus egységgé: a falu hazatalál, a központi alalk, Grigorij — aki éppen 
azért köizDonti alak. meri szélsőségesen, ellentmondásosan egyesíti magá
ban a kozákfalu legjobb és legrosszabb, egyénien tipizált tulajdonságait 
— végérvényesen eltéved, maga semmisíti meg saját fizikai és morális 
exisztenciáját. Grigorij a polgárháború befejezése után végleg elveszti a 
maga útját: banidlitaságba süllyed1. E zsákutca végén megtörik, kapitulál, 
elpusztul.

A Csendes Don eme befejezése annak idején nagy vitát váltott ki, 
amelynek főkérdéseiről később fogunk részletesen beszélni. Most a vita 
csak egy pontját ragadjuk ki: világos, Grigorij sorsát nem lehet bizonyos 
tragikus külsőségei ellenére, tragédiának nyilvánítani. A tragédia nem pusz
tán az egyén számára feloldhatatlan konfliktus, hanem az egyéni kon
fliktus mögött összeütköző társadalmi erők működnek és ennek a társa
dalmi összeütközésnek jellege határozza meg hogy valamely egyéni kon
fliktus tragédia-e, vagy sem. Minden igazi tragikus elbukásban tehát min
denekelőtt párhuzamosság nyilvánul meg az egyéni sors és az osztály-
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sors között; ezt látjuk Atigone-ban sőt III. Richardban is. A mi esetünk
ben azonban nem párhuzamosság tárul elénk, hanem ellentét: a falu 
megindul a szocializmus felé, Grigorij pedig kiesik ebből a fejlődésből; 
éppen az, ami eddig központi, mert a falut szimbolizáló átokká tette, 
az most excentrikussá válik. Hiányzik belőle a tragikusság általánossága; 
bukásában megszűnik osztályának képviselője lenni.

Ehhez hozzájárul még egy fontos és új motívum: a tragikus osztály- 
összeütközésben szükséges az elbukó fél relatív, mert a társadalmi-törté
nelmi fejlődés meghatározta jogosultsága; ezt Marx még az ancien régime-t 
illetőleg is elmerte a fejlődés egy bizonyos szakaszában. Ez az egyik 
osztálytárs adatomból a másik osztálytársadalomba való átmenet idején 
fennáll, a szocializmusban való átmenet azonban radikális változást idéz 
elő. Az immár nem ellentmondásosan magasabbrendű társadalom létre
jötte elveszi ellenfeleinek lehetőségét a relatív jogosultságé pátoszhoz. Nem 
véletlen — és ezt magában az életben az utolsó évtizedek számos jelen
sége megerősíti —, hogy a forradalom ellenségei képtelenek elvi és erköl
csi határozottsággal fellépni rossz ügyük védelmében, ahogy azt az 
osztálytársadalmak átalakulása idején az elhaló védelmezői még tenni 
tudták, ahogy azt megtette Antigone, Götz von Berliehingen, .Schiller 
II. Fülöpje, a Stuartok hívei Scottnál stb.

A Csendes Don kiemelkedő, nem középszerű főalakja tehát átmeneti 
jelenség. Már nem a polgári regény középszerű, lakmuspapír-jellegű hőse, 
bár ilyen elemek is vannak szükségképpen benne, hiszen így reprezentálja 
a kozákság ingadozásait a polgárháborúban, de ő éppen ezekben igazán 
kiemelkedik az átlagból, az osztály szélsőséges képviselője lesz; nem pasz- 
sjzivitásával, érzékenységével válik osztályreprezentánssá, hanem tetteivel. 
A polgári regény középszerű hőseivel események történnek meg, ők mesz- 
szemenően passzív szereplői valamely társadalmi folyamatnak. Grigorij 
objektive szintén inkább sodródik, mintsem igazán kezdeményezne, de 
— előbb kiemelt szélsőséges jelleme folytán — e sodródás az ő szubjektíve 
kezdeményező tetteiben fejeződik ki a legplasztikusabban. Másrészt és 
ugyanakkor: még nem az új szocialista epika tudatosan cselekvő hőse. 
Ezt a legvilágosabban látjuk, ha Fagye je vnek ugyanezt a kort tárgyaló 
elbeszélőiére és hősére, a kommunista partizán Levinzonra gondolunk. 
Ott is az események szinte ellenállhatatlannak látszó sodra tölti be az 
elbeszélést. De ezen belül, ezt felismerve, Levinzon nemcsak szubjektíve, 
hanem objektíve is, tényleges kezdeményező, tényleges irányító, s ezért 
a pillanatnyi vereségben is a jövő győzelmének tipikus reprezentánsa.

E mögött az epikában, a regény műfaji jellegében minőségi változást 
előidéző jelenség mögött tartalmi, társadalmi probléma rejlik: Levinzon 
kommunista, sőt nagyon tudatos, példaadó elszánt kommunista; Grigorij 
osztályhelyzeténél fogva ingadozó középparaszt, amit kozák volta még 
fokoz, sőt az is, hogy kissé deklasszált, excentrikussá vált kozák. Az új 
epika gyökeresen új formáját azonban éppen a társadalmilag, emberileg 
igazán tudatos hősök, a kommunisták tudatos cselekvései és azok új 
motívumai szabják meg. Ez a tudatosság természetesen az egyes emberek
ben mint különböző, mint változatos fejlődési folyamat jelentkezik. 
Távolról sincs kizárólag a bolsevik párt tagjaira szorítva. Ezek az iroda
lomban, csakúgy mint magában abban az életben, melyet az visszatük
röz, az élcsapat, a vezető, a példaadó szerepét játsszák. De mind az élet
ben, mind az irodalomban rengeteg átmenetet találunk e tudatosítás!
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folyamatban. A mai szovjetirodalom új stílusát (a Honvédő Háború,, 
az építés, regényeiét) messzemenően az határozza meg, hogy a kommu
nistái ilyen átalakító hatásának szélessége és mélysége a párton kívül 
álló dolgozó tömegekben sokkalta nagyobb, mint régebben volt. A töme
gek szakadatlanul növekvő társadalmi, erkölcsi, emberi tudatosodása for- 

[ mailag is egyik döntő tényezője a szocialista realizmus mai új fejlődési 
szakaszának.

A kommunista, a helyes társadalmi tudat alapján tudatosan cselekvő 
I ember ábrázolása gyökeresen új feladat elé állítja az írókat. A szocialista 

forradalom győzelme előtt Gorkijt és Andersen Nexőt e tudatosság kelet
kezése és kibontakozása foglalkoztatta. A proletariátus győzelme új fel
adatot teremtett. Sokszer — talán a tipikus esetek többségében — a költői 
feladat túlmegy a keletkezés ábrázolásán: a tudatos kommunista már mint 
ilyen léphet fel, cselekedhetik, veheti kezébe a cselekmény irányítását. 
Ebben van a legkomolyabb megegyezés az eposz formai felépítésével, mert 
hiszen Homérosz hősei. Achilles és Odisszeusz, szintén készen lépnek fel és 
nem fejlődnek abban az értelemben, ahogy az a polgári regényben lenni 
szokott. Az ilyen hősök a polgári regényben rendesen mint jelentékeny 
mellékalakok szerepelnek, nevezetesen Walter Scottnál, s bér Tolsztojnál 
1812-ben Kutozov is fejlődik, mégis ő szintén sokkal inkább kész alak 

■bánit Bolkonszkij vagy Bezuchov.
Ezzel óriási új ábrázolási feladat áll az irodalom előtt Az irodalmi 

nehézség: a «kész» alak megelevenítése, az, hogy ne hasson soha megmere
vedettnek. (A polgári regényben az alak „kész“ jellege saint én kivétel nél
kül alacsonyrendűségének kifejezése, ami mint a polgári, különösen a 

; hanyatló polgári társadalom irodalmi visszatükröződése viszonylag jogosult 
is; gondoljunk Flaubert Homais-jára.) Megoldást itt csak a „kész“ jellem 

f: belső, értelmi, érzelmi, erkölcsi gazdagsága hozhat. Bizonyos távoli for- 
I mai analógiát látunk ehhez az úgynevezett analitikus drámákban,^mint a 
1 Sophokles Ödipus királyéban, ahol a megpróbáltatás, az élettel való küz

delem kiváltja a hősből lelkének, emberi mivoltának egész gazdagságát 
és erejét; esetileg a megpróbáltatás súlya napfényre hoz addig rejtett 

i tulajdonságokat, magasabbra fejleszt olyanokat, amelyeknek a hétköznapi 
I életben nem volt alkalmuk teljesen kibontakozni. (Éppen Kotuzov.)

Már ez az elvont elemzés is mutatja: a fejlődés, a lélek kibontakozása 
rntem merev, metafizikai fogalom; nincs élesen elválasztó kínai fal a „fej- 
I lődő“ és a „kész“ alakok költői jellemrajza között. Határ persze mégis 
l van, mert az alak vagv mint kész, vagy mint készülő lép fel, élesen vagy 

elmosottan, csak később kiélesedő kontúrokkal. És itt — különösen 
parasztmiliőben — különleges problémát jelent a kommunista ábrázo
lása. Mert világos, hogy annak tiszta típusát a nagyüzem (vagy esetleg 
az illegális mozgalom) termeli ki. Általában mint ilyen, tehát „készen“ 

I jön a faluba, esetleg, elszármazván, vissza a faluba. Vagyis — még ha 
I később magasabbra fejlődik is — kiindulásában: „kész“, viszonyítva a 

falu embereihez, az onnan lassan kinövő kommunistákhoz és szimpati- 
z ártsak hoz.

Ez határozza meg a kommunisták ábrázolási módját a Csendes Don
ban. Ez felmerül már a háború előtti „idill“-ben, amikor a rosztovi lakatos 
Stockmann megjelenik a faluban. Lakalosműhelyt rendez be, maga köré 
gyűjti a falu legértelmesebb szegénységét, de hamarosan elfogják. A pol
gárháborúban ismét felmerül. Elevenné válik, mert tulajdonságai előt
tünk. fokozatosan, tettekben bontakoznak ki. De természetesen a legfon-

8 9 >



tos abb: hatása a falura, az ottani néhány munkásra és értelmes szegény- 
kozákra, köztük Kosevojra.

Ugyanezt látjuk, talán még pregnánsabban, a szegénykozákbóí leli 
kommunistánál, Buncsuk zászlósnál. Már a háborúban merült fel és fontos 
szerepet játszik a polgárháborúban. Solochov kitűnően tárja elénk Bun
csuk bomlasztó illegális munkáját a fronton, a polgárháború ábrázolá
sában pedig Buncsuk és Anna szerelme valóságos kis remekmű a nagy 
alkotásban Kompozíciós jelentősége éppen az a soha nem hangsúlyozott, 
sehol sem aláhúzott ellentét, amelyet ez a szerelem a Grigorij—Axinja szen
vedélyéhez mutat. Ott a társadalmi értelem, az együttdolgozás, az együtf- 
harcolás, az osztályharcos összetartozás a szerelem alapja, ebből nő ki 
az egész életet betöltő, a Buncsuknál Anna halálán túl terjedő szerelem. 
Itt meg nem értett, ífemmiféle normális életiben fel nem oldódó szenve
déllyel találkozunk; a szerelem, mint a régi paraszti élet kezdődő felíbom 
lásának szimptómája jelentkezik. Ott a szerelem a tudatos, harcos, az 
életet feláldozó lét emberi teljesedése. És tegyük hozzá: minden stilizálás 
nélkül, itt is és ott is.

Ugyanez a probléma merül fel a többi bolsevik jellemzésénél. Garans 
csak felmerül, csak balratoló hatása Grigorijra van röviden leírva. Ki
dolgozottabb alak Podtkeljov. Mártírhalála nagyszerű hősi apoteózist 
mutat. De ez talán az egyetlen alak a Csendes Don-ban akinél a fejlődés- 
nplküliség, a «kész» je’lem ábrázolása némileg elmossa vaey elmerevíti 
a körvonalat. Ez vonatkozik főképpen a Podtkéljkov negatív vonásaira. 
Egyrészt ideológiai zavarokat látunk nála, a parasztföld felosztása körül. 
Amikor Grigorij izgatottan tájékozódni akar, hogy mi lesz a földdel, hogy 
kapnak-e földet a kozákterületen lakó ukrán parasztok is, így felel: 
„Nem, miért — Podtkeljov látszólag zavarba jön. — Földünk lesz elég. 
Szétosztjuk a kozákok között. . .  A nagybirtokosoktól fogjuk elvenni. 
A parasztoknak azonban nem szabad semmit, sem adni. Különben ők 
kapják az egész bundát és mi csak az u jjá t ... Ha elkezdünk osztogatni, 
mi maradunk csupaszok . . . “ Másrészt olyan epizódokat is látunk, ahol 
fejébe száll a dicsőség és helytelenül viselkedik a kozákokkal. Mindez 
természetesen magában véve lehetséges volna, csak éppen irodalm iig le 
kellene vezetni, hogy ezek a negatív vonások hogyan függnek össze Podt
keljov pozitív vonásaival, hogyan kerülnek uralomra az utóbbiak és 
nyerik el megkoronázásukat hősi halálában.

Egészen különleges eset a falubeli kozák kommunisták esete, 
főleg Kosevojé. Ez nagy utat tett a Síookmann-kör idejétől egészen addig, 
amig a falu forradalmi tanácsának elnöke lesz. Keresztülmegy a háborún 
és a polgárháborún; életveszélyeken, megalázó büntetéseken az ellenforra
dalom részéről, bujkálásokon; családját kiirtja, kunyhóját felgyújtja az 
ellenforradalmár kulák Korsunov. Mindez szilárd, elszánt, de némileg 
merev kommunistát formál belőle; a hányatott élet, a számos megpró
báltatás elvszilárdságot, kérlelhetetlenséget nevel ki belőle az ellenforra
dalommal szemlben, legyen annak képviselője akár régi barát és rokon 
(Kosevoj Grigorij húgát, Dunjasát veszi el). De az ő magatartásában nincs 
még meg az az erő és belátás — ennek hozzá képest kívülről a bolsevik 
pártról kell jönnie —, mely az ellenforradalom leverése után az egyelőre 
még csak külsőleg kibékült falut okosan az igazi megbéktilóshöz a pro
letárdiktatúrával tudná vezetni, a szocializmus útjára. Solochov írói ereje 
és becsületessége éppen abban nyilvánul, hogy ezeket a kozákokból lett 
kommunistákat nem stilizálja elvont ideálokká, hogy olyanoknak ábrá
zolja őket, amilyenek.
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4.

Jóval egyszerűbb az ellenforradalmárok ábrázolása. Ezek részben 
falusi kulák-kozákok, mint Grigorij másik sógora, Korsunov és annak 
apja, akinek gazdagságáról már beszéltünk, aki hosszú ideig a falusi ellen- 
forradalom igazi mozgatója. Részben ellenforradalmi lisztek, generáUsók, 
intellektuellek. (Solochov találó és metsző iróniával közli a háború kellős 
közepén egy Szanyini alapon álló fiatal intellektuell naplóját.) A cselek
mény történelmi menete természetszerűleg hozza magával, hogy a,z ilyen 
alakok — persze eltekintve a falubeli kozák ellen forr adni má r ok lói — fel
tűnnek és eltűnnek, akár Kornvilovról vagy Kaledinről, akár kisebb jelen
tőségű ellenforradalmi tisztekről van szó.

Fontosságuk azonban nem csekély. Rajtuk keresztül válik tettekben 
világossá, hogy hova vezet a kozákok sokszor csak ösztönös, sokszor csak 
a napi események előidézte, sokszor csak viszolygásig menő ellenállása 
a szovjettel szemben. De még erősebben rajtuk keresztül jut kifejezésre a 
különleges kozák-ideológiának, melv ismét a legtöbbször csak spontánul 
él a legtöbben, határozottan ellenforradami volta.

Mi ez a kozák-ideológia? Alapjában véve tipikus falusi elzárkó- 
zottság. parasztanarohia. Grigorij egyszer elmeséli, hogv Lengyelország
ban, amikor már a Vörös Hadiseregiben szolgált, a parasztok fegyvert kér
tek. hogv a banditák ellen védekezzenek. A vörös parancsnok azt mondta 
nekik: ..Hiszen, ha fegyvert adok nektek, ti is a banditák közé álltok.** 
A paraszt meg nevet: „Maga elvtárs, csak fegyverezzen fel minket, akkor 
mi r°rnrsnk bo^v r« banditákat, hanem még magukat sem eresztjük be a 
faluba“. Es rendkívül jellemző, hogv Grigorij ezt az elbeszéled így foly
tatja: „Hát most én úgy gondolkozom, mint az a paraszt: az volna jó, ha 
se a fehéreket, se a vörösöket nem kellene a faluba ereszteni.“

Ez az általános paraszti magatartás fokozott mértékben nyilvánul 
meg a kozákoknál. Egyrészt mert gazdaságilag privilegizált réteg az ott. és 
a szomszédiban lákó ukrán parasztsággal szemben. A forradalom óta állandó 
félelem él bennük hogy a földosztásban az ukrán parasztok is részesed
nek s ezzel ők nío 'károsodhatnak• láttuk, hogv ez az ideológia még a kom- 
mimi ki Podlkeljovban is nyomot hagvotf. Másrészt a kozákok régi kato
nai helyzete kifejleszti egv független kozák állam ideáliát. Erinek' hirde
tése kivá’t elején, több mint pusztán ellenforradalmi propaganda. Akad
nak becsületesebb, a néptől még teljesen el nem szakadt tisztek az ellen- 
forradalom táboréban, akikben erős az ellenállás a cárizmus egyszerű 
visszaállításával szemben, tgy vitatkozik Atarcsikov hadnagy a tiszta cVen- 
forrad.almár. tábornokfi Leszl.nicki jvel a forradalom előestéjén, felvetvén 
azt a kérdést: ..vájjon az. ami! mi akarunk, jó-e a kozákoknak?... Miért 
távolodnak el tőlünk teljes erejükből?“ Nem véletlen, hogy a Téli Palota 
ostroma alkalmával Atarcsikov át akar állni a forradalom oldalára, de 
elesik.

Objektíve természetesen a kozák önállóság tartalma tisztán ellenfor
radalmi. De igen fontos szerepet játszik Grigorij első eltántorodásálba.n a 
forradalomtól. A háború szörnyűségei és csalódásai nagy megrendülést 
váltottak ki benne és amikor a kórházban módjaiban van Gnranssal be
szélgetni, közelebb fejlődik a vörösökhöz. 1917-ben a frontra visszakerülve, 
mint zásizlós megismerkedik egy Izvarin nevű hadnaggyal, aki kifejezeti 
ten kozák nacionalista; azt hirdeti, hogy helyre kell állítani a régi kozák 
szabadságot és önállóságot, amelyet a cári hódítás a kozákságtól elvett. 
Azt fejtegeti Grigorijnak, hogy a bolsevikeknek igazuk van a maguk
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szempontjából, amennyiben a munkásosztály érdekeit képviselik. „Azt 
akarják felszabadítani, míg a parasztságot talán újra s talán még a régi
nél is erősebben le akarják igázni. Az életben nem mehet mindenkinek 
egyformán. Ha a bolsevikek győznek, a munkásoknak jól fog menni, 
mindenki másnak rosszul. Ha visszaállítják a monarchiát, jól fog menni 
a földbirtokosoknak és a hozzájuk hasonlóknak, míg a többieknek rosszall. 
Nekünk nincs szükségünk sem az egyikre, sem a másikra! Nekünk valami 
egészen sajátos, egészen különálló kell.“ Grigorijra ez az ellenforradalmi 
ideológia természetszerűleg erősen hat, hiszen csak gondolati formát ad 
ösztönös kozákparaszt anarchizmusának. Nem tudja kiismerni magát, nem 
tud választani. S ebben a tekintetben Izvarin helyesen mondja neki: ,.Az 
élet nemcsak arra fog kényszeríteni, hogv kiismerd magad, hanem erő
szakkal valamelyik irányba fog taszítani.“ Az persze egyáltalában nem 
véletlen, hogy ez az Izvarin később Kaledinhez csatlakozik.

Ebben a beszélgetésben láthatóvá válik a különleges kozák ideo
lógia belső dialektikája, a kozák területen kitörő ellenforradalom kezdeti 
ereje és végső gyengesége. Ez az erő abban áll, hogy belekapcsolódik a 
kozákok hátramaradottságába, osztályönzésébe, osztályelőítéleteibe. Gyenge
sége, hogy a közös talaj — eltekintve a keskeny kulákréteg objektív osz- 
fályérdekekre alapozott szövetségétől — csak itt van. Az ellenforradalom
nak esze ágában sincs a régi „kozákszabadságot“ helyreállítani, a kozák
földet függetleníteni. Éppen ellenkezőleg: akár az alkotmánvozó nemzet
gyűlés, akár a kapitalista kadettek. akár a nvilt monarchisfák vezetik az 
ellenforradalmat és annak hadseregét, mindig összorcsz restaurációról van 
szó, mely, mint a cárizmus, adhat ugyan bizonyos e^jogokat a kozákok
nak, hogy belőlük különleges elnyomó szervet, reakciós élcsapatot szer
vezzen, de mindezt csakis az egész ország kapitalista érdekeinek egyetemes 
keretében hajlandó megtenni.

A kozák tömegek és az ellenforradalom szövetsége ilyenmódon objek
tíve nem nyugszik szilárd alapokon, nem őszinte egyik részről sem. 
Az ellenforradalmi tábornokok csak kényszerűségből tesznek látszólagos 
engedményeket a kozáksás önállósági törekvéseinek, csak fogcsikorgatva, 
„jobb idők“ reményében tűrik a kozákok forradalom meglazította fegyel
mét. a kozákok közül az ellenforradalmi harcok folyamán vezetőkké emel
kedett parancsnokokat. (Grigorij időlegesen egész ellenforradalmi hadosz
tályt vezényel.) Törekvésük azonban mindig arra irányul, hogy a cári rend 
szert valamilyen formában, német vagy ántánt segítséggel, egyikük zsokéjá
ban helyreállítsák. E két kérdés természetszerűleg a legszorosabban össze
függ. És mert ez így van, mert mindegyik félnek a maga irányában kell 
cselekednie, egvrészt folyton nő az idegenkedés, a bizalmatlanság kozákok 
és ellenforradalmi parancsnokok közt, másrészt a szövetségben erősebb 
félnek, a nemzetközi bnrzsoá ellenforradalmat képviselő tábornokoknak 
mindig rá kell kényszeríteniök akaratukat a kozákokra.

Ez nagyon világosan megnyilvánul, amikor Grigorij Kudinov nevű 
ellenforradalmi parancsnoktársával beszél a hivatásos cári tisztek szere
péről. Kudinov tisztán látja, hogy a kozákok, köztük Grigorij is, mélyen 
elégedetlenek ezzel a helyzettel. „Már megint tisztek ülnek a nyakunkon, 
megint vállbojtok és így tovább.“ Kudinov azonban Grigorijjal ellentétben 
itt elkerülhetetlen szükségességet lát: „Számunkra, kedves barátom, nem 
marad más választás, mint a kadettok. Nem így van? Vagy talán ebből 
a tíz kozáktelepből önálló köztársaságot szeretnél összekalapálni? Erre 
még gondolni sem lehet. . .  Szépen összeállunk és bűnbánóan Krasznov- 
hoz utazunk: „Ne ítélj el bennünket, Nieolajevosz Petrő, tévedtünk, ami-
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kor a frontot otthagytuk.4“ És nagyon jellemző Grigorij válasza: ,,É» 
másként gondoltam . . .  — Grigorij arca elkomorul, erőltetettem mosolygott. 
— Azt his2em, akkor tévedtünk, amikor a felkelést szerveztük.44

A tulajdonképpeni kozák felkelés tehát eleve reménytelen célokért 
harcol, eleve reménytelen illúzió azt hinnie, hogy a kozákság egykori, 
az abszolút monarchia elkobozta szabadságát, függetlenségét valaha helyre 
tehetne állítani. Valóságos választás csak országos méretben — a kozák- 
sággal, mint a nemzet egészébe beillesztett, valamely társadalmi rend alkat
részét képező embercsoporttal — létezik. Valóságos választás csak ez: 
forradalom vagy ellenforradalom, szocializmus vagy monopolkapitalizmus.

A kozákság és e regénybeli költői reprezentánsa, Grigorij Meljekov, 
nem akarja ezt a dilemmát elismerni, saját külön kozák utat agyai ki, 
„harmadik utat“ keres. Innen Grigorij ingadozása, hányatottsága, tépett- 
sége, nem pedig úgynevezett lelki alkatából. Grigorij tulajdonképpen 
határozott ember. Konkrét, számára áttekinthető helyzetekben, például a 
harctéren, megszokott paraszti életköriilmnéyei között gyorsan, biztosan 
és az esetek többségében értelmesen szokott dönteni. Ez a dilemma azon
ban társadalmi helyzete szempontjából megoldhatatlan tépelődéseket kény
szerít rá; társadalmi helyzete alakítja át Fortinbrasból paraszti Ham
letié. ő  maga is érzi ezt a visszásságot. A Vörös Hadseregből hazatérve, 
így beszél volt tisztiszolgájával, Prohorral: „hogy őszinte legyek, min
dig irigyeltem az olyanokat, mint a fiatal Lesztnickij, vagy mint ez a 
Kosevoj . . .  Ezek előtt mindig, minden világos volt. Nekem még most is, 
még eddig is, minden homályos. Nekik mindkettőjüknek saját egyenes út
juk volt. én meg tizenhét óta jobbra-balra tántorgok, akár a részeg. . .  
A fehéreket otthagytam, de a vörösökhöz nem tudtam csatlakozni. . .  Csak 
úgy úszkálok, mint trágya a vízen . .

Az, hogy még olyan tehetséges és értelmes kozák, mint Grigorij, sem 
találja meg az útját, ez az ellenforradalom ideiglenes ereje a szocializ
mus elleni küzdelmében. Ámde ugyanez a forrása gyengeségének is Mind
azok a nagyon is népszerűtlen intézkedések, melyek elidegenítik a kozáko
kat, nem puszta ostobaságból jönnek létre, hanem az ellenforradalmi 
vezetők osztályhélyzetének kényszerű következményei.

Ezért áll mindig csak ideiglenesen össze az ellenforradalmi front. 
A kozákok mindig csak saját földjüket védelmezik komolyan; mihelyt át
fogó országosméretű hadműveletről van szó, legyen az akár előnyomu
lás, akár visszavonulás, mely azonban elviszi a kozákokat falujuk köze
léből, megkezdődik a felbomlás, a kozákok hazaszállingózása.

A fehér tábornokok és tisztek, akik osztályhelyzetüknél fogva a régi 
államot, a régi hadsereget akarják visszahozni, értetlenül állnak a kozá
kok hangulataival szemben. És ped'g annál inkább életlenebbül, minél 
erősebbé válik ez a folyamat. Mert hiába szegül ellene a kozákok felső- 
és középrétege ö forradalomnak, hiába sikerül a kulákságnak eleinte a 
szegénj’ség egy részét is vezetése alá vonni, a régit nemcsak soha nem 
lehet úira visszaállítani, hanem ellenkezőleg: a népben, főleg a szegény- 
parasztságban folyton nő társadalmi helyzetének fel'smerése. Ez eleinte 
csak mint a fegyelem felbomlása, mint spontán lázongás jelentkezett, 
lassan azonban pozitív formákat is kezd ölteni. Kudinov kozák ellenfor
radalmi parancsnok, megkérdez egyszer egy falusi kozákot, hová állnak 
a szegények, az így felel: „Hm . . .  a nincstelenek . . .  miért tartanának vele
tek“/ iNekik a mai kormány valóságos ünnep.“
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5.

Ezt látja be, ezt érzi az egész légkörből a bőrén át Grigorij; ezért 
van 'folytonos, folyton elmélyülő lelki válságban, amióta a fehérekhez 
csatlakozott. Persze, a paraszti Griigorijnál ez a hamletszerűség nem igen 
nyilatkozik meg tépelődő monológusokban. Hol a pálinka, hol a harctéri 
kaland mámora nyomja el pillanatnyilag tépelödéseit, Hol vadállati 
kegyetlenséget mutat az elfogott kommunistákkal szemben, hol kétségbe
esett kísérleteket lesz megmentésükre. Ez a széttépettség folyton erősödik. 
Útban Fichelaurov ellenforradalmi tábornokhoz, ilyen beszélgetést foly
tat vezérkari főnökével, Kopilovval:

„—- Biz az úgy van. Csakhogy a generális uraknak meg kellene 
gondolniuk ezt. A forradalom ereje megváltoztatta a népet. Valóság
gal újjászületett. S ők mégis a régi avult mértékkel mérnek . . .

— Miért mondod ezt? — kérdezte Kopilov szórakozottan és le
fújta köpenye ujjúról az odatapadt porszemeket.

— Nem egyébért, csak azért, mert nálunk minden a régi módon 
m egy . . .

—- Nem akarják megérteni — folytatta —, minden ósdi meg
mozdult, akárcsak örökifjú öreganyánk. Ök azt hiszik, mi valami 
más tésztából vagyunk gyúrva, hogy az iskolázatlan ember holmi 
baromivadék. Azt gondolják, hogy katonai dologban jó magam, meg 
a hozzám hasonlók, kevésbbé értjük meg őket ..  . Hát ugyan mifélék 
a bolsevisták hadvezérei? . . . Bugyonnij, tiszt-e vájjon? A régi kato
nai rend őrmestere. Nem verte-e meg mégis a vezérkarban felnevel
kedett generális urakat?... Nem előle fulottak-e meg a tiszti ezredek?... 
Ezt kell felfogni ésszel.“
Nem csoda, hogy a tábornokkal való katonai megbeszélés úgy vég

ződik, hogy Grigorij nyíltan megtagadja az engedelmességet.
Az ellenforradalom kozák földön sem tud tartós tömegbázist terem

teni magának, aminek itt — és ez a regény szempontjából igen fontos 
— egyik szimptomája, hogy nem képes belsőleg magához láncolni a kozák 
felkelés tehetséges és becsületes vezetőit, éles ellentétben a proletár forra
dalommal, ahol ezt a fejlődést az akkori fehér parancsnok, Grigorij, szá
jából is megállapítva hallottuk. A hivatásos és az értelmiségből kikerült 
tartalékos tisztekből álló ellenforradalmi vezetőréteg mindig a legnagyobb 
bizalmatlansággal fogadja a kozákságbói felemelkedett jövevényeket. 
Grigorij a fent idézett beszélgetésben így jellemzi ezt a helyzetet:

,,— Én például tiszti rangomat a germán háborúban szereztem. 
Véremmel érdemeltem ki. S mégis, ha tiszti társaságba sodródom, 
mintha csak a meleg zugból, egy szál gatyában a jeges fagyiba lép
nék. Végigborsódzik a hátam, úgy árad felém hideg közönyük. — 
Grigorij szemei dühösen villantak és nem vette észre, hogy Kopilov 
elégedetlen nézett körül és odasúgta:

— Te, kérlek, halkabban! Hallják a küldöncök.
—• Hogy mért van ez így? — folytatta Grigorij csendesebben. — 

Hát csak .azért, mert engem fehér hollónak méznek. Kezük gyenge 
s az én kérges tenyerem súlyos, mint a pata . . .  Pióluk szagos szap
pan és mindenféle női kence-fice illat száll. Rólam a lóhúgy és az 
izzadtság szaga bűzlik. Ők tanultak persze. Én meg nagynehezen az 
egyházi iskolát végeztem el. Nekik én csakis idegen lehetek. Még pedig
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tetőtől talpig. S miérté Kilépek tőlük, s mindannyiszor úgy tűnik 
nekem, pókháló lepte meg az arcom. Ez az érzés meglehetősen kel
lemetlen. Mindig a megtisztulni-akarás vágya fog el.“
Persze, ez az elutasítás kétoldalú. A kozákság legrosszabb elemei, 

mint a kulák Korsunov Miska, könnyen alkalmazkodnak alárendelt hely
zetükhöz, jutalomért, zsákmányért szívesen elvégeznek minden rájuk rótt 
piszkos munkát. Grigorij azonban nemcsak nem tudott, de nem is akart 
a fehér hadsereg ilyen hierarchiájába beleilleszkedni. Paraszt maradt 
akkor is, amikor a körülmények és tehetsége hadosztályparancsnokká 
tették. Ez a felemelkedés »nála még kísérletet sem jelenlett, még a gondo
latát sem annak, hogy felfelé asszimilálódjék az uralkodó osztályba. 
Ugyancsak a már idézett beszélgetés folytatásakor Kopilov Grigorijnak 
szemére veti műveletlenségét, modortalanságát, mint a tisztek idegenke
désének okát. Grigorij így felel:

Szóval azt mondod, hogy fatuskó vagyok? Hát, vigyen el 
az ördög —* mondta lecsillapodva Grigorij. — Nem akarom én a ti 
udvariasságtokat, szokásaitokat kitanulni, mert azokat úgysem hasz
nálhatom fel az ökrök mellett. Hiszen, ha Isten is úgy akarja, és 
élve maradok, ökrökkel kell bajlódnom, azokkal aztán igazán nem 
lehet udvariaskedni. Oh, engedelmeskedj, te, kopasz. Bocsáss meg, 
te tarkai Megengeditek-e nekem, hogy megigazítsam rajtatok a jár
mot? ^Kegyelmes uralkodóm, tisztelt bika uraság, alázatosan kérem, 
no törje össze a .barázdajárót. Velük röviden kell beszélni: cob-cobé, 
ez az egész bikadiszklokácia.

—• Nem diszklokácia, hanem diszlokácia — helyesbítette Kopi
lov.

— Hát legyein diszlokácia . . . “
Es Grigorij egész lelki állapotára jellemző, hogy utolsó replikáját így 

folytatja:
„egyben azonban nincs igazad.

— Miben?
— Hát abban, hogy fatuskó vagyok. De csak nektek vagyok 

kísérleti eszköz. Várj csak pajtás! Adj ikis időt, átállok a vörösök
höz. Súlyos ólom leszek náluk. S akkor ne kerüljetek hozzám hízel
kedő és kiművelt ingyenélők. A beletekkel együtt a lelketeket verem 
ki —• mondta félig tréfásan, félig komolyan Grigorij . . . “
Itt vám a lelki gyökere Grigorij — nem véletlenül tragikus kibonta

kozásra, tragikus megoldásra alkalmatlan — tragikus konfliktusának. Ez 
a konfliktus Grigorijnál két egymással szorosan összefonódó, társadalmi
lag és lelkileg egyaránt helyesen és mélyen megalapozott motívumsorból 
tevődik össze. Az egyiket a kozák-középparaszt előítéletek teszik, mint 
ellenállást a bolsevizmussal szemben. Csúcspontja ennek az önálló 
kozákország ideológiája, mely később oda szűkül le, hogy Grigorij már 
csak arra gondol, hogyan húzhatná ki magát a kutyaszorítóból, hogy tér
hetne vissza a paraszti életbe, az Axinjával való együttélésbe. Amikor a 
Vörös Hadseregből hazatérve, sógoránál, Kosevojnál, teljes bizalmatlan
ságot talál, így önti ki neki szívét: „Én már leszolgáltam a magamét. 
Többé senkinek sem akarok szolgálni. Harcoltam én már életemben ele
get és elfáradt az én lelkem, de nagyon. Mindent meguntam, a forradal- 
mat és az ellenforradalmat is. Hogy süllyedne el ez az egész világ! Azt 
akarom, hogy mellettem legyeinek a gyermekeim. Gazdasággal akarok
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foglalkozni. Ennyi az egész. Hidd el nekem, Michail, tiszta szívemből 
beszélek.“

A másik motívum, láttuk, plebejus ellenszenv, ellenállás a fehér had
sereg cári restauróciós szellemével szemben. Ez vonzotta őt kezdetben 
is, az ellenforradalom összeomlása után is a vörösökhöz. Akkor számos, 
& hosszú katonáskodásban a paraszti élettől szinte végleg elszakadt kozák 
csak mint kozák, csak mint hivatásos katona, aki verekedni akar, mind
egy, 'hogy melyik oldalon, állt át hozzájuk. Grigori jvai pont az ellenkező 
történik, de ebben az ellentétben mégis valami hasonló nyilvánul meg: 
a kiábrándultság, a perspektívátlanság; gyakorlatilag ez nála visszamene- 
külést jelent a paraszti életbe. Rokonszenve a bolsevikek iránt folyton nő, 
de még azután sem, hogy részt vett — még pedig hősiesen — Bugyonnij 
harcaiban a lengyelek és Vrangel ellen, nem képes határozott állásfogla
lásra a proletárdiktatúra, a szocializmus mellett. Csatlakozásában a vörö
sökhöz tehát furcsa paraszti, egyben számító, egyben erkölcsi felfogás 
nyilvánul meg: „Adélig fogok szolgálni, amíg csak régi bűneimet le nem 
vezeklem.“ Vagyis le akarja dolgozni, amit a proletárdiktatúra megnehe
zítésében elkövetett. A fehérek elleni gyűlölet folyton nő benne és szub- 
jektíve meg van győződve arról, hogy végleg elszakadt tőlük; a fehér 
hadseregbeli megalázó élményei szakadatlanul forrnak benne. De maga
tartásában a végső motívum mégis csak ez: bűnbocsánatot nyerni s .aztán 
úgy élni, hogy mint gazdálkodó parasztnak, ne kelljen törődnie se a vörö
sökkel, se a fehérekkel.

Grigorij nem látja, hogy éppen ezért nem állhat helyre a bizalom 
közte és a kommunisták között. Nem áll helyre minden hőstett, Bugyon
nij minden dicsérete ellenére a harctéren; nem áll helyre otthon, mikor 
Kosevojjal áll szemben. Grigorij a maga szempontjából következetesen 
teljes feledést, teljes amnesztiát szeretne: „Ha mindenre emlékezne az 
ember, olyan lenne, mint a farkas.“ A konfliktus megoldhatatlansága 
abban nyilvánul meg, hogy éppen ezek az őszinte nyilatkozatok szítják 
a legjobban Kosevoj bizalmatlanságát: „Már megmondtam neked, Grigo- 
ríj. Ne is sértődj meg érte. Nem vagy jobb náluk, sőt még rosszabb, 
veszélyesebb.“

Grigorij maga is tudja, hogy ez így van, hogy akkor tévedt el, ami
kor elhagyta a Vörös Hadsereget, hogy azóta nem találja az útját, hogy 
azóta nincs se útja, se perspektívája. Így nem véletlen, hanem mély szük
ségszerűség, hogy Grigorij nem találhatja meg helyét az új társadalom
iéin. A hadseregből való hazatérése, leszerelése után elmegy ugyan jelent
kezni a hatóságokhoz, és először elutasítja Fomin tanácsát, hogy szökjön 
meg. De az igazolástól mégis megijed és amikor az első kihallgatás után 
hazaeresztik, már tudja, hogy nem fog másodszor jelentkezni.

Ezzel pedig további útja meg van határozva. Véletlen vezeti ugyan 
az időközben banditává lett Fominhoz, de ez a véletlen mélyebb össze
függéseiben mégis sóikkal több a puszta véletlennél. Bármennyire elégedet
len itt is, bármennyire nem találja meg itt sem a maga helyét, mégis 
most már végleg be van temetve visszavonulási útja. A banditák teljesen 
elszigetelődnek, Grigorij otthagyja őket. Megpróbál Axinjával együtt 
menekülni, elbujdosni és távoli vidékeken, ahol nem ismerik, új életet 
kezdeni. De Axinja útközben egy összecsapásnál elesik, ami ismét egy
szerre véletlen és több a véletlennél. Grigorij megtörve kapitulál.

Nyilvánvaló, hogy itt tragikus elemekkel telített és mégsem a tragíkus- 
ságig emelkedő 6ors áll előttünk. Ebben a sorsban döntő szerepet játsza
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nak Grigorij osztályából nőtt legjobb tulajdonságai, bátorsága, plebejus 
gyűlölete az urakkal szemben, de tönkremenetelét mégsem ezek szabják 
meg, hanem az ezek ellenére jön létre: abból, hogy — társadalmi okok 
következtében — nem tud dönteni, abból, hogy ezért az események, a 
véletlenek kormányozzák elhatározásait és mindig helytelenül kormá
nyozzák.

Ilymódon, bár pszichológiailag a kozákság legjobb tulajdonságainak 
és egyúttal egyes döntő gyengeségének kimagasló képviselője, életvitele 
és sorea fővonalában a kozákfalu hátramaradotlságának visszfénye. Innen 
adódik az is, hogy Grigorij minden okossága ellenére igazi tudatosságig, 
tudatos cselekvésig sohasem tud emelkedni. A háborúban balra tolódik, 
do mégis átcsúszik a fehérekhez; mélyen elégedetlen velük, de a szakí
tásig mégsem tud eljutni, csak akkor, amikor már összeomlott az ellen- 
forradalom, lép be újra a Vörös Hadseregbe. Ott is, a leszerelés után is 
megismétlődik ugyanaz a helyzet; sőt még a banditizmusba jutásnál 1». 
Az egyetlen motívum, mely cselekvéseit igazán irányítani látszik, vágyó
dása visszakerülni a parasztsorsba, mint láttuk, kitérési kísérlet az elől 
a történelem felállította dilemma elől, mely a falu előtt áll, melyet Kor- 
sunov ellenforradalmi hóhérmódra, Kosevoj forradalmi hősmódra old 
meg. Nem csoda, hogy Grigorij irígyli mind a kettőt, hogy joggal Lrígyli 
őket — de hogyan lehetne akkor tragikus alak?

Mindez Solochov mellett, nem ellene szól. Mert éppen az, ami Grigo- 
rijt alkalmatlanná teszi a tragikusságra, farag belőle igazi epikus hőst, 
teszi egy nagy regény legalkalmasabb föalakjává. Magatartásának nem tra
gikus volta tiszta kifejezése az epikában adekvát ábrázolható sorsnak. A 
műfajok — igazi Íróknál — sohasem véletlenszerűek: legáltalánosabb 
foglalatai a társadalmi-történelmi tartalom belső lényegének; a formai 
megoldás annál eredetibb és meggyőzőbb, minél inkább a társadalmi fej
lődés adott foka tükröződik magában a műfaj-kérdésben. Grigorij eme 
szakadatlanul tragikus konfliktusok felé induló, de ugyancsak szakadat
lanul „harmadik útban“ megrekedő cselekvési módja predesztinálja őt 
arra, hogy egy ilyen nagy regény főalakja legyen. Éppen olyan magától 
értetődőséggel és közvetlenséggel kapcsolja össze az ő alakja drámaian a 
különböző egymással küzdő osztályokat, rétegeket, csoportokat, mint 
annak idején Scott középszerű hősei.

Éppen olyan epikai tökéletességgel, de egészen máskép. Mert Grigorij 
nem egyénisége következtében középszerű alak. Láttuk: mind tehetsége, 
mind lelki alkata, mind egyéni sorsa messze kiemeli a középszerűség
ből; mint egy döntő harcot vívó osztályok közé ékelt réteg képviselője 
válik azzá a ponttá, ahol ezek az ellentétek az ő lelkében eltompulnak, 
eltorzulnak a „harmadik út“ keresésévé. Ez a „harmadik út“ eleve 
reménytelen, Grigorijnak el kell buknia, mégpedig a banditizmus szeny- 
nyében meghurcolva, üressé vált lélekkel, tartalmatlanná vált élettel: 
nem tragikusan. És mégis ismételni kell: így is valami egészen más, 
mint a polgári regények tipikus hőse, más —- s ezzel mutat az epikának 
utat az új felé — : még nem az új epika pozitív, eposz felé induló hőse, 
de már nem a polgári regényeké,

Solochov művének ez a sajátos felépítése még egy rendkívül eredeti 
és fontos kérdést vet fel. Az igazi forradalmak tisztító viharok, de e viha
rok sok vetést elvernek a tárgyakban is, az emberekben is. Ezt Solochov 
kiválóan ábrázolja, különösen plasztikusan teszi átélhetővé a Meljechov- 
család és udvar pusztulásában.



De itt még többről van szó. A forradalmak ilyen üzemi költségei 
egész embercsoportok pusztulását is magukkal hozzák, nemcsak a szó 
fizikai értelmében. Solochovnál ennek a helyzetnek teljes kibontakozott 
dialektikáját láthatjuk. Mert a kiválasztás általános elve az, hogy az érté
kes emberi anyag a jövő felé orientálódik, bár a forradalom természete
sen sok áldozatot követel tőle, míg az értéktelen, a parazita elem együtt 
pusztul el az elhaló társadalommal, csak általános társadalmi értelemben 
maradék nélkül igaz. A forradalom üzemi költségeihez az is tartozik, hogy 
számos értékes ember vetődik helytelen, pusztulásra ítélt helyzetbe. Ez 
a Grigorij sorsa is. Itt találkozik nála egyéni és társadalmi szükségszerű
ség. A középparasztság — és általában: a középrétegek — bonyolult útján 
az új társadalom felé nem véletlen, hogy gyakran éppen az egyénileg 
(kiemelkedő, az emberileg értékes elemek egy része kerül a kerekek alá. 
Itt Grigorij, éppen mert események, sőt véletlenek meghatározta epikus 
sorsa az objektív fejlődés egy ilyen mozzanatát fejezi ki, egyéni sorsá
ban fontos társadalmi igazság kifejezőjévé válik, éppen a cselekmény
vitel segítségével, a nélkül, hogy Solochov erről kifejezetten beszélne.

Ezt a helyzetet még jobban kiemeli a cselekményi kontraszt Grigorij 
és Kosevoj között. Ha pusztán az egyéni pszichológiát tekintjük, kétség
kívül Grigorij a súlyosabb egyéniség, a tehetségesebb, az értékesebb em
ber. És mégis: nem véletlen, nem a sors „szeszélye“, „igazságtalansága“, 
hogy Kosevoj révbe jut, míg Grigorij csúfos hajótörést szenved. A cselek
mény-vezetés eme dialektikája csak elmélyíti a kérdést: felveti azt a kér
dést: ki az értékes ember? Vájjon egyedül a tehetség, az átlagon felül
emelkedő képesség ad értéket az embernek? Vagy pedig az erkölcsi szi
lárdság, mely az emberiség haladását fejlesztő osztály, a vele való össze- 
forrás, a hozzá való rendületlen hűség talaján nő? Solochov felelete két
ségtelen: az utóbbi. E választ azonban ismét nem tézisszerűen mondja ki, 
hanem az az események könyörtelen logikájából, minden kommentár 
nélkül adódik. A szocializmus meghozza tehetség és jellem, egyéni alkat 
és társadalmi meghatározottság termékeny, mindegyik elemet fejlesztő, 
immár nem antagonisztikus dialektikáját. A kezdeti fejlődés azonban 
még antagonisztikus. De éppen azáltal, hogy Solochov ezt az ellentétet 
metsző élességgel helyezi a regény utolsó részének homlokterébe, jelzi — 
ismét tisztán művészi eszközökkel, cseleíkményvitellel és jellemzéssel —, 
hogy ez az antagonisztikus ellentét most már csak egy átmeneti szakasz 
jellegzetessége, hogy metsző élessége jövendő elhalásának előjele.

6 .

A Csendes Don olyan monumentális, átfogó és egyúttal megkapó 
részletekben gazdag képe a társadalom egy fejlődési szakaszának, ami
lyent a Háború és Béke óta nem ismer a világirodalom. Ez a hasonlat 
közkeletű, ha Solochov regényéről beszélnek, főleg — polgári kritikákban 
—• az első rész falusi képeinek és a Tolsztoj-regény idillikus békerészletei
nek összevetése alapján.

Pedig, ha komolyan megnézzük, művészileg Solochov egyáltalában 
nem tanítványa vagy követője Tolsztojnak. Társadalmi és emberi tartal
maiban gyökeresen más világot ír le, s mert igazi művész, nála az új 
tartalomból új forma nő ki. Más mindenekelőtt a háború és béke viszo
nya. Tolsztoj világát is felkavarják n háború, különösen az 1812-es hon
védelmi háború, de, bár a vezető nemesi értelmiség fejlődése e háború 
következtében a dekabrizmus felé indul, az ország gazdasági és társadalmi
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szerkezete mégsem megy át lényeges változásokon. Tolsztoj epikai ábrá
zolása ezt a — persze csak viszonylagos — állandóságot tükrözi. Solo- 
chovnál ellenben az első világháború a Nagy Október kiváltója lesz. Vele 
indul meg egész Oroszország és benne a kozákterületek alapvető, forra
dalmi, szocialista átalakulása. A kezdet „idillijéhez itt tehát nincs többé 
visszatérés. S ez tükröződik magának az „idill“-nek ábrázolásában is. 
A régi életformák kezdődő felbomlása, aláaknázottságuk a keletkező új 
erőktől mindig világosabban látható, bár ez új erők egyelőre még csak 
epizodikus szerepet játszanak. (Gondoljunk a Stekmann körre. Másrészt 
Grigorij magánélete is szimptomája egy ilyen felbomlási folyamatnak; 
De egyelőre itt még mindent eláraszt a régi falu élete. Falusi munka, 
házasság, szerelem, sorozás, bevonulás a kozák élet egész hétköznapisá- 
gában poetikusan megelevenített képek sorozatát adja. Ez emlékeztetett 
sok olvasót Tolsztojra.

Ez a különbség azonban nem szorítkozik a most kiemelt társadalmi 
és történelmi tartalmakra, hanem ennek megfelelően lényegesen különbö
zik a művészi feldolgozás is. Tolsztoj széles, részletesen, szeretettel kifes
tett képeket ad; gondoljunk a vadászatra; az álarcosok téli kirándulására 
stb. Solochov ellenben — külsőségeiben mint sok modern író —^rövid, 
sokszor izgatottan koncentrált kis jeleneteket állít egymás mellé. S csak 
az utólagos emlékben áll össze a kezdet falujának képe tolsztoji szé
lességibe. \

Mivel függ össze ez a stílusváltozás? Az orosz irodalomban Gorkij 
újító volt Tolsztojhoz képest. Ez nála is elsődlegesen azzal függ össze, 
hogy, mint azt más helyen részletesen megmutattam, a cárizmus polgári 
társadalmának belsőleg szétfolyó világa számára keresett adekvát epikai 
kifejezési eszközt. A társadalom válsága az elbeszélő költészet nézőpont
jából annak alapvető formai felépítésére elsősorban azon keresztül hat, 
hogy az emberek egymás közötti kapcsolatainak hagyományos formái 
(család, házasság stb.), az embereknek a múltjukhoz, foglalkozásukhoz 
való viszonya, az emberek érintkezési formái stb. szétesni látszanak. 
Most már az epika egyebek közt aibba'n különbözik a drámától, hogy az 
embereket nemcsak közvetlenül egymáshoz való viszonyukban ábrázolja 
(ez a dráma alkotásmódjának kizárólagos formája), hanem ezeket a kap
csolatokat azoknak a tárgyaknak, intézményeknek, munkaeszközöknek, 
munkafolyamatoknak stb. művészi megjelenítése révén, közvetítésével tár
ja elénk, melyek az illető társadalom adott fejlettségi foka számára tipi
kusak. Csak az ilyen minden lényeges élet jelenségre, az élet köznapi és 
ünnepi megnyilvánulási formáinak teljességére irányuló ábrázolás adhatja 
meg a nagy epikának azt a lehetőséget, hogy valamely társadalom életét 
mint igazi egészet ábrázol ja.

Az epika ilyen jellegét Hegel ismerte fel először elméletileg s az álta
lunk most leírt ábrázolási módot az objektumok totalitásának, a tárgyi 
világ teljességének nevezte. Neon szabad, hogy ennél a kifejezésnél az 
objektum, a tárgy szó megtévesszen. Hegel félreérthetetlen világossággal 
beszél arról, hogy ez a teljesség ember és világ kölcsönhatásában, vagyis 
az ember cselekvésein keresztül jön létre, s Homérosz fölényének okát 
a későbbi epikusok felett éppen abban látja, hogy az általa ábrázolt pri
mitív körülmények között ez az összefüggés közvetlenebbül (mert köz
vetlenebbül összekapcsolva az ember munkájával, tevékenységével), tehát 
művészileg tökéletesebben ábrázolható módon nyilvánult meg. Hogy a 
kapitalizmus, Marx szavai szerint, kedvezőtlen mivolta a művészet szá
mára ezen a területen is érvényre jut, azt olyan tehetséges realista
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Írók, mint Flaubert és Thackeray irodalmi gyakorlatuk alapján többször 
nyíltan kimondták.

Természetesen a társadalmi valóságnak, az irodalom anyagának ez a 
prózaivá válása a kapitalizmusban, ahogy Hegel ezt a fejlődést nevezi, 
nem mechanikus folyamat. Nemcsak Defoe-nak sikerült Robinson-jában 
szinte homéroszi elevenséget adni ember és természeti-társadalmi környe
zet kölcsönhatásának, hanem még a 19. század derekán is létrejönnek 
olyan epikai remekművek, mint a Háború és béke, vagy a Zöld Henrik. 
Ezekben az itt leírt kölcsönhatás nem elvont és bonyolulatlan közvetített, 
hanem konkrét és közvetlen, nem halott leírása valamely az emberrel 
idegenül szembenálló tárgyi világnak, hanem eleven kölcsönhatások 
(munka stb.) szerves beleolvadása az emberek és környezetük között le
játszódó cselekménybe.

Az ilyen epikus leírások szélessége és elevensége azért lehetséges, 
mert — minden egyéb különbség ellenére —■ ez írók cselekvő embereiket 
olyan társadalmi környezetben ábrázohatják, mely a regény lejátszódása 
folyamán nem megy keresztül lényeges, minőségi változásokon. A tár
gyak totalitása, hegeli értelemben, akkor valósulhat csak meg, ha nem 
kész dolgokat, megmerevedett intézményeket ír le, lehetne mondani, kívülről 
az író (lásd a naturalizmust), hanem az emberi és az emberrel kapcsola
tos tárgyi világ szakadatlan újjáteremtéséről, megújításáról, reprodukció
járól van szó. Mégpedig a most tárgyalt esetekben olyanról, mely — 
fővonalában — az egyszerű reprodukcióhoz hasonlít, amelyben mozgalmas 
elevenséggel, lényeges cselekvéssel egészben véve ugyanolyan világ terem
tődik újra, mint amilyennel kezdetben találkoztunk, amelyben tehát az 
ábrázolt világ egyszerre stabilnak és mégis az emberek munkája, tevé
kenysége eredményének hat.

A társadalom válsága, az epikai ábrázolás nézőpontjából tekintve 
megszünteti az ilyenfajta egyszerű reprodukciót. (A klasszikus polgári 
realizmus általában a polgári társadalom kibővített reprodukcióját adja.) 
A válság korában ellenkezőleg minden, amit az emberek tesznek, ami 
velük történik, ami közreműködésükkel vagy attól függetlenül a tárgyak, 
az intézmények világfában lejátszódik, ennek a világnak felbomlását, 
részekre hullását, érzéki teljességének, az emberek számára adott értel
mének megsemmisítését eredményezi. Ennek a fejlődésnek következménye 
az is, hogy még olyan kiváló elbeszélő, mint Gottfried Keller, elveszti 
epikai ábrázoló és átfogó képességét az így átalakulandó világ írói vissza
adásában. (Lásd utolsó regényét, a Martin Salander-t.) Még világosabban 
látszik ez a fejlődés, mint az elbeszélés kultúrájának teljes szétzüllése a 
polgári dekadencia irodalmában.

Gorkij zsenialitása egyebek között abban nyilvánul meg, hogy felis
meri a válságban lévő polgári társadalom epikai ábrázolásának új költői 
lehetőségeit. Mert ha a válság, a régi felbomlása, szétesése egyúttal egy 
megszületendő új világ vajúdása, ha ebben a folyamatban új és régi har
cának döntés előtti szakasza válik láthatóvá, ha világosan áll előttünk, 
hogy a régi — tudatos vagy öntudatlan — felbomlasztása nélkülözhetet
len előfeltétele az új létrejöttének, akkor ennek a darabokra hullásnak 
új, forradalmi poézise jön létre.

Ebben az egy elvi tekintetben — a nélkül, hogy a formátadás művé 
szí részleteiben hasonlóság volna köztük — Solochov folytatja Gorkij 
nagyszabású kezdeményezését, őnála még sokkal inkább széthulló világot 
látunk. Nemcsak a puszta belső felbomlása folyamatát, mint Gorkij pol
gári és kispolgári környezeteket tárgyaló műveiben, hanem a cáirizmus
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kozák faluját — „idill“-t a rothadás szimptomáival —, ahogy azon a 
háború és főleg a polgárháború vihara kérész lülzúg. Amit kezdetben
látszólag virágzó formában szemléltünk, az a cselekmény folyamán szét- 
porllk, mesßzeme'nöen elpusztul, meTt csak ennek a szétesésnek alapján 
épülhet fel az új. A régit makacsul képviselő embereket el kell pusztí
tani, megtörni, megpuhítani vagy egyes esetekben átalakítani, átnevelni, 
hogy az új képviselője, a kozákfalvak szegénysége szövetségben a város 
és a bányák munkásaival, fel tudja építeni az újat. És az emberek eme 
sorea elválaszthatatlanul összefonódik a dolgokéval, az intézményekével. 
Letaposott vetések, elhajtott marhák és lovak, felgyújtott házak és szé
rűk éppenúgy ennek a keserves útnak stációit jelzik, mint a családok fel
bomlása, az özvegyi nyomorba vagy züllésbe taszított asszonyok sorsa, 
mint testvérnek testvér, barátnak barát, rokonnak rokon elleni — halálig 
menő — fellépése.

Nem külső vihar sújt le a kozákfalura. A falu kozákjai maguk azok, 
akik egyéni elhatározásaik, ingadozásaik szelét vetvén, ezt a vihart arat
ják. Solochov hatalmas epikai ereje abban nyilvánul meg, hogy az embe
reknek, a tömegeknek ez az átalakulása, ez a pusztulása és újjászületése 
egyszerre és elválaszthatatlanul mint az őket környező az őket formáló, 
az általuk formált világ szétesése és újból összeállítása, tönkremenetele 
és új életre ébredése jelenik meg előttünk.

Mivel ez az egész mozgás, az egyes mozzanatok kanyargása és ellen 
tétessége ellenére, nagyvonalúan halad a dolgozók végleges felszabadulása, 
a szocializmus győzelme felé: azért kelti az egész regény emlékezetünk
ben a monumentális összefogottság — tolsztoji — epikus benyomását. 
Mivel azonban itt nem a régi reprodukálódik, hanem ellenkezőleg a régi 
teljes lerombolásából minőségileg új születik; azért gyökeresen mások 
az epikai monumentalitás művészi kifejezési eszközei, mint Tolsztojéi 
voltak. S végül mivel a régi széthullása csak ott ér célhoz, ahol az új, a 
szocialista falu felé megindul az út, mivel magának a szocialista falunak 
felépítése, az érte vívott küzdelem (és benne a régi gazdasági és ideoló
giai maradványainak eltakarítása) tematikusán kívül esik a Csendes Don 
keretein: azért kell, hogy egész felépítése, stílusa más legyen, mint a szo
cialista építés epikai ábrázolásaié, azért szükségszerű és nem hiba vagy 
hiányosság hanem az élet e fejlődési szakaszának adekvát visszatükrö
ződése, hogy a szocialista értelemben pozitív hősöknek és tetteiknek itt 
kisebb tér adódik, mint az, amelyet ott joggal elfoglalnak. •

7.

Ámde mindezzel a Csendes Don epikai stílusproiblémáinak csak egyik 
oldalát írtuk le. Az igazán jelentékeny írókat az jellemzi, hogy stílusuk, 
ha szabad így kifejezni magunkat, többdimenziós. Vagyis — éppen mert 
nálunk a stílusproblémák a tartalomból nőnek ki, a tartalom extenzív 
és intenzív végtelenségét tükrözik — a stílus minden elemi egyszerre és 
elválaszthatatlanul több egymástól eltérő funkciót teljesít. Hogy ennek 
ellenére, sőt inkább éppen ezért az ilyen stílus mélyen egységes, annak 
oka a mű eszmei egységében keresendő, a művészi tartalom teljes átha- 
tottságában ez eszmei gazdagságtól és egységtől, aminek aztán a form© 
ós konkrét megjelenítése, a stílus, csak koncentrált tükrözése és össze
fogása.

Ha most már az eszmei egység egy másik nézőpontjáról tekintjük a 
Csendes Don előbb megvizsgált stiláris sajátosságát, a rövid, sokszor
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szaggatott jelenetekből összeálló monumentálisán teljes képét, ha most 
a folyamat oldaláról nézzük őzt, amit eddig főleg a szerkezet, ember és 
külvilág kölcsönhatásának szemszögéből vizsgáltunk, akkor azt találjuk: 
e rövid jelenetek egymásutánjának, egymásból következésének, egymáshoz 
kapcsolódásának alapgondolata: szemléületővé tenni azokat a kapilláris 
folyamatokat, melyek a népben lejátszódnak és amelyek a valóságban a 
társadalmi harcok sorsát eldöntik. Senki se tagadja, hogy az egyes ösz- 
szecsapások kimenetelében véletleneknek, személyes érdemeknek és hibák
nak komoly részük lehet. És Solochovtnál számos példát tudnánk fel
mutatni, hogyan kapcsolódnak be ilyen okokból egyes győzelmek a lcfelé- 
menő, egyes vereségek a felfelé menő sztratégiai vonalba. De éppen az 
ilyen visszacsapások, megszakítások hozzák ki igazán a fejlődés valódi 
főmenetét, akár a forradalom, akár az elleniforradalom sorsáról van szó. 
A társadalmilag döntő mozzanat pedig abban jelentkezik: hogyan reagál 
a nép, milyen szívesen ad szállást vagy élelmet az átvonuló csapatoknak, 
hogyan bánik a foglyokkal, milyen hangulatban vonulnak be a kozákok, 
mit szól bevonulásukhoz a család, hogyan fogadja a falu a szökevénye
ket stb., stb.

Solochov itt az új tartalomnak megfelelő igazi, mesteri eredetiséggel 
újítja meg a történelmi regény legfontosabb hagyományait. Amikor több 
mint száz évvel ezelőtt Balzac szembeállította Walter Seott-ot a korabeli 
francia kontárokkal, azt emelte ki: csak irodalmi dilettáns kísérli meg 
a valóságos történelem tényhalmazát írásába beleszorítani; az igazi író 
számára nem magúknak a csatáknak, a hadjáratoknak beható leírása 
a fontos, hanem a győzelem vagy vereség okainak felderítése és művé
szi megjelenítése; a katonai események ábrázolása arra való, hogy a 
hadsereg szellemét irodalmilag megvilágítsák. Ezen az úton haladt — 
Walter Scottoo és Balzacon túlmenve — már Tolsztoj is a Háború és 
béké ben. Solochov előbb kiemelt stílusa éppen ezt a célt szolgálja új 
anyagban, új szempontokkal, s ezért fejleszti az ábrázolási módot még 
a Tolsztojnál elért fokon túl is.

Nem az a szándékunk itt, hogy kiváló írók tehetségét vagy jelentő
ségét összemérjük. Amiről itt beszélünk, az az irodalom formáinak fejlő
dése, mint a társadalmi fejlődés visszatükröződéséé. Mostani problémánk 
ebben az összefüggésben azt jelenti: milyen szerepe van a népnek, a töme
geknek a történelem menetében, válságaiban, döntő fordulópontjain és 
mennyire képesek a jelentékeny írók osztályhelyzetüknek megfelelően, 
ezt a szerepét meglátni és ábrázolni?

Walter Scott és Balzac korszakalkotó érdeme abban áll, bogy a fran
cia forradalom hatása alatt ennek a kérdésinek központi jelentőségét a 
történelmi regény, az egész irodalom számára egyáltalában felismerték. 
Tolsztoj, akiben az orosz parasztság szava szólalt meg, szükségképpen 
túlment rajtuk ebben a kérdésben. Ábrázolásának határait az szabja meg, 
hogy ő, Lenin szavai szerint, az 1856— 1905-ös korszak paraszti moz
galmának erejét és gyengeségeit együtt fejezi ki, hogy ennél fogva e moz
galom előítéletei, fatalizmusa, kvietizmusa stb. szintén alkotásmódjának 
mozzanatai közé tartoznak.

Solochov ellenben a forradalmár, a bolsevik szemével nézi a szocia
lista forradalom egyik fontos szakaszát. Természetes, hogy ilymódon a 
népben lejátszódó kapilláris folyamatoknak minőségileg más, fontosabb és 
súlyosabb szerep kell, hogy jusson nála, mint a legjelentékenyebb polgári 
íróknál. Nem is beszélve arról, hogy e kapilláris változások tempója a 
szocialista forradalom polgárháborús korszakában sokkalta gyorsabb,
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mint a Tolsztoj leírta viszonylag stabilabb világban, sot mint az első orose 
forradalomnak Gorkij ábrázolta előkészítő szakaszában.

Épolv természetes azonban az is, bogy Solochov formájában, az 
ábrázolt tér és idő, a visszatükrözött társadalmi körülmények művészi 
összefogásában a kozákságiban lejátszódó ilyen kapilláris folyamatokat 
sokkal gyengébben befolyásolja a történelmi út ismeretével bíró kommu
nisták tudatossága és céltudatos hatóereje, mint a régebbi korszakot le
író Gorkij munkásregényében, mint az ugyanazt a kort ábrázoló Fagyé- 
jev elbeszélésében. Mivel nein véletlen, bogy abban az időben a kozák- 
ságból még 'nem nőhettek ki Levinzonok, a nép hangulata, mint a törté
nelmi események gazdasági és társadalmi okainak emberi megnyilvá
nulása, költői barométere még megőrzi a maga messzemenően spontán 
jellegét. Persze ez a spontaneitás — össZárosz méreteket tekintve, s a 
regény kereteit befolyásolva — olyan környezetben érvényesül, amelyet 
a bolsevik párt. Lenin és Sztálin pártja teljes tudatossággal irányít. Ennek, 
nem egyszer számos közvetítő médiumon átszűrődő, rajtuk keresztül 
olykor legyengült, sőt eltorzított hatása fontos szerepet játszik a közvet
len ránézésre spontán benyomást keltő kapilláris folyamatok igazi meg- 
okolásában. Solochov nagy epikai ereje abban is megnyilvánul, hogy eze
ket a felette bonyolult oksági viszonyokat a kozák élet mindennapos 
jeleneteiben, a képek lenyűgöző közvetlenségével, a párbeszédek paraszti 
lakonizmusával tudja ábrázolni. Mégpedig úgy, hogy mind a valódi 
okok, mind azok képzelt visszfénye a cselekvő és szenvedő emberek ön
tudatában plasztikusan is, a valóság helyes arányait megjelenítve is állja
nak előttünk.

Do a lakonikusan tömörített rövid jelenetek tartalmát és kapcsolatát 
végső fokon mindig ez az okfeldcrítés határozza meg. Itt látszik talán a 
legviIágos abban Solochov éles ellentétessége a modern polgári irodalom
mal, mely az utolsó évtizedekben formálisan szintén felette gyakran a 
rövid, szaggatott jelenetek egymásutánjának technikáját alkalmazza. 
Ámde mivel nálunk a tartalom kiválasztásának és tagolásának nem egy 
ilyen okfelderítés a mozgató ereje, a formális hasonlóság mögött a lénye
ges farmátadás szöges ellentéte áll. A hanyatló polgári irodalom mindig 
tudatosabban kapcsolja ki az okságot az irodalmi alkotások tartalmi és 
formai felépítéséből. Már Zola szembefordul ebben a kérdésben a polgári 
realizmus nagy haladó hagyományaival, azt követelvén — valamely állí
tólagos „tudományosság“ nevében —, hogy az irodalom ne 9  miért-et 
ábrázolja, hanem a hogyan-t. Ez a tendencia, persze elvetvén Zolából azt, 
ami nála ez elmélete ellenére haladó volt, eluralkodott a polgári deka
denciában, mind a naturalizmus, mind a formalizmus követőinél. Hiszen 
a valóság igazi eszmei tartalmának ábrázolása elsősorban a társadalmi 
átalakulások, az emberi cselekvések okainak felderítését és művészi ábrá
zolását feltételezi. Ha ezek az okok a művészetből eltűnnek, megszűnik az 
események belső kapcsolata, társadalmi és emberi jelentősége. A rövid 
jelenetekre való tagolás ilyen körülmények között nem mint valamely 
tontos eszmei tartalom adekvát kifejezése jön létre. Részben felületes kül
sőségek naturalista ábrázolásának technikai eszköze, részben formalisz- 
tikus kísérletezés, például arra, hogy a mozi hatáslehetőségéit átvigye az 
irodalomba. A jelenetek összekapcsolása elveszti tartalmi, társadalmi s 
ezzel komolyan művészi jellegét. Lecsökken vagy felületi jelenségek foio- 
grafikus utánzására, amikor a modem naturalizmus ilyen pillanat
felvételeket egymás mellé montíroz, vagy pedig tisztán formalLsztikus
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motívumok (kontraszt változatosság stb.) határozzák meg a jelenetek 
egymáshoz kapcsolását.

Világos, hogy Solochov, aki megértette a művészileg ábrázolandó kor 
társadalmi és eszmei tartalmát, aki világosan felismerte benne a külön
legesen újat, aki ennek következtében alkalmazott kompozíciójában és 
stílusában új elveket a múlt nagy realistáihoz képest, a legerélyesebben 
szembenáll a polgári dekadencia naturalista és formalista eszme
hiányával, műteremkísérleteivel. Solochov kompozícióját az eszmei tar
talom, forradalom és ellenforradalom harca határozza meg. A jelenetek 
kiválasztását az szabja meg, hogyan nyilvánul meg bennük epikai plasz
tikussággal a forradalom, illetve az ellenforradalom erejének, tömeg- 
befolyásának emelkedése, vagy csökkenése.

Solochov epikai invenciója rendkívül gazdag. Mindig megtalálja a 
falu mindennapi életében pont azt az epizódot, legyen az munka, készlet
elrejtés, vagy akár a családi élet valamely mozzanata, amelyben a pil
lanatnyi helyzetre, az e helyzetben megnyilvánuló fejlődési tendenciára 
legjellemzőbb vonások közvetlenül és az olvasó (ha nem is a szereplő 
alak) számára világosan napfényre jönnek. Az ilyen kompozíció bonyo
lultsága és nehézsége abban rejlik, hogy helyességének, hitelességének, 
meggyőző erejének kritériuma túlnyomóan tartalmi, vagyis a fejlődés, az 
összefüggések valósághű feltárása.

Ezért az egyes jelenetek kompozicionális kötöttsége nagyobb, mint a 
régi realista regényekben. Tolsztoj magukban véve is hatalmas epizódjai
nak úgyszólván önálló életük van. Ha például a vadászat, a Háború és 
béké-ben nem is állna a regény egészében pontosan a megfelelő helyen 
(aminthogy ott áll), olyan sokoldalú, változatos és gazdag képet ad az 
élet egy részéről, hogy bizonyos, sőt magasfokú művészi értéket repre
zentálna még a feltételezett esetben is, mert hiszen bizonyos művészi ön
állósága van a regény egészének kereteiben. Solochov egyes jeleneteinek 
ilyen epizodikus önállósága jóval kisebb, mint a Tolsztojéinak. Ezzel ß 
legszorosabb összefüggésben áll dialógusának paraszti-plebejus tömörsége, 
lakonizmusa. Gyakran a leglényegesebb kérdésről, arról, amiért a jelenet 
íródott, amiért pont ezen a helyen áll, csak néhány rövid mondat hang
zik el. Mivel azonban az adott részlet éppen ennek a mozzanatnak meg
világítására van kiélezve, ennek a kevés szónak hatalmas helyzeti ener
giája, egész társadalmi-történeti, emberi fordulatokat megvilágító ereje 
van.

Ebben a felépítésmódban nemcsak nagy költői erő és tudatosság, 
hanem igazi művészi újítás is nyilvánul’meg. Igazi, mert nem új formák 
kiagyalásából jött létre, hanem az adott tartalom társadalmi-történeti új 
voltának mély megértéséből. A Solochov létrehozta újítást csak akkor 
értékelhetjük helyesen, ha visszaemlékszünk arra, hogy a polgári realiz
mus klasszikusai, például Goethe, jéppen a részek önállóságában látták 
epika és dráma elválásának megkülönböztető jegyét, s hogy még, mint 
láttuk, Tolsztoj is gyakorlatában ilyen kompozíciós elveket vallott.

Természetesen, mint mindenütt, ez a szembeállítás sincs relatív 
elemek nélkül. Először szorosan összefügg a tárgyi teljesség epikai szere 
pével, egyrészt viszonylagos nyugalmi helyzetben, másrészt akut válságon 
átmenő társadalomban. Másodszor, amire fentebb céloztunk, a legerőseb
ben önállónak látszó epizódok sem teljesen önállóak, öricélúak; különben 
betétekké válnának, mint nem egyszer Zola leírásai. Harmadszor pedig 
Solochov részleteinek függése a kompozíció egészétől, az összfolyamat 
tói, amelybe bele vannak ágyazva, szintén viszonylagos, nem jelenti azt.
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mintha egyáltalában nem volna önerejükön nyugvó sajátos hatástehető
ségük. Ellenkezőleg. Az egyes jelenetek különös atmoszférája mind a kör
nyező természetet, mind az embereket és azok társadalmi kapcsolatait 
illetőleg az esetek túlnyomó részében nagy erőivel érvényesül. De a- régiek
től való eltérés mégis minőségi, amennyiben a kölcsönös egymástól füg
gés, a kölcsönös egymást megvilágítás, egymásra utalás, egymást fokozás 
új aránya és mértéke a minőségbe csap át, a nélkül, hogy az epikai fel
építés alaptörvényeit lerombolná, 6öt éppen azáltal, hogy azok új anyag
ban, új módon történő érvényesülésével új epikai formát hoz létre.

Végre, hogy ennek az új formának még egy lényeges vonására utal
junk, Solochov mint vérbeli epikus, rengeteg alakot elevenít meg és moz
gat. A rövid, a nagy folyamat apró, de jelentős szakaszai szerint tagolódó 
jelenetek megengedik neki, sőt előírják számára, hogy úgyszólván minden 
alakja, még a legepizódikusabb is, csak akkor álljon előttünk, amikor 
életének valamely többé-kevéshbé fontos fordulatát éli át. Az a rengeteg 
ember tehát, aki Solochov könyvében szerepel, minduntalan felbukkan és 
eltűnik, sokszor végérvényesen, de, hacsak egyszer van is elébünk 
állítva, egyéniségének lényege elevenen tárul fel előttünk. Mert e rövid 
jelenet alatt egyrészt cselekszik, határoz, dönt, vagyis megvilágítja szá
munkra azt, ami benne lényeges, ha pedig már régi ismerősünk, vala
mely új vonással gazdagítja róla alkotott képünket. Másrészt éppen ezzel 
a cselekvésével kapcsolódik bele a nagy történelmi folyamatba, a kozák- 
ság átalakulásának bonyolult lefolyásába. Solochov tehát itt az igazán 
jelentékeny író látszólagos megátólértetődőségével oldja meg azt a kér
dést is, mely nehéz probléma volt a klasszikus polgári realizmus szá
mára, mely megoldhatatlanná vált a polgári irodalom hanyatlásával: a 
szereplő személyeknek mindenkor súlyt és érdekességet adni, a nélkül, 
hogy bármi módon felstilizálnánk őket. (A dekandenciában például a lelki 
„mélységekben“ való vájkálás, a pszichológiának a patológia irányába 
való eltorzítása közvetlenül természetesen a hanyatló polgárság élettala
jából nőtt ki, irodalmikig azonban ugyanakkor tudatosan alkalmazott 
eszköz volt olyan érdekesség helyreállítására, amelytől a polgári élet fej
lődése az írót megfosztotta.)

Az emberi jelentőségnek ez a minden legkisebb epizódban is közvet
len és keresetlen megnyilvánulása adja meg Solochov eposzának poezisél 
és hatalmas terjedelme ellenére művészi sűrűségét és változatosságát. Ez 
az  emberi jelentőség viszont következménye annak, hogy alakjainak min
den cselekedete, még ha ők maguk nem is tudják, szervesen belefonódik 
az ábrázolt nagy társadalmi-történelmi folyamatba; hogy a kompozíció 
éppen ezt az összefüggést emeli az egyes mozzanatok egybeforrásának for
májában a maga döntő elvévé, s ez határozza ímeg aztán Solochov stílu
sának minden elemét. Ezért emelkedik elbeszélő hangja, elbeszélésének 
színvonala azzal párhuzamosan, hogy a társadalmi és az emberi esemé
nyek döntéséhez érnek.

Elterjedt polgári előítélet a Csendes Don-1 illetőleg, hogy a gyönyörű 
kezdeti „idill“-hez képest a későbbi kötetek bizonyos hanyatlást mutat
nak. Ennek éppen az ellenkezője az igazság. Solochov több mint tíz évig 
írta ezt a művét. És a nagy anyaggal viaekodásban, kora eseményeinek, a 
szocializmus fejlődésének hatása alatt mint művész szakadatlanul nőtt. 
Bár a Csendes Don stílusában egységes, mégis megállapítható, hogy Solo
chov koncentráló és megjelenítő ereje szakadatlanul nőtt, nemcsak az 
emberábrázolás súlyában, plasztikájában é6 mélységében, hanem abban 
is, ahogy embereit társadalmi és természeti környezetükkel együtt elénk
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állítja. A modern polgári regény egyik megoldhatatlan kérdése az, hogyan 
teremtse meg a harmóniát a nyelvi kifejezés akart csiszoltsága, tökéletes
ségre, művésziességre törekvése, és az ábrázolt emberek nyílt vagy excen- 
trilkusságtól takart trivialitása között. Soloohovtói teljesen idegen ez a 
kettősség. Noha prakticista, a természeti szép, mint szép, iránt a legtöbb
ször kevéssé fogékony kozák parasztokat ábrázol, mindig megtalálja azt 
a tudatos, vagy az alak tudatáig el nem jutó kapcsolatot, mely tájképeit 
alakjai belső életével művészileg szervesen összeforrasztja. íls éppen kife
jezési képességének ez a gazdagsága és egységessége éri el csúcspontját 
a regény befejező részében.

Nem véletlen, bogy az elbeszélő művészet problematikussá válása, 
sőt szétzüllése idején a polgári társadalomban az épülő szocializmus 
irodalma újította fel és újította meg művészileg eredeti és érdekes formák
ban az epika legigazibb hagyományait.

Lukács György
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LEXANDR JASIN:

DAL A SZÁNTÓFÖLDÖN

Sík a róna, nem látszik a vége, 
út visz rajta az égbolt szélére.
Minden göröngy csillámlik, világol 
nappal naptól, éjjel holdvilágtól.

Föld fölött és ég alatt, középen 
gépmadárraj húz el éles ékben — 
duralum inium  fénylik rajta . . .
S hogy kéklik a víz kiszikkadt partja!

Hát a kertek ékes tarkasága!
Hát a lányok édes társasága!
Nem féltik a bőrük — nap ne érje —, 
messze látszik ruhájuk fehérje.

Ha ki fülel, hangos szárnycsapást hall: 
búza fölött húz el egy m adárraj, 
sasok lesznek, az is lehet — sólymok . . .
Szép a termés, beérett már s jól hoz!

Dolgoztak is rajta becsülettel 
traktorok meg rajtuk a sok ember; 
zakatol m ár cséplőgép is ottan 
s teherautók sora megrakottan.

Más mező ez, mint a mi volt régen.
Gépdübörgés vegyül el a szélben.
Itt is, ott is felcsendül az ének 
örömére Kenyér ünnepének.

Szép hazánknak hírét zengi minden 
öröm s hála zeng-bong szíveinkben . .
. . . Messziről is visszhangzik az ének: 
ott folytatják füttyös gyárkémények.

Fordította Lányi Sarolta
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A ZUHOGÓK

A hajó lefelé haladt a Dnyeperen. Lágy szellő fujdogálta feléje a 
nagy víz nyers frisseségét, a távoli sztyeppék finom, fűszeres illatát.

Gyorsan kivirradt. Az utasok mozgolódni kezdtek a fedélzeten. 
Elsőnek két öreg ébredt fel, akik a hajó meleg kéménye mellett feküdve, 
hátukat egymásnak támasztva egész éjjel keményen horkoltak. A két 
őrmester, kik az egész különítménnyel pont a fedélzet közepén aludtak 
kinyujtózkodva, megszokott mozdulatokkal kezdték köpenyüket össze
hajtogatni. Két helyes diáklány máris puderezni kezdte magát a pádon 
és be-bepillantott a tükörbe, majd szívélyes beszélgetésbe elegyedett egy 
ei'ős, éltesebb kolhózista asszonnyal, ki az üres, fenéklapjával felfelé 
fordított fonott kosarán üldögélt. Az asszony mellett, ugyanilyen kosarak 
közé beékelve, néhány falubéli asszony szendergett édesen.

—- Maguk biztosan nyaralni mennek? — kérdezte a kolhózista 
asszony lágyan, de leplezetlen érdeklődéssel, a lányokat.

Az egyik diáklány alig észrevehetően felsóhajtott:
— Nem, n én i. . . kinevezésünk már a kezünkben van. Tanítani 

megyünk.
— No lám, tehát így v a n . . .  Már tanítónők! Én meg azt hittem, 

hogy diáklányok. A múlt héten csupa tanuló utazott. Mennyi sokan tanul 
nak! Ahogy látja őket az ember, örül a szíve.

Az asszony gyorsan rendbehozta magát, ruháját lerázta, majd fel 
emelkedett és teljes magasságban kinyujtózkodott. Magas, egészséges, jól 
megtermett asszony volt.

Miközben a pirkadó kelet felé tekintett, hangosat, jóízűt ásított.
Utána óvatosan átlépett alvó útitársainak lábain és miután szabadabb 

helyre érkezett, közelebb lépett a lányokhoz. Megállóit, mint anya a lányai 
között, nyájasan, nyugodtan. Üj, zöld, állig begombolt ködmönében és hó
fehér kendőjében gyönyörűen érvényesült feketére égett, szélmarta, baráz
dákkal szántott arca.

— Engem pedig behívtak a megyei központba gyűlésre a mezei futó
szalag ügyében. Harmadik éve vezetem a gazdaságot — az asszony aka
ratlanul elmosolyodott. — A háború kezdetéig fejőnő voltam, most pedig 
vezetővé neveztek ki. Beletanultam, azt mondják. És tényleg kedden jöt
tem el hazulról és tudják, már úgy húz valami haza, mintha legalább is 
egy hónapja utazgatnék. A kikötőben találkoztam a mieinkkel — a kol
hózista asszony szemeivel odaintett a kosarak között fekvő asszonyokra 
—, kérdezem őket: Mi van a borjakkal? Nevetnek, ők  barackot vittek a 
kolhozból a vásárra, a pénzt a dereglyéért kifizetjük . . .  Leülhetek ide’

Az asszony egyszerűen félretolta az egyik lány bőröndjét és leült a 
pad szélére.

Keleten felragyogott a nap. Az egész ég tiszta és fényes volt, mintha 
a hajó elé emelkedett volna. A tiszta levegő reggeli frisseséggel, üdeséggel 
volt telítve. A folyó közepén, a tiszta, nyugodt hajósodorban itt-ott még 
feltünedeztek könnyű csónakjaikon a bójaőrök, akik kioltották az el- 
halványodó, már alig észrevehető jelzőlámpákat.

— Milyen széles itt a Dnyeper! — kiáltott fel elragadtatással az egyik 
élénk, fehérarcú, csontosvállú lány. Este mikor nyugovóra tértünk, a part 
teljesen közel, szinte mellettünk terült el, most pedig, mintha vissza
húzódott volna . . .
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r
— És micsoda kilátás! — fűzte hozzá a másik. — Milyen messzire 

lehet ellátni.
— Széles, tágas, amíg a szem ellát. Szabad térség!
— A Lenin-tavon megyünk — magyarázta a kolhózista asszony. — 

Hamarosan a zuhogók következnek.
— Zuhogók? — a diáklányok szorosabban vették körül útitársnőjü

ket és izgatottan, bizalommal néztek az asszony szemei közé. — Nénike, 
milyen érdekes e z ! . . .  Valóságos vízesések?

— Úgy van, valóságos vízesések. . .  Tulajdonképpen már kezdőd
nek is.

A lányok egyszerre, szinte ünnepélyesen elhallgattak. Mintha a régi 
énekekben megénekelt romantikus érzés szállotta volna meg őket. A 
Dnyeper vízesései! Valahol itt a mélységbe merültek le és magasan fel
csapkodó hullámok árasztják el őket.

— Néni és maga látott zuhogókat? Még akkor, régen . .  . Mikor még 
felül voltak . . .

A kolhózista asszony arca egyszerre elborult és így válaszolt;
— Adja Isten, hogy ne emlékezzem.
— Miért beszél így r ó lu k ... ilyen barátságtalanul?
Az asszony elhallgatott. Karjait a melle alatt keresztbe fonta, kényel

mesebben elhelyezkedett, lábait a pad alá húzta.
— Látom, maguk nem idevalósiak?
A lányok azt válaszolták, hogy tényleg első ízben hajókáznak errefelé.
— Az más . . .  Én pedig itt növekedtem fel ezek között a kövek kö

zött, mint az a parti sirály. Harminc évig vagy még tovább, a zuhogókon 
kívül egyebet nem is láttam.

Az asszony elgondolkozott.
A nap már feljött. A Dnyeper egész szélességében játékba kezdett, 

csillogott, mintha szemkápráztató nagylevelű növényekkel lett volna be
födve. A távoli meredek partról barnás árnyékok feküdtek a vízre.

— Lám maguk most tanulnak, mindenhová eljutnak — szólalt meg 
egyenletes, nyugodt hangon az asszony — én, pedig a maguk korában a 
kunyhómnál távolabb sehová sem jutottam el. Úgy éltem, mintha zár 
alatt lettem volna. De nemcsak egyedül én. Mindannyian bekötött szerű
mmel éltünk.

Községünk két zuhogó — a lochani és a zvonyecki zuhogó — között 
feküdt. Ha kiment az ember a partra és balra tekintett, akkor a falu 
alatt az egyik zuhogó fehérlett; elnéz az ember a falunál feljebb fekvő 
részek felé — ott pedig a másik zuhogó bugyborékolt. Az egyik vad, a 
másik még szörnyűbb — sehová sem enged ki. Úgy elzártak bennünket az 
egész világtól, mintha le lettünk volna lakatolva. Csak egyetlen szabad 
utunk maradt — elszegődni a kulákokhoz, vagy a telepesekhez.

Férjem szintén tősgyökeres dnyeperi tutajpilóta volt a többi társaival 
együtt. Idegen tutajokat vezetett felülről lefelé, mind a kilenc zuhogón 
keresztül. Meg is rövidítették szegénynek ezek a zuhogok az életét A 
munka veszélyes, rettenetes volt! Előfordult, hogy amikor a zuhogókhoz 
közeledtek, elbúcsúztak egymástól, keresztet vetettek, majd egymás között 
kötelekkel összekötözködve hanyatt-homlok ereszkedtek le a bömbölő 
zuhatagba. A kövekhez ütődött gerendák forgácsonként repültek szana
szét. Mi asszonyok már a parton álltunk, mindenki magánkívül volt. 
Nem tudod, hogy szerencsésen átjutott-e vájjon, vagy esetleg a hullám 
dobja a partra férjedet széthasított koponyával.
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így vártam én is az enyémet. Azután estefelé az alsó folyás hulláma 
meghozta az én Szviridovomat és a partra vetette őt. Vedd át asszony az 
uradat! És ez minden. Gyermekeim odahaza árvaságra jutottak én meg 
özvegy lettem.

Ezután történt, hogy amikor a zuhogok bömbölni kezdtek, nem talál
tam a helyemet. Mintha élve húznák ki az emberből a lelket. Meg kell 
említenem, hogy nem mindig zajongtak, hanem csak eső és rossz idő
járás idején. Szülőfaluin számára barométernek számítottak. 11a szép az 
idő, akkor nem hallani őket — hallgatnak. Ha pedig tompán felzúgnak 
valahol a község alatt vagy fölött, akkor másnapra valami szerencsét
lenség várható: vihar, záporeső, vagy jégeső. Szinte eszelős voltam, mikor 
azt a zajt meghallottam. Ez pedig mindenhol utolért, tépte a szívemet, 
az uramra emlékeztetett.

Az idősebb fiam, mikor felnövekedett, szintén megmakacsolta magát 
és kijelentette: tutajosnak megyek.

Nem engedtem. Elég, mondottam közülünk egy is. Menj inkább 
Oszaulenkóhoz béresnek, tömd tele a kamráit gabonával. Oszaulenko kulak 
volt a falunkban. Udvara kutyákkal teli, lovai mint a sárkányok. Vasár
naponként az utcán pöffeszkedve, senkit sem vett észre, senkit sem kö
szöntött. Gyorsabban térj ki, mert, ha nem, úgy széttapos! A legjobb föl
deknek és legtermékenyebb domboldaloknak ő volt a tulajdonosa. Ha 
pedig véletlenül előfordult, hogy valakinek a tyúkja átlépte a mesgyéjét. 
akkor nyomban agyonütötte. A panaszokat és könnyeket figyelembe sem 
vette: «Fölöttem az ég is az enyém».

Elkiildöttem hozzá a fiamat. Ott görnyedezett nála egész addig, míg 
a kollektivizálás meg nem kezdődött. Akkor mi egy nagyot sóhajtottunk! 
Oszaulenkót kitessékelték a faluból. Elutazott valahová jegesmedvéket 
legeltetni.

Fiam hamarosan készülődni kezdett, hogy a dnyeperi építkezésekhez 
megy. Abban az időben a Dnyeper-melléki községek egész fiatalsága oda 
törekedett. «Megyek anyám! — mondotta. Eltemetjük a zuhogókat — 
körbe mindent megvilágítunk az elektromos «nappal». Nem elleneztem, 
habár nem nagyon hittem terveiben. Hiszen, hogyan is lehet — gondol
tam magamban — eltemetni ezeket a kolosszusokat, ezt a szörnyet, mely 
évszázadokon keresztül feküdt a Dnyeperen keresztben. — Sötét volt; a 
tutajos felesége most hirtelen elmosolyodott, mintha valami messzi emlék 
merült volna fel benne.

. . .  Az építkezés pedig egyre jobban haladt előre. A parttól távolabb, 
a pusztába már egész községeket telepítettek át. Mi magaslaton feküdtünk 
és ezért bennünket nem bántottak. Egy verőfényes napon pedig, már a 
magas tavaszi vízállás után, lenézünk a partra és látjuk, hogy a víz hirte
len dagadni kezd! Mintha a második tavasz köszöntene be. Először az 
Oszaulenko rétje merült víz alá, mely lent, a község szegélyén húzódott, 
majd a zuhogok váltak egyre kisebbé, a Dnyeper közepéből kilátszó ha
talmas szikla is víz alá bukott, mely pontosan az én ablakaimmal nézett 
szembe. Mi Sárkánynak neveztük ezt a nagy sziklát. Még egy éjszakát 
aludtunk át és mikor reggel felébredünk — szülőanyám, mit láttunk! 
Se zuhogók, se Sárkány, sem pedig a régi partok voltak többé. Min
dent víz borított el és amerre a szem ellát —r a hatamas Lenin-tó ragyog 
előttünk!

Jöttek a szomszédok, vidáman elcsevegtek, tréfálkoztak: Ez már igen, 
ez egy fiú, mint amilyen az enyém, mondogatják. A zuhogókat elsüllyesz
tette, a kék tengert pedig ide vezette az anyja ablaka alá.
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Kolhozaink járásról-járásra igen hamar fénybe borultak. Karcsú fém- 
árbocok díszítették a szteppét. Komaasszonyomnál közvetlenül a kertben 
egy transzformátort állítottak fel. Félt is őkelme kezdetben, hogy bele
csap a villám. Azután megszokta. De, hogyan is ne szokta volna meg az 
ember a cséplőgépeket, a gabonarostáió gépeket, triöröket, a malmokat, 
műhelyeket, melyek mind villannyal dolgoztak. Az én kunyhómban is 
kigyulladt Iljics lámpása. Attól az időtől kezdve a mennyezeten sehol 
sem volt látható a kanóc okozta koromfolt, mert mindig és mindenütt 
tisztaság volt.

Vaszilkom érkezett meg a Dnyeper-építkezésektől szabadságra. Már 
tanult ember volt, párttag és a turbináknál, mint technikus, vagy mecha
nikus dolgozott. Meghívott két hétre ezeket mondva: «Jöjjön, anyám, meg
mutatom magának Ukrajna elektromos szívét — a dnyeperi vízerő
művet». Elutaztunk. Körbejártam vele az egész építkezést. A gátnál is, a 
kapcsolóközpontban is, maguknál a turbináknál is voltam, a zsilipet pedig 
kétszer is kezeltem. Hazatértem és elbeszéltem kolhóztársaimnak mind
azt, amit láttam: az elektromosság birodalmát. «Én — mondom — már 
valószínűleg a kommunizmusban voltam.»

Attól az időtől kezdve már nem tudtuk az életünket a dnyeperi erő
mű nélkül elképzelni, összes kolhozaink szülőanyja lett. Teljesen össze
forrtunk vele. Ha valami baj érte — mi is betegnek éreztük magunkat. 
Kialudt a kunyhóban a villany — már az járt az ember agyában, hogy 
nem történt-e valami baleset a telepen. Ismét kigyulladt — örvendeztünk: 
minden rendben van tehát.

Megkezdődött a háború. A férfiak bevonultak a hadseregbe, mi asszo
nyok pedig tankcsapdákat ástunk a Dnyeper-folyó mentén. Milyen hara
gosak voltunk mi akkori Nem, hogy késekkel vagdosni, hanem a ken
dőinkkel megfojtani is készek lettünk volna azokat a megszállókat!

A Dnyeperen túl minden éjjel tüzek gvúltak fel.
Egy este pislákolni kezdett kunyhóinkban a fény. Lassan, csendben, 

bánatosan, mintha örökre búcsúzna — kialudt.
Kialudt.
Szinte olyan volt, mint mikor közeli rokona hal meg valakinek. Egy

szerre sötétség állott be és elfogott bennünket a félelem. Nadja lányom 
kinyitotta az elsötétített ablakokat, egyre rángatódzott, zokogott. Az ablak
iban pedig a Dnyeperen túlról tüzek látszottak. Messze délen, valahol a 
dnyeperi vizierőmű környékén állandóan morajlott és zúgott valami.

Reggel egész termelőszövetkezetünk a parton volt. Hallgatva álltunk 
és néztük a dombról, mint apad és apad egyre a víz és tűnnek fel hirtelen 
a zuhogok. A Sárkány is felszínre került. Moha és nyálkás, rothadt vízi
növények füzérei takarták. A többi zuhogó szintén felmerült. Feketén, 
penészesen, szinte haragudva ránk mindannyiunkra.

Felzúgtak.

I Rettenetes volt. A hátam is borsódzott tőle.
— Ah, jó emberek — kiáltottam —, feltűntek a zuhogok, a mi átko

zott múltúnk tért vissza!

Leszállt, leapadt a víz. A korábban elmerült oszaulenkói tanyán és a 
Dnyeper egész hossza mentén mindenütt mocsár képződött. A halakat 
akár szekerestül fogdoshattad volna. Azonban senkinek sem volt kedve 
hozzá. Rothadt, büdös levegő terjengett az egész faluban. Meg lehetett 
volna fulladni.

Mi pedig letörten, szomorúan elindultunk kelet felé. A tehenek bőg
nek, tejüket egyenesen az úton veszítik el, nem érünk rá megfejni őket.917



A német repülőgépek keselyűként keringenek a fejünk felett. Az átkelő 
helyeken összetorlódott fogatok, zsúfoltság, dulakodás . . .

Miképpen történt nem tudom, de valahogy eljutottunk a Volgán túlra. 
Az orosz kolhózisták szívélyesen, testvériesen fogadtak bennünket. Üsszébb- 
szorultak jószágaikkal és helyet adtak a mi állataink részére. A szénát is 
szétosztották. Együttesen nekigyürkőztünk és hozzáláttunk a front szá
mára dolgozni, hogy kivívjuk a győzelmet. Teljes szívünkből és lelkűnk
ből dolgoztunk és megkaptuk a megyei bizottság és a megyei végrehajtó- 
bizottság vándorzászlait. Gazdaságunk tejjel és hússal látta el a szomszé 
dós kórházat, melyet minden erőnkből támogattunk és gondoskodtunk 
róla.

Amikor pedig negyvenháromban visszatértünk Szlobodkánkba, már 
távolról hallottuk, hogy mikép lármáznak a zuhogok, hogyan vicsorítják 
a vízből kőfogaikat. «Legyenek — mondottam — átkozottak!

Azután a dnyeperi vízierőmű kiküldöttjei látogattak meg bennünket. 
Levelet hoztak számomra és az összes kolhózista részére Vasziljkómtóí. 
Gyűlést hívtak egybe a községtanács mellett. Szlobodkánt lázban égett: 
a párt felhív bennünket az újjáépítésre! Tehát ismét lesz Dnyeprogesz!

Nadjám este a komszomol gyűlésről olyan boldogan és vidáman tért 
vissza. Mindjárt megsejtettem, hogy miről van szó. «Utazz — mondottam 
—, utazz elányom, segíts fivérednek . . .  Az ilyen ügyhöz teljes szívemből 
adom áldásomat rád! Süllyesszétek el a nyomorultakat, lássátok el az 
embereket ragyogó fénnyel, mint ahogy a háború előtt volt».

«Még világosabb fényt adunk», válaszolta nekem. A következő napon 
pedig lapáttal a vállán a többi lánnyal együtt kiment az állomásra. Lehet, 
hogy maguk is hallottak a leányomról? Gyakran szólt róla a rádió: Nadja 
Belozer, Dnyeprogesz híres betonmunkásnője . . .  Ő az én fenegyerekem ..

Jelenleg ismét van elektoromos energiánk. Csépelünk, vizet szivattyú
zunk, silót vágunk vele. Ismét nyugtalankodunk, ha a villanyoszlopon 
lévő ellenőrző lámpa pislákolni kezd. Ha a feszültség egy időre lecsök
ken, már tudjuk, hogy «Zaporozssztálban olvasztanak. Egy vonalra va
gyunk kapcsolva vele. Dnyeprogesszal és Zaporazssztállal örökre rokon 
ságba léptünk. Nincs az a perc, hogy ne éreznénk egymás közelségét.

Ha este hazamegyek és felkapcsolom a villanyt, oly könnyedség fog 
el, mintha édes gyermekeim repülnének be a kunyhómba, napfénnyel 
töltve meg azt. Ha a Lenin-tóra megyek ki — odaúszhatom, csónakáz- 
natom, ahová kedvem tartja, mert nem vagyunk többé elzárva a világtól 
kőlakatokkal! A kegyetlen zuhogók örökre eltűntek a víz fenekén.

Már nem lármáznak többé.
Mi pedig tudjuk, hogy nem is fognak soha többet zúgni. Sohasem!
Az asszony elhallgatott. A lányok egy ideig csak ültek, mintha bezá

rultak volna és a széles, napsütötte víziutat figyelték. Egyszerre hirtelen 
mindannyian elkezdtek beszélni:

— Ah, tehát mi magasan fölötte megyünk!
— Teljes gőzzel haladunk!
— Új sodorba hajózunk, magas vízszinten . . .
A hajó fedélzete mögött a nap sugarai mélyen behatoltak a vízbe.
— Mi gondjuk van maguknak? — avatkozott be a lányok beszélge

tésébe a kolhózista asszony. — Fiatalok, műveltek. Bátran tekinthetnek 
előre . .  . Bármilyen zuhogókat le tudnak győzni.

— Természetesen!
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Az idő felmelegedett. A levegő felhevült, beállt a forróság. Az asszony 
lassan szétgombolta szoros ködmönét. A kolhózista nő mellén arany 
csillag ragyogott.

— Maga . . .  maga, Munka Hőse? — suttogta elragadtatva az egyik 
lány.

— Ahogy látja . . . Lehet, hogy egyszer maguk is elnyerik ezt a ki
tüntetést.

— Mi?!
— Akár önök is mind . . .  Ha tisztában vannak feladatukkal és sze

retik hazájukat, akkor mindent el lehet érni.
A fedélzet mozgásba jött. A gőzös elnyújtott kürtjelet adott, üdvözölve 

a távoli kikötőt.
— Ez a mi Szlobodkánk — mondotta az asszony, majd felállva oda

kiáltott falubeli asszonytársainak: — No, gyerünk asszonyok, elég volt 
már a lustálkodásból... Szedjék össze a cókmókjaikat, megérkeztünk!

A lányok a korláthoz tódultak. A táj elragadtatással töltötte el őket, 
belülről pedig valami boldog örömteli érzés ragadta meg lelkűket. . .

A Dnyeper mentén fehérlettek a falvak. Mindkét oldalán fényes pusz
tai térségek terültek el, a lankáson hatalmas gabonatáblák aranylottak. 
helyenként átszelve a magasfeszültségű vezeték oszlopaival.

Tömören csillogott a beláthatatlan messzeségbe távolodó bővizű, kissé 
megáradt folyam.

A partok egyre messzebb távolodtak egymástól, magukra hagyva a 
jövendőbeli tanítónőket benyomásaikkal.

Mintha elől za jtalanul .hatalmas kapuk nyílnának meg az új, a széles 
világba, ahol minden megvalósul, amiről ábrándoztak, ahol minden a 
legszebb lesz.

O. Goncsár
Fordította Pompe Iván



OKOSSÁG DICSÉRETI

Okosnak lenni volna jó!
Mint állatok közt a kígyó?
Vagy embereik közt a knpec,
Kinél mindenből áru lesz?

Nem ilyen okosság a jó,
Lelkes embernek nem való.

Más bölcseséget áhít az, 
ki tisztaszívű és igaz, 
de hangja nem jól hallható 
és tette apró, nem ható . . .

A harsánytorkú ifjú nő 
okosságát kívánja ő. 
példaképnek azt látja mindig 
ki a halállal szembenézett 
ott, hol mást elsöpört a végzet; 
boldog-bölcsen a bajt se bánta, 
fegyvere volt legjobb barátja.
Az élet őt, ő az életet 
javítja, hol kell és lehet; 
az új élet néki nem jám bor óíhaj: 
harcol is érte okos szóival;, 
csupa erő, ha tenni kell, 
nem szédítik meg semmivel; 
közeli célért, közvetlenül 
s nem messzi ideálért hévül,
(bár lelke mélyén az is ott izzik, 
de erről az ember nem beszél mindig . . .)

sS ha ez a fiatal nő avagy férfi 
leír valamit — mindenki érti; 
olykor rímel is végén a sor 
s ízes az, erős, akár a bor, 
jóború jókedv, tetterős szándék . . .

Ilyen okosság — életajándék.
L á n y i  S a r o l ta
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FIATALOK

Vasárnap van s ez nem bolondság. Különösen így nyáron, amikor a 
Tanoncotthon félig kiürül, ki erre, ki arra tart, ahová a lombok, meg a 
kedve húzzák. Van, aki meccsen dörömböl, csak úgy rúgja maga alatt 
a földet s estére úgy bereked a buzdításba, hogy alig tud egy hangot ki
adni. Van, akinek arra jó a vasárnap, hogy nénjét, keresztanyját látogassa. 
Túróslepénnyel meg rácsostésztával megrakodva jön az ilyen haza, s más
nap is a vasárnapot morzsolgatja a reggeli kávéja mellé. Néhányan az ud
varon kergetik a labdát, amely döccenve mozdul, mert agyon van már 
tömködve ronggyal.

Opra Sanyi a hosszú öntözőgumival szórakozik, szétterpesztett ujjain 
engedi keresztül a vízsugarat, s egyenesen a játékosokra irányítja.

— Hé, ha elkapom a gallérodat. . .
Sanyi még tisztességből fröcsköl egyet-kettőt, nehogy azt higgyék., 

megijed tőlük. De már nem élvezi, hogy legyezőalakban permetezi a vizet 
s el-elkapva a tenyerét a cső nyílásáról, orrba találja a kapust. Alig várja, 
hogy abbahagyhassa. Hasrafekszik a gyepen, a fiivet rágcsálja. Innen jól 
látni a budai hegyek bozontos mellét s feljebb, a göndör felhőket. . .

Micsoda hülyeség, hogy a költők a lányokat felhőhöz hasonlítják, 
meg fuvallathoz, gondolja. Hát a Zsuzsi például. . .  Olyan a Zsuzsi, mint 
egy felhő?! Vagy olyan, mint egy fuvallat, azzal a szúnyogcsípéses, lesült 
lábszárával? Azt is olvastam már, hogy hajnalcsillag. . .  Ez jó. . Hajnal- 
csillag!! Inkább újkrumplihoz hasonlít, mert hámlik az orra s a barnaság 
alól már látszik az új rózsaszín bőre. Szatyorba gyömöszölve viszi magá
val az ócska cipőjét, hogy ne rongálja ott bent az újat és zsíroskenyeret 
meg zöldhagymát is pakol mellé — a hajnalcsillag! És mekkora szája van 
egy ilyen . . .  fuvallatnak! Azt vetette a múltkor a szemire, hogy nem tanul 
eleget, nem fejlődik. Mintha az egésznapi meló semmi se lenne! Majd 
éppen ő hagy magának beolvasni! S ha még valami nem tudom milyen 
lány lenne, de semmi nincs rajta, semmi az égvilágon!

Felugrik, megrázza magát, lepöcköli a gallérját, a fémpántot, amely- 
lyel hátraszorítja a haját, most kiveszi, lóghat a haja, ki bánja? Jóska 
biztos ott lebzsel Zsuzsinál. . .  Az is lehet, hogy kiviF.amoskáztak a Zug
ligetbe, körözöttet esznek és sört isznak hozzá, Jóska élmunkás, nem 
csoda, ha elszédülnek tőle a nők, rögtön karonfogva járnak vele és sebe
sen nyalogatják szájuk szélét, amikor beszél hozzájuk. Zsuzsiról nem lehet 
azt mondani, hogy vihogós, főzni se hagyja magát, komoly rendes lány, 
ha nem is éppen felhő, meg fuvallat, meg a jóég tudja micsoda.

Az utcán lépdel s még mindig úgy tesz, mint aki nem tudja merre 
tart, csak éppen viszi a lába előre. Kicsit háborog a Zsuzsiék kapuja előtt, 
nem kellett volna eljönnie . . .  Reménykedik, hogy csukott ajtóra talál, de 
megijed attól, hátha hiába rázza a kilincset . .  Mert tulajdonképpen meg 
kéne az ilyen lányt büntetni, aki folyton piszkálgatja, hergeli, örülhetne 
pedig, hogy ilyen fiúja akad. Jól van no. Nem olvassa el mindennap az 
újságot, ép csak átfutja a nagybetűs híreket van úgy, hogy azokat se. 
És nem tudja, hogy mi az az extraprofit s a karburátort is jobban ismeri, 
mint a forradalmakat. Attól ő még eltarthatja tisztességgel, ha egyszer 
arra gondolt hogyan vágjon fel neki ezzel-azzal, mert a mesterségéhez 
aztán igazán ért s olyan hátvédet se igen találnak, amilyen ő. Ha meg 
rászorítja magát a szavalásra, máris szedhetik elő a zsebkendőjüket . .  .

921



De ennek semmi sem elég. Nem érti mi ütött belé, hogy utána jött, amikor 
minden ujjára kap ő lányt, olyat aki felnéz rá, akit kedvére dirigálhat.

A vékony függönyön keresztül látszik már Zsuzsi feje. Jól gondolta 
az előbb. Persze, hogy Jóska az, mert nem nyugszik, minden keli neki. 
minden, ami a másé! Rögtön eszébe jut; hisz Jóska mutatta meg neki, 
hogyan kell két kést szerelni a forgótengelyre, hogy egyszerre köszörüljön 
kívül-belül. Ha ideje lenne utána gondolni, emlékezne még arra is, arra 
is, ami Jóskával kapcsolatos, mert azelőtt nagyon is jól bírta. De hát nem 
fog ő most elmúlt dolgokkal bajmolódni, amikor valami daganat fészkelő- 
dik a torkában, hogy nyelni se igen tud tőle. Kár volt idejönni! Mert ha 
megdühődik . . .

«Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva* — hallatszik a szobából 
és Zsuzsi egy pepita füzetbe jegyezget, lábával meg veri a taktust.

Meg vannak ezek kergülve? Vagy őt akarják átejteni?
— Azt próbáljátok elhitetni velem, hogy ti itt csak ültök és dano 

lásztok?
— Azt hát! — Zsuzsi nevet, Jóska meg elvörösödik a méregtől, hogy 

a pattanásai egész lilák lesznek. — Hallottad, ha van füled.
— Hallani hallom, csak nem hiszem.
— Lellére utazom — henceg Zsuzsi —, Ralatonlellére! Addigra meg

tanulom az összes nótákat. Most már tudod!
— Ott rá se érsz . . .  Mert ha nem fürdesz, meg nem hancúrozol ele

get, szűk lesz a keresztmetszet.
Zsuzsi a száját is kitátja, úgy nevet, s nemcsak az oldalsó hegyes fogai 

látszanak, de a leghátulsók csipkés teteje is látszik, meg a piros száj
padlása!

— Én akarom megtanítani a többieket — mondja, amikor végre 
lecsillapodik. — Hogy kipróbáljam: jó üdültetési-felelős lenne-e belőlem. 
Mert csak azt várják, hogy kicsit megkorosodjak. Akkor aztán kiszemelnek 
tanfolyamra.

— Nagy boldogság örökké lesni az embereket, oszt ide-oda ráncigálni 
őket, hogy ne unatkozzanak — vélekedik Sanyi s a székbe ereszkedik 
cigarettát kaparász elő, nagy gonddal meggyujtja.

— Majd éppen az a boldogság, ha az orrod körül keringsz! Mindig 
csak te, te! Te osztályidegen!

— Mi vagyok én? Mondd még egyszer!
— Osztályidegen.
— Honnan veszed ezt a marhaságot? — Kirúgta a széket maga alól. 

csak úgy dörrent. — Vájjon kit zsákmányoltam én ki, arra felelj! Nálam 
csak Opra Sanyi dolgozik, Opra Sanyinak.

—  Nyughass már — csitítja Jóska. — Nem látod, hogy húzni akar?
De Sanyi nem tudta abbahagyni. Tovább tüzelt s olyanokat kavart

fel magában, amelyről nem is sejtette, hogy benne volt.
— Még hogy é n . . .  — S a levegőbe kaszált a kezével. — Hiszen 

azért veszkődtem mindig, hogy amit kispekuláltam, attól a többiek borí
tékja is nőjön. Azt sem tudtam még, hogy brigád a neve, máris piszkál
gattam Urbánt, meg Zimonyit, hogy álljunk össze, mert együtt jobban 
lehet dolgozni.. . S nem én mutattam meg Futónak hogyan kell kicsi
szolni a rézdugattyút, hogy az embernek bele ne fájduljon a tenyere. - 
Nagyot fújt, hirtelen elhallgatott. — Miért kened rám, hogy osztályidegen? 
Van neked dunsztod, hogy mi az?
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Zsuzsi megfogta a kabátgombját — Azt hittem, azt se tudod, mi fán 
terem. — Tovább gyötörgette a gombjait. — S ha nem háborodsz így fel, 
én úgy éljek, szóba sem állok többé veled.

Sanyi lefejti magáról a motoszkáló kis kezet.
-— Te engem vizsgáztatsz? Egyetlen vasárnapom van, amikor ki

fújhatom magam és akkor álljak oda szemináriumozni? . . .  Álljak oda, 
hogy egy ilyen . . .  ilyen karrierista amilyen te vagy, kiforgasson, sérte
gessen?
F — Én lennék a karrierista? — Zsuzsi arcán valami ingerkedö jó
kedv csillan, álla, orra alig észrevehetően mozgott, mintha elébe sza
ladná a válasznak.

— Persze hogy t e ... Élmunkáshoz dörgölődzői, csakhogy előnyök
höz juss általa. Férjhez akarsz menni hozzá, hiába is tagadod. Hogy 
kakást kapj a Hunor-utcában, meg Galvára küldjenek, meg színházban, 
moziban parádézzál.

— Csakhogy Jóskának már van párja, az a baj . . .  Az a kis kon- 
tyos a Pamutiparból, akit most kiidtek párliskolára.

— Ismeri ő Margitot — dünnyögi Jóska. — Mintha nem tudná, 
hogy Margit meg én . . .

Láttam én már olyat, hogy egy lányt vízben hagynak 1
Az ablakon meglebbent a függöny és Sanyi hirtelen azt gondolta, 

hogy őt is így lebbentgeti valami, őt is így fújja a harag s nem is ő az, 
aki beszél, csak a szája.

— Látod, nem tudod, hogy mi az a karrierista — hallja Zsuzsi csu- 
fondáros hangját. — Pedig az is benne van a jegyzetemben, amit kölcsön
adtam neked. Még szidni sem tudsz tisztességesen. Aki nem fejlődik, az 
férjnek is csak olyan máié.

Sanyi megcsavarta a lány öklét, aki sziszegett, egymásra nőtt sűrű 
fogai hangosan koccantak.

— Eredj már! Ne az erőddel vágj nekem fel! — A vörös karperecét 
tapogatta, melyet Sanyi szorítása hagyott a csuklóján. — Még az ügyes
séged sem imponál. Jó, ügyes vagy, hát aztán?

Lebiggyesztette a száját. — Ha csak egy kicsit beleszagoltál volna 
a  füzetekbe, akkor nemcsak ennek, meg annak szólsz a műhelyben, csak 
úgy találomra, hanem szépen megszervezed a munkát. Akkor nemcsak 
azt gondolod, hogy hátha ez lesz jó, meg mi lenne ha ezt tenném, akkor 
úgy fogod meg a dolgokat, mint most az én csuklómat, olyan erősen! 
Nem magolászni kell tenéked, hányszor verjem abba a kemény fe
jedbe! — S már fogta a fejét, izmos kis öklével rákoppantott, aztán 
mintha el akarta volna tüntetni az ütést, gyorsan megcsókolta, elsimította 
helyét, fürge ujjaival újra örvényt kavart a hajában s úgy folytatta: — 
Az kell, hogy a munkádban gyöjjön ki, amit a fejedbe szedsz. Hogy ne 
a vadonatúj, guszta kis lakásért akarj te élmunkás lenni, meg hogy a 
fejesek közt forgolódj, hanem azért, hogy nekem is jobb legyen, meg 
Veréb néninek, meg az öreg Vincének a tanyán, meg azoknak, akiket 
nem is ismersz. Az egész népnek nna!

— Sok a szöveg! — mondja Sanyi, pedig elhallgatná estig is, mert 
mindez már megfordult az ő fejében, csak éppen a szavakat nem találta 
hozzá. Igaz is . . . Az ő örege még a püffedő Somvárynak dolgozott, an
nak a Wertheiin-kasszáját tömködte, ő meg már a maga portáját gaz
dálkodik és ki tusija számítani, hogy jövőre így lesz, azután meg még 
úgyabbul.
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Otthon forgolódik az ágyán, amikor átszól hozzá Futó:
— Nincs neked jó eszed, hogy itthon gebedtél egész délután. A D i- 

gály-utoai strandunkon voltunk, micsoda hely az, barátom!
Strandunkon... Azt mondja. Ő meg csak úgy emlegeti a gyárat «a 

mi üzemünkben». És Petri Mihály a hazai kenyeret ekkép kínálja: «a 
mi földünkön termett». És könyveket vesznek a nyereségrészesedésből, 
meg saját futballpályát csinálnak . .  . Jelmezek is kellenének, hogy elő
adhassák azt a darabot arról a skót öregemberről, aki fogához ver min
den g a ra st... «Fösvényének hívják, most már emlékszik. Majd lesz jel
mez is . . .  Meg fúvószenekar . . .

Lepilled a szeme az álmosságtól, de a fejében tovább gurul a mai 
nap, mint egy golyó, amelyet messzire löktek . . .  Ha egy gépkart készí
tenének — majd ő elmagyarázza a többieknek, nem olyan nagy tudo
mány az egész. Egy gépkar kéne, az smirglizné a dugattyúkat, annak 
nem fájdulna bele a tenyere, mint az övék.

— Te F u tó ..  . Gondoltál te már arra, hogy jutottunk mi idáig, 
hogy saját strand, meg ingyen Margitsziget, meg nekünk írnak az írók, 
meg mi választjuk a képviselőket, meg amit csak kifundálsz, valóra 
válik, ha csak nem valami ökörséget sütsz ki.

Futó dünnyög és a másik oldalára fordul.
— Nem magolni kell t e . . .  Te osztály idegen!
Futó felnyög és találomra orrbavágja. — Az anyád! Én vagyok osz- 

tályidegen, akinek az egész pereputtya cseléd volt! Aki tudja, hogy hová 
tartozik. *

— Na látod! Csak ezt akartam kinyomni belőled, hogy tudod-e. Tisz
tában vagy-e vele. Mert te nem fejlődsz, F u tó .. .  Csak zakatolsz a gép 
mellett, mintha magad is gép lennél. Pedig hát hogy lett ilyen jó dolgod? 
Azt kellene a fejedbe szedned, meg azt, hogyan kell tovább vinni a harcot.

Most már az ágyszélén ült, a lábait lógatta, s úgy hallgatta magát, 
mintha egy idegen szólna belőle, aki azonban mégsem idegen, mert ott 
bújt meg valahol a mélyben, csak éppen le kellett nyúlni érte, megrázni, 
idecipelni.

— Holnap megcsináljuk a lanulóbrigádot. Hallod? Futó, Orbán. 
Zimonyi. Rögtön reggel... Félórával előbb k e lü n k ... Hé fiúk! Kidol
gozzuk a gépkart.

Térdét csapkodta, a többiek is lerúgták a pokrócot, melléje teleped
tek s olyan titokzatos seppegés indult meg, mint mikor pöszén beszélő 
májusi eső veri az ablakot.

Világos az éjszaka, a hold mintha bekrétázta volna a fákat, minden 
oly tiszta, érthető. Messziről a hegyek vonalai kirajzolódnak s a vete
ményeskertek felöl könnyű zöldségszagot sodor a szél.

— Fuvallat. . .  nevet Sanyi. — Meg felhő, feihőcske , . .  Ehhez mit 
szóltok? A költők felhőkhöz hasonlítják a lányokat, buta kis felhőhöz, 
amelyik egyszer csak szétfoszlik.

Zsuzsira kellett gondolnia s ettől meleget érzett a lapockája táján. S 
hirtelen mintha megtalálta volna, amit keresett, felkiáltott.

— Én mozdonyhoz hasonlítanám a kedvesemet!
És gyöngéden, ujjongva ismételte: mozdony!
Futó szerint, még reggel is ezt dünnyögte, olyan elérzékenyültén, 

mintha a hajnalcsillagot szólongatná . . .
Palotai Boris
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AZ ÖTÉVES TERV ELÉ

Nem Miltiades felesége, 
nem spártai anya — 

százezer szovjet nő a példa,
■kinek a nagy csata 

gyermekét vitte, unokáit: 
s ők énekeltek, éltetve Sztálint,

— mert kérte a haza.

S ahogy az ég ezer kioltott 
csillagban föllobog —

Hősök hullottak: komszomolcok, 
munkások, asszonyok . ..

Amerre elvonult a szovjet 
sereg, az élet viruló lett 

s az osztályharc konok.

Mint a kitisztult fényes égre, 
tekint — aki szabad — 

szabadítóira. Cseréibe 
jövőjéért mit ad?

Boldog, aki dolgozhat végre 
s ha m unkánk áldozat:

Nem életünket — életünkért 
áldozunk, mint ki fillérre fillért 

piros perselybe rak.

így telt a szabad Magyarország 
völgyein három  év.

Acél tervekbe öntötte sorsát 
a dolgozó Párt, a nép.

Már nem éhbérért, nem is babérért 
mi cél volt, eszköz további célért, 

mely tervről tervre lép.

Nein részvényeket jegyez a tőzsde - 
a dolgozó normákat ír 

vagyonához, hogy besöpörje 
jussát. Ez az értékpapír!

Miénk a tőkéje és kam atja — 
amit fizetsz ma, napról-napra 

gyarapszik s többet ér.



Kinek gyermekét egykor éhség, 
laikását 'betörő, 

tűz fenyegette — kiszórta pénzét: 
ne ijessze jövő.

Ma alkotmány védi gyermekünket, 
hazánkat — és lesújtva büntet 

minden bajkeverőt.

Ki életét bebiztosítja,
kötvényt vesz -— ám olyat, 

mely javainkat gyarapítja, 
spórolt forintokat, 

így indít újabb tervet ú tra 
az osztályöntudat.

Nem luxusra és nem háborúkra, 
Villanyra költi a nép s vasútra 

— és így lesz gazdagabb.
Reményi Beim



PEIPING
Külföldi levél

Össz-Kína művészeinek első konferenciája ebben a városban, Kína 
legfőbb kulturális központjában nyílt meg július másodikén. A tizen
légy napos konferencia, amelyen több mint hatszáz kiküldőit vett részt, 
Kína hazafias kultúrmunkásainak hatalmas tüntetése volt a nép uralma 
mellett. A konferencián sürgős, politikai és katonai teendőik ellenére sze
mélyesen is megjelentek az új Kína vezetői, mintegy hangsúlyozva azt 
1 fontosságot, amelyet a kulturális tevékenységnek tulajdonítanak. Eljött 
Víao Ce-tung, a Kommunista Párt elnöke és Csu-Teh tábornok, a felsza
badító hadsereg főparancsnoka, hogy a kiküldötteket üdvözöljék, Csu En- 
ai tábornok pedig politikai beszámolót tartott, amelyben felszólította az 
rókát és művészeket, hogy tartsanak lépést a kínai nép hatalmas for
radalmi átalakulásával.

«A forradalom győzelme után az a főfeladatunk, hogy a termelést és 
i kulturális nevelést fejlesszük* — hangsúlyozta a Kínai Kommunista 
Párt üdvözlete. «Hisszük, hogy a konferencián keresztül az ország min
ien hazafias írója és művésze még szorosabb és szilárdabb kapcsolato
dat fog teremteni a nép tömegeivel, a nép érdekeit szolgáló irodalom és 
művészet széleskörű fejlesztéséért.»

Kínában harminc évvel ezelőtt azok sajátították ki a kultúrát, akik 
d tudtak játszani néhány klasszikus utalással. Az új kulturális mozga- 
om 1919 május negyedikén született meg, amikor a kínai munkásosz- 
ály először lépett fel közös tüntetésben a peipingi diákokkal. Ettől az 
dőtöl fogva, mondta Csu Teh tábornok a konferencián, az új kulturális 
mozgalom főiránya szorosan összekapcsolódott a kínai nép forradalmi 
sarcával. A kultúra új értelme: a nép kifejeződése sohasem érte el a 
eljességet; útjában álltak az «irodalmárok» megmerevedett hagyományai 
:s a hatalom reakciós birtokosai.

Végigtekintve az elmúlt három évtized kultúrtörténetén, Kuo Mo- 
Izso a kiváló történész és kritikus hangsúlyozta, hogy «az új kultúra 
■s irodalom legalapvetőbb vonása az ezerkilencszáz-tizenkilenc május 
íegyediki mozgalom óta a proletariátus vezető szerepe*. Ugyanakkor Kuo 
Äo-dzso, mint a konferencia elnöki bizottságának vezetője kiemelte az 
értelmiségiek anti-imperialista és anti-feudalista egységfrontjának jelen
őségét:

«Az elmúlt harminc év legnagyobb ellentétét a gyenge libe
rális burzsoázia képviselte «művészet a művészetért* és a mun
kásosztály és más forradalmi elemek által képviselt vonal, a «mű
vészet a népért* jelentette. A küzdelem eredményeképpen lelep
leződött a «művészet a művészetért» teljes csődje, azoknak a sorai 
pedig, akik az irodalom és a művészetek terén a proletár ideoló
gia vezetésével a «művészet a népért* jelszavát vallották, hatalma
san felduzzadtak és megnyerték a széles néptömegek támogatását.»

Több felszólaló rámutatott, hogy Mao Ce-tung híres felhívása után, 
melyet 1942-ben intézett az írókhoz és a művészekhez, a művek tar- 
jdma és formája jelentős változásokon ment át. A felszabadított terüle- 
ek írói és művészei kezdték valóban a munkások, parasztok és katonák 
rdekeit szolgálni. A regényíró Mao Tun a «Kuomintang megszállta terü-
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letek* haladó szellemű színdarabjainak, regényeinek, költeményeinek, 
énekeinek és gúnyverseinek harcos szerepével foglalkozott. Mindazon
által e területek irodalmi munkásainak kevés esélyük volt, hogy a dol
gozó néppel kapcsolatot teremthessenek és az itt alkotott müvek, még 
ha haladó és forradalmi írók írták is őket, gyakran üresnek és gyengének 
bizonyultak. Minthogy a «Kuomintang megszállta területek» elnevezés 
gyorsan elavult, mondta Mao Tun, «a nép új korszaka nyílt meg előt
tünk; a haladó művészet és irodalom munkásainak most már itt a maga 
egységes tábora és itt a szabadság, hogy dolgozzanak és fejlődhessenek; 
nekünk mindig tanulnunk kell a rendszerünktől és a néptől, le kell küz- 
denünk elmaradottságunkat, meg kell változtatnunk magunkat és harcol
nunk kell a haladásért.»

A felszabadult területek alkotó munkájáról szóló beszámolójában 1 
Csu Jang, a kritikus a következőket mondotta:

«Az új tartalommal együtt létrejöttek az irodalom és a mii 
vészét új formái. Az írott nyelv leegyszerűsödött s az írók és mii- < 
vészek tanultak és tanulni fognak az irodalom és a művészet népi 
formáitól, Ez azonban nem jelenti azt, hogy az idegen formák- j 
ról nem veszünk tudomást. Minden jó és hasznos hagyományt, a 
hazait épúgy, mint az idegent, főkép pedig a Szovjetúnió szocia
lista irodalmának tapasztalatait értékelnünk kell és át kell ven
nünk. A művészet és irodalom minden haladó munkásának tanul- i 
mányoznia kell a marxizmus-leninizmust és Mao Ce-tung tani- j 
tásait. A felszabadított területek művészi alkotásai még nem érték 
el a formai tökéletességet; a mesterséget még el kell sajátítanunk. 
Ugyanakkor harcolnunk kell a formalizmus és a «mesterség sa- ■ 
játítandó el először» kártékony felfogása ellen. Meg kell teremte
nünk a nép művészetének és irodalmának új esztétikai mértékeit.» j

A vitában élénken részt vettek a kultúra vezető alakjai, köztük a ba
lett-táncosnő Tai Ai-lien és a népszerű filmszínésznő, Pai Jang, aki Gsi Pai- 
sih, a klasszikus stílusban dolgozó nyolcvan éves festő mellett ült. Mei 
Lan-fang, a klasszikus drámák női szerepeinek híres alakítója teljes lel
kesedéssel támogatta azt az elvet, hogy a drámának a népet kell szol-j 
gálnia.

Más felszólalók megjegyezték, hogy a művészet és az irodalom első-1 
rendű feladata Kínában még mindig a népszerűsítés. Csen Po-ta, a Kom
munista Párt központi propagandaosztályának helyettes vezetője annak  ̂
a szükségességét hangoztatta, hogy az írók még több, magas ideológiai 
színvonalú művet alkossanak. A következőket mondta:

«Igazi forradalmi-ideológiai vezetés nélkül nem sikerülhet 
irodalom népszerűsítése és színvonalának emelése, mert ez meg
követeli a tömegekből összegyűjtött anyag szintézisét (vagyis egy| 
marxista szempontú új művészi szintézis megteremtését). Vannak 
írók, akik sikeresen létrehoztak ilyen szintézist a valóság egyes 
részleteiből, de még mindig kevés az olyan alkotó munka, amely 
az egész képet szintetizálja.»

Csien Csun-dzsui, a Kínai-Szovjet Baráti Társaság most m egalakult 
előkészítő bizottságának főtitkára beszámolt a szovjet irodalmi és művé
szeti körök harcáról, amelyet a kozmopolitizmus ellen folytattak. «Ez a 
úgynevezett kozmopolitizmus» — mondta —  «az amerikai imperializmu
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(Fegyvere világuralmi törekvéseiben. Lenézi a különböző nemzetek füg
getlenségét és sajátosságait és gyöngíti öntudatukat és önbecsülésüket*. 
Miután lerajzolta a küzdelmet, amely a Szovjetunióban ez ellen a reak
ciós ideológia ellen folyt, Csen Csun-dzsui megjegyezte, hogy az impe
rialista művészet és kultúra befolyása Kínában is érvényesül és hogy 
harcolni kell ellene. «Szeretnünk kell a népet és történelmét és Kína 
nagyszerű művészi és kulturális hagyományait; erre az alapra kell fel
építenünk a proletár hazafiság és a proletár nemzetköziség müveit* — 
fejezte be felszólalását.

A konferencia végén egy nyolcvanhéttagú bizottságot választoltak, 
hogy Össz-Kína író- és Művészszövetségének vezető testületé legyen. Leg 
főbb határozatában a konferencia a következő nyilatkozatott telte közzé:

«A kínai nép győzelme elválaszthatatlan a nemzetközi segít
ségtől. Ha a Szovjetúnió és az új európai demokráciák nem kötik 
le Nyugaton az angol és amerikai imperialista erőket, Keleten az 
amerikai imperializmusnak és láncos kutyájának, a Csüng Kai-sck 
klikknek a legyőzése nem valósulhatott volna meg. Szilárdan ál
lunk a Szovjetúnió vezette békés és demokratikus erők világtábo
rában, amely szabad teret enged a forradalmi hazafiságnak és a 
nemzetköziség szellemének, hogy megteremtse a tartós világbékét 
és a népi demokráciát.»

A szövetség a következő feladatokat tűzte ki maga elé:
1. Tevékenyen részt venni a nép felszabadításáért folyó harcban, az 

ij demokrácia építésében és a művészet és irodalom eszközeivel vissza- 
:ükrözni az új Kína fejlődését.

2. Leszámolni a reakciós irodalommal és művészettel, amely az im
perialisták, a feudális osztályok és a hivatali burzsoá osztály érdekeit 
»zolgálja és leszámolni az új irodalmat megfertőző befolyásukkal; gon- 
ios kritikával átvenni a kínai és idegen művészet és irodalom örökségét, 
’óképpen pedig továbbfejleszteni a kínai nép ősi művészetét és irodalmi 
íagyományait.

3. Egész Kínában mindenütt vezetni és segíteni a tömegek művészeti 
*s irodalmi tevékenységét a gyárakban, falvakban és hadseregben.

4. Megindítani az országban élő nemzetiségi kisebbségek művészeti 
jb irodalmi mozgalmát; kicserélni tapasztalatainkat a különböző nemze
tségekkel, hogy előmozdítsuk az új Kína teljes irodalmi és művészeti 
'ejlődését.

5. Megerősíteni a forradalmi ideológia tanulmányozását.
6. Kiterjeszteni a kulturális és művészi kapcsolatokat Kína és a vi- 

ág minden országának népei között, kifejleszteni a forradalmi hazafisá- 
jot és a nemzetköziség szellemét és résztvenni a világ népeinek mozgal
maiban a tartós békéért és a népi demokráciáért.

Wang Liao
I Fordította Szősz Imre
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JELSZAVAK ES T É N Y É K

MAJAKOVSZKIJ ÉS A SZOVJET KÖLTÉSZET

A < Literaturnaja Gazeta» hasábjain kialakult vita 
a szovjet költészet fejlődéseinek fontos kérdéseit érin- 
te te. Ebben a vitában háromszázan vett k részt 
írók, kritikusok, olvasók —  munkások, kolhozparasz 
tok, tanítók és diákok, akik az újság hasábjain szere
peltek, részt vettek a szerkesztőség által rendezett 
értekezleten, vagy leveleket intéztek a szerkeszt őség he:.

E cikkek, közlemények és levelek központjában 
Vlagyimir Majakovszkij örökségének kérdése ál ott. 
A vita ismét szemléltetően mutatta be az egész népnek 
a szovjet kor legnagyobb, .egtehetségesebb költője 
iránt megnyilvánuló szeretetét, meggyőzően igazolta, 

'  hogy modern költészetünk fejlődésének útjára vonat
kozó kérdés szorosan és elválaszthatatlanul összefüg<j 
Vlagyimir Majakovszkij örökségének, hagyományainak 
kérdésével. Á'ábbi cikkben a «Literaturnaja Gcuéfa 
a vita végső követkéz etéseit fogiá ja össze:

Az a kérdés, hogy „Tanuljunk-e Majakovszkijtól?“, melyet Sz. Kirsza- 
nov választott cikke címéül, már régen pozitiven dőlt el. Lényegileg így 
alakult a kérdés a vita folyamán: mit  jelent tulajdonképpen Majakovszkij
tól tanulni, mit  tanuljunk, miben áll költészetének lényege és ereje, örök
ségének 'halhatatlan aktualitása.

„ . . . A  költő minden müvét egységes szellem formálja ki, egyetlen 
pátosz hatja át —  írta V. G. Bjelinszkij. És éppen az a pátosz, mely elönti 
a költő egész alkotó tevékenységét, adja a kulcsot egyéniségéhez és költé
szetéhez.“

Az új szocialista élet, a szovjet ,,vörös zászlós rendszer“ erejének és 
hatalmának hanigadása és dicsőítése, a hazugsiágtól és elnyomástól mentes 
új viszonyok szépségének és humanizmusának feltárása, harcias bolsevik 
pártszerűség a kommunizmus diadaláért vívott harcban — ebben rejlik 
Majakovszkij művészetének pátosza, egyéniségének és költészetének kulcsa.

Majakovszkij a szovjet valóság költője volt, ez a valóság jelentette szá
mára: az igazi szovjet hazafi számára az élet minden szépségét, költészetét, 
igazságát.

Majakovszkij műveiből a proletár harc lehelete szárnyal. Költeményei 
versei, cikkei, front-plakátjai olvasásakor szinte halljuk a „végső“, a szo
cializmus győzelméért vívott, az emberiség fejlődésében új kort nyitó harc 
küzdelmeinek acélos dübörgését.

Lenin nagyszerű felhívása ölt testet a költő verseiben: „Le a nem pári- 
szerü irodalmárokkal! . . .  Az irodalom ügyének az összpolgárság ügye egy 
részévé kell válnia.“
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Majakovszkij költői szava — mennydörgésszerű, félreérthetetlen, a 
gyakorlatban bevált, kitűnően célbalaláló fegyver.
H „Majakovszkij a szovjet nép szolgálatának nagyszerű példája — mon- 
iotta M. I. Kalinin — A forradalom harcosának tartotta magát és az is 
»olt, költészetének egész lényegében Költeményeinek nemcsak tartalmú* 
hanem formáját is igyekezett összeforrasztani a forradalmi néppel..

Éppen bolsevik pártszerűsége, eszmei céltudatossága késztették Maja
kovszkijt arra, hogy határtalan lelkiismeretességgel fejlessze a költészet 
formáját, keresse a legerősebb, leghatásosabb művészi eszközöket. Úgy 
kovácsolta költeményeit, mint a fegyvert, kitűnően megértette, hogv e 
Fegyver minőségétől, erejétől, hatalmától és újszerűségétől függ a küzdelem 
kimenetele.

Az új, életből vett téma: a szovjet nép győzelmes útja a jövő felé. a 
.fájdalmak hegvétől“ a kommunizmus napfényes világába — diktálta a 
rers új poétikáját új csengését, új ütemét, szó-elrendezését. Majakovszkij, 
mint merész és fáradhatatlan újító, költeményeiben a forradalom hatal
mas, acélos lépését igyekezett megörökíteni, ehhez idomítani a vers iitemé- 
aek menetét, kényszeríteni a verseket, hogy lépést tartsanak a dübörgő 
Is heves idővel.

Vlagyimir Majakovszkijról teljes joggal mondhatjuk, hogy megalapí
tója a szovjet költészetnek, mely költészetet a kommunizmusért vívott küz
delem valamennyi frontján harcoló nép érdekei éltetnek.

Költőink igyekeznek alkotó módon felfogni Majakovszkij örökségé- 
íek eszmei-művészi gazdagságát, olvan költőét, aki a szocializmus szolgá- 
ptárn. mozgósította a költészetet, bevezette az irodalomba a dolgozó nép 
élő. köznapi nyelvezetét, rendkívül kibővítette a költészet szókincsét, gaz
dagította az orosz vers kifejező készségét.
i f  Ugyanakkor minden író a maga módján tanul Majakovszkijtól. Egye
sek megtanulták tőle helyesen értelmezni a „költő helyét a munkásvilág- 
ban“ és igyekeznek költeményeinek verstanát is visszaadni, mások más 
irodalmi módszerrel öntik formába Majakovszkij írói örökségét.

A kritika nem véletlenül idézte Majakovszkijt K. Szimonov „Barátok 
s ellenségek“ cíiríű legutóbbi verseskötetének bírálatánál.

A szerző itt nemcsak egyszerűen beszámol külföldi benyomásairól.
L Majakovszkij által teremtett úton haladva a nagy szovjet hatalom kép- 
iselőjeként értékeli ki az eseményeket.

Érzi a szovjet hazafi mérhetetlen felsőbbségét az ellenséges, kapitalista 
li'ág képviselői felett Haraggal és szenvedéllyel leplezi le a hazug és rot- 
ladó amerikai polgári demokráciát, „a tőkének — szégyenfoltjának“ sötét 

J» vadállati uralmát.
Majakovszkijnak Szimonovra gyakorolt hatása nemcsak költeményei

nek eszmei tartalmában nyilvánul meg, de megnyilatkozik e versek művé
szi csengésében is. Szimonov leszámol arról, hogyan szúrtak szemet a 
jegyepesedett fejű amerikaiaknak a néger nővel járó szovjet emberek, 
ángyán

Bámult ránk fejcsóválva a hall 
f  Bámult, szivart is elfelejtve szájbarakni,

Bámult, mint ki meztelent lát az utcán, vagy 
Mint kinek bomba robban az orra előtt. -

Ezt a hyperbolikus leírást Majakovszkijtól a „Versek a szovjet útlevél
ül“ szerzőjétől tanulta a költő. Emlékezzünk, hogyan veszi a csendőr 
tezébe a szovjet útlevelet.
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Ügy fogja,
mint varangyot,

Úgy fogja,
mint bombát,

mint duplaélü
beretvát  —

mint csörgőkígyót,
hüszfulánkosat,

rondát.

N. Lukonyin „Munkanap“ című költeményében Majakovszkijt követi 
a szocialista munka költőiségének és romantikájának feltárásában. Költe
ményei társalgó, újságírói hangnemükben is közelállnak Majakovszkij 
verseihez. Ez a hangnem meghatározza a vers felépítését, csengését és új 
ritmust teremt.

Majakovszkij hagyományait nemcsak olyan szovjet költők folytatják 
verseikben, mint K. Szimonov és Lukonyin Nő a költőifjúság is, mely a 
legjobb szovjet költők hagyományait is igyekszik követni.

A legutóbbi időben jelentek meg Georgij Gornosztájev fiatal költő 
„Tula“ és a „Kreml csillagai“ című költeményei. Mindkét versét korunk 
időszerű témáinak szentelte a költő. Az egyik költemény Tula hősi védel
méről beszél, a másik kohók építéséről a háborúutáni sztálini ötéves terv 
során. Gornosztájev korunk hőseinek: Alekszandr Csekalinnak („Tula“) és 
Hrapov építőm mik ásnak („A Kreml csillagai“) alakjait igyekszik megörö
kíteni.

Gornosztájev költeményeit erős hazafias érzés, a szovjet föld, Moszkva 
— „az üstökös feje“ iránti szeretet fűti át. A legszebb költeményeiben 
izgatottan csendül fel a szerző lírai hangja.

íme néhány sor Alekszandr Csekalin halhatatlanságáról:

. . . S azóta
mindenhol ott van ő, 
hold párában 

fényes nappal
télen, nyáron

Járkál
a láthatatlan bevonuló 

Kit el nem fognak
hajtóvadászatokon.

Robban a kávéház s benne tábornokok 
Kisiklik sínéből a vagon 
És, mint kacagó bosszú jelképe 
Mindenhol ott a két szó:

—  Csekalin tette.  —

Már ez a töredék is igazolja a szerző vitathatatlan tehetségét. Akad
nak azonban komoly fogyatékosságok is költészetében, elsősorban azzal 
kapcsolatban, hogy az író még keveset, nein eléggé mélyenszántóan tanult 
Majakovszkijtól.

Majakovszkij — költő, aki nemcsak egyszerűen beszámol az új világ 
születéséről, de munkájával, kötleményeivel át is alakítja, építi is ezt a
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világot. Majakovszkij mindig aktív. Gyűlöli a szemlélődést, az élethez való 
passzív viszonyt.

A „Kreml csillagaidban, sajnos, nem egyszer bukkanunk az ábrázolt 
élet ilyen felületes passzívan-leíró felfogására:

l 'ccák  körh in tá ja
Kíváncsik  töm ege
Mindent m egbám ulok ,
Mindent megverselek!

— jelenti ki az író a költemény elején és minél tovább olvassuk a verset, 
annál jobban érezzük, hogy e kijelentés — nem véletlen.

Csak jársz ,  csak jársz
és szádat tátod:

Hát m it  szólsz,
k é r lek ,

Tatában
gu m m ig yá r

van.
Nini, k ém én ye

füstö lni kezd .

így természetesen nem beszél az élet aktív részvevője, sok munkával 
járó dolgai építőinek harcos küzdőtársa. Ez — a szemlélődő oldalra 
..kacsintó“ hangsúlya.

Jellemző ebből a szempontból a költő és Hrapov szerelő, a főhős 
közötti kapcsolat. Hrapov dolgozik és a költő kivárja a munkanap végét, 
hogy néhány „riporteri“ kérdést tegyen fel neki. Az olvasó nem érzi a 
közöttük lévő mélv kapcsolatot, nem látja, hogy a költő megtalálta „helyét 
a munkásvilágban“. És érthető, hogy a Hrapowal folytatott néhány futó, 
felületes beszélgetés, amelyet Gomosztajev leír, nem tudja meggyőzően fel
tárni hőse alakját.

Majakovszkij stílusának követése gyakran ölt külsőséges utánzó jel
leget Fernosztajevnél. Helyes természetesen, hogy nagy tanítóját követve 
új, szokatlan, gazdag összhangzatokat keres. De Majakovszkijnál a rím 
elsősorban eszköz a költemény értelmi kifejezőképességének fokozására.

Mikor például Majakovszkij azt írja:
A halál —

nem talált

akkor érezzük, hogy a rím itt nem „semleges“ a gondolathoz képest, hanem 
éppen ellenkezőleg összeforrt azzal. Gomosztajev pedig a sikeres, „maja- 
kovszkiji» rím keresése érdekében nem egyszer feláldozza a gondolat 
világosságát és könnyenértbetőségét.

Megtalálva a „Churchill ir — egy kicsit“ rímet, arra kényszeríti Hra- 
povot, hogy így beszéljen az olvasott újsággal kapcsolatban:

Olvasta, mit Churchill i r t
N em  ördögi egy k ic s i t t

A rím eredetien sikerült, viszont a mondat egyáltalában nem úgy 
cseng, ahogy a szerző szerelte volna: valami jólelkűség csendül ki belőle, 
ami az író szándéka szerint egyáltalában nem helyénvaló.
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így tehát, külsőségekben utánozva Majakovszkij stílusát, Gornosztajev 
időnként komolyan eltér tőle, mind az ábrázolt valóság, mind a forrna 
tekintetében, ami Majakovszkijnál sohasem volt öncélú.

Ily értelemben igaza volt I. Piíljarnak, aki síkraszállt az ellen, hogy 
egyoldalúan, külsőségekben tanuljunk Majakovszkijtól („Literaturnaja
Gazeta“ 68. szám, 1949.).

Igaza volt A. Szurkovnak, mikor azt írta, hogy a Majakovszkijtól 
való termékeny alkotó tanulásnak nem szabad Majakovszkij verseinek 
másolásához, leutánzásához vezetni (<'Literaturnaja Gazeta» 72. szám. 
1949.). És viszont nem érthetünk egyet Sz. Kirszanovval, mikor erre a 
külsősóges, formális tanulásra ösztönöz és ezzel leszűkíti, a vers formájá
nak kérdéseire korlátozza Majakovszkijnak — a modern költők tanítójá
nak — szerepét és jelentőségét. Éppen ezért nem is látott semmiféle lénye
ges fogyatékosságot Gornosztajev költeményeinek tartalmában.

A legfontosabb következtetés, amit Gornosztajev és a többi fiatal 
költő e vitából levonhat, abban áll, hogy komolyabban és mélyenszántób- 
ban kell tanulni Majakovszkijtól.

Tanulni nagyfokú elvhűséget mindenben, kezdve a nagy politikai fel
adatok eldöntésétől és végezve «egészen személyesnek látszó kérdéseken . 
Majakovszkij költészetében összeforrt a személyi és a közösségi elem. Pró
báljon például az „irodalmi elmélet“ tudósa a régi akadémikus értelemben 
különleges „lírai eltévelyedéseket“ találni a „Jó“ című költeményben.

Nem talál ilyen „eltévelyedést“, mert a költemény minden sora — 
lírai, a szív mélyéből jövő, mert a Haza sorsa és a költő sorsa elválaszt
hatatlanok — , a költő népének életét éli. Igaza volt A. Taraszenkov mű- 
bírálónak, a vita egyik részvevőjének, mikor „Tanuljatok Majakovszkij
tól!» című cikkében («Liíeratuvnaja Gazeta» 75. szám, 1949.) Maja
kovszkij eszmei alapelveitől való eltávolodásként jellemzi E. Szimonov 
„Néhány nap“ című lírai költeményét.

Majakovszkij hagyománya él és állandóan harcol mindazzal, ami a 
szovjet költészet — és nemcsak a költészet, de egész irodalmunk — fejlő
désének útjában áll. Erről ír N. Atarov „Mit tanuljunk Majakovszkijtól“ 
(«Literatur na ja Gazeta» 79. szám, 1949.) című cikkében.

Két egymástól eltérő irányzatot látunk a majakovszkiji költészet 
.szerepének és jelentőségének értékelésében. Az első abban áll, hogy „óvják“ 
a költőket Majakovszkij követésétől. Helyesen mondotta erről N. Aszejev 
„Az utód-elvtársakról“ című cikkében: „Az emberi, költői öntudat új korá
nak kezdete Majakovszkij marad. Kezdete és nem vége, ahogy egyes, e 
kérdés iránt közömbös emberek feltételezik.“ („Literaturnaja Gazeta“ 74. 
szám, 1949.).

Nem érthetünk egyet I. Pitljarral, aki azt állítja, hogy Gornosztajev 
Majakovszkij költészetének „feltámasztására“ vonatkozó kísérlete teljesen 
ellentétes eredményekhez vezet, — nem érhetünk egyet azért, mert Maja
kovszkij költészete nem halt meg, napjainkban is él és fejlődik a modern 
költők művészetében. És —- tegyük mindjárt hozzá — még messze nem 
eléggé fejlődik! Lehet-e kételkedni abban, hogy a költők új, fiatal nem
zedéke, mely most lép be az irodalomba, még átfogóbban és mélyebben 
fogja fel, teszi alkotó módon magáévá Majakovszkij tapasztalatait, mint 
a mostani költők.

A másik, helytelen irányzat abból áll, hogy Majakovszkij költészetét 
az egyetlen elfogadható zsinórmértéknek jelentik ki, mely hatálytalanítja 
a költészet valamennyi más alkotó irányzatát.
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Majakovszkij költeményei — valóban az egész népre — és ha szabad 
magunkat így kifejeznünk, „az egész irodalomra“ kiterjedő kincs. Ezért 
helytelen az N. Aszajev cikkéből kicsendülő azon gondolat, hogyha „Maja
kovszkijnak sok követője van. akkor nem lehet örökségét sokáig felap
rózni“, mint ahogy helytelenek Sz. Kirszanovnak arra irányuló kísérletei, 
hogy elavultnak és alkalmatlannak jelentse ki, vagy vita tárgyává legye 
a más költői „kulcs“-ban író költők kísérletét.

Sz. kirszanov szavai szerint N. Tvihonov *követi» A. Blocbot. «Mihail 
Iszakovszkij folytatja műveiben Ivan Nikityin költői hagyományát», mind
ezek azonban költészetünknek, hogy úgy mondjuk, mellékvágányai. „Maja
kovszkij költészete — írja Sz. Kirszanov —, a Ma puskini költészete.“

Némi fenntartással Kirszanov mintegy azt akarja mondani: mindez 
már megvolt Majakovszkij előtt is, most már elavult és az, amit most 
írnak, ha nem hasonlít Majakovszkij költészetére, értéktelen és szabály
talan.

Maga Majakovszkij félreérthetetlen világossággal beszélt arról, hogy 
sohasem tartotta sa ját út ját az egyedüli lehetőségnek a többi költő számára.

Nagyszerű, «Üzenet a proletár költőknek» című verséjjen mondja:

Ti akadémikusnak 
véltek engem,

nagy fenekűnek

* Hogy, izé, én lennék
egyetlen beavatottja 

hozzáférhetetlen költeményeimnek

Holott tulajdonképpen
én kizárólag azt szeretném, 

hogy minél több költő
jók és különbözők . . .

Elvtársak,
hagyjunk fel

e kupeckedő szokással 
hogy az én költészetem

az én krejzlerejem!..

Minden, mit csináltam 
minden a tiétek 

a rímek
témák

a szónoklás
a hang.

Majakovszkij mindig kinevette azokat, akik feltételezték, hogy versei 
egyszer és mindenkorra kész formát nyújtanak követőinek. „Végtelenül 
változatosak a szó technikai feldolgozásának eszközei» .. .  — mondotta. 
„Újszerűség, az anyag és feldolgozás újszerűsége kötelező feltétel minden 
költői mű számára.“

A szocialista realizmus: a politikai célok, szempontok, életszemlélet 
közösségével összeforrt, igen különböző alkotó egyénisége hatalmas kincse
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és változatossága. Ez a kincs ölt testet a szovjet irodalom legjobb mü
veiben.

V. I. Lenin „Pártszervezet és pártirodalom“ című, történelmi jelentő
ségű cikkében felfedte a szocializmusért vívott harci kor irodalmának leg
jellegzetesebb vonásait és lefektetve az irodalom pártszerűségének alap
elveit, megjegyezte: ,,Nem vitás, hogy ebben az ügyben (az irodalom ügyé
iből van szó. A szerk. megjegyzése) okvetlenül tágabb teret kell nyitni az 
egyéni kezdeményező készségnek, az egyéni hajlamoknak, tágabb teret a 
gondolatnak és képzeletnek, a formának és tartalomnak.“

Majakovszkij valódi követőjének lenni — annyit jelent, mint 
követni költészete szellemét, fáradhatatlanul keresni és találni új, merész, 
világos és könnyen érthető módokat a szükséges gondolat kifejezésére, 
a mű eszméjének példás kifejtésére. Másképpen szólva, nem lehet Maja
kovszkij igazi követője az, aki nem újító is egyszersmind. Ezért Maja
kovszkij tanítványai és követői — nem a «prozeliták» szűk csoportja, 
hanem a különböző költészeti utakon azonos politikai cél felé tartó költő
újítók élenjáró csapatát jelenti.

A. Szurkov „Tanuljunk, de ne utánozzunk!“ című cikkében („Litera- 
turnaja Gazeta“ 72. sz. 1949.) helyesen írt a „Szovjet költészet műfaji, 
válfaji, hangnemi gazdagságáról és változatosságáról», melyben „mind az 
orgona hatalmas hangzatai, mind a hegedű lírai hangja“ hallatszik, a 
szimfonikus zenekar gazdag csengésében öszeforrva.

Majakovszkij hagyománya a legkisebb mértékben sem „hatálytalaní
totta“ korunk élenjáró költőinek alkotó tapasztalatát, mint ahogy nem 
hatálytalanította a múlt nagy költőinek örökségét sem.

Sz. Kirszanov tétele: hogy „Majakovszkij költészete a Ma puskini 
költészete!“ már azért sem áll meg, mert a puskini költészetet nem „ha
tálytalanította“ Majakovszkij költészete, a puskini költészet ma is cseng 
és él és nemcsak Majakovszkij verseiben, de — más formában — a többi 
költők művészetében is. Sőt mi több: a régi «klasszikus» puskini költé
szetben rejlő lehetőségek még nem merültek ki. S annál kevésbbé merültek 
ki azok az óriási lehetőségek, mélyek Majakovszkij tevékenységének vég
eredményeként tárultak fel a poéták előtt.

Majakovszkij formájának nem minden követése — utánzás, mint 
ahogy nem lehet a klasszikusok utánzásának nevezni azt a tényt, hogy 
másfél évszázad óta egyre új és új költők ismétlik meg a klasszikus vers- 
mértékek újbóli alkalmazását. A költő világnézetén álszűrődött új tarta
tomról van szó, egyéniségéről, szempontjairól, vérmérsékletéről, jellemala
kulásáról. Ez új hangnemet, képszerűséget szül, a már nem új ritmikának 
mintegy új, belső szerkezetét.

Nem lehet szembeállítani Majakovszkij költészetét a klasszikus orosz 
költészettel. E poétikai költemények minden külső, látszólagos ellentéte 
mellett kétségtelenül élő, mély törvényszerű kapcsolat köti össze Maja
kovszkijt az orosz nemzeti költészet évszázados hagyományával. Lomono
szov és Djerzsavin mennydörgésszerű ódái. Riléjev és Radiscsev haragos, 
szónoki versei, Puskin és Lermontov hatalmas hazafias lírája, Nyekre- 
szov, „az elnyomók elleni féktelen, vad gyűlöletét“ és a nép iránti nagy 
szeretetet megéneklő művei —- mindez táplálta és gazdagította Majakov
szkij költészetét.

Majakovszkijnak az élenjáró orosz irodalom legnemesebb nemzeti 
hagyományaival kapcsolatban álló költészete — minőségileg új állomást 
jelent az orosz és világköltészet fejlődésében, mely az emberiség fejlő
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désének alapvetően új korszakát: a kommunizmusért vívott harc korát 
fejezi ki.

Majakovszkij — változatlanul vezető, ható, működő és harcos költője 
korunknak, ő  a zsinórmérték, ő utána igazodnak költőink.

A vita újra bebizonyította a sztálini szavak bölcseségét és mélységét, 
mélyek olyan szépen fejezik ki az egész nép szereletét költője iránt:

„Majakovszkij volt és marad szovjet korunk legjobb, legtehetsége 
sebb költője.“

Tanuljunk Majakovszkijtól! — ezt a legfőbb következtetést vonhatjuk 
le a vitából. Tanuljuk meg költészetének harcos bolsevik pártszerűségét, 
a költő vérbő, elszakíthatatlan kapcsolatát a nép életével, vakmerő, feltar
tóztathatatlan törekvését, áramlását a jövendő, a „kommunista távlatok“ 
felé, melv nanról-napra, minden új győzelmünkkel közelebbivé és érzé
kelhetőbbé válik.

Tanuljuk meg a költőt lelkesítő szovjet hazafiság erejét és mélységét, 
szeretetének ereiét és hűségét a drága szoviet föld iránt — a föld iránt, 
melyet „meghódított és tetszhalálból életre dajkált“, mellyel jársz az élei
ben, a munkára, ünnepelni és a halálba“.

Tanuljuk meg tőle jó gazda módjára kezelni a költészetet és az iro
dalmat, gondosan törekedni arra, hogy ragyogóbban és hevesebben fejlőd
jön szovjet költészetünk, a tehetségek változatosságával és minden gazdag
ságával.

Tanuljunk tőle újítói képességet mindenben, kezdve az új. először 
feldolgozott témáktól egészen az e témát feltáró költemény új felépítéséig, 
új csengéséig. Tanuljuk meg költői pallérozottságát, amiből sosem enge
dett. bármin is dolgozott — nagv költeményen vagv rövid agitációs versen. 
Tanuljuk meg tőle a művész zord, igényes és követelésekkel fellépő szi
gorát, mely szerint a költészet — elsősorban feszült, sohasem szünetelő 
alkotó munkát jelent.

Majakovszkij tanítványának és követőjének lenni — annyit jelent, 
mint harcolni mindazok ellen, akik megállítani igyekeznek hatalmas köl
tészetének feltartóztathatalan haladását; egy olyan költészet haladását, 
mely évről-évre sokmillió új szívet hódít meg, országunk népei között, az 
egész világ becsületes emberei között. Annyit jelent, mint könyörtelenül 
harcolni mindazokkal szemben, akik vissza akarják rántani költészetün
ket a hangok és rímek üres játékába, a gondolatnélküli «csiripelésbe», 
dekadens idegborzolgatásba, a nyárspolgár-individualista szűk, áporodott, 
kicsinyes világálba.

Majakovszkij tanítványának és követőjének lenni — annyit jelent, 
mint „a költő egész zengő erejét“ a kommunizmusért áldozni, Lenin, 
Sztálin magasztos ügye győzelméért vívott harcra adni, mely harc nevében 
alkotott, dolgozott és küzdött Vlagyimir Majakovszkij.

*  *  *
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SZEMLE

A FELSZABADÍTOTT FESTÉSZET
Szovjet festmények kiállítása a Nemzeti Szalonban

Október elseje óta látható Budapesten a szovjet festészet 61 remek 
alkotása. A kiállítás rendezője, a Kultúrkapcsolatok Intézete úgy ter
vezte, hogy egy hónapig tartja nyitva a tárlatot. Már a megnyitás napján 
tudható volt, hogy kevés ez az egy hónapi idő, meg kell hosszabbítani a 
kiállítást. A szovjet illetékesek jóvoltából ez meg is történt.

Naponta 5—6000 ember nézi meg a szovjet festmények kiállítását. 
Soha, nemcsak Budapesten, de másutt sem volt ekkora közönsége képek
nek. Mi az oka annak, hogy egv képkiállítás ilyen tömeget tud meg
mozgatni?

*

Ezen a kiállításon a felszabadított festészet, a szabaddá tett művész szól 
az emberekhez. Arról beszélnek ezek a képek, ami érdekel, tanít, lelkesít, 
gazdagít mindenkit. És úgy, hogy mondanivalójukat, emberi és társada- 
dalmi mondanivalójukat mindenki megérti. A valóságot tükrözik ezek a 
képek, valóságos embereket, valóságos helyzeteket, cselekményeket, az 
igazság erejével, s a művészet tökéletességével. Felszabadított festészet ez, 
amely szabad emberekhez szól. Eszmei tartalmú, tele egyszerűséggel, nyílt
sággal, közvetlenséggel, humanitással, meleg, őszinte pátosszal, lendületes, 
becsületes forradalmi romantikával.

De, hogy a festészet felszabaduljon, hogy az egész művészet felszaba
duljon, ahhoz előbb egy társadalmat kellett átalakítani, újat megterem
teni, új embereket, új művészeket kinevelni.

❖

Az elmúlt évtizedekben szinte minden napra jutott egy-egy „forra
lom“ a képzőművészetben. Művészetet megváltó „forradalmat“ hirdettek 
párizsi, berlini, bécsi, budapesti műtermekben, kávéházak asztalainál, 
folyóiratokban, kiállítási termekben, s nem utolsó sorban, a műkereske
désekben. A kapitalista társadalom nagy és könyörtelen szabad versenye 
magával ragadta természetesen a festőket, a művészeket is. Minden mű
vész olyasmivel akarta meglepni a műértő világot, amiben mindenki közül 
kimagaslik, ami örök halhatatlanságot biztosít neki s amiben egyéniségé
nek „szabadsága“ minél eredetibb módon tombolhatja ki magát.

Most, egy kis időtávlatból nézve, látjuk már, micsoda vitustánca 
volt mindez a művészetnek s a művészeknek. Leliportak mindent, ami 
értelem és cél lehetett: eszmét, gondolatot, tartalmat, kompozíciót, rajzó!
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Bálvánnyá emelték az öncélú feslőiséget; a „tudatalattidba szálltaik alá 
és mélyvalóságról énekeltek. Bűnös volt, számkivetett, aki a tartalmat 
vagy a témát emlegette. A rajz is tilos volt. A szín feloldott minden kör
vonalat. A kép alakjai torzképei voltak az embernek (mint ahogyan torz 
volt maga a kapitalista társadalom is): groteszk alakok, kifejezéstelen 
tekintettel, eltorzult tagokkal, a melankóliának, a fantazmagóriának, a 
dekadenciának, enerváltságnak, sokszor a grand guignolnak kifejezései.

Minél kevesebb emberhez szólt a kép, annál magasabbrendűnek tar
tották. A műveltség kevesek privilégiuma volt s ebből arra következtettek, 
hogy a képszeretet is kevés emberben él, a képet csak az szeretheti, aki 
tudója, ismerője a művészet „titkainak“.

Ez volt az „ellentmondások festészetének“ korszaka. Mindenki- min
denkinek ellentmondott: a görbe vonalak festőjének a mértani egyene
sek festője, az olajjal festőnek a hulladékokkal, fa-, vas-, szövet-, papír
darabkákkal alakító „festő“. A benyomások, a hangulatok festőjének, az 
inpresszionistának az érzések, a kifejezések festője, a expresszionista, s 
mindkettőnek a geometrizált bonctan művésze, a kubista. Azok, akiknél 
a természet formái valamennyire mégis érvényesültek, ellentmondtak a 
valóságnak: alakjaikat elkenték, elködösítették, elemberietlenítelték, s 
feloldották a természet minden jelenségét, a begyet, a mezőt, a virágot 
színfolttá; minden színné, felületté vált.

Hogy ez nem volt a művészet felszabadítása, csupán a megalázott, 
kétségbeesett ember lázadozása, ezt ma már mindenki, akinek értelme és 
szeme van, tudja és látja.

A felszabadítást a művészetben, alkotó és néző felszabadítását a 
Szovjetunió hozta. Mint a társadalom felszabadítását is.

*

A felszabadított művészetnek szabad művészei vannak s a szabad 
művészet képei csak az új társadalmi környezetben érzik jól magukat. 
Az új társadalmi környezet: a gyárak, amelyek a szabad munkásé és 
amelyekben a szabad munkás termel a közösség javára; a traktoros szán
tóföldek, a munkáskultúrtermek, a pártházak környezete. S az új társada
lom építőinek otthona: vasöntőké, bányászoké, ácsoké, kőműveseké, vas
utasoké; a nép katonáinak, rendőreinek, a dolgozó parasztok, a haladó 
értelmiség otthona.

Ezek az emberek állanak a szovjet festmények előtt s átmelegíti 
őket a megismerés, a közös élmény, a közös cél és szándék tudatának 
öröme.

*

Egy festő őszinte vallomását hadd írom itt le. Talán nem is egye
düli, akiben felszabadította ez a kiállítás a művészt, a művészetet.

Azt mondta el ez a festő, hogy amikor még a VIT kiállításon elő
ször látta Laktionov: Levél a frontról c. kópét, nem tetszett neki. Nem 
tetszett másodszor sem, a Nemzeti Szalonbeli kiállításon. Amikor aztán 
harmadszor nézte meg, már nemcsak a képet látta, hanem észrevette a 
nézők nagy tömegét is és forró, nagy lelkesültségüket a kép iránt. Ilyes
mit kiállításon, képek előtt még soha nem látott. Észrevette, hogy nem 
lehet véletlen ez a nagy érdeklődés. Valami nagy erő kell legyen a képben. 
Ez a nagy erő pedig a valóság, az igazság ereje. így jutott ahhoz a fel-
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ismeréshez, hogy a inba, ami miatt a kép eddig nem tetszett neki, nem a 
képben van, hanem őbenne. Ráemlékezett, hogy eddig, amikor festett, 
mindig félt attól, hogy a kép tetszetős mindenki számára való legyen. Félt, 
hegy ha úgy ábrázolja alakjait, amilyenek a valóságban, túl „reálisak“, 
tehát nem eléggé „művésziek“ lesznek és eltorzította őket, mert ő is 
behódolt annak a tévedésnek, hogy csak az művészet, ami nem reális, 
ami valószerűtlen, aminek igazsága csupán képi, festői igazság. A „Le
vél a frontról“, s a többi szovjet kép kellett ahhoz, hogy megszabaduljon 
ettől a kényszertől, ettől a tévedéstől, ettől a bilincstől, s most úgy érzi, 
szabadabban lélekzik s reméli, tud majd olyat teremteni, aminek életíze, 
valóságíze lesz, mint a szovjet festményeknek.

*

A szovjet festők kitűnő, mély megfigyelői a valóságnak s amit meg
figyelnek, nagy átéléssel, átérzéssel, igazsággal festik meg. A mozgás, 
az egyes mozdulatok, a jellem és a jelleg, a típus és a tipikus környezet 
tükrözésének, a színek, a tónusok, az anyagszerűség hű visszaadásának, a 
kompozíció tökéletes rendjének s a rajznak felülmúlhatatlan nagy mes
terei. Mi adja ezt a nagy erejüket? Az, hogy a valóságban élnek, a való
ságot helyesen látják, érzékelik és értékelik, mert teljes eszmei közös
ségben élnek népükkel, ugyanaz a cél lendíti őket előre, ugyanaz a 
marxista-leninista ideológia teremti meg tudásuk, művészetük alapjait. 
S fejleszti erejüket a jó iskola, a mesterségbeli tudás teljessége.

*

Szokás, hogy a képeknek címük legyen, de a szovjet festmények 
tartalmát akkor is tudnánk, ha nem lenne címük. Maximenko festménye 
«A föld urait» ábrázolja. Cím nélkül is ugyanezt érezzük ki, látjuk meg 
a képen. A kép központjában két remekül megrajzolt, megfestett ember 
áll, egy férfi és egy asszony. A férfi arca teli .öntudattal, félig munkás 
az öltözete. A győzelemből hazatért, munkára kész ember biztonsága, 
ereje sugárzik belőle. Azon a földön áll, amely a közösségé, tehát az 
övé is. A háttérben szétlőtt tank, de ott van már a traktor is Ezt a 
földet ez az ember újjá tudja építeni. Nem más, csak valamivel komo
lyabb a nő arckifejezése. Csípőre tett karjának mozdulata tetlrekészséget 
mutat. A közösség vezetői, bizonyára. Feladatok állanak előttük s ezt 
a feladatot el fogják, el tudják végezni. Komoly, megbízható eml>erek. 
akikre bármilyen nehéz munkát rá lehet bízni: jól fogják elvégezni.

Vagy nem mondja el tartalmát cím nélkül is Joganszon festménye: 
„Az októberi forradalom vezetői“? A jelenet, amelyet ábrázol, nyilván 
nagy események köz<*oette történik s milyen más szituációról lehetne 
szó itt, Lenin és Sztálin jelenlétében, mint a nagy Októberi Forradalom 
egy komoly és fontos pillanatáról? A környezet mutatja, hogy nagy vál
tozás történt. A szoba berendezése főúri, de a régi tulajdonosok már 
nincsenek itt. Űj, más emberek vették kezükbe a hatalmat (fegyveres 
munkások, katonák, tengerész, egyszerű ruházatú nő az asztalnál, vörös 
zászló a háttérben). Lenin és Sztálin egyek a tömeggel és mégis kiválnak, 
ez kihangsúlyozódik központi helyzetükkel, a reájuk irányuló tekinte
tekkel, Lenin élénk és magyarázó gesztusával. Ellentét: a többiek nyu
godt, figyelő magatartása. Érezni a képen kívüli eseményeket is. Az em 
bercsoport, amelyik most itt együtt van, nyilvánvaló, hogy rövidesen el



hagyja a termet (bundában, kucsmában vannak, fegyvereiket le sem tet
ték). Az atmoszféra pillanatnyilag nyugodt, de izgalmas, drámai. A for
radalom atmoszférája ez, ezt közvetíti a kép minden részlete, akár 
tudjuk a kép címét, akár nem.

*

Mindezt csak azért tartom fontosnak kiemelni, mert utalni aka
rok a félreértés, félremagyarázás hibájára, amely a tartalom-, a témaellc- 
nességből ered s amely még ma is bűvöletében tart nem egy festőt. Félre
érti a művészet lényegét, de különösen a szocialista realista művészete* 
az, aki azt a festményt, amelynek nyilvánvaló cselekménytart alma van, 
amely történést ábrázol, illusztrációnak tartja. Ez nem illusztráció és 
nem illusztráció egyetlen szovjet festmény sem. Illusztráció az, ami 
egy másfajta művészi megjelenítés, például irodalmi alkotás, regény, 
vagy novella, egy-egv leír! jelenetének, helyzetének képi ábrázolása. De 
ha a valóság tükrözését, a való élet eszmével telített, igazsággal tükrö
zését illusztrációnak akarják mondani, hadd mondják, ez nem változtat 
azon a tényen, hogv itt a legmngasabbrendű művészetről van szó.

*

Nálunk, valami furcsa tévedés folytán — ami sokszor nem is tévedés, 
de tudatos rombolás, zavarkeltés, reakciós mesterkedés volt — elterjedt 
egy ideig az a nézet: az új társadalomnak, a népi köztársaságnak már 
csak nagy tablókra, freskókra lesz szüksége s száműzetésbe kel! mennie 
a tájképnek, a csendéletnek. A szovjet kiállítás szétf oszlat! a ezt a téve
dést, vagy tudatos rémhírterjesztést. Csupa táblakép, igaz, vannak közöt
tük nálunk szokatlan nagy méretűek, de sok a normális nagyságú is. 
S vannak, nem kis számmal tájképek, sőt csendéletek.

A szovjet tájkép a szovjet haza földjét, erdeit, mezőit, folyóit, 
hegyeit mutatja meg. a jellegzetes szovjet tájat. S ehhez majdnem mindig 
hozzátartozik az ember, a természet felhasználója, átalakítója, a munka 
kigondolőja és végrehajtója. Nem csupán mint képkellék, mint színfolt, 
de cselekvő részese a tájnak. A szovjet tájképben értelme van az ember 
jelenlétének. A szovjet tájkép a táj, az ember természeti környezetének 
valóságát adja, a valóság minden érzékeltetésével, anyagszerűségével, fan
táziát felgyujtón és kielégítőn. Azt a valóságot tükrözi, hogy ott min
den, a táj, a hegyek, a folyók, a rétek, az emberért vannak, az embert 
szolgálják.

*

Nemcsak a képzőművészet életében, de népi köztársaságunk életében 
is nagy esemény a szovjet kiállítás, nagy élmény. Hatása — s ez nem 
kétséges — döntően befolyásolja festészetünk alakulását Ez az alakulás 
csak egy alapból nőhet ki, a szocialista realizmus alapjából. „Döntő for
dulat ez a kiállítás, több, súlyosabb és jelentősebb, mint egy egyszerű 
képszemle; mély, nagy tanulság ez a magyar művészetnek, példa a magyar 
művészet felszabadítására.

Bortnyik Sándor



IDEGEN ÁRNYÉK

Ha valaki a téma és a forma kölcsönhatását meggyőző példán akarja 
tanulmányozni, hasonlítsa össze egymással Szimonovnak akár csak a 
nálunk játszott három darabját is: az „Orosz emberek“-et, az „Orosz kér
dést »-t és az «Idegen árnyék»-ot. Szimonov drámaírói fejlődésének ezt a 
három fontos eredményét összevetve nemcsak azt tudjuk követni, hogyan 
harcol a szovjet író egyidejűleg a témái elmélyedésért és a forma tökéle
tesedésért, hanem látjuk azt is, hogy a Szovjetunió ir od a I o m p old t i k á ja a 
téma és forma kölcsönhatásában az elsőbbségi kérdést nem kerüli meg, 
hanem egy értelműi eg felel rá.

Már csak azért is érdemes e mellett elidőznünk, mert ez egybevág a 
mi egyik legaktuálisabb irodalompolitikái kérdésünkkel: minek van 
előbbrevaló fontossága a másikkal szemben, a témának, vagy a formának? 
Most, amikor a Szovjetunióban igen élénk vita folyik a forma tökéletes
ségéről, könnyen felmerülhetne nálunk az a gondolat, hogv az elsőbb- 
rendűség kérdése téma és forma között semmiben sem különbözik a tyúk 
vagy tojás elsőbbségének hírhedt kérdésétől.

Szimonov példája azt mutatja, hogy az elsőbbség kérdése igenis fel
vethető, eldönthető, sőt el is döntött kérdés.

Az „Orosz emberek‘-től (és még inkább a „Legény a mi városunkból“ 
c., tudomásom szerint legelső darabjától) az „Idegen árnyék“-ig Szimonov 
igen nagy utat tett meg a drámai mesterség tökéletesítése felé: figyelemre
méltó drámai érzékkel megáldott, erősen lírai színpadi riporterből igazi 
drámaíróvá érett. Ugyanakkor azonban a témaválasztásban nem látunk 
akkora távolságot első és legújabb darabja között. A tematikai tisztulás 
Szimonovnál a kritikusnál, az epikusnál és az újságírónál nagyrészt már 
lefolyt, mielőtt első drámáját elkezdte. A dírámai téma tehát kétségtelenül 
jóval hamarább volt készen Szimonov kezében, mint a drámai forma. A 
téma követelte meg a formát és az író, engedelmeskedve a téma követelé
sének, megteremtette az adekvát drámai kifejezésmódot.

E mellett azonban a fejlődés természetesen nem egyoldalú. A formai 
tökéletesedés kétségtelenül visszahat a témaválasztásra. Tökéletesebb 
drámai mesterség birtokában az író mélyebbre mer nyúlni témáért, sőt 
a téma nagyobb mélységeit csak akkor látja meg igazán, amikor a műfaj 
kezd engedelmes eszközzé válni a kezében. Tévedés volna azt hinni, hogy 
a drámai műfaj ismerete csak abban segíti az írót, hogy mondanivalóját 
technikailag közelebb tudja hozni a nézőhöz. A műfaj segítségével az író 
élesebben látja meg az élet drámaiságát, érzéke a konfliktus, mint a tár
sadalom átalakulásának egyik döntő megnyilvánulása iránt, fokozódik, 
képessége, hogy az emberi lelket, mint a társadalom fejlődése okozta har
cok csataterét, felismerve, növekszik, monumentális összefoglalások iránti 
hajlandósága az élet látásában és megértésében megerősödik.

Drámaíróink fejlődése tehát csakis a témaválasztásnál dőlhet el és 
indulhat meg. De ha a folyamat egyszer megkezdődött, akkor téma és 
forma dialektikus kölcsönhatásban emelik, fejlesztik, érlelik egymást.

Miben látjuk a téma és forma egységének közös elmélyülését az 
Orosz emberekétől az «Idegen árnyékéig? Az «Orosz emberek»-ben egy 

maroknyi szovjet ember hősi helytállásáról van szó, súlyos helyzetben, a
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Nagy Honvédő Háború legnehezebb szakaszában, a hadsereg zömétől 
elvágva, bekerítve. Bármily nagy jelentősége van is hőseink magatartá
sának a saját sorsuk szempontjából, az alapszituáció és a megoldás mégis 
az ő hatókörzetükön kívül eső okokból ered. A Vörös Hadsereg vissza
vonulása okozza az alaphelyzetet, ú jabb előretörése a megoldást. Ezeken a 
határokon belül folyik a cselekmény, amelyben országos dolgok inkább 
tükröződnek, mintsem eldőlnek. A színdarabban, mintegy kicsiny ítőtü kör - 
ben látjuk az életet, ami a műnek valami másodlagos jelleget ad, a példá
zat, tehát egy epikai forma felé hajlítva el a drámát. Ez természetesen az 
,,Orosz emberek“-nek nem valami különleges tulajdonsága, vagy pláne 
hiányossága, hiszen a világirodalom drámái között, sőt a drámai remek
művei között is ez a leggyakoribb típus.

Az „Idegen árnyék“ azonban ennél jóval tovább megy a dráma-adta 
lehetőségek kiaknázásában. Itt is egy maroknyi emberről van szó, de eze
ket olyan pillanatban ragadja meg a szerző, amikor, hacsak villanássze
rűen is, de kezükben tartják az emberiség sorsát. Trubnyikov professzor 
túltengő individualizmusában, minden éberség bűnös elhanyagolásával kis 
híján kezébe ad az amerikai imperializmusnak egy olyan fegyvert, amely- 
ivei az megindíthatná az emberirtás nagyüzemét, amelynek érdekében, 
ahol csak módjában van. sötétséggé változtatja a tudást. Nyilvánvaló, 
hogy itt egy sokkal aktívabb, tehát sokkal politikusabb és egyben sokkol 
drámaibb alkotási elvvel van dolgunk, mint Szimonov korábbi darabjánál. 
Természetesen ezt nem úgy értjük, hogy az író Trnbnyikovnak, tehát egy 
költött alaknak tulajdonítja az emberiség sorsának eldöntését. Hanem 
úgy, hogy Trubnyikov esetében a világ sorsát eldöntő nagy dolgok 
mechanizmusát közvetlenül, elsődlegesen látjuk működni, míg Szafonov 
kapitány esetében („Orosz emberek“) és Smith újságíró esetében („Orosz 
kérdés“) a szereplők reagálását látjuk a világ nagy eseményeire. Az egyik 
a legtisztább cselekvés, a másik cselekvés képében megnyilvánuló szem
lélődés. Az utolsó évszázad drámai dekadenciájától nem érintett orosz 
realista dTámaírás (Osztrovszkij, Csehov, Gorkij) tradícióiból kiinduló 
szovjet drámairodalom nagy érdeme, hogy ezzel az új drámával eljutott 
edldiig a magasiabbrendű drámaiságig, amely eszmei tartalomban és mű
faji formaaid'ásban egyszerre nyilvánul meg. Nagy lépés ez a dráma meg
újulásának útján.

Minden drámai mű lelke a konfliktus. Ez az, amin keresztül a való
sággal közvetlenül összenő: a dráma konfliktusa azonos a társadalmi élet 
valamennyi lényeges konfliktusával, mert ha ez nincs így, a dráma elveszti 
társadalmi funkcióját, henye formai játékká sekélyesül. A Szovjetúnió 
szocialista-realista drámája azért szocialista, mert a kommunizmus felé 
haladó szocialista társadalom fő konfliktusait választotta drámai kon
fliktussá, és azért realista, mert az ember életének társadalmi lényegét 
reprodukálva fejleszt egy-egy ilyen konfliktust — és szigorúan csak 
konfliktust — drámai cselekménnyé. A polgári dramaturgia mintegy száz 
éven át termelt ki a legkörmönfontaM) mesterfogásokat arra, hogy 
konfliktus nélkül tudjon drámát, vagy inkább drámapótlékot létrehozni. 
A konfliktust itt az emberi társadalom életének lényegétől független, eset
leges bonyodalom pótolta, a cselekményt pedig a bonyodalom tetszéssze
rinti továbbonyolításából származó cselekmény. A drámaírás klasszikusai
nak valódi cselekményeit meg nem látni és álcselekménnyé értelmezni: ez 
is a polgári dramaturgia leggondosabban keresztiilvitl feladataihoz tar
tozott.



Rendezőink ennek az áloselektménynek a színpadra vitelét tanulták, 
gyakorolták, ez ment át a vérükbe, a valódi cselekménnyel szemben álta
lában meglehetősen tanácstalanok. Most, amikor végre a szigorúan elvi 
kritikát tettük kritikusaink kötelességévé, nem szabad a kritikusnak azzal 
kibúini a kötelessége alól, hogy mindenesetre zajos, vádoló kritikát szór 
a világba. Inkább az a teendőnk, hogy szívós munkával kikeressük és 
konkrétan felmutassuk az elavult, a dekadens polgári dramaturgiából 
fakadó rendezői munkamódszerek maradványait, amelyek még nem enge
dik, hogy a szocialista-realista dráma, mint szocialista-realista előadás 
jelenjék meg a színpadon.

Hadd ragadjuk ki Várkonyi Zoltánnak a mi mai mértékünkkel mérve 
kitűnő rendezéséből két példát annak illusztrálására, hogyan élnek egy
előre tovább, a rendező akarata ellenére is, a polgári rendezői prakszis 
maradványai szocialista-realista színdarab rendezésekor.

Trubnyikov professzor a tudomány nemzetköziségének értelmetlen feti- 
sizálásából és a salát találmányának individualista kisajátításából kiin
dulva kétszer szolgáltatja ki hatalmas értéket és bűnös kezekben nagy 
veszélyt jelentő tudományos eredményeit az amerikaiaknak. Egyszer a 
még kiadatlan könyvét küldi oda kiadásra, aztán pedig, a gyakorlati ered
ményekre éhes imperialisták provokációjának felülve, a gyakorlati eljárás 
első felét is kiadja a kezéből. Húga Olga, maga is szovjet tudós, párttag
jelölt és, kissé későn, de annál boldogabban egy pompás bolsevik újdon
sült felesége, kezdettől fogva rosszalja bátyjának ezt az eljárását, sőt 
most, amikor a gyakorlati eredmények kiszolgáltatásáról van szó, Olga 
aktív ellenállást is fejt ki. Ezt azonban pusztán etikai meggondolásokból 
teszi: nem tűrheti, hogy bátyja önkényesen, mint sajátjával bánjék ezzel 
r találmánnyal, amely messzemenően kollektív munka eredménye. Csak 
a harmadik felvonásban fedi fel Ollga férje, Makéjev a kérdés valódi lénye
gét, hogy az eljárás első felét az imperialisták kezébe adni ez esetben nem 
fele olyan rossz, mintha az egészet adná oda, hanem talán még rosszabb 
is. Ez a rész ugyanis a kórokozó mikrobák fokozott kitenyésztésére vonat 
kozilc. tehát az imperialisták számára nem egy további eljárás előmun 
káia, hanem maga a végcél: a Laktériumháború nagyhatású tudományos 
eszköze. Itt derül ki, milyen szörnyű szakadék van a két világ, a szocializ
mus világa és az imperializmus világa között és egyben az is. miiven könv 
nyen válhat a világrombolás eszközévé az a tudós, aki tudományát lég
üres térben, a politika értelmező, irányító fényétől elhúzódva műveli 
Másodrendűvé válik tehát itt a tulajdonjog kérdése, a megsértett tudomá
nyos etika kérdése. Közvetlen életveszélyről van szó az egész emberiség 
számára. Ezt a veszélyt idézte elő Trubnyikov kozmopolita álnemzetkö
zisége, ezt a veszélyt gátolja meg Makéjev bolsevik ébersége, egyértelmű 
határozottsága.

Mi történik tehát? Makéjev egyetlen mondatától mindennek, ami 
addig is megvolt, lényegesen megváltozik az értelme. A meglévő viszonyu
lások áfminősülése külső változás nélkül: a csehovi cselekmény-technika 
egyik jellegzetes eszköze. Nem csoda, ha a magyar rendező, akinek ez a 
fajta rejtett cselekményépítás még idegen, nem látja meg, mennyire köz
pontja, fordulópontja a darabnak ez a — polgári dramaturgiai értelem
ben eseménytelen —  pillanat és a helyett, hogy megtalálná a speciális 
eszközöket ennek a fordulatnak az aláhúzására, mellékes momentumként 
kezeli, majdnem elejti. Legfeltűnőbb, hogy az ensemble-játékban mennyin 
kevés reakcióját láttuk ennek az eseménytelen nagy eseménynek.
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A másik példa: van a harmadik és negyedik felvonásban egy cselek
ményrészlet, amely talán nem ugyanabból a nemes anyagból van gyúrva, 
mint a darab tölbbi része. Rizsov, a tudományos intézet fiatal párttitkára, 
aki a darab kezdetén beoltja magát pestissel, hogy az új szérum ható
erejét kipróbálja, a szigorú elkülönítésben lázat kap. Hosszú ideig eldön
tetlen marad, hogy a szérum tökéletlensége okozza-e a lázt, vagy más, vé
letlen komplikáció. A feszült helyzet módot ad Lénának, Trubnyikov 
leányának, hogy Rizsov iránti önfeláldozó cs egyben fiatal tudóshoz méltó 
szerelméről bizonyságot tegyen, mégegyszer fokozottan megmutatja a kü
lönböző szereplők belső kapcsolatát Rizsovhoz, a professzornak pedig a 
pompás pszichológiával felépített reakció egész sorára ad lehetőségei. E 
mellett azonban ez a mozzanat mégsem függ olyan szervesen össze o 
főmotívummal, mint a darab minden más részlete. A cselekménynek ez 
az ága kívül esik a darab egyébként igen szigorú ok-okozati hálózatán, 
bizonyos mértékig fcszültségföbhlet, amely nem az alapkonfliktus cselek
ménnyé-feji esz léséből származik. De mindezt talán észre sem vennénk, 
ha a rendtező nem fordulna különös kedvteléssel éppen erre felé. Az a 
kis hasonlatosság, amely e közt a részlet közt a színpadjainkon megszo
kott mesterséges, nem társadalmi konfliktusból eredő feszültségek között 
érezhető, rabul ejti a rendező figyelmét.

A cselekmény — az igazi cselekmény, ellentétben a polgári deka
dencia cselekményével — a szereplők egymáshoz való társadlalmi 
viszonvlataiban beálló változásokból áll. A polgári dekadencia éppen azért 
nem tűrhette a cselekményt — és a polgári dekadencia emlőin nevelkedett 
íróink, bármely korosztályhoz tartozzanak is, azért berzenkednek ma is 
ellene —, mert cselekmény csak akkor jöhet létre, ha az író a társadalom 
átalakulását hajlandó törvényszerűnek elismerni és egyes emberek egy
máshoz való kapcsolatainak eltolódásaiban konkretizálni.

A feudalizmus és a kezdődő kapitalizmus drámairodalmának olyan 
társadalmi kapc^olateltolódásokat kellett ábrázolnia, amelyek majdnem 
kivétel nélkül szemmel látható külső cselekmények formájában jelentek 
me?. A kialakult és bukása felé közeledő kapitalizmus életében elrejtve, 
feltűnő külső történések nélkül folynak le az ember és ember közötti vo
natkozások eltolódásai. Ez tette szükségessé azt az új cselekmény technikát, 
amelyet a századforduló körüli orosz drámai realisták, elsősorban Csehov, 
termeltek ki. A Szovjetúnió szocialista realistái ezeknek a nagy progresszív 
polgári realistáknak a tradíciójára támaszkodva vállalkozhattak a szovjet 
társadalom drámai ábrázolására. Amint a fentebbi példákból láttuk, a 
legfontosabb cselekménymozzanatok itt is azok, amelyek nem nagy külső 
mozgással, hanem egv ugrásszerű belső átértékelődéssel járnak. Ilyen 
mozzanat az, amikor Szemjon Nikitics, a professzor hűséges, évtizedeken 
át szolgált laboránsa egyszerre úgy áll főnöke elé, mint a Párt, a Szovjet- 
únió reprezentánsa. Történt valami külsőleg? Semmi. De belsőleg óriási 
eseménnyel van dolgunk. A világ leghal a dot talbb, legmagasabb fejlettségi 
fokon lévő társadalmának az ember korábbi életformái között ismeretlen 
mechanizmusa lépett működésbe, amely nem rendeli az egyik funkcióban 
lévő embert (esetünkben a laboránst) minden vonatkozásban a másik 
funkcióban lévő am'ber alá (esetünkben a professzor alá), hanem ugyan
ezek az emberek között fenntart más társadalmi kapcsolatokat is (esetünk
ben a jó bolsevik viszonyát a megtévedt párttaghoz), amelyek az élet — 
és a dráma — bizonyos pillanataiban az emberi viszonylatok teljes drá
mai átértékeléséhez vezetnek. Bihari József nagy érdeme, hogy ezt az új
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dramaturgiát és az azt létrehozó új társadalmat szerepe nagy pillanataiban 
meg tudta érezni és magyar színpadon még nem látott tökéletességgel tudta 
elénk hozni. Várkonyi ezekben a pillanatokban a mű értékeivel jól gazdál
kodó, új művészet felé fejlődő rendezőnek bizonyul.

A munka legfontosabb részében egy nagy színész siet a rendező 
segítségére: Somlai/ Artúr. Ha igaz — már pedig igaz —, hogy a világnak 
annyit ér a drámaíró, amennyit a színész közvetíteni tud belőle, akkor 
mi Szimonovot nagyon nagy részben Somiaynak köszönhetjük. Csak egyet
len mozzanatra szeretnénk itt emlékeztetni, hogy a teljesítmény nagyságát 
illusztráljuk. Amikor Trubnyikov professzor előtt végkép bizonyossá válik, 
mily súlyos hibát követett el, és amikor ezenfelül még Rizsov lázáról is 
egyik nyugtalanító hír a másik után érkezik, a professzor arra az elhatá
rozásra jut, hogy a Rizskovval végzett kísérlet eredményét ki sem várva, 
önmagát is beoltja pestissel. Ez a látszólagos hősiesség — valójában újabb 
komoly eltévelyedés, mégpedig nem akármilyen ember botlása, hanem 
nagy emberé, nagy tudósé. Somlay játékában — oki egyébként minden 
szereplővel és rendezővel ellentétben egyetlen pillanatra sem engedi elfe
lejtenünk, hogy tudósokkal, a gondolkodás és az akarat nagyjaival van 
dolgunk, akiknek botlásai is a legmagasabb síkon történnek — szinte 
látjuk a lelkében végbemenő hajtóvadászatot, amikor az utolsó polgári 
maradvány, a hősies gyávaság, a menekülés a felelőség elől a felesleges 
önfeláldózásba. mint az űzött vén farkas sarokbaszorítva szűköl a friss, 
fiatal hajtők előtt, a professzor lelkében éppen hogy erőre kapott bolsevik 
öntudat, politikai tisztánlátás, magasabbrendű felelősségérzet, idégen 
árnyékoktól már el nem homályosított szovjet hazafiság előtt. Tudjuk, 
mert Somlay mindent kétséget kizáróan érezteti velünk: a régi és új har
cában, amely Truhnyikov lelkében lefolyik, ez az utolsó összecsapás. Ha 
ezen a krízisen túlesik, egész életére immunis lesz nemcsak a kozmopo- 
litizmussal, de a polgári múlt minden más fertőzésével szemben is.

Ennek a beszámolónak nem feladata, hogy a napilapok kritikáival 
konkurrálva minden egyes szereplő teljesítményére kitérjen Két női 
szerepről mégis szeretnénk beszélni, mert éppen félresikeriilésükkel na
gyon tanulságosak. Ladomerszky Margit és Olty Magda az ország legjobb 
színészei közé tartoznak. Ha valami nem sikerül nekik, annak oka van. 
amelynek érdemes a mélyére nézni.

Olga szerepe nagyon sok elemből áll: testvér, tudós, leendő bolsevik, 
volt vénkisasszony, boldog fiatalasszony. Nem könnyű ennyi vonást össze
fogni, ha nincs akció, amelyben mindez egyesüljön. Sokoldalú jellemet 
statikusan alakítani bajos dólog De hát valóban statikus-e ez a szerep? 
Nem Trubnyikov egyik antagonistája-e Olga, az egyik ..hajtó“ (hogy az 
előbbi hasonlatnál maradjunk), aki segít a kivénült csikaszt Trubnyikov 
lelkében sarokba szorítani? Ha pedig így van, lehet-e statikus szerepről, 
passzív szerepről beszélni? Ladomerszky Margit alakításának sikertelen
sége tehát szorosan összefügg a rendezés fentebb tárgyalt hibájával. 
Makéjiev említett mondatának elejtésével. Ha a rejtett cselekmények ezr 
n fontos ágát a rendező kidolgozta volna, Olga egyszerre mint aktív figura 
állna előttünk. Nem akarjuk azt állítani, hogy akkor már Ladomerszky - 
nek való lett volna a szerep, de olyan nagy tehetségű művész, mint ő. 
akkor már talált volna valamiféle kiutat.

Léna szerepéről Olty Magda alakításában legelőször is azt mond
hatjuk: nehezünkre esik elképzelni, hogy ez a nő tulajdonkép pen fiatal 
tudós, aki csak átmenetileg lett gyakorló orvos. (Igaz, a gyakorló orvost
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sem nagyon érezzük rajta.) De ezenfelül még egy fontos dolgot árul el 
a szöveg Lénáról: most jött külföldről, ahol egy szovjet küldöttséggel 
sorra látogatta azokat a táborokat, ahol a német fasisztáktól elhurcolt és 
az angolszász imperialistáktól mindmáig visszatartott szovjet gyermekek 
sínylődnek. Ő az, aki a legtöbbet és a legfrissebbet tudja arról az impe
rialista világról, amellyel szemben Trubnyikov tele van illúziókkal. Lehe
tetlen, hogy ezzel a figurával az írónak ne lett volna messzebbmenő szán
déka, mint amennyit a rendező és a színésznő tulajdonítanak neki. Fel
tétlenül éppen a Nyugatra vonatkozó ismereteinek szánt Szimonov komoly 
szerepet Trubnyikov lelki hajtóvadászatában. Mivel azonban a szerepnek 
ez a része megformálatlan, nem maradt belőle egyéb, mint a távollevő 
Rizsov partnere, tehát annak a bizonyos túlhangsúlyozott feszültség
vonalnak a részese, amelyről már föntebb szóltunk. Ügy hisszük, ez a 
magyarázata Olty Magda szürkeségének, amelyet nála annyira nem szok
tunk meg.

Mindent összefoglalva igen jelentős lépéssel vitte előbbre színpadi 
művészetünket az „Idegen árnyék1* Magyar Színházbeli előadása. Az érdem 
az erősen fejlődő rendezőé, néhány kitűnő színészé, akik közül magasan 
kiemelkedik Somlay Artúr, és végül, de nem utolsó sorban Lányi Saroltáé, 
aki a példát mutató, jó fordítást készítette.

Háy Gyula

F,,
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AZ AMERIKAI ATOM-PROPAGANDA BUKÁSA

Az amerikai propaganda öt esztendőn keresztül — Aldous Huxley 
szavával — arra „kondicionálta“ az amerikai népet, hogy az atombomba 
titka csak az övék és így ez a fegyver mindenható. A szovjet atombomba 
tényének hatását számos szempontból lehet tanulmányozni. Kétségtelen 
azonban, hogy legközvetlenebb és legérdekesebb következtetéseket a pro
paganda terén tehetünk. Az amerikai atombombát a propaganda tette a 
nemzetközi politika egyik fontos tényezőjévé.

Érdemes megfigyelni, hogyan omlott össze ez a politika. Szeptember 
23-án este, Truman elnök bejelentésének hírére az amerikai rádiók félbe
szakították adásukat, a közlekedés leállt, az utcán összeverődtek a töme
gek. A New York Herald Tribune szeptember 24-i száma azt jelenti, hogy 
«a férfiak Amerikaszerte előkeresték háborús egyenruhájukat».

A washingtoni politikusokra gyakorolt hatást jól jellemzi a londoni 
Daily Express tudósítója, lapjának szemptember 24-i számában: „Ma este 
pánik uralkodik Washingtonban csakúgy, mint egész Amerikában Sze
nátorok és képviselők félóránként szaladgálnak a különféle rádióállomások 
stúdióiba és megnyugtató szózatokat intéznek választóikhoz.“

Az egész amerikai sajtó és a londoni lapok nagy része, mintha össze
beszélt volna, „sokk“-ról, megrázkódtatásról ír. Az amerikai politikusok 
és a nagy lapok vezércikkírói, már a hír harmadnapján igyekeztek annak 
jelentőségét bagatellizálni. Az amerikai imperializmus legjobban elterjedt 
és legagresszívabb szócsöve, a Time című hetilap azonban még tíz nappal 
Truman bejelentése után (október 3) is kénytelen így írni: ,,A szovjet 
atombomba híre ■ csapásként érte nemzetünket.“ Az amerikai közvéle
mény megrázkódtatását legjobban azok az intézkedések jellemzik, amelyek 
az elnöki bejelentés nyomában jártak. A londoni Times washingtoni tudó
sítójának jelentése szerint (október 4) az Egyesült Államok főbb városai
ban lázas atomvédelmi készülődéseket kezdtek.

„New York város vezetősége utasította mérnöki hivatalát, készítsen 
minden eddiginél nagyobb óvóhelyet. Chicago polgármestere végrehajtó
bizottságot rendelt ki a város légvédelmi berendezéseinek „atomosítására“. 
Minneapolis tanácsa földalatti barlangok hálózatéinak kiépítését tervezi. 
Detroitban a város alatt húzódó sóbányákat akarják atomóvóhellyé kiépí
teni Philadelphiában földalatti kórházakat építenek. New Yorkban a leg
nagyobb szállodában bemutatták az atombomba-biztos kórház modelljét.“

Mi ennek a pániknak az oka? Az amerikaiak beleestek saját csapdá
jukba. Az amerikai imperializmus politikája és e politika féregnyúlványa, 
az imperialista propaganda úgyszólván a Hitler-ellenes háború befejezé
sének pillanatától kezdve két alapvető tételt hirdetett. Az egyik: az atom
bomba egyedüli birtoklásának mítosza. A másik: rémmese a Szovjetúniő 
háborús szándékairól. A kettő az ő elgondolásukban természetesen ösz- 
szefüggött. Az egyik hazugsággal fűtötték a másakat. Szükség volt a szovjet 
agresszióról szóló rágalomra, hogy saját népükben és Nyugat-Európában 
elhintsék a félelem magvait és szükség volt az atom-monopólium poroszos 
gőgjére, hogy alátámasszák világuralmi törekvéseiket.

Nézzük meg közelebbről az amerikai propagandának ezt a két alap
tételét.

Az amerikai imperializmus egész politikája ezen az elgondoláson 
alapult: ,,Csak nekünk van atombombánk, az atombomba szörnyű es
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áborút eldöntő fegyver, tehát voltaképpen azt csinálhatunk, amit aka- 
unk.“ Ez a tétel az alapja annak a propagandának, amelyet közös néven 
áborús uszításnak nevezünk. E tételre épült a „hidegháború“ elmélete, 
z atom-monopólium elválaszthatatlan a Truman-elvtöl is. Nyilván nem 
betett véletlen, hogy éppen a Truman-elv kihirdetése előtti héten, 1947. 
lárcius 3-án jelentette ki az Egyesült Államok egyik nagykövete, Earle, 
ogy „kár az oroszokkal egyáltalán leülni tárgyalni, le kell dobni néhány 
lombombát Moszkvára, ez minden érvelésnél hatásosabb

Az amerikai vezérkar és a propaganda-gépezet együttesen gondosko- 
Dtt arról, hogy az atombomba egyeduralmának mítosza mellett egy másik 
ígenidaszerű hiedelem is elterjedjen: az atombomba „kivédlxclcllenségé- 
ekt, szörnyű pusztító hatásának a híre. Gondoskodtak arról is, hogy a 
élelmet beleplántálják azok szívébe, akik hallgatnak rájuk.

Az „atomegyeduralom“ hazug mítosza azonban nem volt elegendő az 
nperialisták terveihez. Sikerült ugyan létrehozni számos amerikaiban 
izonyos öntudat-túltengést és ez jó telcvénye minden háborús politikának. 
Egymagában azonban ez sem volt elég ahhoz, hogy az imperialista kalan- 
ortervekhez elengedhetetlenül szükséges háborús kedvet felidézzék 
íját népükben, mert az amerikai nép épolv kevéssé akar háborút, mint 
ármelv más nép. Ezért volt szükség a másik alapvető hazugság elterjesz
tő hez.

E másik alaptétel abból áll, hogy „a Szovjetunió támadással fényé- . 
éti Amerikát“. Ez a hazugság oly nagy volt, és az átlagamerikai fülének 
ly valószínűtlen, még 1945-ben, 46-ban is, hogy az amerikai propaganda 
ezetői Goebbels receptjei szerint jártak el: azonos tételek, sőt lehetőség 
(érint azonos szövegek örökös ismétlése a legnagyobb hazugságot is 
nog adható vá teszi. Kétségtelen, hogy az amerikai nép nem jelentéktelen 
£sze és velük együtt bizonyos számú nyugateurópai végül is elhitte a 
Eovjet támadásról szóló rémmesét. Elhitte és félni kezdett. De hiszen 
írnek a propagandának éppen ez volt a célja. A félelem a háborús uszí- 
ís legjobb segítőtársa. A félelem alkalmas arra, hogy a milliárdos hadi- 
iadásokba a kormányok ne bukjanak bele. A két propaganda alaptétel, 
félelem dolgában ügyesen összekapcsolták: ha az volt a benyomásuk, 

ogy elvetették a sulykot a háború közeli lehetőségének ismételgetésével, 
kkor az atombomba egyedüli birtoklásának szövegeit vetették be a sajtóba 
k a rádióba.

Ez az esztendőkön keresztül raffináltan felépített propagandaépít- 
íény összeomlott abban a pillanatban, amikor az alom-egyeduralom hite 
legszűnt.

Ekkor az egész amerikai propaganda visszájára fordult. Az az öntudat, 
melyet az atom-monopólium adott az amerikai politikusoknak és a köz- 
éleménynek, eltűnt, viszont a félelem megkétszereződött. Eddig csak a 
ommunistáktól féltek, most már az atombombától is félniük kell! Az 
merikai átlagpolgár évek óta azt olvassa újságjában, azt hallja rádiójá
éul, hogy az atombomba szörnyű fegyver. Védekezni úgyszólván nem is 
sbet ellene. Elolvasta Hirosimáról és Nagasakiról szóló hátborzongató 
(portokat (az amerikai katonai hírszolgálat gondoskodott róla, hogy min
őn évben újra, meg újra megjelenjenek a megfelelő tudósítások a hiro- 
imai bombáról). Az amerikai átlagpolgár százszor, meg százszor látta a 
ikini-szigetnél végzett atombombakísérlet fényképeit, a másfél kilométer 
íagas, fölfelé szélesedő víztölcsért. Ezt a víztölcsért sikerült fogalommá, 
sinte jelképpé tenni az amerikai közvéleményben. Valamilyen alkalom
ól újra, meg újra leközölték a képeslapokban az atomtölcsért. Újra, meg
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inra leadták a híreket arról, hogy Bikini-szigetén még mindig radioaktívak 
a kövek. Újra, meg újra megjelentek a képek és a tudósítások a „Bikini- 
kecskékről“ és a „Bikini-disznókról“: azokról a kísérleti állatokról 
amelyeket a sziget közelében, de már robbantási távolon kívül helyeztek 
el a kísérleti hajókon. Ezek a kísérleti állatok az atomhisztéria egy új 
ágát plántálták a közvéleménybe: A tudósítások arról számoltak be, hogy 
még három év múlva is még új kelések nőnek ki rajtuk és kölykeiknek 
két fejük, vagy hat lábuk van . ..

Az amerikai átlagpolgár mindezt a szörnyűséget csak abban a tudat 
ban tudta elviselni, hogy „csak nekünk van atombombánk“. Most fordult a 
kocka, ennek a hátborzongató, de mégis jóleső biztonságnak vége. New 
York, Chicago, San Francisco polgárai szorongva néznek fel felhőkarco
lóikra és felidézik magukban mindazt, amit az atombomba pusztító hatá
sáról az utóbbi években olvastak. A detroiti, vagy a pittsburgi munkás 
arra gondol, mekkora pusztítást végezhet ezekben a koncentrált ipari üze
mekben az atombomba, amellyel más országok munkásait oly leplezetle
nül fenyegették az amerikai politika vezetői.

Az amerikai átlagpolgárnak óhatatlanul eszébe jut mindaz az alaposan 
kiszínezett részlet, amit az atombomba hatásáról közzétettek és aminek 
eddig az volt a célja, hogv az amerikaiakat megnyugtassa, a világ többi 
népét pedig befolyásolja. Ezen a ponton bünteti legjobban az amerikaiakat 
saját hazug propagandájuk. Elhitették tulajdon közvéleményükkel, hogy 
a világ legbékeszeretőbb népe háborúval fenyegeti őket, és az öt éven 
keresztül elfogadott hazugságból most persze nem tudják ugyanezt a köz
véleményt egyik napról a másikra kigyógyítani. A Neue Zürcher Zeitung 
washingtoni tudósítója azt jelenti lapjának, hogy „az amerikai átlagember 
eddigi világképe megrendült». A háborús uszítás két olyan hírhedt tollfor 
gatója, mint az Alsop-fivérek, kénytelenek beismerni, a New York Herald 
Tribune szeptember 28-i számában: „A mezítelen igazság az, hogy sem 
az Egyesült Államok, sem az egész nyugati világ egyáltalán nincs felkészülve 
a most létrejött új helyzetre.“

A hidegháború, az atom-egyeduralom és a szovjet agresszió két, gyö
kerében hazug tételén alapult. Ezt a hidegháborút az amerikai imperaliz- 
mus elvesztette. Nem más, mint a hidegháború elméletének kidolgozója 
és leghatásosabb propagandistája, maga Walter Lippman beismeri a vere
séget és levonja a tanulságot:

„Végleg szertefoszlott az a délibábos amerikai politika, amely a Szov- 
jetúnió körül zárásának tervén alapult. Nincs más megoldás, mint a tár
gyalás. Az új viszonyokon alapuló, gyökeresen módosított politikát kell 
most kialakítani.“

Az atompropaganda bukása tehát először a propaganda vonalán 
(Alsop, Lippman) érezteti hatását. A hivatalos politikusok heteken keresz
tül azon igyekeztek, hogy bebizonyítsák: tulajdonképpen nem történt 
semmi. Mindez nemcsak a közvélemény megnyugtatására szolgált, hanem 
arra is, hogy folytathassák csökönyös politikájukat az atomellenőrzés nem
zetközi vitájában. Az atom-mítosz megszűnése azonban arra is jó volt 
hogy a nemzetközi közvéleményt ráébressze: az atomellenőrzés kérdésében 
is egyedül a Szovjetúnió követett békeszerető és méltányos politikát. Hogy 
az amerikai propaganda bukásának, a hidegháború elvesztésének meglesz 
a hatása a szűkebben vett politikára is, ahhoz ma már nem fér kétség. 
A számos jel közül emeljük ki a Die Tat című jobboldali svájci kip 
washingtoni tudósítójának október 22-i jelentését:
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„A szovjet atombombáról szóló bejelentések után n: első pillanatban 
Ihanqzott hivatalos nyilatkozatokban illetékes körök alábecsülték ennek 
í hírnek az amerikai közvéleményre gyakorolt mély hatását. Ma már azon
ban a washingtoni politikusok felismerik, hogy ha folytatni kívánják 
?ddigi politikájukat, akkor ehhez hatalmas adóemelésre és a háborús intéz
kedések visszaállítására, például árszabályozásra és nyersanyagellenőrzésre 
tolna szükség Eddig abban a hitben éltek az amerikaiak, hogy a csoda- 
regyver kizárólagos birtokában kormányuk erős, sőt agresszív külpolitikát 
folytathat Most rádöbbentek arra, hogy az USA támadó és védelmi erejét 
úlbecsülték. Innen már csak egy lépés választ el az USA egész külpolitiká- 
iónak revízió alá vételétől “

Jegyezzük meg, hogy az amerikai politika irányváltozásának seanmi- 
?éle nyomát nem látni, de ne felejtsük el azt sem, hogy svájci lapokban 
izeptember 23. ellőtt ilyen hangú cikk elképzelhetetlen lett volna. Persze 
íz imperialista politika jellegét ismernök félre, ha valami gyors változásra 
»zámítanánk. Az öt éve folytatott amerikai propaganda összeomlása azon
ban önmagában is a béke erőinek győzelmét jelenti és a béketábor politiká
énak feltétlen és egyedüli helyességét bizonyítja.

Boldizsár Iván

951



K RI T I KA

Sándor Kálmán: 

TOLVAJOK KERTJE 

Révai kiadás
Nehezen születik, meg az új miagyar 

realista regény Ennek fő oka a halódó 
burzsoá kultúra még mindig bénítóan, 
mérgezően ható maradványaiban kere
sendő.

Sándor Kálmán írói pályája, fejlő
dése nagyszerű példa arra, hogy miiként 
mozdul ki teheitségtelemségéből a ma
gyar népi demokrácia irodalma. Sán
dor Kálmán számot adóit magának a 
nehézségekről, feltárta és tudatosította 
miagában hibáit, küzdött ellenük és 
mindenekelőtt alapos marxista-lenináista 
felkészültséggel nézett szembe a tények
kel. Előző írásai, amelyek javarészt a 
Horthy-rendszer sorvasztó légkörében 
születtek meg, noha aprólékosan és 
művészien számoltak be arról, hogy 
milyen hatást vált ki az emberekben a 
kapitalista társadalom, lényegében nem 
jutottak túl a kórlelet naturalista, egy
oldalú ismertetésén. Reménytelen, foj
togató világba vezetett s ezen nem se
gített az sem, hogy az író világnézeti 
magyarázatokat fűzött az ásmentetés- 
hesz. E magyarázatok nem 'tartoztak 
szervesen az író ábrázolta valósághoz, 
amely az önmagukban és külön élő 
magyarázatok nélkül éppen olyan sötét 
sivár és embertelen volt, mint a nyu
gati hivatásos pesszimisták a Julién 
Greenek, Dos Passosok és a többiek 
kiiúttalan világa.

Sándor Kálmán legelső feladata az 
volt, hogy a tudatos szocialistát egybe- 
forraissza az íróval. Az író «Neander
völgyi főkönyvelő» c. kötetének novel
láiból is Idderül, hogy a novellák szer

zője, mint szocialista nézi és látja avi 
Iá got, de a bennük szereplő emberek 
és környezetük Sándor Kálmán szem 
leletétől függetlenül, szinte sorsszerűén 
élnek a maguk szűk keretei között 
Ezek az emberek reménytelenül ten
gődnek. minden mocskos és sivár kö
rülöttük, s csupán sorsukkal vádolják 
az őket elveszejtő társadalmat.

Mindezt szükséges volt elmondani 
ahhoz, hogy Sándor Kálmán «Tolvajok 
kertje» regényével érdeme szerint fog 
lakkozhassunk. Az író helyesen csele 
kedett akkor, amikor élmény-anyagán, 
az átélt valóságon keresztül kívánt cl 
jutni a ma problémáihoz. Reménytelen 
légkörben kellett megküzdenie önma 
gával. A naturalista veszélyekkel kel 
lett szembeszállnia ahhoz, hogy meg 
közelítse a realizmust. Sándor Kálimén 
tudta, hogy csakis így juthat cl az áj 
teremtő élet ábrázolásához, csakis így 
számolhatja fel a régebbi írásaiban 
meghúzódó reménytelenséget. Regé 
nyének hőseivel együtt az író is eljut 
a hitleri koncentrációs táboron és a 
más formában, de nem kevésbbé 
bertelen, németországi amerikai sza
natórium kerljén, a «Tolvajok keri- 
jén» keresztül az új Magyarországra. 
Tudatosságának köszönhető, hogy a 
regényben Dachau, a fasiszta koncén 
tirációs tábor már csak mint múlt szc 
repel és rögtön az új problémák, a né
met fasizmus helyét elfoglaló amerikai 
imperializmus és az ellene küzdő áj 
szocialista világ felé fordul. Megk-in<vf- 
jiik az amerikai imperializmus viw*«*
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szító arcát, az am or ka iák dédelgetett 
fasiszta gyülevész hadának ocs- 

mvságát, de az öntudatos munkások 
értelmiségiek minden gonoszságot Je- 
zdő, szereletében és gyűlöletében 
inaránt viláigiító tisztaságát, maikulát- 
íságát is. Ebben a «tolvajok kert- 
-ben valóban a «régti és az új, a ha
ló és születő> küzd egymással. Per- 
!, a környezet túlságosan visszata 
tó ahhoz, hogy ezit a küzdelmet 
an/dóan érzékeljük, hiszen a hangsiily 
kémiánál fogva eredendően a «régiek
és halódókra» helyeződik, de Sán- 

r Kálmánnak éppen ezzel a nehéz
zel kellett megbirkóznia: meg kellett 
itabnia, hogy még annyti szemét és 
»myűség között sem reménytelen a 
ág. A rosszban, bűnbenvájkálás ki
ütése, természetesen, az ellenség le
plezése miatt is vonzotta az írót. Ott 
It előtte a valóság minden natura- 
ta veszedelmével: a lánckereskedők, 
lengyel fasiszták, a közönséges bű
zök, a köpenyegforgató náci orvo- 
i és apácák, az amerikai tisztek és 
ynökök söpredéke; a gyengék, az 
settek, a haldoklók nyomorúságos 
•sasága; az érdekesebbnél érdeke- 
>b jelenségek, kis történetek végte- 
t sora; egész élményanyagának buk
ókkal teli gazdagsága.
Sándor Kálmánt azonban, inkább 
néleti felkészültsége, tudatossága, 
nt írói mértékletessége segítette 
ban, hogy régebbi hibáit nagyjában 
.iizdje. Ebben egy erénye is akadá- 
>zta: rendkívüli megfigyelő ereje, 
ndent lefényképez, mindent felje- 
ez. Mégis, a naturalista író egykori 
iérője, önálló életet élő kommentá- 
■a eltűnt és a valóságban, az egyes 
:replőkben lelt új otthonra. Ha itt - 
: még jelentkezik is, általában már 
valósághoz szorosan kapcsolódva, 
srevétlenül értékeli az eseményeket 
zel az fró nagy lépést tett előre a 
ilizmus felé. A «Tolvajok kertje» - 
n, e végső soron zárt világban tör- 
ílekkel párhuzamosan a szereplők 
andó tudomást szereznek arról, 

megy végbe Magyarországon. Ez 
ensúlyozza a szanatórium más-más

formában visszatérő és ugyanazon 
dolgok körül forgó eseményeit. E lát
szólagos mozdulatlanság ílyképpen 
mozgássá változik át: már tudjuk, 
hogy nem is az a fontos, ami a «tol
vajok kertjé*-ben történik, sőt éppen 
az. otthoni és a világesemények hatá
sára változik át a «tolvajóik kertje» is 
világnézeti hadszíntérré. Ott is érzik, 
hogy 1915-öt írnak. A szanatórium 
nem maradhat kívül a világon. A re
gény magyar kommunista munkás hő
se, az öreg szovjet kolhózista, a len
gyel marxista értelmiségi kiemelkedik 
a regényből, a nélkül, hogy az író 
magyarázatai ezt különösenképpen 
aláhúznák. Ezzel a regény a nyomott 
környezet ellenére a ma teljes valósá
gának élményét adja. Felszámol és 
újat hoz egyszerre. A különböző típu
sok élnek.

Ennek ellenére olyan események
ben is részt vettünk, amelyek nem 
tartoznak ehhez a valósághoz. A re
gény sok, talán túlontúl sok vitája 
közül néhány Thomas Mann «Varázs- 
hegyének» villáira emlékeztet. Ez a 
módszer, amely alkalmas volt arra, 
hogy a társadalom elől a maguk <va 
rázsliegyére» menekülő polgárokat 
bemutassa, nem alkalmas ennek a kör
nyezetnek a leírására. A marxista 
nem vész el ilyen vitákban, és a belga 
katolikus inlellektucl Thomas Mann-i 
figurája sem aktuális. Az opportunista 
náci orvosok véleménye a gótikáról 
ugyancsak nem tartozik szervesen a 
«tolvajok kertje» világához. Ezeket 
az orvosol«»! más apró jellegzetessé
gekkel amúgy is érzékeltetően jellemzi 
az író. Amikor azonban, a kommu 
nista munkás meggyőzi az ingadozó 
budapesti tanárt, hogy haza kell men
nie, otthon a helye, egész természete
sen, magátólérlelődően oldódik meg a 
vitán keresztül a regény egyik köz 
ponti problémája.

Sándor Kálmán egyik kritikusa ki
fogásolja, hogy az író a «tolvajok 
kertje» gyülevész népségének szexuális 
életéről, kiruccanásairól és egyéb «íz
léstelenségekről» ír és ezzel a natura-
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lista pepecseléssel lerontja a könyv 
hatását. Az írót, valóban, elsodorja 
néha naturalista lendülete, de ezek a 
Kifogásolt jelenségeik lényegében hoz
zátartoznak a valósághoz, az emberek 
jellemzéséhez. Ellenben, tény, hogy 
az írónak nincs élég ereje a naturalis
ta múlt minden maradványát felszá
molni. Például egy hátizsák tartalmá
nak pontos leltározásakor nem állja 
meg, hogy oda ne biggyessze: «vizelő- 
üveget persze nem találtaik.» A «vizelö- 
iiveg», valóban, ízléstelenül hat. Ez a 
példa azért jellemző, mert egy negatí
vum erőltetett megálllap í tásáról van 
szó. Viszont ezek a megfigyelések reá 
lizmussá válnak, ha egy-egy emberi 
kel aprólékos tények segítségével éle
sebb világításba helyezni. Amikor pél
dául a kommunista magyar munkás 
azért fogadja még jobban a szívébe a 
kis újpesti szabómestert, mert az egy 
korai felkeléskor vigyáz arra, hogy 
társait, fel ne ébressze, ezzel a megfi
gyeléssel az író messzi távlatokat vilá
gít be.

A «Tolvajok kertje» megjelenése 
komoly irodalmi esemény. Nagy lépés 
előre irodalmunk polgári maradvá
nyainak felszámolása felé. Ez a re

gény mindennél jobban bizonyítja, 
hogy milyen nélkülözhetetlen segítsé
geit jelent az írónak a szocialista elmé
letben való elmélyedés. Csak a marxiz- 
mius-4eniniLzmus fegyverével felvérte
zett írók tudják leküzdeni régebbi hi
báikat. Sándor Kálmán főként tuda
tos eszközökkel jutott előre. Ha re
gényében olykor az elmélet még min
dig mint a valóság széljegyzete jelent
kezik, ez főként stílusából következik. 
Sándor' Kálmánnak aura is töreked
nie kell, hogy egyszerűbben írjon. 
Stílusa nem modoros ugyan, de mi
ként a viták leírásánál, a mondatfűzé
seiben is érezhető bizonyos Thomas 
Mann-i hatás. Ez megakadályozza ab
ban, hogy az újlat teljesen új eszkö
zökkel fejezze ki.

Sándor Kálmán regénye a ma való
ságának sok döntő mozzanatára vilá
gít rá és ezeket a mozzanatokat össze
függésekben mutatja be. Nemcsak jól 
felépített és érdekes történetet mond 
él, de hozzásegíti olvasóit ahhoz is, 
hogy a ma problémáit tisztábban lás
sák. Könyve harci fegyver az ámperio 
Ifizmus elleni küzd élemben. Művészi 
és fontos írás. Megerősíti a magyar 
népi demokrácia irodalmi frontját.

Hams Endre
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Kuczka Péter:

TESTAMENTUM 

Hungária kiadás 1949

Tegnap és ina. régi és új mérkőzése 
I a magyar társadalom tudatában sú- 
I lyossá — s ugyanakkor bármiféle, ed- 
I digi feladatnál izgalmasabbá teszi a 
I (költőét. Táliáin még tulajdon ludalá- 
I inak mail t-csökevényei ved sem iszakí- 
I tott végkép, — vagy, ha e szakítást
■ Végrehajtotta is, ki-lkihajtanak nyomán 
I az erősebb gyökerű száraik. S a társa - 
I dalom, melynek tudata felé a műve 
I szól, — ez a társadalom is csak most 
I olvad újjá, s olvadásának hullámai 
I most kezdenek igazán az újba átcsap- 
K ni. A szocialista költő végire tisztán
■ akarná m égsz óla Itat ni az új tudatot,— 
Vanvi csak akkor sikerülhetne végleges
■ érvénnyel, ha ömaga elébb megtisztult. 
I  Min múlik ez a tisztulás? S megelőz- 
I heti-é egyáltalán a költő e tisztulás 
I  ban a társadalmat, mely az uj tudat
■ feltételeit most építi, teremti meg?

Megelőzheti, s ép e megelőzésben
■ válhatik maga is építővé, taremtővé. A
■ költő ától viaszt hatja miagába mfínd- 
I  azokat a célokat, melyekért az osztály
■  és a termelés harca folyik, — eggyé
■  válhatik velük, élményévié élesítheti a 
I  minden jelenben már jelen lévő jövőt. 
I  Minél élesebben látja és érzi a jdient, 
I  annál inkább birtokába juthat az új 
B tudat, az újuló jelen értelme és célja, 
I  LJj emberré válhatik a költő, mielőtt
■  még új emberré vált volna körülötte 
■mimleniki, — amiként újak már azok
■  is, akik a jelenben a jövőt tervezik. A
■ terv: a jövő boldog és reményteljes 
B jelen'lióle, jelenünkben, llétköznapuník
■  és munkánk: lépésenkénti túllépése a 
Btr-rvmk, meghódítása a jövőnek. <Pró 
Bfétává* válik ettől valaiká? Talán in- 
Bkább: szocialistává.

I Epikát és lírát mily gazdag sugal
ltatokkal és feladatokkal telíthet az 
■ ú j já  váló ludat « régi és új mérkőzése», 
B — ez az új ember érdekében íklönyör- 

MteHen cs erőszakos, meg-megiorpanó, 
Helőre-előrenyomuló mérlkőzés. Volt

valaha költészet, mely a harcot és az 
életörömöt, az indulatot és a gyen
gédséget, íiz érzést és a gondolatot, az 
egész embert és az egész természetet 
oly végiső intenzitással és teljességgel 
fejezhette volna ki, mint ez, ha meg
teremtjük?

Kuczka Péter ama kevesek egyike, 
akik az új tudatot máris megszólaltat
ták. De neki is csak a Testamentum
ban sikerült ez elsőízben, olymódon, 
hogy e vers tartalmai és szerkezete 
mögött még gazdagabb tartalmakat, 
még terebélyesebb szerkezetet pillant
hassunk meg, — majdan bizonnyal 
őrá, s kétségtelenül, a szocialista lírá
ra jellemzőket. Kuczka első versköte
tének néhány szép és meggyőző verse 
is elsősorban e mű, e vállalkozás si
kerében nyeri d  az igazi, s az új tu
datot kifejező értelmét. A Testamen
tum, kétségtelenül, egy új költői tudat 
jelentős cselekedete, — babáir még a 
réginek nyomaitól sem mindig men
tesen, s o nyomokra a bírálatnak /fá 
is kell mutatnia.

Miért sikerülhetett Kuczka Péternek, 
viszonylag ily korán, az új, a szocia
lista ember tudatából költészetet te
remtenie, — miken annyi társa és 
kortársa jóval kevesebb sikerrel kí
sérli meg ezt, s ahelyett, hogy gazda
gítaná, inkább szegényül a szocialista 
líra lehetőségeit?

Kuczkának e imű sikeréiben talán 
leginkább kezére játszott: egyszerű
sége. Ez a .sajátos, és a magyar költé
szet legszerencsésebb hangsúlyait idé
ző egyszjerűség, — ez az erőteljes, de 
a szűkszavúság modorától szabad, ez 
a képeket oly élessé formáló, a verbá
lis liehe tőségeket hol gazdaságosan ki
használó, hol pedig természetes, de so 
basem henye lazasággal élőbeszéddé 
oldó stílus: mind gazdagabb tartal
maik, mim! teljesebb cs újabb ember- 

• ség befogadására tűrt kapu. Első vers
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kötetében is ez a hang bizonyult új
nak, — s a Testamentumban is az 
ilyenféle isosroik mögött érezzük tág
nak a költői s emberi világot: «Barát
nak kenyér s ha vitatkozott, jó kard. 
így képzeltem a kommunistái», vagy: 
«Nem tettem. Nem tudtam, hogy len
ni kelll s mert nem volt, hát nem 
hordtam kalapot», — s a közelmúlt 
történelmének egymást kiegészítő fe
jezetei is íz ilyen félé porokban vád-« 
maik tökéletesen szemléletesekké, mint: 
«Halál rájuk! 41 a mienk» — írták a 
«Nem, nem, soha» ceruzával. — Kucz- 
ka nyelvi egyszerűsége megérttetheti 
velünk, mik azok az akadályok, nyelvi 
és metaforái töltelékek, melyek nem 
egy fiatal költő-tudat kapuját még az 
új líra tartalmai elől eltorlaszolják.

Ez aiz egyszerűség Kuczkánáll moist 
elsőázíben párosul az indulatok gaz
dagságával és szabadságával, — s mü
vének igazi jelentősége e párosulásban 
van. S ebben új szocialista jellege is. 
Bármily meghökkentőn hangzik is: e 
párosításhoz elsősorban költői me
részség kellett, annak! felismerése, 
hogy az új tartalmak felismerése nem 
holmi «szorgalmi feladat», ahogyan 
egy-ikét eddigi próbálkozásokiban igen 
gyakran érezhettük. Ezt az indulatos
ságot csak a teljes, a feltétlen őszinte
ség teremtheti meg, s még ha el is 
hisszük, hogy «n.em mindegy, !ki, mi
ben őszinte', — lehetetlen egynémely 
«szocialista» köüicinény szeménmíeisisé- 
géfől vissza nem riadnunk. Kuczka in- 
duliatisága végre megszólaltatja ná
lunk azt az új alanyiságot, az új tu
datnak azt a sajátos szubjektívségét. 
mely nélkül igazi költészet nem szü
leihetik. De ebben az alanyiságban el
férhet: egy egész nép, egy egész tár
sadalom. Kétségtelen, Kuczkánáll még 
többnek is el kell férnie, mint ameny- 
nyit a Testamentum magába zár: ez 
a fiatal élet hol elmosódottan, hol 
friss és éles líraisággal bontakozik ki 
előttünk — de azt, hogy epikai 
nyersanyagának hézagossága ellenére 
mégis, szenvedéseiben és harci kedvé
ben, elkeseredettségében és eülágyulá- ,

saiban valódinak érezzük: elsősorban 
új alanyiságának, s új tudatosságának
intenzitásával éri el a költő.

A hol tágabh, hol szűkebb illégzésű 
vers egyik legszebb, legmeggyőzőbb 
részlete az, amelyikben Kuczka Péter 
éppen nem látomás-szerű módon, de 
inkább a teljességet kereső tudat igé
nyével, az egész ország képét és éle
iét érzékeli. Ezek a képek és látvá
nyok. hanguilatosiságukban, színeikben, 
árnyalataikban, éppen nem azon az új 
hangon nyernek kifejezést, mely 
egyébként az egész mű sajátja. Ezek a 
tájak korábbi költői iskolák eszközei
ről tanúskodnak a Kuczka-versben. S 
mégis, más a haláluk, mint aminői 
eddig megszokhattunk, — mert más
féle indulat, másfelé tereli őket. Mi
lyen meggyőző, s az új költői tudatba 
is mennyi maradandón költői és ma 
gyár hagyományt olvasztó képek az 
ilyenek: «Tavasszal vidéki kisváro
sokban kifényesítve ragyogott az ég, Iá - 
gyan hajolt és csörgő patakokban tük
röződött kedves, dombos vidék», vagy 
«Kövér dinnyék ültek a homokon, 
sárga fű mögött szöcske harsogott», 
vagy: «őszi reggel, a Kálvária-tér fö
lött füsttel keveredett a köd. Az abla
kok hunyorogtak, a dér nyálkássá tett 
utat, falait, tetőt. Eá dogitáiskában vitte 
ételét, a munkás kormos gyárfalak 
tövén...», — s milyen tárgyilagosan 
kötözi össze e csokrot a hirtelen visz 
szatérő, s már első verseiben figyel 
met ébresztő hang:

«láttam az ország egész életét, 
településeit és tájait, 
patakokat és vízeséseket. . .»

Kuczka egyik jelentős eredménye, 
hogy tudja már: mit keli a korábbi
ból megtartani, tovább használni, — 
mi az, amivel nem élnie szegényedést 
jelentene. De ami még fontosabb: az 
ilyesmit művében nem réginek, — ha
nem korábbinak érezzük. Azokra, 
akik a szocialista költészetet ellenkező 
előjelű formalizmusnak, tehát: ál-pu
ritanizmusnak hiszik, ugyancsak rá 
cáfolnak e líra színei. Hisz ennek o (
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versnek utat a korábbi magyar líri
kusok is mulatnak: Illyés művének ta 
nulságait magába építi a Testamen
tum.

De amennyire bizonyos, hogy 
Kuczka müvének leginkább megkapó 
részed egy új in du la ti ságból, a múlt 
szenvedéseivel, s a jelen barnával 
szembeni új állás foglalásiból fakad 
naik, annyira kétségtelen, hogy 
ugyancsak indulatai húzzák őt vissza 
nem egyszer a régihez is. Személyes
ből személyeskedővé válik ilyenkor lí
rája, — s például, az egerek rágta 
nagy hegy képében: egy régifajta köl
tői individualizmus megszólaltatójává. 
Nem sértettnek, hanem sértő dőltnek 
érezzük, amikor kortársaival vitatko
zik, — s ha van joga elégtételhez, bi
zonyára másként 1 Versének lírai indí
tékaival a kritikaiak nincsenek, arány
ban s nem is mindig méltók az előb
biekhez. A szocialista irodalomért 
folytatott harcában Kuczkánaik fegyel
mezettebb haragra, tudatosabb kriti
kára kell még szert tennie.

Indulattal páros a gyengédség. A 
Testamentum mélységeit, árnyalatát 
éppen nem ellágyűlt, s mégis gyen
géd hang ismerteti meg velünk, — 
ezen a hangon szól gyermekéről és 
barátairól, apjáról, s a rokonok küldte 
cipőiről. «. . .  az azóta is legkedvesebb 
ingem a nyáron keresett pénzemen 
vettem 3 — ilyen látszatra lényegtelen 
elemek avatják emberivé ezt a költé
szetet, s amit az efféle helyeken em
berinek érzünk, az egyszérsírnind titka 
vá, lényegévé válik is Kuczka lírájá
nak. Ennyi szenvedést, s talán még 
tarkább életpályát mások is leltárba 
szedhetnének «testamentumukban •>, 
Kuczíkánál azonban ép az a fontos, 
hogy megmenekült a múltjából, ami
kor az országúton, Vác felé menet 

néha az autó megállt. Kiszálltunk be- 
lőle ós megcsináltuk, utána elmond
ták, hogy mii a Párt.» Az a kemény
ség és vadság melyre a régebbi élete 
nevelte (mily pontosan fejezi ki ez! 
egyetlen képpel: «s nőttem, akár a kö
vek közt a gomba ), s mely ezt a versét

is betölti, a munkásmozgalomban fel
oldódott embertelenségéből. «Ele Item 
innen nem mondom tovább...» — 
ennél a strófánál világosodik ki iga
zán a Testamentum értelme, s ebiből a 
néhány sorból érthetjük meg, micso 
dia öt, micsoda sivatag helyét foglalta 
el Kuczika életében az új ember, új 
költő tudata. Ezt az eldologiaisodolt vi
lágot még ma sem tudja mindenütt 
igazi nevén nevezni, s a költemény 
leginkább figyelemreméltó erőfeszítése 
ép abban, van, ahogyan mégis, újból 
és újból megkísérli, ahogyan az el
vont, érzelmi körülírások mellőzésé
vel makacsul a konkrétumokra, a té
nyekre veti magát. Olyan ez, mintha 
egy némát akarna megszólaltatni, 
hogy valljon némaságáról. Üjjászüle- 
totit, — a dehunianizálit tudat helyé
ben: újat talált, a megnémult nyelv 
helyében: felszabadultat. t’S n miikor
mindezt ábrázolni, kifejezni akarja, — 
hol az indulatai térítik el céljától, hol 
maga a feladat homályosul el, minlha 
a múlt még a jelennel dacolni akarna, 
mely legyőzte. Az olyan részletekben 
azonban, aminő a régi szerelmekről 
szóló, meglepő pontossággal fejezi ki 
azt az elszigeteltséget, azt a magúnyt, 
hannét új emberségébe átléphetett. 
Azok a sorok, melyekben az «egymás
hoz futott» két önzésről szól, vagy 
amelyekben a Chauchat nalk. becézett 
Ágnest, s a Lepkének nevezett Katáit 
említi: tökéletesen érzékeltetik a mulil 
sivatagját, a gazdag és telt jelen mö
gött. A Testamentumnak bizonnyal 
szélesebben kellett vollina ábrázolnia 
ezt az emberszint alatti világot, ezt az 
életen innen maradt létet. De az, hogy 
feladatát nem az olyanféle szemlélelcs- 
s egük ben sem eleget mondó epizódok
ban kereste, melyek a szegénység, 
■vagy a kíita&zítolitság bármily meg
haló látványával szolgáltak volna: bi
zonyítja, mennyire helyesen ismerte 
fel a lényeget, s mily nehéz, mind
eddig mennyire megoldatlan problé
mát tett magáévá. Az igazi nyomort, 
az igazi kizsákmá-nyoltságot, elnvo 
mottságot, a régi élet igazi szürkeségét.
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reménytellenségét, — az új tudat szü
letését megelőző űrt azcdkban a sorai
ban fejezte ki legtöbb sikerrel, me
lyekben szerelmeiről, vágyj szüleiről 
szól. Közvetve fejezte ki, de az emberi 
tudat néhány leglényegesebb rekesze 
felé közvetítőn.

A Testamentum ilyenféle tartalmai 
bizonyítják, mily kevéssé lehet folyta
tása még akár a József Attila költésze
tének is, a születő, szocialista líra. 
Tovább viheti magával a korábbi esz
közöket, eredményeket, de belülről 
kell szólnia mindarról, amiről elődei 
csak a kapun kívül szólhattak. A Tes

tamentnm tanulságait le kell vonnia 
az új magyar lírának, mely ebben a 
műben a lényeghez lépett ismét köze- 
iébb. A csekélyebb tehetségűek szem- 
melláthalóan hajlamosak azt hinni, 
hogy témláik «átcsoportosításával, mo
doruk «átváltásával) feladatukat már 
meg is oldották. A Testamentum költő
jének legfőbb élménye: tulajdon, új 
funkciójú tudatának felismerése volt, 
— s ezt a felismerést nem egykönv- 
nyen, sőt talán nem is a végleges mé
reteiben szerezte meg. De valóban újat 
nyújtania csak e felismerése nyomán 
sikerülhetett.

Sőt ér István

Ljubárszkája:

LEGSZEBB OROSZ MESÉK 

Hungária kiadás 1949

A népmese különleges műfaj. Kü
lönlegessége kifejezésmódja és társa
dalmi alapja közti ellentétben rejlik. 
A népmese kifejezésvilága: a fantaszti
kum világa. Lényegileg azonban a nép
mesék — mint mindien. népművészet -— 
nagyon is a valóság talaján állanak. 
A népmesék a nép haroaáiból, vágyai
ból, tapasztalataiból születnek meg: 
vagy a nép alkotásai vagy a nép ala
kította és formálta őket saját szájaíze 
szerint. Éppen ezért — így vagy úgy, 
közvetlenül, vagy bonyolultabb for
mában — de mindenképpen a nép 
küzdelmét, mindennapi életét, a dol
gozó osztályok orsztály harcát tükrö
zik. Éppen ez, a tulajdonképpen a 
legfontosabb tendenciája a népmesé
nek sikkadt el a hivatalos polgári tár
sadalomban, amely részben nem értet
te meg ezt a kettősséget, részben el
torzította a népmesét. így válít aztán 
a kapitalista társadalomban a nép
mese vagy száraz tudományos adattá, 
vagy csupán néprajzi «érdekesség»-gé, 
folklórrá vagy pedig átalakítások, 
kozmetikai mesterkedések után azzá,

aminek általában szerették volna föl- 
tüntetni: az elnyomó osztályokat szol
gáló egyszerű apologel i zálássá.

A népmese azonban —a kapitaliz
mus torzító hatása ellenére -— a szov
jet társadalom számára és számiunkra 
is jelentős és megbecsült művészeti ág. 
Értékelésével kapcsolatban itt csak két 
kérdésre utalunk. Művészi értékének 
semmiképpen sem mond ellent az a 
tény, hogy régi, számunkra már ide
gei.!. és egyre idegenebbé váló társada
lomban keletkezett. Ellenkezőleg. 
Marx a görög eposzról ír, de ugyan 
úgy váltasz a mi kérdésünkre is: «Mű
vészetük varázsa a mi szemünkben 
nem mond ellent annak a fejletlen 
társadalmi foknak, amelyből sarjadt. 
Sőt annak eredménye és elválasztha
tatlanul függ össze avval, hogy az 
éretlen társadalmi feltételek, amelyek 
között keileIkezelt és egyedül keletkez
hetett, soha vissza nem térhetnek.» 
Másrészről pedig, ami funkcióját üHeh. 
az nem az, hogy megkerülje a valóvá 
got, hanem éppen az, hogy sajátos 
eszközeivel — fantáziát és «álmodo-
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zást-> fölkeltő képességével — segít
sen azt megismerni. Itt van jelentősé
gének írni sík forrása. «Ha az ember 
teljesen képtelen volna ilymódon ál
modozna — mondta Lenitn —, hogyha 
nem tudna néha-néha előreszaladni, 
akkor egyáltalán nem tudnám elkép
zelni, milyen serkentő ok tudná rá
venni az embert arra, hogy a művé
szet, a tudomány és a gyakorlati élet 
terén nagyméretű és fárasztó munkába 
kezdjen és azt he is fejezze. . .»

A népmese a szocialista — és a szo
cializmus felé fejlődő népi demokra
tikus — társadalomban új formája- 
lián bontakozik ki. Két okból. Egy
felől megszűnik a kapitalizmus torzító 
hatása. Másfelől a szocializmusban a 
valóságnak olyan új és fantasztikus 
gazdagsága születik meg, mely alapot 
ad a mese fantasztikum világának a 
valóságos mai élettel való. Lenin által 
említett összekapcsolása számára. Jó 
l>éJda erre a most bemutaitott «Csodák 
országa» című szovjet Jszíndarab, 
amely megmutatja, hogy a szocialista 
társadalom a maga hatalmas techni
kai fejlettségével, új és soha nem lá
tott lehetőségeivel egészein újszerű 
perspektívát nyújt a mesék művészi 
kibontakozása és pedagógiai felhasz
nálása számára.

Nem véletlen tehát, hogy a Hun
gária éppen szovjetúnióbeli népmesé
ket adott ki. Harminc darab mese ke
rül ezzel a könyvvel a magyar olvasó
kezébe, de ez a harminc mese isok te
kinteti ein különbözik egymástól. Egy
részről a Szovjetunió különböző né- 
1 Kőnek — oroszoknak, fehéroroszok
nak, gruzánoknak abeházoknak. örmé
nyeknek, letteknek, litvánoknak slb. 
• — a meséi ezek. Másrészről — és ez a 
i'nyegesebb szempont —- ezek a me
ek eredet és az ebből adódó társa- 
almi mondanivaló szempontjából 
agyjából két csoportra oszlanak. Az 

,lső csoportba azok a mesék tartoz- 
k, melyek későbbi időpontban, a 
ár kialakult osztálytáirsadalom ide- 
ben keletkeztek. Erre mutatnak 
yes jellegzetes motívumok, de ku
nosén az osztályharcnak, mint té

mának, vagy mint alapvető nézőpont
nak, a szembetűnő, helyenként köz
ponti szerepe. Két lett mesében is a 
fukar földesúr a történet hőse. Az 
egyi kben — A fukar f öldes úr — a 
földesúr meghallja, hogy tehenei di
csérik a takarmányt: mennyi búza 
maradt a szalmában. Szalajtja a bére
seit, «eüőször is végigvert mindnek 
cséphadaróval a hátán», azután újra 
kicserélteti velük a gabonát. Nyer is 
tíz véka búzái, de az állatok a sovány 
takarmánytól tavaszra mind meg dög
lenek. Így is kellett lennie: a földesúr 
kopejkát nyert, rubelt vesztett». A má
sikban — A földesúr és az ördög — 
a földesúr az ördöggel találkozik. 
Ahányszor a parasztok kíinjuklxan azt 
mondják valamire Hogy vinne el az 
ördög», a földesúr biztatja, hogy vi
gye, hisz neki adták. De az ördög 
csalk akkor áll kötélnek, mikor magá
ra a földesúrra mondjak ezt. «Ez egy
szer tiszta szívből káromkodtak» — 
mondja — és a földesurat «egyenest a 
pokolba» «pöndöriti».

Ez a két mese a legjellegzetesebb 
képviselője ennek a csoportnak. De 
jóegynéhúny ide tartozik még.

Olyan mesék ezek, melyeknek a 
dolgozó néppel való összefonrosttsága 
nyilvánvaló. Nyilvánvaló bennük a 
haladó oszlálytartalom, az ostoba el
nyomó megve’.ése, a munka megbe
csülése, a művészet megbecsülése és 
megértése. Értékük éppen ebben rej
lik. A mesék miáisik csoport jában a 
társadalmi mondanivaló azonban nem 
ilyen nyilvánvaló, vagy pedig ebben 
a formában egyáltalán nincs meg. 
Ezek legalábbis lényeges tartalmuk
ban az előbbieknél korábbi idő
szakban, még az osztálynélküli tár
sadalom időszakában keletkeztek. 
Ezért hiányzik belőle az osztály
ban: motívuma, ezért tudnak ben 
niik királyok és hercegek pásztorok
kal és mesteremberekkel jó barátság
ban élni. Az a «varázs» azonban, me
lyet Marx mint a «fejletlen társadal
mi fok» eredményért említ, ezeknél is 
teljes formában bontakozik ki. A 
Bachtijar» című azerbejdzsáni mese
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például egyenesen poétiikus és bajosan 
egyszerű szerelmi költemény. Arról 
szól, hogy Bachtijar, az öreg paraszt 
álmot lát. Eladija álmát egy fiatal 
pásztornak és nevet is cserélnek. Az 
új Bachtijar nekiindul, hegy megke
resse az álmot. Solle mindenen keresz
tülmegy, jár a tündérek országában, 
cár lesz, feleséget szerez magának, de 
az álmot nem találja. Egyszer aztán 
éjjel, mikor fölébred, a felesége arcát 
látja maga fölé hajolni. Megérti, hogy 
teljesült az álma. «Azt álmodtam, 
hogy éjnek idején főikéit a nap. Az 
emberek azt mondják, hogy az ilyes
mi nem lehetséges, mégis ez történt, 
mert Zarilijair-Hánum az én napom 
vagy.»

Ljubárszkája meséivel jelentős 
könyv jelent meg irodalmi életünk
ben. Hozzájárul ahhoz, hogy irodal
munkban — persze elsősorban ifjú
sági irodaimunklban a népmesék mél
tó helyet foglaljanak el. Amint igazi 
művészet csak úgy jöhet létre, ha

Anteusként a népművészettel való kap
csolatából nyer új erőt, ifjúsági iro
dalmunk úgy lehet nevelő és haté 
kony realista irodalom, ha a népmese 
két odanyujtja irodalmat váró leg 
fiatalabb olvasóink felé.

Még egy szempont emeli ennek •< 
kötetnek a jelentőségét. A harminc 
szovjet mesének éppen mint szovjet 
mesének a szerepe nő túl a szokásos 
határon. «A mii tudásunk a Szovjet
unióról és a Szovjetunió népeiről — 
mondotta nemrégiben Révai elvtárs — 
nincsen arányban azzal a szeretettel 
és megbecsüléssel, amelyet mi a Szov
jetunió és a Szovjetunió népéi iránt 
érzünk.» Ezek a mesék hőseiken, stí
lusukon, meseszövésükön keresztül 
magukat a Szovjetunió népeit mutat
ják be. Ezzel a kötettel így nemcsak 
egy sereg bájos mese kerül a magyar 
olvasó kezébe, hanem olyan könyv is, 
mely a Szovjetunió népeit más úton 
nehezen elérhető szempontokból ismer
teti meg az olvasóval.

Kálmán Gábor
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A TERMÉSZET ÁTALAKÍTÁSÁNAK SZTÁLINI MŰVE

Hogy átalakítja a természetet maga körül, ősi törekvése az ember
nek. Az egyének termelőmunkája külön-külön és együttvéve, a társadalmi 
munka a történelem kezdetétől fogva alakította a természetet. Erdők 
irtása, vizek lecsapolása, a föld megmunkálása, növények termesztése cs 
állatok tenyésztése, utak építése, bányák megnyitása, városok és falvak 
emelése fokról-fokra formálta a természet képét. A föld természeti tájai 
különböző módon és különböző mértékben kultúrtájakká alakultak át.

Csakhogy ez a természetátalakító munka még nem alakította át a 
természetet. Ez a természetformálás nem céltudatos é6 tervszerű átala
kítása a természetnek, hanem spontán következménye a termelésnek, álta
lában bizonytalan hatással és sokszor kiszámíthatatlan következmények
kel. Annak ellenére, hogy az ember munkája nyomán folyamatosan ala
kult és formálódott a természet képe, soha eddig a történelem során nem 
változott meg az ősi viszony a természet és az ember között. Az ember 
keresto és leste a természet ajándékait, vagy fáradságos munkával igye
kezett kicsikarni, de céltudatos és tervszerű átalakító munkával mind
eddig nem kerekedett fölé.

Ezért van az, hogy az eddigi történelmi fejlődés során kifejtett ter
mészetalakító munka, helyesebben az emberi munka természetalakító 
hatása, rendszertelen és felületes maradt, s nagyon sokszor inkább nevez
hető rombolásnak, vagy rablógazdálkodásnak, mintsem a természeti vi
szonyok alakításának. A kapitalizmus korszakának a végén, a kapitalizmus
ban hatalmas arányokban kiterjedt termelés következményeképpen mit 
mutat ma a világ képe? Azt, hogy hatalmas természeti erőknek az ember 
szolgálatába állítása mellett, szinte töretlenül érvényesül a természeti 
erők önkényének uralma a termelés fölött, különösképpen a mezőgazda
ságban. De nem kevés nyomát láthatjuk annak sem, hogy a kapitalista 
rendszerben folyó termelőmunka nyomán mennyi és milyen veszedelmes 
rombolás történt a természeti erők gazdálkodásában. Az erdőirtások egy 
deig az ember munkájának és a kultúra terjedésének a frontját jelezték, 

ma pedig romboló erdőpusztításnak a következményeit viseljük, s a 
ilág fa-gazdálkodása kezd súlyos zavarokkal küzdeni. Hasonló képet 
utat a vízzel való gazdálkodás is. A folyók szabályozása és a vizek le- 

sapolása egy ideig szintén a kultúra terjedésének útját jelzi, de nagyon
ok helyen súlyos következménykép jelentkezik az aszály, a pusztító szá- 

zság és a termőtalaj kiszáradása. A talajrombolás, a termőtalaj foko- 
tos, de egyre növekvő pusztulása pedig általános jelenség mindenütt, 
ol a kapitalizmus rendszere szerint termel a mezőgazdaság. Erdőírtá§, 
vízzel való rossz gazdálkodás, talajrombolás és sivatagosodás a követ-
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kezményei tehát annak a természetalakító munkának, amelyet az ember 
és a társadalom a kapitalizmus korszakában alakított a természeten.

Hogy a természet átalakítását az ember tervszerűen és céltudatosan 
végezhesse, hogy a természeti viszonyok önkényes uralmát valóban meg 
törje, s ezáltal a természetet termelése műhelyévé és jóléte otthonává 
formálja, ahhoz egészen más természetalakító munka kell, mint amit 
az emberi történelem a rabszolgagazdálkodás, vagy a feudalizmus, vagy 
a kapitalizmus korszakában végzett. A természet átalakításának nagy 
szerű munkájához a társadalom termelőerőinek céltudatos megszervezése, 
minden kizsákmányolás megszüntetése és a termelőmunka átfogó terv; 
kell. A természet átalakítását csak a szocialista társadalom valósíthatja 
meg.

Ez a munka folyik most a nagy Szovjetunióban. A világtörténelem
nek ezt a nagy fordulatát, a természet legyőzését és az ember szükség 
1 eleihez mért átalakítását valósítja meg a természet átalakításának sztá
linii műve.

Az alapja e munkának a szocializmus felépítése iparban* és mező
gazdaságban, városon és falun egyaránt. A szocialista gazdálkodás nagy
üzemi formáinak kialakítása, a szocialista tervgazdálkodás kifejlesztése 
és a kizsákmányolás lehetőségének a megszüntetése azok a tényezők, 
amelyek révén az emberi társadalom képessé válik arra, hogy a termeszt 
tét valóban átalakítsa, s céltudatosan és tervszerűen termelése szolgála 
fába állítsa. Ez az az alap, amelyen lehetővé válik a tudomány és a tech 
nika mindem vívmányának felhasználása a természet átalakításának nagy 
munkájában s a természet átalakítása nagy munkájának a színhelye első 
sorban a mezőgazdaság.

Mit mutat a mezőgazdaság képe még a legfejlettebb kapitalista gaz
dálkodás fokán is? Azt, bogy részben* a természeti erőforrások állandó 
és egyre növekvő rombolása, kirablása folyik, másfelől pedig mégsem vál
tozott meg a mezőgazdasági termelésnek az az alapvető jellemvonása, 
hogy a természet önkényének kitett kockázatos eredményű munka 
bizonytalan eredményű vállalkozás.

A szocialista fejlődés eredményekép a szovjet mezőgazdaság az első. 
amely a történelem folyamán felemelte a mezőgazdaságot az ipar szmí 
jére és a természet átalakításának nagy tervébe illesztve, a termelő 
munka módszereit alakította ki a felszabadult ember számára > mezó 
gazdaságban is. >

A mezőgazdasági termelés fejlesztésére irányuló jelentékeny goinlo. 
tok, úttörő kezdeményezések voltak korábban is, másutt is világszerte 
ezek sorsa a kapitalizmusban mindig kudarc lett. Minden olyan nő ■ 
gondolat, vagy új módszer, amely a mezőgazdasági termelést a termes
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átalakításának módszerévé fejlesztheti« volna, a kapitalizmusban eleve 
bukásra, vagy legalább is korlátozásra volt ítélve. Olyan társadalmában, 
aiuely csuk a kizsákmányolok javát szolgálja, s amelyben a parasztság 
még a saját kisbirtokán is kizsákmányolt és elnyomott osztály maradt, 
nem fejlődhetett arra a fokra a mezőgazdaság, ahol felszabadulhat a ter
mészeti erők önkénye alól.

Csak a szocialista társadalom talaján nőhettek tel a mezőgazdaság 
tejle.sziésének úttörő kezdeményezései terinészetformáló erővé, s a tár
sadalom fegyverévé a természet átalakításának nagy munkájúban. így 
nőttek fel sorra a Szovjetunióban a szocialista mezőgazdaság fejlesztésé
nek világraszóló vívmányai: a füves vetésforgó, a mezővédő erdősávok 
rendszere, a növény- és állatfajták céltudatos alakításának a módszerei 
és végül a legnagyobb vívmány: az atomerőnek a termelő munka szolga 
latába való állítása.

A szovjet biológia, a növény- és állatfajták tervszerű alakításának 
a tudománya, ma már nemcsak diadalmas élenjáró elmélet, amelytől a 
világ mindem táján tanul a haladó gondolkodás, hanem egyúttal általá
nosan alkalmazott módszer is a szovjet mezőgazdaság minden üzemében. 
Hogy jutott idáig Darwin alapvető tétele a fajok keletkezeséről és a 
fajok folyamatos átalakulásáról? Ügy, hogy a nagy szovjet darwinista. 
I'imirjázev, már a cári időkben elmélyítette és továbbfejlesztette Darwin 
tanítását és olyan következtetéseket vont le belőle, amelyek már sejteni 
engedték, hogy a darwinizmus helyes értelmezése képessé teszi a bioló
giai tudományt arra, hogy közvetlen segítséget nyújtson a mezőgazdasági 
termelésnek. De Timirjázev munkája a cári Oroszországban kudarcra,
vagy legalább is eltorzulásra, korlátozottságra lett volna ítélve. Hasonló
iett volna a sorsa Micsurin korszakalkotó gyakorlati eredményeinek és 
elméleti útmutatásainak. A cári Oroszország feudális kapitalista társa
dalma nemcsak, hogy nem ismerte fel sem Timirjázev, sem Micsurin
munkájában azt a fegyvert, amely az embert és a társadalmat képessé
teszi a természet alakítására, hanem egyenest lenézte, félretaszította és 
szinte megvetéssel vette semmibe. A Nagy Októberi Szocialista Forrada
lom nyitotta meg az útját annak, hogy Timirjázev és Micsurin munkája 
\z egész társadalom közkincsévé, közös ügyévé válhassék és a szocialista 
mezőgazdaság eszközeként a természet átalakításéinak módszerévé váljék. 
\  szovjet szocialista társadalom tette lehetővé azt, hogy Timirjázev és 
Micsurin alapvetéséből Llszenko, mint a szovjet társadalom biológusa, 
Imiidben és gyakorlatban egyaránt kiépítse a szovjet biológia nagy

szerű tudományát és gyakorlatát.
Hasonló utat tett meg a tnlajművelés tudományának kifejlődése Do 

ucsájev és Koszticsev kezdeményezésétől Viljamsz munkájáig, a füves 
(‘lésforgók és a mezővédő erdősávok rendszerének kialakításáig. Már a



cári időkben bebizonyította Dokucsájev, hogy fel lehet venni a harcot a 
szárazság pusztító hatásával szemben és erdősávok telepítésével minden 
körülmények között termöképessé lehet tenni a földet. Koszticsev pedig 
azt bizonyította be, hogy a mezőgazdasági termelés szempontjából leg
jobb az a talajszerkezet, amely morzsalékos összetételű és egyaránt biz
tosítja a talaj helyes szellőzését, jó vízgazdálkodását és a talaj bakté
riuméletének szükséges folyamatát. A cári Oroszország feudális kapitalista 
társadalma azonban az ő kezdeményezésüket is elsorvasztotta volna, ha 
a szocializmus kivívása ezeknek az útörő gondolatoknak is nem bizto
sítja a kiterjedés és továbbfejlődés lehetőségét. Az úttörő gondolatokat 
Viljamsz a szovjet tudomány minden segítségének felhasználásával ki
fejleszthette azzá a tudománnyá, amivé ma lett a talajmüvelés a Szovjet
unióban.

Az atomerő felhasználása a termelés szolgálatában pedig szinte sze
münk előtt lezajlott forradalma a szovjet tudománynak. Míg az imperia
listák csak pusztító erőt és háborús eszközt látnak az atomerőben, addig 
a Szovjetúnióban az atomkutatás tudománya máris a termelés segítőjévé 
vált és a Davidov-terv a történelem eddig legnagyobb példáját nyújtja 
annak, hogy a természet átalakításával mi módom lehet felmérhetetlen 
természeti erőket az ember és a termelés szolgálatába állítani.

Íme, minden olyan úttörő gondolat, amely kapitalista országokban 
vagy elsikkadt, vagy a rombolás eszközévé vált, a Szovjetúnióban. a szo
cialista társadalom alapján sorra egy-egy építőköve, egy-egy döntő 
eszköze lett a természet átalakításának, a termelés fejlesztésé
nek. Az elmélet és a gyakorlat egysége, a tudomány és a termelőmunka 
szoros és mélységes kapcsolata az, ami mindezt lehetővé tette, s ami nem 
kevésbbé a szocialista társadalom sajátja, mint a termelőerők céltudatos 
megszervezése és a termelés megtervezése.

Ám mindez nem spontáq kialakult eredménye a szocialista fejlődés
nek. Csak a szocialista társadalom, csak a szocialista tudomány az, amely 
a természet tervszerű átalakítására vállalkozhat, s amely a mezőgazdasági 
termelést a tudomány és az iparihoz hasonló fejlettségű technika magas 
színvonalára emelheti. De a szocialista fejlődés önkénytelenül és spontán 
módom nem eredményezte volna mindezt a szocialista fejlődés első év 
tizedeiben. Hogy a szocialista fejlődés első alapvető lépései után, a tár
sadalom szocialista megszervezése után nyomban a természet átalakításá
nak hatalmas terve született meg, s ennek keretében a mezőgazdaság 
soha el nem képzelt fejlettségre emelkedett fel, az kimeríthetetlen alkotó
erőnek, bátor és nagyszerű tervezésnek a műve. S ez az alkotóerő, a 
Szovjetúnió Bolsevik Pártja, s e párt élén a nagy Sztálin. Hogy Timir- 
jázev és Micsurin kezdeményezéséből Liszeiniko műve születhetett meg. 
Dokucsájev és Koszticsev alapvető felismeréséből Viljamsz megalkotható
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a  s z o v je t ta la jm ű v e lé s  m a g a sfo k ú  tu d o m á n y á t, h o g y  a D a v id o v -terv  a 
te r m e lé s  szo lg á la tá b a  á llíth a tta  a z  a to m erő t, m in d ez , a  sz o c ia lis ta  ép ítéa  
a la p v ető  leh e tő ség e i b irto k á b a n , sz e m é ly e s  m ű v e  a n n a k  a  feí-fiúnak , aki 
eg y sz e r r e  v eze ti a v ilá g  d o lg o zó in a k  és e ln y o m o tt n ép e in ek  h arcát az  
im p er ia lis ta  a g resszo ro k  e llen  és terv ez i azt a m u n k á t, a m ely  á ta la k ítja  a  
term észe te t, s az em b er jó lé te  és b o ld o g sá g a  szá m á ra  a z  a n y a g i erő k  k i
m e r íth e te t le n  új forrása it n y it ja  m eg .

Erdei Ferenc

967



Csillagokkal

ÖT ÉVE*

szikrázó téli égbolt -  
de nézd. hazám. itt lent is, földeden 
mennyi csillag szikrázik! Vörös sírok 
országúton, városban, réteken.
Alattok ifjú szeretők, apák. 
fiúk, testvérek —  
szovjet katonák!

Öt éve.
hogy e csillagok ragyognak 

hazám ege alatt,
öt éve, hogy az Alföld s a Dunántúl 
földje Velük erősebb, gazdagabb: 
öt esztendeje, hogy hazám szabad!

Öt éve . . .
S most mikor e versel írom.

népem szívébe mártva toliamat, 
beint hozzám a Gellért-hegy csúcsára 
\ idám-an kúszó koratéli nap.
S beint a nótaszó! ifjak dalolnak, 
győztes csatát köszöntnek: új hidat 
s a győzőket: a tervezőt, a munkást — 
vonulnak Sztálin arcképe alatt.

Sztálin arca . . .
A sarkadi határban, 

homlokverő mély gerendák a’all, 
rőzseláng füstjével zsúfolt szobában, 
hol a hajnal s a dél is alkonyat,
Ó ragyogta be a nedves falait -
Itt láttam képét, s mert ilyen keretben.
hát tudtam én, hogy bent is, a szívekben!

* Részlet „A hűség és •hála éneke“ című kötetből.



B év ü l, a sz ív b en  is!

F ek eteérn ek

h ív ják  ezt a fö ld e t. F ek eteér .

T a lá n , azért, miért a parasztok vére  

folyt b en n e el. F ek ete  vér.

„ M é g  it t  la k u n k , de ép ü l m ár s jövőre  

pirossapkájú h ázak  á lln a k  o tt  .

—  em elk ed ett e g y  kéz, n y ú lt  a jövőbe, 

m it F ek eteér  S z tá lin tó l kapott.

M u ta sd , te kéz,

m u tasd  ú ju lt h a zá n k a t, 

a szabadság  tá g a s v id ék e it, 

a fe ln ö v ek v ő  k ertek et, a g y á ra t, 

m utasd  m i term ett it t!  A 

V g ép á llo m á st és az isk o lák at, 

u ta t, h id a t —  s m i m ár v id á m  jelet 

rajzo lva  fu tja  v é g ig  az eg e t. 

a fü s tö t, m it kohó k ü ld  a m agasba  

és csev eg ő  lá n g ú  k is tű zh e ly ek .

S m utasd , te  kéz,

az em bert js m u tassad , 

kit fö ln e v e lt  a P á rt, a  M o zg a lo m , 

ki g y á ra t, várost, o rszágot igazgat  

m u n kapadon  és Íróaszta lon .

A. d o lgozó , okos a sszo n y t m u tassad , 

m in t h o m á ly tó l h a  ab lak  ü v eg é t, 

le tö r li m ár sorsának  ab lakáról 

a szo lg a sá g  a n n y i év ezred ét!

Az ifjak at m utasd ,

tiszta  {Szerelmük, 
m utasd a g y erm ek et, 

a csecsem őt, ak inek  m oso lyáb an  

szabadságunk  v is sz fé n y e  leb eg!



S hogy ne felejtsen,
ki könnyen felejtne, 

emeld a múlt felé is ujjadat, 
mutasd a gyárak csukott kapujánál 
munkát leső munkátalan hadat.
A tüntetőt mutasd, rendőrló gázol 
mellére, hogyha „munkát, kenyeret“ 
kiált —  válaszként sortüzet kiállnak 
a gyilkos fegyverek.
Mutasd az asszonyt, vér csurog szemébe, 
haja széthullva, véresen lobog, 
a kardlapot mutasd, amely suhogva 
elborítja az eget, a napot!

Mutasd az Alföldet,
vizét kiitta,

fáját kitépte az úri világ, 
kinyúlt hüllő a patak üres medre, 
tikkadt madárt nem hív pihenni ág . . . 
csak a bitó nőtt erdőt a hazában, 
mutasd Ságvárit, Fürstöt, Sallait, 
Schönherzet, Rózsát, a Párt fiait, 
akik akkor is Őt kiáltották, Sztálint!

A Csillag-börtön
odvais, rossz zugában 

s mégis, a munkásosztály mellkasában 
vert, dobogott akkor a Párt szive!
Ha jelszó szállt éjjel falakra, fákra, 
s röpcédulákkal zúgott az üzem, 
tudta Csepel, Angyalföld, Salgóbánya, 
hogy Rákosi üzen.
Ha börtönben, de .akkor is az ország 
ütőerén tartotta hű kezét, . 
ahogy Lenintől, Sztálintól tanulta —  
ezért kiáltja együtt ez a nép 
a Tanító is a Tanítvány nevét!

Z e l k  Z o 1 1 á n



SZTÁLIN HANGJA

1931. április 23.
Az ír ó sz ö v e tsé g  v ezető ség ét d é lu tá n  n ég y  óra h a rm in c  percre h ív ta  

m a g á h o z . Mi m á r  n ég y  ó rak or ott v o ltu n k  a v á ró szo b á b a n , fö lk észü lv e  
h o ssz ú  v árak ozásra . T év ed tü n k . A d o lg o zó szo b á b a  vezető" a jtó  p o n to sa n  
n ég y  óra h arm in c p erck or  k in y ílo tt és a  n y ito tt  a jtób an  Sztálin á llo tt.

—• K érem , e lv tá rsa k , jö jjen ek  be.
H á ro m a b la k o s, tég la a la k ú  szob a . A fa la k  o la jfe s té k k e l feh érre  festve. 

A szob a  egy ik  sa rk á b a n  h a ta lm a s, k o c k a a la k ú , fek ete  m á rv á n y tö m b , a m e
ly en  vörös b árson y  ta k a ró  fek sz ik . A b á rso n y ta k a ró n  —  ü v eg b u ra  alatt 
—  Lenin h a lo tt i m a sz k ja . A szob a  e g y ik  fa lá n  a Szovjetúnió h a ta lm a s  
térk ép e , te le  a p ró  —  g o m b o stű v e l b etű zött —  p iro s zá sz ló k k a l. A zá sz ló k  
a zo k a t a h e ly ek et je lö lik , a h o l eg y -e g y  n agyob b  ü zem  van ép ü lő b en . A 
sz e m b e n  lév ő  fa lo n  két rézk arc: Marx és Engels. Az író a sz ta lo n  —  m ely  
m ö g ö tt p á rn á zá s n é lk ü li eg y szerű  szék  v a n  —  n éh á n y  k ö n y v , fo ly ó ira t, 
ú jság . Két te le fo n . Az íróaszta l a b ejá ra ttó l leg tá v o la b b i a b la k  m e lle tt  
á ll .  A szo b a  k ö zep ét h o sszú k á s a sz ta l fo g la lja  e l, a m e ly n ek  k é t o ld a lá n  
p á rn á zo tt sz é k e k  á lln ak . H u szo n n ég y  szék .

S ztá lin  a h o sszú  a sz ta l m e lle tt  á ll. S o rra  k e z e t fo g  v en d ég e iv e l. M ind
eg y ik h e z  van  pár sza v a .

—  A Pravda tegn ap i szá m á b a n  m e g je len t v erse  n a g y o n  te tsze tt. Kár, 
h o g y  az  u tóbb i id őb en  o ly a n  k ev ese t í r . . .

—  O lvastam  az Oktyábr fo ly ó ira tb a n  m e g je le n t reg én y rész le té t. R em é
le m , b o g y  a regény  röv id esen  e lk é sz ü l. S zü k ség ü n k  van  jó  reg én y ek re  . . .

—  H allo ttam , h o g y  b eteg  volt. S zeretn ém , ha n éh á n y  h ó n a p ra  le- 
’ u ta zn a  a tenger m e llé . F ára d ta n  nem  le h e t  írni! F o g a d ja  m eg a ta n á c so 

m a t, h agyja  pár h ó n a p ra  a  m u n k á t és p ih en je  k i m a g á t a la p o sa n  . . .
S ztá lin  m ély , tisztán  c sen g ő  h an gon  beszé l, la ssan , a sza v a k a t g o n d o 

sa n  m eg v á la sz tv a . S zem éb e  néz a n n a k , a k ih ez  sz ó l. S za v a it (id őn k én t) 
b a lk ezén ek  egy-egy  m o zd u la tá v a l h ú zza  alá. H a k érdez, id ő t ad arra , 
h o g y  b eszé lg ető  p a rtn ere m eg fo n to lh a ssa  a v á la sz t. H a kérd ést k a p , a z o n -  

l n a l v á la sz o l.
—  Ü ljen ek  le , elvtársak! G yújtsanak  rá. M indjárt h o zzá k  a teát.
Már ü ltü n k , m ik or S ztá lin  m eg lá tta  Zalka Máté m e llé n  a V örös  

Z ászló  R endet. F ö lá llo tt és o d a m en t M átéhoz.

—  H ol k ap ta , Z alka e lv társ?
—  1920. m á ju sá b a n  K iev a la tt roh am ra  v ittem  az eg y ik  n em zetk ö z i

I .dandárt, a m e ly ik  tú ln y o m ó rész t m a g y a r  v ö rö sk a to n á k b ó l á llo tt.
S z tá lin  e lg o n d o lk o zo tt.

— Ott voltam a közelben, láttam azt a rohamot. Kitűnően harcoltak 
a  magyar vöröskatonák.
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— Mit tudnak Rákosi Mátyás elvtársról? — kérdi rövid szünet ut;
Néhány szót mond — Rákosiról.
Hangja végtelenül sokat fejez ki. Benne van az aggodalom u szén 

védő és életveszélyben forgó elvtársáért és kicseng belőle a meggyőződéi- 
hogy van erőnk arra, hogy a veszélyben forgó drága életet megments!;

*

A szovjet irodalom időszerű kérdéseiről szóló vita hosszúra nyújotí 
Közel kétórás vita után Sztálin kér szót:

— Az irodalom irányításának három módszerét ismerjük — mond á . 
— • Az első: mézeskaláccsal befolyásolni az írót. A második: korbáccsá) 
A harmadik: az írót eszmékkel erősíteni és serkenteni több és főleg jnb'f 
munkára., Ez a harmadik — a mi módszerünk.

Akkortájt a szovjet irodalmi életnek népszerű jelszava voll 
meg kell alkotnunk az irodalom Magnitogorszkját. Magnitogorszk a sx 
eialista ipar (azidöben még épülőben lévő) büszke óriása. Magától ért< 
tödö, hogy azon az irodalmi megbeszélésen, amely Sztálin jelenlétéi» 
folyt le, sokszor hallottuk a jelszót: meg kell alkotnunk az irodaion 
Magnitogorszkját. Több író szemrehányást tett önmagának és írótársai 
nak, hogy ezt a munkát ínég nem végeztük el. Sztálin mosolyogva haü- 
gatía a heves önkritikát, azután imigyen védelmezte meg a szovjet in
kát saját kritikájuktól:

—• Még a Magnitogorszk sincs készen, csak- épül. Fel fog épülni 
Aztán majd építünk még hatalmasabb műveket. Az irodalom Magúi'* 
gorszkja is el fog készülni. De, hogy elkészüljön, annak nem az az cK 
feltétele, hogy az elvtársak szidják önmagukat, hanem az, hogy tanulmá
nyozzák az életet. Nézzék meg, hogyan élnek, hogyan dolgoznak az"k. 
akik Magnitogorszkot építik. Aztán nézzék meg, hogyan fog működni 
Magnitogorszk... Több tanácsra aligha szorulnak az elvtársak. Egy pii- 
lanatig sem kételkedem abban, hogy a szocialista építés lendülete mag» 
val ragadja íróinkat és aljban sem kételkedem, hogy a szocialista építés 
sikerei biztos alapot adnak a szovjet irodalomnak, a szovjet íróknak, 
ahhoz, hogy ők is Magnitogorszkot alkossanak. Csendesebben kntizv 
junk és önmagunkat sem kel! mindig sz id n i...

1 9 3 1 .  a u g u s z h t

Késő este beértem a Fekete-tenger keleti partján álló Ordzsenrki"/.* 
nevét viselő kolhóz vezetőjének, Abdullah Mamedovnak házába. M 
day régi ismerősöm volt, amikor arra jártam, mindig meglátogat-* 
Mamedov máskor mindig meleg barátsággal fogadott, de most 
se ismert. Sokáig tartott, amíg rá tudtam beszélni arra, hogy vissz,*.*■
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kezzen  rám . M ikor aztán  M am edov végre m eg ism ert, ak k or  m eg ö le lt .
m egcsók o lt, k is h íjá n  a g y o n ö le lt .

—- K épzeld , k ép zeld , m i történ t! Itt vo lt, n á la m  volt. lá ttam , b e sz é l
tem  v ele  . . .

H o sszú  idő m últ el, a m íg  M am edov annyira  m eg n y u g o d o tt, hogy  
ö ssze fü g g ő en  tudta  e lm o n d a n i, hogy  m i történ t.

E z történ i: Késő d é lu tá n  egy  au tó  á llo tt  m eg  M am ed ov h á za  e lő tt. 
Az a u tó b ó l h árm án  szá llta k  k i. H árom  fér fi. E g y -eg y  darab  k en y eret, 
egy -eg y  p o h á r  tejet kértek . A bd u llah  ig a z i k a u k á z u s i ven d ég szerete tte l 
fogadta  az id egen ek et —  te jje l, va jja l, sa jtta l, k en y érre l, m ézzel, g y ü 
m ö lccse l, borral. A fr iss k ecsk ete j m e lle tt  e lb eszé lg e tv e , M am ed ovn ak  
úgy tűnt fö l, h o g y  egy ik  ismeretlen v en d ég e  n a g y o n  is ismerős. S ztá lin ra  
H asonlít. N agyon  h a so n lít a S ztá lin ró l fe s te tt  k ép ek re . E zt m eg is m on d ta  
a ven d ég n ek . A ven d ég  m o so ly g o tt . A -beszélgetés m ás k érd ésre  terelö- 
ó o lí .  Az az ism ere tlen  ven d ég , a k i fe ltű n ő en  h a so n líto tt  S ztá lin ra , k ik ér
d ezte  a h ázigazd át: hogy  és m in t é ln e k  a k o lh ó zp a ra szto k . N em  m in d en  
te tszett nek i a b b ó l, am it h a llo tt. A zon  a v é lem én y en  vo lt. hogy so k  m in 
dent m eg leh e tn e  és m eg  k e llen e  v á lto zta tn i.

—  S zép ek  ez e k  a d íszfá k  itt a ten g erp a rto n  —  m on d otta  — , n a g y o n  
[szép ek . De n em  tú lsá g o sa n  h a szn o sa k . A zt is  m o n d h a tn á m , hogy te ljesen  

h a szo n ta ln o k . C itrom -, va g y  n a ra n csfá k a t k e llen e  ü ltetn i a h e ly ü k re . 
A zok  is n agyon  szép ek  —  é s  g y ü m ö lcsö t is  h o zn a k . A ztán  m i érte lm e  
vám an n ak , hogy a  leg job b  term ő fö ld ek en , a h o l m eg terem n e  a tea is, li 

K u k o r icá t term eltek ?  N em  rossz  d o lo g  a  k u k o r ica , de a h a ü lte tv é n y  
K izcn k étszer-tizen ötször  a n n y it jö v ed e lm ez , m in t a k u k o r ica . A k o lh ó z  is 
m eg g a zd a g o d n a  rajta és az o rszá g n a k  is többet h a szn á ln á to k , ha teát 
ü ltetn étek .

E ddig  a vendég  k érd ezett és M am edov vá laszo lt. M ost m eg fo rd u lt a 

á  h e ly z e t . M am edov k érd ezett é s  a v en d ég  ad ott fe lv ilá g o sítá so k a t. A 
n a ra n csfá ró l, a c itro m fá ró l é s  a tea ü lte tv én y ek rö l.

M ikor a. vendégek  fe lk erek ed tek , M am ed ov k e m é n y e n  m egrázta  ven-

IÉge kezét.

M ost m ár tudom , hogy  va ló b a n  S ztá lin  vagy! —  m o n d o tta . —  
cm  azért tudom , m ert n a g y o n  h a so n líta sz  S ztá lin ra , h an em  a zért, m er i 

h u n  jó  és o k o s  ta n á cso k a t adsz és m ert o ly a n  fo n to s n eked , h o g y  a  
ép jó l é ljen . A tamácsaid vallanak Sztálinra, —  a bölcsességed és a szí- 
ed.

pm

Az a u tó  továb b  robogott.

A m ikor (egy ó rá v a l a zelő tt) b e tév ed tem  M am edov házába, a gazda  
í a k a rt m eg ism ern i. D e m ik o r  n ég y  eszten d ő  m ú ltá n  ism ét arra  
am . rögtön  m eg ism ert. H a ta lm a s b ü szk eség g e l é s  tú lárad ó  b o ld o g -



Sággal mutatta meg nekem, hogy a díszfák helyén már citrom- és narancs
fák virulnak, a tenger felé eső lankás földeken pedig, ahol nemrég még 
kukorica termett, már teaültetvények zöldéinek

— Sztálin járt itt! — mondotta Mamedov.

Z933. január 7.

A teremben hosszú asztal, melynek fejénél Andrejev ül. Mögötte — 
Lenin szobra. Andrejev mellett Sztálin áll. Az asztalnál a nagy Sztálin 
tanítványai és fegyvertársai ülnek: Molotov, Vorosilov, Ordzsonikidze, 
Kirov, Kalinin, Kaganovics. . .  Apró asztalok mellett a Párt Központi 
Bizottságának és Központi Ellenőrző Bizottságának tagjai. A karzaton 
vendégek: élmunkások, kolhózparasztok, szovjetkatonák, orvosok, mér 
nökök, pedagógusok, komszomolcok, művészek, írók.

Sztálin beszél. Lassan, megfontoltan. Időnként kézbeveszi az előtte 
lévő papírlapot — számokat olvas föl. A papírlapot visszaejti az asztalra 
és kezével eltakarja. Most fölemeli a hangját. Búg, mint az orgona.

„Nem volt vas- és fémiparunk, az ország iparosításának ez az alapja. 
Ma van vas- és fémiparunk.

Nem volt traktoriparunk. Ma van.
Nem volt automobiliparuink. Ma van.
Nem gyártottunk szerszámgépeket. Ma gyártunk.
Nem volt komoly és modern vegyiiparunk. Ma van.
Nem volt igazi komoly iparunk modern mezőgazdasági gépek gyár

tására. Ma van.
Nem volt repülőgépiparunk. Ma van.
Elektromos energia termelése szempontjából utolsó helyen álltunk. 

Ma az első helyek egyikét foglaljuk el.
Kőolaj- és széntermelés szempontjából utolsó helyen álltunk. Ma az 

első helyek egyikét foglaljuk el.
Egyetlen egy szén-, vas- és fémbázisúnk volt — Ukrajnában, azzal 

is csak nehezen birkóztunk meg. Elértük azt, hogy nemcsak ezt a bázio! 
emeltük magasabb színvonalra, hanem még egy új szén-, vas- és fé(3)‘ 
bázisí teremtettünk, — keleten, melyre országunk büszke lehet.“

Minden mandat után rövid szünetet tart. A teremben csend. Az első 
mondat után — a hallgatók mélyen felsóhajtanak. A második után 
éljeneznek. A harmadik után — tapsoknak. És mikor Sztálin ezt mondj? 
„országunk büszke lehet“, mindenki feláll. Az ülés részvevői épúgy, 
a vendégek, tombolva ünnepük Sztálint, a győzelem útjának feltáróját, a 
győzelem megszervezőjét, Sztálint — a győzelmet. Sztálin fölemeli bal
kezét, szeretne véget vetni a tomboló ünneplésnek. Nem lehet! Lehajtja 
fejét.
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A terem  ta p so l, é ljen ez , to m b o l. A b o ld o g sá g tó l é s  le lk e se d é stő l va la -  
m e n n y ie n  m eg részeg ed ü n k .

Sztá lin  á ll e lő ttü n k , az em b er iség  h a ta lm a s g y ő ze lm én ek  n a g y  s z im 
b ó lu m a , s továb b i n a g y , d ö n tő  g y ő z e lm é n e k  b iz to s íték a .

A terem  zen g . A fa la k  v isszh a n g o zzá k  az ú jjo n g á 6 t.
— Sztálini Sztálin! . .  .

1941. november 7.

H ó b o ríto tta  erdő . H a ta lm a s tö lg y ek . É g b en y ú ló  fe n y ő fá k . S zá zesz 
ten d ő s tö lg y ek  h ev ern ek  fö ld red ö n tv e , so k  su d ár fen y ő  d erék b a tö rv e . 
M ély g öd rök : g rá n á ttö lcsérek . A h a v o n  ro zsd a sz ín  fo ltok : m eg a lv a d t vér.

Az eg y ik  g rá n á ttö lcsérb en  —  zö ld  6 á to r la p o n  —  rádió . A rád ió  m e l
le tt k a to n a lá n y  ü l. A tö lcsér  k ö rü l, a le ta p o so tt  h a v o n , so k -so k  vö rö s
k a to n a  fek sz ik . É sz a k i szél tép i a fákat. F e jü n k re  sz ó r ja  a  jég g éfa g y o tt  
h avat. Zúg az erdő. A távo lb an  á g y ú k  d ö rö g n ek  . . .

A k a to n a lá n y n a k  m o s t s ik erü lt beáll!látná a  rád iót. É s m i e lfe le j tjü k  
ft h id eget, a sze le t és a z  é le tv eszé ly t. V érü n k  fo rró n  szá g u ld . E rősek  
vagyu n k  és b o ld o g o k .

S ztá lin  b e s z é l . . .
„E lv társak ! V ö rö sk a to n á k  és v ö rö sten g erészek , p a r a n c sn o k o k  és p o li-  

ik a i m eg b ízo tta k , p a rtizá n o k  és p a rtizá n n ö k l . . .  E u ró p a  n ém et h ó d ító k  
g ája  alá kerü lt le igázott n ép e i rá tok  szeg zik  te k in te tü k e t , b en n etek  lá tják  
e lsza b a d ító ik a t. N agy , fe lsza b a d ító  k ü ld e té s  o sz tá ly része tek . L eg y etek  hát 
n é ltó k  e  k ü ld e té sr e ! . . .  V ezére ljen  b e n n e te k e t a  n a g y  L en in  g y ő zed e lm es  
:ász la ja !“

É sza k i szé l tép i a fákat. A fák  is é lje n e z n e k , ta p so ln a k , u jjo n g a n a k .
B ecsu k o m  szem em et. C sukott sz e m m e l a  V örös-teret lá to m , a K rem l 

prnyán  a hata lm as, m e ssz e v ilá g ító  v örös csilla g o t. L en in  m a u zó leu m á t  
átom . A m a u zó leu m o n  S ztá lin  á ll.

S ztá lin  b eszé l.
F o rró n  szágu ld  ere in k b en  a  vér. E rő sek  v a g y u n k , fia ta lo k , b o ld o g o k , 

lyőzn i fogunk!
S ztá lin  m on d otta ,

1945. január 9.

A c s íp ő s  k öd  ö sszek ev ered ik  a  k e se r ű  fü stte l. K elet fe lő l d eren g , 
u d a p est fe lő l égő h á za k  fén y e  v ilá g ít. A n eh éz  és leg n eh eze b b  á g y ú k  
tövei P est fe lé  n é z e e k  —  so k szá z  h o sszú , v a sk o s  á g y ú cső . M ég h ú sz  
src és m eg k ezd ő d ik  a N agy H o n v éd ő  H áb orú  egy ik  leg n a g y o b b  p erg ő 
ize, a m e ly n ek  ered m én y ek én t B u d a p est n a g y o b b ik  része  e ltű n ik  a  fö ld  
Sínéről. V olt, —  n in cs .
I M ég tizen ö t perc, m ég  tíz p erc, m é g  ö t . . .
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A főhadiszállás telefongrammot ad. Sztálin parancsát továbbítja:
„A Budapest körül harcoló szovjet csapatok feladata nem a magyar 

főváros megsemmisítése, hanem a magyar főváros felszabadítása!“
A tiszt, aki a parancsot fölolvassa, három napja nem aludt. Fáradt, 

rekedi. Halkan, rekedten olvassa föl Sztálin parancsát.
A tiszt fáradtan, rekedten olvassa a mélységesen emberi, mélysége 

sen bölcs paramicsot, amely százezrek életét menti meg. De mi nem a 
fáradt, rekedt 'hangot halljuk, hanem Sztálin hangját, amelyben ott zúg 
az emberiség egész ereje, évezredek alatt gyűjtött bölcsessége és minder 
alkotó jósága.

A k o lh ó z p a r a sz to k  eg y ik  m o sz k v a i ta n á csk o zá sa  után  Sztá lin  négy 
v en eg y n éh á n y  k o lh ó zp a ra sz to t m eg h ív o tt vacsorára . V acsora u tá n  ó r í 
k on  át e lb eszé lg e te tt  v en d ég e iv e l. Az eg y ik  v en d ég  —  eg y  id ő seb b  ukrán 
p araszt, miévszerint M ikola  Iv a n o v ic s  B u b en k o  —  e ld icsek ed ett Sztálin  
nak a zza l, h o g y  m en n y i a já n d é k o t v isz  h a za  M oszk váb ó l a családjának

—  Az a ssz o n y n a k  ú j ru h át v iszek . O lyat, h o g y  ha fö lv esz i —  fiatat 
m e n y e c sk e  lesz  b e lő le . A k isu n o k á m n a k  b eszé lő b a b á t vettem . A megy 
u n o k á m n a k  k ö n y v ek e t, G orkijt, F a g y é jev e t, S o lo h o v o t. A ztán eg y  grain 
m  o f  ó n t is  vettem .

—• É s lem ezek e t v etté l?  —  k érd ezte  S ztá lin .
B u b en k o  arca vö rö s le tt, miint a fő tt  rá k .
—  A rról m e g fe led k ez tem ! N a h á t ily en  b u ta s á g o t . . .
—- H o l itt  a b u taság?  —  k érd ezte  S ztá lin . —  M oszkvát se egy  nap 

alatt ép ítették . Ma m eg v etted  a  g ra m m o fó n t, h o ln a p  m eg v eszed  a lem ez, 
két. A P u sk in -u tcá b a n  egy  k itű n ő  ü zlet van , o tt ina gy ó n  jó  lemezeket 
á ru ln a k . Azt a já n lo m  n ek ed , M ikola  Iv a n o v ics , h o g y  oda  m en j lerne t 
ven n i. V eg y é l o ly a n  lem ezek e t, a m ely ek  rég i n ép d a lo k a t da lo lnak  és 
vegyél o ly a t is , a m e ly e k e n  ú jm ó d i d a lo k  v a n n a k  —  vöröskatona-dalok , 
k o lh ó z d a lo k  és é lm u n k á so k  d a la i. V an p ap írod  é s  p la jb á szo d ?  Na, vedd 
elő  é s  írd fö l, am it m o n d o k . M egm on d om  n ek ed , hogy  én m it vásárol 
nék  . . .

B u b en k o  elő k a p a rta  a n o te szá t és m eg n y á la zta  a p la jb ászt. Sztálin 
d ik tá lt, ő  írt.

— • K ifut a  p én zed b ő l?  —  k érd ezte  S ztá lin .
—  A kár az egész  ü z le te t is  m eg v eh etn em ! —  m on d otta  büszkén ' 

k o lh ó zp a ra szt.
— • Az egész ü z letet m ég se  vedd  m eg. M ások is a k a rn a k  vásároln i if 

vegyél m eg m in d en t, am ire  szü k ség ed  van .
E g y  p illa n a tig  h a llg a to tt Sztálin, a ztá n  c se n d e se n  megjegyezte:
—• S o k á ig  n é lk ü lö z te tek , itt az id e je  e lfe le jten i, h ogy  mit jelen i a~ 

% csú n y a  szó : nélkülözés.

194-8. október
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— N élk ü lö zés?  Mi, szo v je t p a ra sz to k , m ár rég en  e lfe le jte ttü k , Sztá- 
t« e lv társ, h o g y  m i az a n é lk ü lö zés! —  m o n d o tta  m a jd n em  k ia b á lv a  az 
»reg ukrán k o lh ó zp a ra sz t és h a n g o s  n e v e té sb e  tört k i. E gész  testét rázta  

ot b o ld og  n e v e té s . Ü gy n ev etett, hogy  a k ö n n y e i is k icso rd u lta k .
A kik  a k ö ze lb en  á llo tta k , a z t  m esé lik , h o g y  m ia la tt a  d o lgozók  

vezére a bo ld ogan  n ev e tő  k o lh ó zp a ra sz to l n ézte , S z tá lin  szép , jó sá g o s, 
.»öles szem e  —  az  a cso d á la to s , jö v ő b e lá tó  szem  — m eg te lt k ö n n y ek k e l.

£

S ztá lin  szavára  'harcba ind u ltak  és győztek , m illiók  és  tízm illió k  és 
Sztá lin  szavára  e lh a llg a tta k  az á g y ú k .

S ztá lin  b eszé l:  m u n k á so k  d a lo ln a k , h a rco so k  én e k e ln e k .
Sztá lin  m ély en  búgó, m eleg , tiszta , sz ín e s  h an gja  -*  a z  em b er iség  

a lk o tó  m u n k á já n a k  és d icső ség es  sza b a d sá g h a rcá n a k  az eg ész  fö ldet b e 
o ltó , m e g v ilá g ító  zen éje

///és fíéln

%



MAGYAR MEZÉTLÁBAS FELFIGYEL EGY NÉVRE

Ha nincsen csizmád, ne viseld nyáron, 
Urak mezőit mezítláb járom,
Eddig se volt jó, de most még rosszabb, 
Urak nyakamra németéit hoztak.

Égen és földön setmimi jószágom, 
Kapámat másiok földjébe vágom,
Girhes napszámban izzad az orcám,
Ki segíthetne életem sorsán?

Uraktól vettem jó hírét neki,
Epébe mártva mondták nevét ki, 
egyre szapulták, egyie gyalázták,
Ha említették öklüket rázták.

Azt mondták róla, csnnyán beszélve, 
Hogy Lenin kezdte huszonöt éve,
S ő most folytatja, folytatja folyvást, 
Főiskolára küldi a csordást.

Urak beszéltek százféle nem-jót: > 
Felülre rakja azt, aki lenn volt,
Aki hátul volt, előre tolja,
Hogy máskép menjen a világ sorja.

Uraik beszéde róla mogorva,
Fa)lu szegényét köti csokorba, 
Ringy-rongy kis földjét összeragasztja 
Ezer hold hátán úr a parasztja.

Ezért kívánják urak pokolra,
Paraszttal munkást egybe csatolja, 
Kaptatja őket ezzel előre,
S viszi mindkettőt, viszi előre.

Azt mondják róla urak beszéde: 
Németek torka már a kezébe,
Szorítja is már a szuszt belőle,
Készül a német nagy temetője.



Urak azti mondják, agyon kell ütni,
Mint Dózsa Györgyöt parazson sütni,
Nehogy világnak rossz példát adjon,
Abból mit művel, iirtmag maradjon.

Urak szavából azt én már látom,
Hogy ez a Sztálin nekem barátom,
Hogy ez nekem csak javam akarja,
Hogy csak jót hozhat ő a magyarra.

Soká éljen hát ez a nagy Sztálin,
Míg föl nem nőnek az ón pulyáim,
Legyen vezérük, legyen az apjuk,
Hogy a jó törvényt mink is megkapjuk.

1 9 4 2 .
G á b o r  A n d o r
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A NÉGY FOLYAM

A  70 éves Sztálin ünneplésé; 5

A magyar Duna mellől,
Hol megleltem hazámat.
Küldöm e dalit Európa 
Legnagyobb folyamának.

Mert partodon a város,
Nevének viselője.
Volga, Sztálingrád, Sztálin!
Nem menekülsz előle!

Ér, cserméTy, patakocska,
Folyó nincs, hogy hallja,
A rabbilinos csörgésén 
Túlzúg az ő robajjá.

vS valahol csak a föld még 
Szabad vizekre áhít,
Nincs gát, hogy az a ritmus 
Ne zengjen el odáig.

Milö számít tíz, húsz év, vagy 
Egy nemzedéfknyi távol:
,,Az én ütemem lejti 
A .Tang-ce Ázsiából.

S szakadhatunk száz ágra 
A tengerig: deltáink, 
Torkolataink ríme 
Csak őt zendíli. Sztálini !“

S ha ötven év is addig,
Hát akkor kétezerben!
Beh uj viz hömpölyög majd 
Az ős Nilüs-mederben —:



S uj víz a Mississippin
S a két Amerikában.
Ha átüzen a Volga:
„ M o st t i jö ttök  u tá n a m !"

( t e l i é r t  O s z k á r



SZTÁLIN ELVTÁRSSAI,.

Még emlékszem a grófi birtokra: 
rideg disznót és tehenet 
őriztem mezítláb — így szórtam el 
másoknak néhány évemet 
s emlékszem a tőkés gyárára is 
— harmincban volt úgy tél előtt -— 
kitettek az utcára, szó nélkül, 
mint fölösleges könyvkötőt. . .

Hét esztendőt lengtem az utcákon 
napszámos apám kenyerén 
szűkölködve s elvtársiak segélyén 
künn, a főváros peremén, 
egy sváb községben proletárok é» 
külákok között tartva rést 
s verseim vádoló vörösével 
vadítottam a főügyészt.

5 mikor országhatárok mozogtak
6 gyilkolt a germán szolgahad 
az országfaló tőkések, vérbe, 
aranyba túrták magukat
s öldöklésre termelő gyárakban 
ezer és ezer lazító 
elvtárs szájáról morajlotiti a hír: 
Üzent a Szovjet-rádió.

Üzent Sztálin és üzent Rákosi 
és jött a Vörös Hadsereg 
8 a fasiszták és kapitalisták 
a bolsevista fegyverek 
tüzóben féregként hulltak s roppant 
a kizsákmányolok dereka — 
nem a nap tüzelt s világított, de 
Moszkva ötágú csillaga! . . .



így llettem szabad s szabad hazám is, 
vallhattam drága Pártomait 
s mert Sztálin elvtárs talpra lendített, 
válthattam munkát, hivatalt.
Ha élen vagyok: Pártom bizalma: 
az erőm: Pártom ereje . . . 
izmoűit engem az építésben: 
éltetőm, Pártom kenyere.

Milliók s milliók, kommunisTJák! — 
jövőt nekünk a Párt adott!
Sztálin elvtárssal győztünk és győzünk 
jelent és jövendő századot: 
milliókért harcolunk, rabokat 
szabad népekké váltani; 
így válnak a világ uraivá 
a világ proletárjai!

F ö l d e á k  J á n o s

I
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HÁLA

Hogy megvagyok, hogy írom verseim.
Hogy lélegezhetem ma e hazában,
Hogy alkotunk mi, ó, testvéreim!
Mesterei e földnek, valahány an:

Munkások és földművelők, 
ti, mérnökök és könyvelők!

S hogy nem ciháinak vad szelek bennünket, — 
Sztálin, — a TE műved!

Hogy szabad felnőttként a gyermekek.
Mint rózsabokrok vígan nyiladoznak,
S hogy felnőttek, akár a g3rermekek 
Itt gondozottan, bátran tervbe fognak, —- 

Mindegy, üzem, vagy iskola, 
szövetkezet? . . . csak írd oda,

1 la építünk, csak írjad homlokára:
— Sztálin, a TE műved!

Hogy nem pereg dob az adó miatt,
Hogy nem pofoz parasztot már a csendőr,
Hogy zörget ősre munkás nem riad,
— Jussára, életére senkisenn tör,

Hogy ő az Állam, hogy ő e rend gerince, 
s nincs hatalom, mely újra megfeszítse, — 

Sztálin, a TE műved!

S hogy hódítás többé nem gátta'lan.
Hogy nem határtalan a tőke kénye.

-'Hogy napja nem sok, ami hátra van,
S van hatalom, mely oda áll elébe!

Hogy minden népnek van már támasza.
—• Virágban áll a nagy Szovjet-haza! — 

Sztálin -— a TE műved!



HELYTÁLLÁS

B arna G ábor a B acsó  íK elem en ék  ta n y á já n  la k o tt. N agyon  régen , 
m ió ta  a z  em lék eze té t tudja. Már az ap já t a ta n y á v a l együ tt vette  m eg  
B a csó  K elem en  A ndrás, a  k á p ta la n  ju l á sz -szá m a d ó ja , m ég  a z  ö reg  Csa- 
táry  b ir to k á n a k  a p a rce llá zá sá n á l. A kkor m ég  k ev és cse léd  la k o tt ebben  
a ta n y á b a n , m ert a fö ld n ek  jó része  ju h te lek  és v izes la p o s volt, a m ely b ő l 
a zo n b a n  a n agy  csa to rn á zá ssa l e lm en t a víz és n y a k ig érő  b ú zák , három -  
m éteres tengerik , co m b ig érő  lu cern á k , .h o r d ó n y i tökök  és g y é r m e k n a g y  
rép á k  terem tek  a  h e ly én . E zek k e l so k  d iszn ót, sok  sörét és so k  iir iito k ly ó t  
leh ete tt h iz la ln i. B a csó  K elem en  egy fa lk á n y i ju h o t ad ott el s  h o zzá  a fe l
sz a p o ro d o tt s m ár tartásra k iad ott d iszn ó it, m arháit h a jto tta  vásárra  é s  
eze k n e k  az áráb ó l fize tte  ki a véte lá r  e lső  fe lé t a z  árverező  b a n k n a k , m ert 
ez  a  ro ssz  gy o p fö ld  n em  k e lle tt sen k in ek . A m ásik  felét m e g  m ár m aga a  
jó  szű z  fö ld  term elte  k i. É s ez h ozta  v issza  az e lad ott tá lk á t is, de gulyái»  
m én est é s  kon d át is h o zo tt h ozzá .

D e n em csa k  az a d ósságát fize tte  ki k ö n n y en  és szeren csésen , h anem  
b* tanyája  k ö ze iéb en  m in d en  e la d ó  fö ld et ö sszev á sá ro lt h o zzá  A lia , Z siga, 
to v á b b  v itte a szerzést s a z  u n o k á i m ár h in tá n  járnak  h árom  ta n y á ju k  k özt  
id e-o d a  s  be a  faluba is. V iriP sek  a  k ö zség b en , ta lá n  a  m e g y é b e n  is és nem  
sz ív e se n  v esz ik , ha va lak i arra  em lék ez te ti ők et, h ogy  a  n a g y a p ju k  m ég  
ju h á sz  volt. Ü gy is  v ise lték  m ár id eg en ek  e lő tt a  B a csó  e lő n e v e l, m i tha 
n e m e s i e lő n e v  vo ln a , h o lo tt csak  a nép ragaszto tta  rájuk , m e g k ü lö n b ö z 
tetésü l a n em -ju h á sz  K e lem erek tő l,

A H o rth y -k o rsza k b a n  a  K elem en -b ir to k  továb b  n őtt, h ázasságga l is, 
p rő rzésse l is. A b irtok  együ ttm arad t m ert a  leá n y o k  vá ro si u ra k h o z m en  
l e k  férjh ez , a  m ásik  fiú m eg  k aton atiszt lett és E n d re úr, ak i a  n a g y a p ja  
p a ra szto s A ndrását m ár E n d rére u ra síto tta , a testvére i fö ld jét is  b érb e  
vette. Ú gyh ogy b irtok a  n a g y sá g á ró l —  •együtt töb b  m in t h a tszá z  hold  
m é r  va ló d i fö ld ib irtokosnak  szá m íto tt. N ém ely  ő si urak n em  fogad ták  
u gyan  b e , de az új polgár-: rak annál in k áb b , m ert a  fe lfe lé  v a ló  dem o-  
k rutasúg a m agyar földiön ek k ortá jb u n  m ar erős d ivat volt.

D e h a  e l is u r a so d o n  K elem en  E ndre, a n a g y a p já n a k  n ém ely  parasz-  
lt»s szokását m egőrizte . N em  az o ly a n o k a t, a m e ly ek k e l az  öreg B a csó  h íre s  
és  n ép szerű  lett, h an em  csak  az o ly a n o k a t, a m ely ek  a  c se léd ek  és* m u n k á 
sok  k ih a szn á lá sá n á l cé lszerű ek  vo ltak . A n ag y a p ja  u g y a n is  o ly a n  em b er  
írott, h o g y  d élid ő n , vagy v a cso ra fő zésn é l so k szo r  ott b o tork á lt a z  é te lü 
k et fó z  > m u n k á so k  vagy a n y á r ijá szo ln á l h á ló  cse léd ek  b ográcsa i k özött és  
e lé g  so k szo r  m egtette , h ogy  o d a szó lt v a la m e ly ik  p ásztorán ak , c se lé d jé 
nek. vagy  m u n k á sén a k  (á lla n d ó  b ejáró  m u n k á sa i vo lta k ), hogy  —  hű, de  

ó sza g a  van, te P ista , hadd lám  m ily e n  tész tá sk á só t főztél?



Az így megtisztelt cseléd vagy munkás boldog volt, hogy megkínál
hatta a gazdáját, mert nemcsak az asszonyok és a passziózó nagyurak 
büszkék a szakácstudományukra, hanem a bográcsban főző szegény
parasztok is.

Nem mondanánk igazat, ha azt állítanánk, hogy az öreg Bacsó fukar
ságból ebédelt vagy vacsorázott néha-néha az embereinél. Egészen más 
okai voltak ennek. (Mert több oka is volt, mint ahogy a megrögzött em
beri viselkedéseknek több oka is szokott lenni.)

Az első ilyen ok, amelyen az öreg Bacsó sosem gondolkozott, de minden 
mozdulatában ehhez igazodott, az volt, hogy egy kicsit szinte szégyelte a 
maga nagy szerencséjét és hirtelen gazdagodását a volt szegény cimborái 
előtt. Ismerte a magafajta embereket, tudta, hogy mit gondolnak maguk
ban az olyan hajdani cimboráról, akinek ha felvitte Isten a dolgát, rá 
se néz a többiekre. Rongy embernek tartják, ő  pedig nem akart rongy 
embernek látszani a cselédei és munkásai előtt.

Azt is tudta a saját életéből, hogy milyen jólesik a szegénynek, ha a 
gazdag emberül szói hozzá és mennyire odaadja a szegény ember az ilyen 
gazdának testét-lelkét, mennyire nem néz kicsi fáradságra, ha az ilyen 
gazdának valami dolgát gyorsan és jól el kell végeznie és mennyire óvja- 
gondozza állatait, növényeit, szerszámait, mintha csak a magáéról volna 
szó. Vagy még annál is jobban, mert az ilyesmi becsület dolga és akinek 
egyebe sincs mint a becsülete, sokat ád az arra.

És hogy mennyire szégyel a szegény ember az ilyen barátságos gaz
dától a megszokottnál több bért kérni, még akkor is, amikor eljött annak 
a sorja, mert drágább lett a szalonna meg a ruha és feljebb ment a nap
szám is — azt már említeni se kell.

A másik ok, ami nem kisebb ennél, az volt, hogy Bacsó Kelemen 
András mint volt juhász ismerte a cselédek huncutságát, hiszen az ő 
bográcsában is napról-napra az olyan urasági birkák húsa Totyogott, 
amelyekre ő fogta rá, hogy úgyis megdöglenének holnap vagy holnap
után. Ami úgy általában igaz is, mert mindenki — ember és állat — meg
hal egyszer és csak egyszer hal meg. De addig is csak egyszer él és miért 
ne éljen jobban, ha szerét ejtheti. Hiszen a birka már csak igazán jámbor 
állat, mégis rátör a tilos legelőre, ha nincs a közelben se puli, se pásztor.

Egyszóval Bacsó gazda szemmel tartotta a pásztorai, cselédjei és 
munkásai bográcsait, de nem azért, mint az egyszeri francia király, oki ■ 
azt kívánta, hogy minden vasárnap tyúk főjön a parasztok fazekában, 
hanem ellenkezőleg, éppen azért, hogy nem főnek-e benne tilos dolgok, j 
például kis nyulak, fiatal jércék, jászol alól szedett tojások; vagy a tőle \ 
felesbe vállalt pulykák, libák, esetleg gyenge bárányok vagy süldő malacok i 
húsa. Pásztor volt, tudta, hogy némely anyabirka kettőt-hármat is elük 
s azt is, hogyha nincsen dög, lehet azt csinálni is.
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Még a cselédasszonyok pitvarába is be-bement és meg-megemelte a 
atlanon a fedőket csupa jóakaraté kíváncsiságból, hogy mit főznek az asz*
:onyok a dolgos embernek. Úgyhogy meg kellett gondolnia, akárkinek, 
ogy a Bacsó gazdáéból valamit ellopjon és megfőzzön, mert sose lehetett 
ídni, hogy mikor bollik oda és néz bele a bográcsba vagy kaszrolyba.

Ilyen módokon — 6 még másféléken is, amelyeket itt nincs helyem 
dsoro'.ni, mert nem Bacsóékról, hanem Barna Gáborról, az elsöbéresük- 
íl akarok írni — érte el az öreg Bacsó azl, hogy nemcsak a saját emberei 
űzött, hanem az egész tanyavilágban, sőt a faluban s még a megyében 

híres ember lett. Éspedig nemcsak a szegények, hanem a gazdák 
ázott is.

És mindegyik oldalon inkább jó volt a híre, mint rossz. A gazdák az 
»yafúrt, ügyes és szerencsés embert bámulták benne, és ha sokat nevet- 
k is rajta, mint kissé bogaras juhászon, de ez a nevetés nem volt rossz- 
tdulatú. A szegények meg azt becsülték benne, amit az elébb elmondtam, 
i ha bosszankodtak is néha, amiért túldolgozitalta őket, vagy amiért bele
le t t  a bográcsukba, de ezt szívesen megbocsátották azért, mert meg- 
istolta és nem utálta az ételüket. És azért is, mert mindig szépen mondta, 
i valami túlmunkát meg kellett csinálni: — Na, emberek, csapjuk össze 
ég ezt a kis munkát! — és ilyenkor maga is dologhoz látott. Pedig azt 
ondják, nem állja a juhász a kaszát.

El is érte ezzel, hogy neki ugyanannyi vagy néha kevesebb bérért 
ikal többet dolgoztak az emberek, mint más gazdáknak és nála nem néz- 
k, hogy feljött-e vagy lement-e a nap, ha valami munkát, gyűjtést, hor- 
íst, zsákolást, kazlazást sürgősen el kellett végezni. De ő se nézte ám 
, mert ilyenkor nem sajnált nekik levágni egy vagy két mustra birkát 
melyek igaz, úgyis megdöglöttek volna; ő csak tudja, mert bacsó volt),
! amelyből az emberek olyan jó vacsorát kaptak, hogy sokáig megemle- 
tték. Nemcsak a vacsorát, hanem a gazdái is.
\ Ezekből a szép, vidám és hasznos nagyapai hagyományokból Kelemen 
ndre csak a sok és jó munkára való törekvést, a parasztos munka- 
ijszút és a feljövő vagy lemenő nappal való nemtörődést tartotta meg. Az 
azi uradalmaknál ekkoriban már mindenütt az volt a szokás, hogy a 
unka napfeljöttől naplementig tart, amikor is az emberek leteszik vagy 
illra veszik a szerszámot, akármennyi dolog van még elvégezetlen, és 
.ármennyire szorítja is az idő. Mert ha a gazdának az a törvénye, hogy 
imit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra“, a munkásé meg az, hogy 
iolnap is nap lesz“. A munkára is, a fáradt testre is. 
i Ekkoriban már a vasúti munkások csak hattól hatig, a gyári munká
lt men csak nyolc órát dolgoztak. Egyedül a parasztgazdák és Bacsó 
ílemenék tartottak ki a látástól vakestig való munka mellett. A paraszt- 
zdáknál ez azonban bennkoszttal párosul, nem kell a munka után főzni,
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vagy szalonnál sütni. És egyébként is mindig ott dolgozik velük vagy < 
gazda, vagy a fiai, vagy a vejei és mindén máskép jön ki. De K elem enek  
nél már nem dolgozik a gazdacsaládból senki, nem adnak bennkosztot se 
Sőt a mustra birkák húsát sem adja oda ajándékul, mint ravasz és ok on 
nagyapja tette, bánén, kiméri pénzért, vagy bérből-levonásra, mint az ura- 
ságok szokták. Ebből is látni, ’hogy Kelemenék a paraszti szokásokból is 
megtartották azt, ami nekik hasznos, az uradalmi szokásokból is átvették, 
ami a javukra van. Azt a nagyapai szokást, hogy nem várták be, hogy meg 
dögöljenek a mustra jószágok, hanem levágatta előre, megtartotta, de azt, 
hogy odaadta volna ingyen vagy túlmunkáért, ezt inár nem (tartotta meg 
Endre úr.

*

Enné] az úrnál lakott 1944-ben is még Barna Gábor. Minden őse cse
léd volt. A faluban se háza, se rokonsága, mert más vidékről valók. Ügy 
hozta a famíliát másik birtokáról még az öreg Gsatáry úr. Immáron több 
mint. húsz esztendeje annak, hogy az apja fél kommencióra beszegődtette 
és tíz esztendeje annak, hogy apja régi rangját, az elsőbérességet elnyerte 
És ez itt elég nagy dolog, mert Kelemenék még nem tartanak béresgazdái. 
Ez takarékoskodás is, meg illem is, mert béresgazda csak az igazi nagy 
táraságoknak, Szerdahelyi gróféknak, a káptalannak, Schlézingernek és 
Csatárynak jár.

Közben katona is volt Barna Gábor, a háborút is megjárta. Ott volt 
a felvidéki bevonulásnál és Észak-Erdély lerohanásánál is. A Dontól meg 
fagyolt lábakkal jött vissza, nagyon kevesedmagával. Győzött a béres 
szívóssága, nem veszett oda, de a lába nem láb azóta, hanem néha-néiha 
időváltozáskor — nehéz teher. Úgy cipeli őket, mintha ólomból volnának

Mindegy: a szolgálatot újra felvette és ott folytatta, ahol elhagyta 
csak nehezebben bírta. De nem tehetett egyebet, mert nem volt semmije: 
se földje, se háza. De még csak faluja sem volt, mert arról a vidékről 
Dél-Borsodból — ahonnan jöttek, már elszakadtak, még a rokonságukat 
sem ismerik, mert béres ember nem levelezik és nem jár vendégségbe. 
Szerdahelyen még nem gyökereztek le, mert még nem nősült oda fiuk, s 
nem ment oda férjhez leányuk se, márpedig az embert vagy a föld, vagy 
a ház, vagy a rokonság köti valamely faluhoz: így lesz hazája.

Hogy miért nem szereztek valamit, annak nem a pazarlás vagy Bar 
náné élhetetlensége vagy beosztani nem tudása volt az oka. A bér kévés 
a gyerek sok, de ez így van máshol is, mégis akad cselédember, aki házat 
épít, vagy kis földet vásárol. Lám, Bacsó gazda is juhászból lett tanya • 
gazda.



Ehhez azonban az kell, liugy « cselédnek sok jószáglartá«a legyen- 
inert csak abban szaporodik meg a pénz odáig, hogy valami szerzésre 
futhatja belőle.

Csakhogy Bacsóéknál ez nem mehet. Endre úr egyebek közt azt is örö
k ö le  a nagyapjától, hogy a cselédnek nem adott tehénlartást és disznóból 
is csak egyet. Az öreg Bacsó ugyanis mint jószág mellett felnőtt s jószágból 
gazdagodott ember, tudta, hogy milyen hasznot hoz jó legelőkön és jó 
tarlókon a jószág és inkább maga tartott többet az elégnél, minisem a cse
lédeinek engedett volna egy farkkal is többet, mint amennyi ki volt sze
gődve. Azl, hogy egy „anyakoca-szaporulatával“ a cseléd tartásjoga, nagyim 
komolyan vette ez a vidám zsugori és ha süldővé serdültek az urasági 
tarlón az apró malacok, ízibe megmondta még a legrégibb cselédjének is. 
hogy:— te, Gábor, hányat fialt a kocád? (minden tudott) — Hatot, gazd- 
trram. — No hát akkor mért nem adod el a nagyja süldőket, lősz ólad 
sincs hozzá . . .  meg tengerid se lehet mán .. .

Óla csakugyan nem volt a cselédnek, csak az egy kocára való. Meri 
az öreg Bacsó egy darabka fát, egy hasítvány deszkát, egy korhadt lécei 
sem engedett elvinni a magáéból. Ha valaki meg merte próbálni, kihúzta 
még az aklából is.

És tengerije se volt csakugyan a cselédnek, mert nagyon ügyelt arra 
is, hogy a gazdaságból egy cső tengeri vagy egy marék abrak ne menjen a 
cselédek pitvarába. Tudta ugyanis, a saját életéből, és a meggazdagodása 
történetéből, hogyha a cselédeknek sok jószáguk van. nem a piacról vesznek 
nekik takarmányt, hanem a gazdáéból lopnak.

A cselédek is tudták, hogy volt szolgából huncut gazda lesz és nem 
nagyon mertek lopni! így történt, hogy a tolvajsághól lett gazdának nem 
lophattak a cselédei. Inkább nem tartottak jószágot, amiben az öreg Bacsó 
nagy segítségükre volt, mert a tengeritermésüket — napi áron — mint ö 
mondta — megvette tőlük s még nagy jóakarattal azt is megengedte. 

I hogy az udvarból tejet, tejfelt, túrót hordjanak az asszonyok, nemcsak le
dolgozásra, mint a hajdani udvarházaknál, hanem hiteibe is. Ha nem telit 
ki a fertálypónzböl, majd ősszel tengerit is adhatnak bele. így aztán kevés 
jószáguk volt a cselédeknek, s még ha volt is valakinek olyan kocája, 
amelyik tizet fiadzott, arra addig járt, amíg el nem vásárolta tőle és a 
Haját nyá jába vitte át.

így nz öreg Bacsónál, akármennyire barátságos és jóhírü ember voll 
I is, a cselédjei nem igen gazdagodhattak meg, mert az öregnek valósággal 
t szenvedélyévé vált a szerzés és a szenvedély nem állott meg a cselé

deknél: azoktól is elszerezle, amit lehetett.
Hz eket a tulajdonságait a fia is, azután az umokája, Endre úr is örökölte 

és így Barna Gábor hiába volt rendes ember, a felesége hiába volt taka
rékos. jó asszony, a gyerekei — öten voltak — hiába dolgoztak, amióta csak 
ö !  bírták emelni a kapát: nem tudtak szerezni semmit. Már úgylátszott.



öreg tkorukra majd az uraság kegydíjára szorulnak, mint boldogult édes 
apjuk, aki, amikor már nem bírta a nehéz munkát, havi tíz pengő kegy- 
díjat kapott Endre úrtól s ezért tartották el a gyerekei holtig. Amíg azon
ban fel bírta emelni ö botot, e mellett .még éjjeli őr, később pedig varjú
csősz lőtt a szénáskert mellett, míg csak a szélhűdés le nem vette a lábáról 
és meg nem bénította a karját.

így történt, hogy Barna Gábor olyanfajta cseléddé formálódott a 
Bacsó-tanyán, akinek egyetlen vagyona a gazdához való hűsége, cs aki 
éppen ezért testestől-lelkestől a gazdájához van kötve. Hiába akarna sza
badulni, sose próbált semmi más foglalkozást, még a napszámosságot se. 
A faluba se mehet, se háza, se rokonsága. Más gazdához sem érdemes 
szegődnie, mert mindenütt lerágják a húst a csontról, úgy lökik a kutyá
nak, és külötniben is akkor már jobb itt, a megszokott helyen elsőbéresnek 
lenni, mint másnál utolsónak.

Ez a szolgálat pedig Bacsó Kelemenéknél nem gyerekjáték. Ahogy 
említettük, Kelemenek nem tartottak béresgazdát. Ezt a fejadagot részben 
a gazda maga, de nagyobb részben az elsőbéres látta el. A könnyebb 
részét, görbe bottal a kezében végigsétálni a dűlőn, azt Endre úr tartotta 
meg, a nehezebbet, hogy tizenkét bérest és annak hetvenkét ökrét, két 
bivalyost és annak négy bivalyát rendbetartsa, takarmányukról gondos
kodjék, aljazásukat, vakarásukat számontartsa, hajnalban kettőkor fújjon, 
de necsak fújjon, hanem keljen is, a magáét etesse, a többiekének takar
mányt osszon: ez mind az ő dolga volt. De az is, hogy a takarmány taka 
ros kazlakba, a csutkaszár magas és kerek kúpokba rakódjon, hogy be 
ne ázzon, meg ne rothadjon. Az is, hogy a répa jó prizmákban legyen, 
vastagon szalmázva legyen és éppen annyira takarják be földdel, hogy se 
meg ne fagyjon, se a túl melegben ki ne csírázzon, meg ne rothadjon.

Kinn a földeken is az ő dolga volt a táblákat rendes fogásokra osz
tani, egyenes barázdákat húzni, hogy a többi béres szépen tudjon menni 
a nyomán. Aztán a legjobb időben szántani, minden földet éppen akkor, 
amikor kívánja, hogy se túl nyers, se túl száraz ne legyen. A boronálást 
akkor végezni, amikor már nem ragad a friss szántás, de még nem is 
száraz, hogy se el ne mázolja, se rögösre ne hagyja, hanem éppen jól 
tapadó porrá vágja a borona.

Az is az ő gondja volt, hogy a vetőgépek jól vessenek, se sokat, se 
keveset, hanem minden földbe éppen annyit, amennyit kell. És mert 
minden földnek más a természete, minden magból minden földbe annyit,' 
amennyi abból oda kell.

Az ő gondja volt az is, hogy csíkos ne legyen a vetés, fel ne akadjon 
valamelyik vetőkanál, vagy be ne duguljon valamelyik vetőcső, jó legyen 
a vetőmag, ki legyen tisztítva, be legyen oltva és éppenúgy legyen beoltva, 
ahogy éppen kell. Ha ugyan tudják, hogy' hogy kell, mert a mezei tudo
mány is folyton változik. Ami tegnap szent törvény volt, máma mái nem 
igaz s ha baj van, az elsőbéres az oka.
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Még az is az ő gondja volt, hogy gulyabéli tehenek bikaborjai közül 
melyiket kell ökörtinónak kiválasztani és kiheréltetni és az ökrök közül 
a keheseket, a fáradtakat és az inahúzottakat, melyiket kell kimustrálni 
és sőrére fogni. És ennyi-annyi .minden, hogy még felsorolni is sok.

És ezt a sokféle dolgot és felelősséget Barna Gábor úgy végezte és úgy 
viselte, mintha a magáéban volna. Vagy még annál is jobban, mert ott 
engedhetett volna magának valami kényelmet, könnyebbséget vagy akár 
könnyelműséget is, de itt nem engedhetett, mert mit szólna az úr, ha va
lahol baj lenne, ha a bizalmát hiába vetné belé.

Baj persze így is van, több az elégnél is. Barna Gábor tíz év óta min
den este szorongva megy az irodába parancskiadásra és mindennap szo
rongva várja, ha a dűlőn vagy a befogó helyen vagy az istállóban felbuk
kan az úr kocsija vagy a sörtés zöld kalapja. Vájjon mi hibát talál, milyen 
új rendelkezést ád, amit holnap meg kell változtatni, és egyáltalán milyen 
kedvében van, mert az úrnak és csak az úrnak lehet kedve vagy szeszélye, 
a cselédnek <nem. Illetve, ha annak is van, azt már nem az úron, hanem 
csak a jószágon, a szerszámon vagy a saját feleségen és gyermekein töltheti 
ki. De a jószágon is csak akkor, ha az úr észre nem veszi és így a legtöbb 
méreg és indulat a szegény feleségnek marad. Ezért mondják aztán a többi 
béresek, ha jön az úr, hogy Gábornak szorít a csizmája.

Ez az Endre úr pedig elég szeszélyes és indulatos úr. A felesége Ke
serű-leány, de olyan, aki nem írja két s-sel a nevét Kesseriinek, mert az 
ősei neki is parasztok voltak, de azoknak is volt vagy hatszáz holdjuk, 
mégis rossz életük van. Hogy pontosan milyen, azt nem lehet tudni, mert 
m.nd az urak gondosan rejtegetik, a nagy házakból, sok szobákból nem 
hallik ki a zaja. Különben is, az asszony ritkán van a tanyán, benn lakik 
a falusi nagy házban. Es azt mondják, azért, mert nem állhatják egymást.

Az úr pedig, lehet ezért is, de Bacsó örökségképpen is, mindjobban 
bogarasodik. Szívbajos és zsugori, de nem a nagyapja vidám és jóízűen 
huncut zsugorisága van benne.

Ez a bogarassága most a nyilasság felé fordult. Nagyon tetszenek 
neki a nyilas grófok. Ügy gondolkozik ő, a juhász unokája, hogy ami 
ezeknek a grófoknak jó, az neki se lehet rossz. És így, míg más földes- 
urak, ahogy öregednek, liberálisabbak, vagy legalább is Iiberális-konzerva- 
tívek lesznek (ez magyar különlegesség), addig ő mind-mind fasisztább 

.lesz.
Először, 1919-ben vadult meg, amikor még az apja gazdálkodott, ő 

■pedig mint fiatal hadnagy került haza és a szerdahelyi direktórium elvette 
Kbz apja kocsiját és az ő hátaslovát, a tanyára meg termelőbiztost küldtek 
k í . Sok oka nem volt pedig a dühöngésre, mert a régi jó cselédek, élükön 
k  Barna Gábor apjával, mindent megőriztek, amit csak lehetett.
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Mindegy: a fiatalúr engesztelhetetlen volt és a falusi kommunusia v. 
tökön megbosszulta magát. Elvitetie őket .börtönébe és int er nálótábor í>; 

Azután meg elment valami tiszti különítménybe, ahol föMnélküli bárói c> 
grófok fiaival, a sokföld'ű nagyparasztok fiai együtt gyakorolták a hosszá 
állást. Onnan csak azután' jött haza, amikor a volt király vissza ak: 
térni, de nem sikerült neki. Az ő csapatják mert a hazahozatal mellett fog
lalt állást — a bárók akarták így — feloszlatták. Es mert uraknak nem 
tehet komoly bajuk egymástól, ö is hazajött a földjére gazdálkodni.

A 19-es sérelmet azonban nem tudta felejteni s amikor jött a nyik 
korszak, azokhoz húzódott. Es mint a többi birtokos, ő is az ősi — net. 
csak nagyapai — hagyományokhoz 'aló visszatérésben látta a minder, 
bajok megoldását. Patriarkális agrárkapitalizmus, valami ilyen fából 
vaskarika volt az ö meg nem fogalmazott ideálja.

Mellesleg a Schiézingerék földjére is fájl a foga, akik szomszédosak 
voltak vele. Es kapott is belőle bérletbe 1943-an, amikor a zsidótörvények 
jöttek, egy tanyát, ezer hold földdel és teljes felszereléssel.

A fasiszlaságá azonban csak olyan lelki rokonszenvezés volt, mer' 
áldozni oda se szeretett. A [nehéz harmincas években, amikor a szerda
helyi munkások megint szocialista tömegmozgalmat szerveztek, Endre ű* 
elhatározta, hogy még csak munkát sem ád a 19-es bitangok utódainak 
és magához hivatta a szájas Mecsekéit, a 'helyi nyilasvezért, hogy hozzor 
neki munkásokat és aratókat, mert ő ezentúl csak nemzeti érzésű műn 
kasokkal akar dolgoztatnia, a nemzetköziek meg hadd; dögöljenek éhei*, 
'agy' menjenek Sztálinhoz munkát kérni.

A munkások azonban, akiket Mecskei küldött, afféle piaci legyek 
voltak, akik mindig dongtak, hogy nincs munkájuk, de ha igazi nehéz 
munkába kerültek, mindjárt száz bajuk lett. Endre úr, aki mégis jobban 
ragaszkodott a hasznos Bacsó-hagyományokhoz, mint a nyilasmozgaloru
ház, nem állhatta az olyan munkásokat, akik mindig nyügösköcMek, bog} 
nehéz a zsák, nincsen jő szállás, nincsen tűzrevaló, nincsen ivóvíz, ne * 
érnek rá főzni sfb. — ami csakugyan igaz volt, de ő megszokta, hogy gon 
löskodjanak az emberek magukról munkaidő után. Ráadásul ezek a műn 

kasok keveset és rosszul dolgoztak, ha pedig rossz idő volt, vagy egysz« 
rüen megunták a miinkát, hétközben is hazaszöktek.

Ezután már nem is kísérletezett nyilas munkásokkal, hanem csak c 
csendes, engedelmes szolgalelkeket válogatott, a munkásrengetegből.

Ahogy azonban a háború terjedt, mind kevésbbé lehetett válogat», 
ment az erősebb embereket elvitték katonának és hadimunkára. Az ítthor 
maradtak pedig mind-mind jobban érezték a munkaerő becsét és nem h 
tok belenyugodni, a Bacsó-féle hagyományokba, hogy itt nincs iga* 
munkarend, se napfeljött, se naplement, se pontos ebédidő, kalapálás, 
uzsonna, csak hajts, hajts! Ahogy a tréfás Mezei Miska mondta. ,,se lu. f*‘ 
ostor, csak hajts! — gyerünk!“ A faluban már olyan híré -kezdett b  ' *



Kelemen Endrének, mint araiak az Agárdi nevű gazdának, akiről ez a 
legenda járta, hogy araikor megfogadta az emberpiacon a munkásokat, így 
adta ki nekik a műinkét: — Na emberek, most felülünk; míg megyünk: 
a szekéroldalon megkalapálunk, oszt amikor kiérünk, csak zubele a zabba.

Endre úr hát mind-mind ingerültebb volt a háború kétséges kimene
tele miatt is, a gazdaságban való nehézségek miatt is és talán még a fele
ségével való bajok miatt is és mérgét a munkásokon és a cselédeken töl
tötte ki Ha valakinek valami baja volt, ha több bérit kértek tőle, mérgesen 
vagy gúnyosan vágta oda: — Én nem adok többet, nem is tudok, nem 
is akarok — menjetek Sztálinhoz, kérjetek attól: úgyis oda húztok. Mert 
ekkor már az volt az úri divat Magyarországon, hogy minden munkást, 
aki felemelte a szavát, kommunistának mondtak. Egyik vállalta, másik 
tagadta, de akkor még sokan voltak, akik vállalni se merték.

Az ilyen leckék alkalmával egyébként — egyebet mit tehettek? — 
hallgattak. Ú rral bolonddal nincs mire menni. De Sztálingrád után már 

; akadt olyan ember, Nagy Tóth Jóska, aki, amikor megint így utasította el 
őket, azt válaszolta:

— Mink nem megyünk most oda, de majd eljön az ide és akkor 
\ majd másképpen beszél a nagyságos úr is . . .

(Endre úr már nagyságos volt, az apja még tekintetes, a nagyapja 
gazdurammal végezte, de úgy kezdte, hogy „hallod-e te András“. Ez volt 
a magyar „fejlődés“ s ha a németek győzhettek volna és a Schlézingerék

Iezer holdja a kezén maradt volna, ma már méltóságos lenne s a BacSÖ 
ragadványnév nemes előnévvé válna.)

Egyedül a régi cselédekkel, köztük elsősorban a munkában való jobb
kezével, Barna Gáborral szemben tartotta meg valamennyire a régi 
patriarkális barátságos hangot, mert akinek rövid a hagyománya, az job- 

íban ragaszkodik hozzá. De még neki is megmondta egyszer, amikor az 
aznapi vetést keveselte: — Úgylátszik, már te is Sztálint várod!

Barna Gábor nem szólt semmit, megszokta, hogy itt hallgatni kell. 
de magában már íruesm adott igazat az úrnak, ő  már látta az orosz népet s 
rneg is mondta bizalmasabb cimborái között: — Sohse fogják a szovjetet 
legyőzni. Harcol ott minden ember, minden asszony, minden gyermek, és 
ninden öregember: az egész nép. Nem az urak hajtják azokat a háborúba, 
nint minkéit, hanem a hazájukat védik. A saját hazájukat. De nekem mi 
Vui ebből? — Ez a béresostor?

Egyszer aztán, hiába drukkolt Endre úr a németeknek (ő maga nem 
nult be, mert elliatalmasodott a szívbaja), megjelent a Szovjet hadsereg 
Kárpátok gerincén. Utána pedig gyors lépésekkel elérkezett a Magyar 
földre is.

Az urak persze észnélkül menekültek. Hiába mondták a cselédek, 
maradjon itt a nagyságos úr, majd ellesz velünk, hiszen nem esznek 

k embert, nem maradt. Az Írnokát, aki egyben kulcsár, azámtartó ét
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az irodában gazdahelyettes — afféle mindenes volt és a hintóskocsisát 
magával vitte és két jól megrakott szekérrel elment.

Mielőtt azonban elindult volna, Barna Gáborit behívatta és az egész 
gazdaságot ráhagyta. Nagyon szépen beszélt most, még a nagyapja sem 
beszélhetett szebben. — Aztán Gábor, őrizzetek mindent, ahogy csak lehet. 
Mondjátok nekik — te már tudsz egy kicsit oroszul —, hogy ez a tanya 
nem az uraké, hogy mink nem vagyunk se grófok, se nemesek. Mondd 
meg nekik, hogy ez a tanya egy juhászembernek, egy cselédnek a szer
zeménye. És mondd meg nekik — te tudod a legjobban —, hogy milyen 
jó ember volt a nagyapám és azt hiszem, énrám se mondhatsz rosszat. 
Ha volt is köztünk szóváltás, kihozták a bajok, de azért mindig jórajött 
minden. (Persze, arra már nem gondolt, hogy úgy, hogy Gábor hallga
tott) És mondd meg azt is, hogy te mióta laksz itt s hogy már az apád 
is itt lakott. Rossz gazdánál inem áll ilyen sokáig a cseléd.

— Én is iittmaradnék veletek — folytatta tovább —, de nekem el kell 
menni, mert a feleségem nem marad és nem engedhetem el egyedül. Meg 
aztán a szívem is olyan állapotban van, hogy gyógyítani kell a pesti kli
nikán, ahol már voltam egyszer. (Azon az őszön a pesti kórházak csak
ugyan tele is voltak ilyen úri szívbajosokkal.)

így magyarázgatta az úr a maga képmutató indokolásait Barna 
Gábornak. Még most sem jutott eszébe, hogy ennek az embernek, a cse
lédjének most szintén a maga és családja a legfőbb gondja és nem az úr 
érdekeinek védelme. Nem tudta elképzelni, hogy a cselédnek is lehet külön 
élete, külön gondja. Akármennyire is meg volt ez az úr rettenve, azt nem 
tudta elképzelni, hogy az ő világának vége lehetne, hiszen eddig még min
den háború és felfordulás után helyreállott az úri rend. Hátha most is, az 
angol szövetségesek, hamár a katonáikkal nem is érkeznek ide, de politi
kával megvédelmezik a belső rendet. Ha pedig nem engedik felforgatni, 
akkor minden rendbejön. Csak ezt a háborút ússzuk meg életben. így 
gondolkodott Kelemen Endre úr is, mint a többi menekülők és egy októ
beri hajnalon két szekér értékes rakománnyal elindult Pest felé.

A Bacsó-tanya messze esett minden országú ttól, kinn a hajdani nagy 
legelők között. A nyájakat, gulyát, ménest az úr öccse, aki katonatiszt volt, 
elhajtaitta, csak az ökrök és bevés igásló maradt a Barna Gáborék kezén, 
ök  pedig egy kis megtorpanás után folytatták a dolgukat, szántottak, 
vetettek, tengerit törtek. Egyedül a cukorrépa maradt a földben, mert 
a részesek nem jöttek felé sem, és a sok tök fagyott meg odakinn a föl 
dieken. Szinte veres lett tőlük a határ.

A Szovjet badsereg nem is jött be a tanyák közé, csak a járőrök 
fésülték át a terepet.

Az a járőr, amelyik errejött, szájjelnézett a tanyán, benézett az udvar
házba és vidám hangos szavakkal magyarázott a vezetője Barna Gábor
nak és a köréjük gyűlt cselédeknek:



— Burzsuj nyet?
__ Nyet —* mondta Barna Gábor és mutatta, hogy elmenekültek nyu*

gat felé.
— Harasó — mondta a járőrvezető és balkezével egyet intett, bele

ölelvén az egész tanyát, azután egy nagyobbat, beleölelvén az egész határt 
és egy mégnagyobbat, beleölelvén az egész országot: — a tiétek! És hozzá
tette elkomolyult figyelemmel, felemelvén a szempilláit: — Sztálin nagy, 
Sztálin jó és nektek is jó lesz! És a tenyerét lágyan kinyitva, elsimította 
maga előtt, így jelezvén, hogy nyugalom és békesség lesz, azután meg 
megemelte a nyitott tenyért, mutatván, hogy emelkedni fogtok.

+

A tél eltelt, sok bajjal, de kevés változással Etettek, itattak, ganéz- 
tak, vakartak, mint ősidők óta, mindig. És várták az idő fordulását, 
hogyan alakul majd az az új sor, amelyről már hallottak még Bacsóék 
cselédjei is, akik pedig megszokták, hogy nincsen rájuk bízva semmi 
és hát hol is kezdhetnék?

De ahogy közeledett a tavasz, a hó elolvadt a földeken, a hajlások- 
t>an összeszaladtak a vizek, de a partosán már pirulni, szikkadni kezdett, 
nind-mind nyugtalanabbak lettek a cselédek. — Mi lesz? A takarmány 
’egyik, szántani vetni kéne, de hogyan és kinek?

Nem kellett sokáig töprengeni. Egy világos és szeles napon megje
lentek a tanyában Balogh István, a Kommunista Párt titkára, Rácz And
rás, a Parasztpárt elnöke és Kis Gábor, a Földmunkás Szakszervezet kiil- 
lötte, akik ekkor még mindenhova együtt jártak, úgy is, mint a Nemzeti 
bizottság vezetői és összehívták a cselédeket

Elmagyarázták nekik, mi a helyzet. Vége az úri világnak, elosztjuk 
l földet, itt a rendelet róla s aztán felépítjük az egész országot újra, de 
«agunknak. A Bacsó-tanya cselédjei is küldjenek egy tagot a Földosztó 
tizottságba. Azt, akit akarnak, akiben megbíznak és ezután majd az lesz 
I« felelős mindenért, addig is, amíg elosztják a földet és beleül kiki a 
nagáéba és beveri a végéhez a maga cüvekjét. A jószágot is őrizzék és 
ondozzák addig, amíg elosztják és az a legjobb, ha már szántanak, mert 

szántott földet is el lehet osztani és azzal is előrébb lesznek.
A cselédek fellélekzettek: na végre, van, aki rendelkezzen és irányt 

djon, mert ők maguktól soha sehova egy lépésit sem mernek tenni.
Amikor arra került a sor, hogy ki legyen a megbízottjuk, nem sokat 

3'prengtek. Itt nincs se béresgazda, se kulcsár, 6e ispán, se intéző, a kerülő 
inn lakik a határban, különben is rongyember, igazi kutyaütő, nem is 
bet másra gondolni, mint Barna Gáborra. Ő tud mindent, ő ismeri a föl-

Íket, jószágokat, szerszámokat. Nála vannak a kulcsok is. neki adta oda 
úr. Még a mesterekkel is csak ő tud rendelkezni, akik egyébként nem 
igazi mesterek, béresből lett a kovács is, a kerékgyártó is: nincs is 

zsgalevelük, mert még az ilyen munkán is spórollak Bacsóék.
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É s m ost «írtán o ly a n  so k  g o n d  és fe le lő sség  szak ad t a  B arna Gábor 
n yak áb a , m in t m ég so h a . M ost n e m  k e lle tt u g y a n  re tteg n ie  az úr rossz 
k ed vétő l, m in t a ze lő tt, de a n n á l in k áb b  k e lle tt arra  go n d o ln ia , m inden  
sza v á n á l, m in d en  lép ésn é l, h o g y  m it szó l eh h ez  a párt, a szakszervezet, a 
N em zeti B izo ttsá g , m it szó l h o zzá  a  nép  és az orszá g . A szem e és a le lk e  
k in y ílt és b eá ra m lo tt rajta  a szab ad ság , a  g o n d o lk o d á s és a c se lek v és  s z a 
b adsága , de an n ak  a  fe le lő ssé g e  is.

H a v a la m it n em  értett, b em en t a fa lu b a , h o z ta  az ú jsá g o k a t, fü ze
tek et, k ö n y v e k e t, és m ert p etró leu m  n e m  vo lt, o la jm écses  m elle tt o lvasga
tott, n eh ézk es  b etű ism eretév e l, fé lé jtsza k á k o n  át. Amit- m ég  így  sem  
éritett, azt m eg k érd ezte  a  b en ti v eze tő k tő l, de k ü lö n ö sen  K is Gábortól, 

a k iv e l k ü lö n ö se n  jó l m eg érte tték  egym ást.

M ert a h o g y  h a la d ta k  az id ő b en , fe léb red tek  ám  a tö b b i cse léd ek  is, 
do eg y e lő r e  n em  an n y ira  seg ítség ü l, m in t  in k á b b  a k a d á ly u l. M ert a  so 
káig  —■ szo lg á k  módjára, sza b a d sá g  a la tt n ém ely ek  azt ér tették , h o g y  m ost 
m ár m in d en t szab ad , a m i e d d ig  t i lo s  vo lt, teh át sza b a d  lo p n i és n em dol
g o zn i is . É s sz o c ia liz m u s  a la tt n e m  a zt értették , h o g y  m in d en  a m iénk, 
h an em  azit, h o g y  m in d e n  az en y ém , am it m eg  tu d ok  fo g n i és el tudok 
vinn i.

E zen  a  ta n y á n  m ég  n eh ezeb b  vo lt a  h e ly ze t , m in t a  többin , mert 
m ár az  öreg  B a csó tó l k ezd v e  m in d ig  o ly a n  c se léd ek e t vá logattak  össze, 
a k ik n ek  n in c s  sem m ijü k  és a k ik n ek  m ég a  sz e m ü k  sem  n y ílh a t a  falu 
fe lé , m ás é let, avagy ép p en  a sza b a d sá g  fe lé . M ert n em  igaz az, hogy. min 
den tan ya  és m in d en  b éres  eg y fo rm a . C sak eg y  b izo n y o s határig . A feu 
d a liz m u st m é g  a m a ra d v á n y a ib a n  is az je llem zi, h o g y  m in d en  uradalom  
k ü lö n  b iro d a lo m , a m e ly e t a z  úr m a g á h o z  a la k ít, a m e n n y ir e  csa k  bír.

M ost a z tá n  B arn a  G áb orn ak  k e lle tt  h e ly tá lln i a fa lu  fe lé  s azon j 
k eresz tü l a z  orszá g  fe lé  is, de a c se léd ek  fe lé  is . H iáb a  h ív ta  össze  őket, I 
és m a g y a rá zta  e l n ek ik , h o g y  m o st errő l, vagy  arró l k e ll  h a tározn i, hiába 1 
ak a rt d em o k ra tik u sa n  értek ezn i: vagy  n em  szó lta k  sem m it, vagy azt mond- j 
ták; —  te tu d od , te  c sin á ld ! D e u g y a n a k k o r  m a g u k  k ö zö tt m ind ig  sus 
m orogtak , h o g y  ez  a Gábor m ily en  n a g y fiú  lett, ő  akar p aran cso ln i min
d en b en ; n a g y o b b  úr lesz  m ár, m in t E n d re  úr vo lt. É s lázon gtak  egymás 
k özött, h o g y  n e k ik  p ed ig  n em  p a ra n cso l, azért van szab ad ság , hogy min
d en k i a z t c s in á lh a t, am it akar. E lég  vo lt a p a ra n cso lá sb ó l.

D e a m it ők  a k a rta k  —  n em  m ind , csa k  a sze le seb b je  — , az olyan I 
volt, h o g y  n em  leh e te tt  m eg en g ed n i, ő k  a z t ak arták , hogy  ürítsék ki j 
egészen  a m agtárt és a górét, m ert a m i itt m a ra d i, az a z  övék. Gábor ez 
n em  en g ed te , h a n em  v issza ta rto tt eg y  részt vetőm agra , és beszolgáltatásro 
m ert tu d ta  m ár, h o g y  jobb , ha a m a g tá rb ó l ad já k , m in th a  m inden  egye* 
em b er k a m rá já b ó l k erü l k i, m ert o n m n  m ár o ly a n  n eh ezen  sdjáK, 
m in th a  a  fo g u k a t h ú zn ák . A ztán  m eg a  fö ld b ő l, jószágb ól, takarmányból



a fa lu s ia k n a k  is já r , a zo k  is szeg én y ek  és a zo k  is  d o lg o z ta k  érte, h iszen  
részesa ra tó k  vo lta k  itt is.

A cselédiek a zo n b a n  te lh ete tlen ek  vo ltak , h is z e n  6ose  v o lt sem m ijü k  
és m ert m o st a z  o sz to z k o d á s  v o lt a „ k ö z ü g y “ , a „ p o lit ik a “ a ta n y á n ; és 
m ert m esszeb b  m ég  n em  láttak , a z t su tto g tá k , h o g y  azért tartja b en n  a  
sok  ta k a rm á n y t B arn a G ábor, h o g y  ő g a zd á lk o d jo n  b en n e: n á la  van  a 
k u lcs . H ogy  ő a n n a k  a  k u lcsn a k  a b ir to k á b a n  n em  b o z  m a g á n a k , azt 
n em  b írták  e lh in n i.

A fe leség én  k eresztü l, a k in ek  a több i a sszo n y o k  n agy  ó v a to sa n  m in t
eg y  m ásik ra  u ta lv a , úgy , h o g y  „nézd  m án , ez a  p iszk o sszá jú  V arga Ju lcsa  
m it m on d ott ró la tok , h o g y  így , m eg  ú g y , lá m p á t lá tta k  h a jn a lb a n  a m a g 
tá rb a n “ é s  m á seffé lék et, m in d en t m eg m o n d tá k  B arna G ábornak is :  m in d en  
p le ty k á t m egtu d ott. D e e lő fo r d u lt  az is, h o g y h a  v a la m e ly ik  a sszo n y n a k  
n em  en g ed te  m eg, h o g y  a z  u d varh áz  ab la k á t v ig y e  tü zrev a ló n a k , az a 
G ábor fe le ség én ek  fo rd u lt é s  an n ak  'a szem éb e  k iá lto tta  oda , am it az  
u rának  nem  m ert, hogy  „h át csa k  n ek tek  sz a b a d ? “ Am i p ed ig  n em  volt 
igaz .

Még az is m e g tö r té n t,, h o g y  az öreg  Zsigáimé, a k i m in d ig  g y ű lö lte  

G ábort, m ert h iáb a  ők a rég ib b  c se léd ek , m ég sem  az ő  ura lett a z  e ls ő 
b éres, rák iabált, h o g y  —  ez is r ea k c ió s le tt m án , n e m  h iá b a  p aran cso ln i 
szeretett a  tö b b in ek  egész  é le téb en .

B arna Gábort n a g y o n  b á n to ttá k  ezek  a  su tto g á so k  és m ert n em  volt 
m ég  m eg ed ző d v e rájuk , e lk esered ett és ö ssz e h ív ta  a c se léd ek e t az udvar- 

[ h á zb a n  c s in á lt g y ü lés tercm b e . D e a m ik o r  a sze m ü k r e  h á n y ta , h ogy  m i 
m in d en t su ttogn ak  rá és b e b izo n y íto tta  nap  v ilá g o sa n , h o g y  sem m i se  igaz, 
a  szó n a k  neon akadt ura. É s k ö zö sen  sz id tá k  m ég  a p le ty k á zó k  is  az  
o ly a n  csú n yaszájú  a sszo n y t, a k i ily en ek e t k ita lá l.

D e B arna G ábornak, ak i é jt-n a p o t e g g y é -té v e  d o lg o zo tt, ta n u lt, és  
irk öd ött a k ö zö sség  érd ek éb en , m ert csa k u g y a n  so k szo r  fe lk e lt  éjtszak a  

ŝ k örü ljárta  a ta n y á t, és ily en k o r  lá th a ttá k  m eg azt is, h o g y  rágyú jt a  
n p á já ra , m ert tudta, h o g y  v a n n a k  to lv a jo k , h iszen  m in d ig  e lv esz  v a la m i 
—  ez a  szó  sem  volt elég . L etette  a m eg b íza tá st és a z t m o n d ta : V á la ssza 
la k  m á st! H add p róbálja  m á s is és h ad d  p r ó b á lja n a k  m á st is!

Az em b erek  a zo n b a n  n em  en g ed ték  és n em  v á la sz to tta k  m ást. Szét- 
z lo tt a g y ü lek ezet ered m én y  n élk ü l. Az itten i c se léd ek  m ég a n n y ira  sem  
to tta k  a k k o r ib a n , h o g y  p ártosk od n i tu d la k  v o ln a , m ég  arra sem  vo lta k  
p esek , h ogy  e llen zék et szerv ezzen ek - n em  v o lt vezérü k . Az e llen zék  

az e llen ség  a  le lk ű k b en , a szo lg a le lk ck b en  vo lt. N em  v á la sz to tta k  
b or h e ly e tt m ást, m ert n em  m erte  a  d o lgát v á lla ln i sen k i.

E rre b em en t a fa luba  Kis G áborhoz, ak in ek  leg jo b b a n  k iö n th e tte  
le lk ét, e lp a n a szo lta  a  b a jo k a t és ta n á cso t kért tő le: m it teg y en ?  M ert 
ezt n em  b írja , n ek i n e  h án y to rg a ssa n a k  sem m it, ő m ég  a  g a zd á já tó l
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sem lopott soha, se időt, se más egyebet, megél ő a maga munkájából, 
neki nem kell piszkos kenyér.

A hívő emberben, aki lelkesedésből, az új világ építésének az esz
méjétől fűtve dolgozik, eleinte még könnyen megsebződik a lélek, mert 
ártatlan és a végtelenségig jóhiszemű. Barna Gábor is ilyen volt.

De Kis Gábor elmagyarázta neki, hogy az nem úgy van.: helyt kell 
állni! Amit az emberek mondanak, el kell viselni és még több és még 
jobb munkával és még erősebb becsülettel kell bebizonyítani az ellen
kezőjét. Megvan ennek a módja Ha valami osztás van, mert az emberek 
nagyon szeretnek osztani, a vezető ne elől járjon a ragadásban, hanem 
maradjon hátra, ne féltse a hasát, mint a falkásdisznó, mutasson jó 
példát. Mert csak akkor van joga a tolvajokat és a mohó embereket 
fékentartani. — Ha földet, jószágot, takarmányt, kaszálót vagy bármit 
osztatok, csináljatok nyilat és húzzon mindenki, de te utoljára húzzál. De 
ezzel se tüntess, mert megszégyeníted az embereket és ezt nem szeretik. 
Az igazság csak akkor igazság, ha magától érlelődő, mint a nap az égen.

— Nem ér a’ semmit, éretlenek még az emberek az eszmére — pró
bált védekezni Barna Gábor.

— Ezt az urak mondják, komám, akik már tudják, hogy jön, de 
csak addig ne jöjjön, míg ők élnek, hogy holtig urak lehessenek. Igen, 
de mert az utódaik megint ezt mondják, mert ezt kívánják, így aztán 
örök időkig várhatnánk, míg az emberek megérnek, és ők mindig urak, 
mink meg mindig szolgák maradhatnánk.

— De a szegények is ezt mondják — érvelt Barna Gábor.
— A szegények szájából is az urak szóinak, mert elvették a gondo

lataikat és a magukét adták helyébe. Nem, Gábor nem úgy van ez! Csak 
a vízben tanulunk meg úszni. Nem más építi fel az új világot, hanem 
mi magunk.

Barna Gábor csak nézett, nem tudott mit szólni.
—- Így van ez, druszám — fejezte be Kis Gábor. — Helyt kell állni. 

Kinek-kinek ott, ahol van. Nézz oda — s a falon levő Sztálin-képre mu- j 
tatott —, mennyit próbált, szenvedett, mennyit harcolt kinn is, benn is, 
és mindig helytállóit. Te is neki köszönheted, meg a hadseregének, hogy 
most nem a Bacsó Kelemenék, hanem a magatok gondjaival bajlódsz. 
Micsoda apró dolog a miénk az övéhez képest! Hát legalább ezt végez
zük el.

*

És Barna Gábor kiment a tanyára és folytatta a munkát, harcot, 
tanítást és őrködést még jobban, mint eddig. És jobban, mint Bacsó 
Kelemenéknek bármikor. Még többet adott magából a köznek nappal és 
még több álmatlan órát adott a tanulásra éjjel. Magas, sovány, száraz j 
ember volt, mint a jó béresek szoktak lenni s most, ha lehet, még s?á
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razabb volt, de a szemében valami mindig égett: a hit, a felvillanó rátalá- 
lás, és a tudás tüze és az a becsvágy, hogy ő eninek az eszmének jó mun
kása, helytálló harcosa legyen.

És a gondját méginkább kiterjesztette mindenre. Az udvarházból 
a bútorok egy részét széjjelhordták, de a többit már nem engedte És 
az ebédlő nagy szobában iskolát rendezlek be. Kelemen úrék ugyanis 
még mindig nem építettek iskolát, hiába kötelezte őket erre a törvény. 
Valami ürüggyel mindig elhalasztották. A gyermekek nem tudtak írni- 
olvasni, nem tudtak a Barnáóké sem, mert nem telt a fertály pénzből, 
hogy minden gyermekért havi tartásdíjat fizessenek a falun. Csak azoknak 
a gyermekei jártak egy-két osztályt, akiknek rokonaik, testvéreik vagy 
szüleik laktak a faluban, vagy pedig olyan tanyáról költöztek ide, ahol 
már volt iskola. De Barnáék itt születtek, itt nőttek fel, és maga Barna 
Gábor is úgy tanult egy keveset írni, hogy még az öreg Csatáry úr kény
szerítette a másik tanyáján lévő iskolába. írni alig is tudott, a betűi 
görbék voltak, de mert a barázdái egyenesek lettek, azért nyerte el az 
elsöbéres séget.

Most aztán megbeszélte az emberekkel is, meg a község vezetősé
gével is, a párttal is, meg mindenkivel és berendezték a nagyszobát. 
Danító is akadt. Egy Erdélyből ittrekedt fiatalember kijött a tanyára és 
ilkezte már 1945. őszén a tanítást. Lisztet, zsírt, krumplit, tojást hord
ák neki tandíjba az asszonyok, mert a pengő akkor már úgysem ért 
emmit: a kereskedők dollárban és aranyban számoltak.

Az udvarház másik végéből meg kiütöttek egy közfalat és kultúr- 
ermet csináltak belőle. Még külön az ifjúságnak is berendeztek egy szo-
>át, hogy azoknak is legyen, mert Barna Gábor már látta, hogy övék

. . .  „esz a jovo.
t És ha a távolság miatt, meg a szegénység és a sok mindenféle baj 
í.att most még nem is sokait tudtak tanulni, de már maga az, hogy 
sszejöttek esténként és vasárnaponként és nótáztak, táncoltak, beszél
ite k  s még a szomszéd tanyából is át-átjövögettek: az is nagyon jó 
alt. így formálódott közösséggé a tanya fiatalabb népe.

Közben persze a bajok sem szűntek meg. Csak másfélék lettek, 
földet elosztották, jutott is mindenkinek rendesen, nyilhúzással ősz

utók, hogy mindenkit a maga keze verjen, de mégis, akinek szíkesebb 
igy vizesebb, vagy akinek túlkövér vagy túlsóvány jutott, az mindig 
igolódotit. És Barna Gábort szidta, hogy nem nyilhúzással kellett volna 
>ztani ezt a vegyes földet, hanem kor és érdemek szerint. — Mert mi-
oda igazság az, hogy Szelei Miska, aki tavaly költözködött ide, még 
eg se melegedett, jobb földet kapjon, mint én, aki itt születtem és 
tkora gyerekkorom óta szolgálok ezetn a földön — panaszkodott az öreg 
ágai és az öklét mutatta, hogy milyen kicsi volt ő akkor, amikor elő- 
ör a kezébe adták a béres nagyostort.
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A jószággal ugyanígy elégedetlenkedtek. Aki öreg ökröt kapott, fia
talt szeretett volna, aki heréit lovat kapott, kancát szeretett volna és aki
nek angolkoca jutott, az mangalicát szeretett volna és így tovább oda 
vissza és fordítva. Mert az osztásnak már ez a lélektana, nemcsak a 
béreseknél, hanem a legműveltebb örökösöknél is.

A családjával is nem kevés baja volt Barna Gábornak. A gyerekei 
ugyan vidáman jártak az ifjúsági szövetségbe, de még az iskolába az ügyes 
és népszerű kis tanító elé is, de a felesége, aki közel húsz éve hallgatott 
az uraságnak és az urának, úgy értelmezte az új világot, hogy na, majd 
most egy kicsit összeszedik magukat, tanyát építenek, új bútort szerez
nek, a gyereke s maguk is szép ruhába járnak, szép szekérbe szép 
lovakat fognak. És amikor azt látta, hogy az ura nem erre törekszik, 
hanem mindene csak a bizottság, meg a párt, meg az iskola és a többi 
közös baj: zúgolódni kezdett, hogy minek töri magát, úgyse lesz abból 
semmi, nem érdemlik meg az emberek, mert nem javulnak meg, most is 
mi mindent beszélnek. És elmondta az összes irigy pletykákat.

Máskor meg az anyósa kezdte el, aki özvegyen lakott a tanyán s 
most, hogy ráér és szekér is sűrűbben megyen a faluba, s azokra rá is 
lehet ülni, nem úgy. minit az Endre úréra, be-bejár a templomba, mint 
a már mindig gyászruhás öregasszonyok szoktak, és azt hozza ki onnan, 
ha nem a paptól, akkor a többi öregasszonytól, hogy nem lesz jó vége 
ennek a kommunista világnak, mert az Isten nem tűrheti ezt se, azt se. 
És hogy a végén mégis csak visszajönnek az urak. Már jönnek is. Csatáry 
már hazaérkezett. Meg a grófok tiszttartója is és híre jár, hogy jön már 
Kelemen Endre is.

Barna Gábor olyan mélyen elmerült az új rend dolgaiban és esz 
méiben, hogy nagyon ritkán jutott eszébe Endre úr s akkor is csak mint 
múló látomás. — Volt egyszer egy úr, a mi gazdánk, de ki tudja, hol van, 
talán meg sincs már, elnyelte a távoli nagyvilág, amely annyi más embert 
is elnyelt már. Igaz, hogy sok urak visszajöttek, tényleg a fiatal Csatáry 
úr is hazajött, és perli a földjét a cselédjeitől, de nem gondolta tovább, 
mert azt már el sem tudta képzelni, hogy ide a tanyára, amelynek min
den gondja és munkája az övék, hiszen ők őrizték meg a nagy pusztulás
ban, ők indították el benne az életet újra — még egyszer visszajöhessen 
a szívbajos és szeszélyes Endre úr. Olyan jó és olyan nagy dolog a szabad
ság, hogy el sem tudja képzelni, hogy miként állhatna még egyszer igába 
bárki emberfiának.

Az országban és a faluban már ekkor zúgott, hogy „földet vissza 
nem adunk“ és ha rágondolt Barna Gábor, csak helyeselni tudta: nem 
adjuk vissza! Se a földet, se a tanyát, se az iskolát, se a kultúrházat, 
nem adjuk a szabadságot!

*
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Egyszer aztán, már jól 1945. őszében, éppen akkor, amikor mindenki 
a határban volt, szántott-vetett. csutkát hordott, megjelent a csendes 
tanyában egy kopottas úrféle és egyenesen az udvarháznak tartobt. Nem 
igen látta senki, vagvha igen, nem ügyelt rá senki, mert a cselédasszo- 
nyok nem a küszöböt koptatták az ülőkéjükkel, mint azelőtt, hanem 
mindegyik dolgozott, ki a háznál, ki a határban. Az úrféle, mint aki jára
tos itt, egyenesen a bejárathoz tartott, lecsöszkölte a csizmatalpát, az 
egyébként elég sáros feljárón és óvatosan szorongva bement a nyitva- 
áíló bejárati ajtón. Ott jobbra-balra nézegetett és elindult a balranyíló 
ajtó felé. Megnyomta a kilincset, nyitva volt és belépett. A szoba, amely 
az ö irodája volt, kitágult és a sízembelévö falon Sztálin messzenéző 
tekintetébe kapcsolódott a szeme. Oldalt meg Lenin és a többi vezetők 
arcképe és különböző jelmondatok, többek között az is, hogy „földet vissza 
nem adunk!“

Megrettenve húzódott vissza, mint a tolvaj, és a másik oldalra indult, 
ahonnan mintha halk zsenyegést hallana ki. Benyitotta a nagy ebédlő- 
terem ajtaját s látja, hogy mindenféle padokon, székeken, lócákon egy se
reg gyerek ül és kis fejeikkel az irkára hajolva, nyelvüket a ceruza és a 
szó után picikét kinyújtva, diktálás után írnak. Az ajtónyílásra felemelik 
a fejüket, rámerednek a kopott idegenre s a tanító is hátrafordul.

— Mi tetszik, kérem? — kérdi a tanító, aki maga is idegen lévén 
nem ismerhette, de Kelemen Endre hirtelen berántotta az ajtót és elindult 
azonnal vissza a faluba. Azt már tudta a látottakból, hogy ide írás és 
rendelet vagy hatósági segédlet nélkül hiába jön, hiszen hallotta, hogy mi 
von az országban. Milyen nehéz a földbirtokosoknak visszavenni a föld
jüket és házukat.

A gyerekek között megszakadt az írás, a tanító is tőlük kérdezte: 
Ki volt ez, gyerekek? — s a nagyobbak közül cgypáran emlékezni kezd
tek, hogy ismerős, ismerős, de kicsoda is ez? — Az úr, az úr! — jutott 
eszébe Barna Misinek és erre a többiek is emlékezni kezdtek. — Igen, ez 
az úr volt: visszajött!

A tanító .kiment és utánanézett, de már akkor eltűnt a fasor végén 
a kanyarulatnál

......................................................................................................
nem történt semmi, megint megnyugodtak. Csak Barna Gábor nem nyu
godott, ő már tudta a Földigénylö Bizottságból, hogy még ezután lesz a 
harc.

Mert közben csakugyan történt valami
Kelemen Endre visszament egyenesen a Megyei Fölídbirtokrendezö 

[Tanácshoz, és addig vissza se jött, amíg nem hozta a végzést, amely sze-
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Tint neki a (tanyából az udvarház, néhány istálló, góré, magtár és 200 hold 
föld jár, mert ő parasztbirtokos.

Ezzel az írással felszerelve ment be a községi Földigénylő Bizottság
hoz, de ott éppen Kis Gábor volt jelen és visszaadta az írást, hogy men
jen először a tanyájára és nézzen széjjel olt. Az a föld széjjel van osztva, 
mert az úr nem jelentkezett a tavaszon, amikor a földosztás volt és fel
hívták a földbirtokosokat, hogy igényeit mindenki jelentse be. Az udvar
házban meg iskola van, azt onnan nem lehel kirakni. Elég szégyen, hogy 
eddig nem volt.

Kelemen Endre nem vallotta be, hogy járt már a tanyán és mindent 
tud, hanem elment nehéz szívvel — (amelyről kiderült a menekülés során, 
hogy nem is olyan beteg, mint hitte és többet bír, mint képzelte) — ki a 
tanyájára.

Ott legelőször is Barna Gábort kereste. Egyrészt, mert tudta, hogy 
ö a cselédek vezetője, másrészt, mert benne volt minden reménysége. 
Olyan rendes, megbízható ember volt az a Barna Gábor, lehetetlen, hogy 
az is megbolondult volna.

Barna Gábor éppen otthon volt — lélidő lévén — s akkor is olva
sott. Az úr félig bátortalan, félig magabízó s hozzá kicsit szíveskedő mo
sollyal lépett be abba a cselédházba, amelybe a nagyapja sokszor bené
zett, de ő eddig még soha.

Barnáné meg volt illetődve, rettenve és tisztelve és szóhoz se tudott 
jutni, csak széket törölt, hogy üljön le a nagyságos úr.

Barna Gábor is felállott, komoly volt nagyon, de belső lelki tusáját 
jól elrejtette, és figyelmesen várta, hogy mit szól vagy mihez kezd az úr. 
Az pedig nem csinált egyebet, csak szívesen köszönt — soha ilyen szí
vesen —, jó napot, Gábor, na, hogy vannak, hogy vannak?

— Megvagyunk — azt akarta mondani, hogy nagyságos úr, de el
harapta. Nincsenek már nagyságos urak. Egy igaz kommunista nem 
uraz senkit.

Az úr látta a kínos helyzetet, Gáborral való reménysége is lejjebb- 
szálli, valamit nem szeretett benne. A szeme tüzét nem szerette-e, vagy 
azt, hogy nagyon komoly és az arcáról eltűnt a szolgafigyelem, nem tudta 
volna megmondani, csak a szíve belülről hidegedni kezdett. Érezte, hogy 
a kínos helyzetnek csak úgy vethet véget, ha rátér a tárgyra.

— Amint látják (nem tegezte már a volt béresét), én is hazakerül
tem. Hazasegített a Jóisten. Bizony, sokat szenvedtünk, de mindegy már, 
csakhogy itthon vagyunk. Most aztán kezdhetjük újra az életet és szeret 
néni, ha megkaphatnám, amit meghagyott nekem a törvény. — - És már 
kereste is elő a hivatalos írást.

De most már Gábor is feltalálta magát. Tudta, hogy az ajtóban már 
ott hallgatódénak az asszonyok és ott bámészkodnak a gyerekek, hogy vá j
jon mit végez az úr Barna Gáborral.
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— Erről itt nem beszélhetünk és én magam nem szólhatok egy szót 
sem, hanem menjünk be a pártba és hadd jöjjenek oda a többi embe 
rek is.

Mingyárt szólt is fülelő gyerekeinek: — szóljatok be mindenkinek, 
jöjjenek fel az irodába. Az asszonyok is! — és elindult maga elé ereszt
vén Endre urat az udvarház felé.

A cselédház pitarja már tele volt cselédekkel, akik megilletődvc, 
de vegyes hangulattal nézitek a lesiitöttfejü Endre úrra. Az egyik kö
szönt, a másik nem, de Endre úr megbillentette a fejét: Jó napot, embe
rek, jó napot asszonyok!

Szorongva ült le Endre úr a volt irodájában a verdett asztal mellé. 
Vájjon mi lesz vele? Amíg cselédjei voltak ezek az emberek, olyan köny- 
nyű volt velük bánni, mert akármit mondott, beszélt vagy parancsolt, 
maga mögött érezte az államot, a törvényt, a csendőrt, a bíróságot, de 
most tőlük függ s együtt olyan félelmesek. Hallott már olyain esetet, nem 
is egyet, hogy csúfsággal és erőszakkal vitték a tanyából vagy a faluból a 
régi uraságot. Most is soványak, kopottak, rongyosak ezek az emberek, de 
maguk mögött tudják az államot, a népet, s ami mindennél nagyobb, a 
félelmes világhatalmat, a Szovjetúniót.

— Emberek — kezdte Barna Gábor —, azért jöttünk össze, mert 
nagy kérdés van itt: visszajött az úr, Kelemen Endre úr, és írást hozott 
magával, hogy neki kétszáz hold föld és a tanyából az udvarház és még 
más épület is visszajár. Itt van felolvasom.

És felolvasta jó hangosan, bagadozva, de értelmesen.
— Szóljanak hozzá, mit csináljunk?
Az emberek hallgattak. A szolga, a cseléd számítgalta bennük, hogy 

vájjon érdemes-e szólni. Mi jön ebből ki?
— Itt most ne hallgasson senki — emelte meg Barna Gábor a hang

ját. — Arról van szó, hogy visszaadjuk-e a földet, az ökröket, szerszámo
kat, bezárjuk-e az iskolát és itthagyjuk-e ezt a kultúrházat?

íme, Barna Gábor már politikussá lesz: jól tette fel a kérdést.
De az úr is politikus lett és más oldalról kezdte. Ahogy látta, hogy 

szépen, hivatalosan kezdik, mingyárt megjött a bátorsága. Ha szóval győz, 
megnyerte a csatát.

— Nem arról van szó, emberek, hogy mindent visszaadjanak. Isme
rem és tisztelem a törvényt s csak azt kérem, maguk is tiszteljék. Nem kell 
nekem, csak ami ide van írva s mindenből aránylagosan, ami jár. — Az 
iskoláról nem szólott.

De Barna Gábor, aki egyedül talán gyenge lett volna az úrral szem
ben és győzött volna benne a szolgaszemérem, most, amikor mindnyáju
kéról és az egész új rend becsületéről volt szó, nem hagyta magáit.

Ez azt jelenti, hogy újra kell osztani az egész földet, mert min
denkinek kevesebb jut, újra kell osztani a jószágot, amelyből mindenki-
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nck már nem is jut, bezárhatjuk az iskolát és kultiúrház helyett mehetünk 
az ólba durákozni.

Az emberek helyeseltek: jól beszél ez a Gábor. És megnyílt bennük 
egy kis büszkeség is, lám, van már nekünk szószólónk, aki nem hagyja 
magát kibeszélni. Mert a szegény ember nyomorúsága ott kezdődött, hogy 
még csak ki sem tudta beszélni magát az urak előtt, mingyárt elhallgat- 
tatták, kigúnyolták, vagy leszidták. Pedig sokszor de elgondolta magában, 
hogy mit fog mondani, ha az úr elé áll. Hogy fog majd győzni az ő igaz
sága, s az úr majd be kell. hogy lássa.

De ez sohase sikerült. Szégyen és megalázás lett a vége. S lám, most 
itt van ez a Gábor, ez már érti, hogyan kell az urakkal beszélni.

— Tehát lássák be, emberek, hogy nekem is csak meg kell élni. Ez a 
föld és ez a tanya az enyém, a nagyapám még juhász volt, véres verej
tékével ikereste. . .

— Meg a miénkkel — szólt közbe az öreg Zsigái, akinek a Gábor há- 
tamegetí már megjött a bátorsága.

— Hát mondja maga, Barna Gábor — fordult az úr egyenesen hozzá 
(már nem tudta, hogy ne Barna úrnak szólítsa-e, mert hiszen hivatala 
van, s olyan furcsa ez a demokrácia, nem ismeri ki magát benne: mi a 
helyes: úr-e vagy elvtárs?). — Maga itt nőtt. fel nálunk, már az apja is 
velünk élt. (Nem merte mondani, hogy nálunk szolgált.) Maga ismer itt 
minden dűlőt, minden barázdát, hát lehet az, hogy én a saját földemből 
ne kapjak?

— Kaphat az úr, de nem innen, amit már szétosztottunk, hanem 
ott van a kistanya, száz hold földdel, azt tartalékba hagytuk. . .  Az meg, 
hogy minden barázdát ismerek, csakugyan igaz, de éppen ezért ragasz
kodunk hozzá, mert közünk van hozzá. Azé a föld, aki megműveli • ■. 
Háza meg van a faluban is: minek egy embernek annyi ház?

— De nekem kétszáz hold jár, a törvény megmondja, parasztbif- 
tokos vagyok . . .

— De tavaly még nem vette volna fel tőlünk a nagyságos úr, hogy 
paraszt — szólt közbe megint az öreg Zsigái. — Ha már eddig jó volt 
a nagyságos cím, legyen jó most is, amikor száz hold földet ér egy szó.

— Jobb, ha nem vitatkozunk mondta Barna Gábor. — Hanem 
arra kérném Kelemen urat, menjen ki addig, amíg döntünk s majd be 
hívjuk azután.

Amikor magukra maradtak — ez is jó politikus lépés volt —, nem 
kellett sokat vitatkozni: mind egy szálig a mellett voltak, hogy se a földiét, 
se az iskolát nem adják. Gépekről, szerszámokról lehet beszélni, azokat 
viheti, ott rozsdásodnak a színben. Nekik nem kell, túl nehezek, nem 
tudják használni.

Pár perc múlva visszahívták Kelemen urat.
— Hát oda határoztunk, hogy' se ezt a tanyát, se ezt a földet nem
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tljuk. Ott van e kistanya, száz holddal, még azzal se bír majd cseléd 
nélkül. Mindenkinek elég annyi föld, amennyit megbír munkálni. A miénk 
ia csak annyi é* én azt olvastam: Itten ét természet elölt minden ember 
egyenlő.

— Úgy van, úgy van — helyeseltek a bátrabb emberek és bólogattak 
hozzá a gyávábbak.

— De hát a törvény? — hebegte Kelemen Endre.
— A törvény a mienk — vákiszolta Barna Gábor. — Hívjuk ki ide 

a megyei tanácsot, majd1 meglátjuk, bezárja-e az iskolát és visszaveszi-e 
a földet?

Kelemen Endre nem tudott mit szólni Kalapját kereste, aanelyet pedig 
a kezében gyűrögetett egész idő alatt.

Barna Gáborban oldódott a feszültség: győzedelmeskedett a benne 
rejtőzködő szolgán és ez olyan jó érzés volt. De azért nem gőgösen, ha
nem megenyhülte» mondta:

— így van ez, uram. Az én gazdám most nem Kelemen Endre, hanem 
a nép. Az összeség.

A feje fölött levő Sztálin-kép éles és finom, de bölcs mosolya mintha 
világított volna a füstös szobában.

Veres Péter



J 0  h u b  K  0  I m 3 z

A SZTÁLINI NAP ALATT.

Cimborám, lépj magasabbra, 
Onnan nézz körül —
Nézd az élő, drága tájat: 
Szabad és örül!

Bíbor hajnal tág szabadban 
Szórja fényeit —
Földbirtokos gazságra 
Ki gondol ma itt?!

Zöld rügyekktíl dús az erdő 
Virágzik a kert,
A boldogság, a szabadság 
Zengő dalra kelt.

Reng a völgy, ha friss erdőink 
Bátor hangja zúg.
Senki itt nem tétovázik,
Merre viiaz az út.

Szabad az út mindenfelé, 
Akármerre lépj!
Amit az ég nem adott meg, 
Elvette a nép!

Nézd: a Kreml csillagot szór, 
Fény az életünk!
A szabad megújúló föld 
Hány hőst szül nekünk!

Nincs gyűlölség, itt örökre 
Béke, béke lesz:
Egy-család velünk ma már a 
Baskir és nyenyec.

Kedves vendég leit+t, ha útja 
C -su m -ba, a u l-ba visz;
Sevcsenko és RusztavéM,
S Puskin, Dzsambul is.
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Egyetértenek a népek,
S ifjak, öregek,
Boldogan mind egyre törnek,
S törvényük is egy!

És az egység: támasz, oszlop, 
Erő, hatalom.
Bizton lendülünk előre 
Hősi szárnyakon.

Nem is ér nyomunkba senki! 
Hegyen-völgyön áü 
Sztálin nagy törvénye óvja 
Széles e hazát.

Frissen lépdel bölcs vezérünk, 
Úgy megyünk vele 
Vidám fénylő utakon a 
Boldogság fele.

1938.
Fordította Kardos László



J u h u  b K o l a s  z

SZTÁLIN

Szőttek a tompa napok, süket éjek 
Bajt, bánatot, ép eleget:
Lángja lövelt föl a pusztai szélnek 
s elfödte a szürke eget.

Rengtek az erdők, nyögtek a földek,
Hullt az acéllövedék,
Megsiketültek a dombok, a völgyek, 
Vérbe merült el a rdfe.

Menj a mezőre, a napnak, a szélnek 
Hangja beszéli neked:
Ki tette, hogy újra kisarjad az élet 
S vetni, aratni lehet.

Lenin és Sztálin — a nap szava harsog, 
A szél üde hangja kiált:
Együtt a néppell vititle a harcot 
Hős diadalra a Párt.

Tervez és épít, alkot a népünk.
Arcán derű, jó nevetés.
Dúsak a földek, amerre mi lépünk,
Nő a lenini vetés.

Menj a mezőre, ellédbe kirakja 
Virágos szőnyegeit.
Hazánk vaTiamennyd folyója, patakja 
Tajtékosan egybefdlyik.

Sebes suhanással telve a miennybolt, 
Mótorok éneke zeng.
Szállnak a büszke sasok: sohanemvolit 
Gyors madarak odafenft.

Hadseregünk — a mi bülstzke reményünk 
Erős pajzs, bástya. A Párt 
És vele egy akaratban a népünk.
Mint gránitszikla, szilárd.
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A népet erős kézzel ki vezette 
A térre, hol árad a nap?
Sztálin gyűjti a népeket egybe 
Vörös lobogója alatt.

Béke, szabadság jött ide. Bőven 
Hull a kezedből e mag.
Élj örömünkre, sokáig erődben 
Az ország szíve te vagy.

1 9 5 8 .
Fordította LJrbdn Eszter
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D z s a n m u r a d  M o n t o n

SZTÁLIN

Te fénysugár! Igazság Kardja! Roppant 
Harc s munka közt kovácsoltad a sorsunk!
Kérdezz akárkit az én országomban:
Ki a mi napunk és ki a mi holdunk? Sztálin!

Hajnalaid az alvókon ragyognak,
Lángzó szavad a földet élni rázza 
Némáknak nyelve, szeme a vakoknak,
Minden sebünknek vagy te gyógyulása, Sztálin!

Kiket nevelsz, mind párduccokká nőnek,
Vetésed, mind arany virágba érik,
Édes fia a felujjongó földnek,
Melynek rögét hős lépted döngi végig, Sztálin!

Szabad jövőnk kapuját megnyitottad,
S a munkálkodó mindennapi ember
Hős lett, és futását a folyamoknak
Megtörte, mert te így gondoltad ezt el, Sztálin!

Ily hőssel nem birkózhat meg az ellen,
A támadó ellőttünk meg nem állhat,
Ki ellen vív? Új Kejmir-Kérom ellen!
Mint hű fiát, úgy szereti a bátrat Sztálin!

Az apja hívta, s dörgő harc elé megy 
A fiú; drága népem megszorítja 
Büszkén az ellenséget: mert Tevéled %
Csak egy az út: a Győzelem nagy útja, Sztálin!

F o r d í to t t a  Kardos L á s z ló
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L a h u t i

A SZTÁLINI ALKOTMÁNY

Sztálin ajándékot küldött a népnek: 
mint fény világít, s mint a tűz melenget, 
Az arcok büszkeség lázában égnek, 
szívek falán a jég-kéreg felenged.
Az Alkotmány az új világ kohója,
Acél kapoccsal forraszt egybe minket,
Az ó-világ mérgétől ez megóvja 
6 bombáitól megvédi népeinket.
Az Alkotmányra gondolunk, Sztálinra, 
s megállunk, mint egyetlen sziklakő, 
megszűnt a népünk küszködése, kínja. 
Sziklán a boldogság virága nő.

A testvérnépek új törvénye mint a 
mesék madara száll hazám felett, 
levillan fényben fürdő tájainkra, 
zeng, sosem hallott, drága éneket.
Felnéz reá a szélesmellű kolhoz, 
selymes vetését büistzkén lengeti —  
vizduzzaisrztók sörénye és a kormos 
gyárak kéménye integet neki.
Csodás, madár! Eget-földet betöltő 
dalod a népek nyilt szívét elönti: 
megpendíti halk hangszerét a köitő 
*S a nagy Sztálint e kis dallal köszönti.

F o r d í to t t a  Képes Géza



C s m y c h a l o

BAKÁTOK

Te északra, én meg délfelé —  
talán jobb, ha nem vallom be mégsem,,, 
hogy fáj elszakadni kétfelé, 
hogy elkomolyodtunk észrevétlen.
Nem hiába hozott életünk 
fel, a fényes egyebemre minket: 
te meg én egy sorsra készülünk, 
szemünk is csak egy célra tekinthet.
Ha te kertet ásol északon, 
hol örökre megfagyott a tundra,
5 én a déli, puszta homokon —  
mindkettőnket lelkesít a munka.
Majd mint győztes harcos lépj elém,
Ha szülőföldünkre visszajöttél,
6 találkozunk újra, te meg én,
a Kremlben — nagy tanítónk ott ól.

F o r d í t o t t a  V a s  I s tv á n
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S u r g e }  V a s z  i l  ] $ v

A KREML ÉJJEL

Uccalámpák el-elülnek, 
kőlapok márványa hűl, 
Moszkvában elszenderiilnek. 
csillagfénysor gyűl és gyűl. 
csend van.

Csak a Kreml éber: 
tizenkilenc bástyatornya, 
a lövész sánc, fénykévében 
őrt áll, úgy vigyáz e korra, 
strázsát áll az idő telkén, 
tizenkilenc torony: ritkás 
kőpádkányán, légvonatként 
könnyű szél fut el mezitláb, 
s a szélkakas hangja hallik: 
olykor hegyes árny-fejével 
cári ágyukhoz lehajlik, 
mintha magot szemergélne, 
olykor rozsdás torkát tárva 
dalt kiált a messze égre, 
s lábujjhegyre fel-felállva 
letekint az udvar-mélybe.

Fényárban áll lenn a Kreml, 
minden terme csodát lehel, 
bámulatos készülékek 
ragyognak az asztal lapján, 
ott Csubotikával beszélnek, 
itt láthatlan dróton felel 
a Kremlnek Krim és Kazán. 
Kovács lépte kopog lenn az 
éji udvar kőkockáján, 
tudós érkezik vitára, 
az jelentést hoz magával, 
megjönnek a terv tudói,
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a gyakorlat emberei, 

gépek, fémek kutatói, 
rögök, rügyek mesterei, 
az munkát ajánl fel önként, 
ez felvételt, rajzot hozott, 
amaz hollószínű öntvényt, 
emez érett, nehéz rozsot.

Terveikre pecsétet nyomnak 
parancsot is adnak, százat, 
két nagyhatalomnak nyomban 
megszövegezik a választ, 
lankadatlan munka láza 
űzi el az éji álmot, 
s a borovi kapuk tárva, 
valakit még várva állnak . . . 
Végül csitul már a munka, 
égő szemét pislán hunyja 
s a csillagos Kreml magos 
ablakain függöny-pillák 
ereszkednek, a sok csillár 
fényűik még -—  majd kialusznak, 
s föl, az Arbáthoz az autók 
mint a néma darvak húznak.

\

Hunyorog a Kreml rangos 
csillagszeme: minden csendes, 
de egy éjben szóló hangot 
hallhat mégis, ki figyelmes, 
aki álmát nem alussza, 
mert beszél, még biztos szóval, 
s a Történelem-anyuska 
a kovácsolt kulcscsomóval, 
öregen, de vidor-büszkén 
ellépked a hosszú termek 
közt, s a folyosó könyökén 
befordul az őrök mellen



Jön tipegve: szárnyas ajtók 
rejtett zárát halkan nyitva —  
minden járás ismerőse, 
tudja, mi a termek titka, 
bolthajtások, mélyrehajlók, 
és a sok-sok, tarka minta 
közt Sztálinihoz megyen ő be 
és a szoba küszöbéről 
igy szól hozzá, őt köszöntve:
„Látom, Sztálin, e nagy munka 
alig telik ki az éjből.
Sebaj! így  vezetsz utunkra. 
ahol roppant célunk épül.“
A csillagok (köles-szemét 
elfujta a szél az égen, 
jár, suhint az álom nehéz 
kaszája —  vagy csorbul éppen.
A Moszkva-víz árja fölött 
halvány fény világol 
s oldja szerszámait a köd 
ziháló lováról.

F o r d í t o t t a  F a lu d i  G y ö r g y .



HA VISSZATÉRNE  

M a r i  n é p d a l

Ha visszatérne újra ifjúságom 
és észak felé ömlene folyónk, 
ha szememnek csillag-ragyogása, 
ha arcomnak pírja visszatérne: 
utam venném Moszkva városába 
és Moszkvában köszönteném Sztálint.

Vinném neki kifaragott tálam, 
telisteli leveses tésztával.
Vinnék neki lágyszövésű inget 
és mondanám csengő hangon néki: 
hű barátunk, tanítónk, segítőnk, 
fogadd eh mit hoztam, ajándékom, 
cserébe, hogy boldogságot adtál.

F o r d í to t t a  V ih a r  Béla.
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A  G Y Ő Z E L E M  E L M É L E T E
Sttdlin művei magyarul

1905-ben a pártonbelüli nézeteltérésekről írva, a mensevikekkel, 
opportunistákkal harcolva, a pártonbelüli értelmiségi ingadozás és a pro
letárszilárdság elméleti és gyakorlati kérdéseit fejtegetve a fiatal Sztálin 
így ír:

„Mi a tudományos szocializmus munkásmozgalom nélkül9 — Iránytű, 
amely, mivel nem használják, csak megrozsdásodhat, és akkor csak arra 
való, hogy kihajítsák.

Mi a munkásmozgalom szocializmus nélkül? Hajó iránytű nélkül, 
amely így is átjut a másik partra, de ha lett volna iránytűje, sokkal gyor
sabban érte volna el a partot és kevesebb veszéllyel kellett volna meg
birkóznia.

Egyesítsétek a kettőt, és akkor remek hajótok lesz, amely nyílegye
nesen száguld a másik part felé és sértetlenül eléri a kikötőt.

Egyesítsétek a munkásmozgalmat a szocializmussal és megkapjátok 
a szociáldemokrata mozgalmat, amely egyenes úton tör az „ígéret földje“ 
felé.“ (Sztálin művei, 1.: 107— 108, Szikra, 1949.)

Ma, amikor az „ígéret földje“ a szocializmust egy országban is győ
zelmesen felépítő Szovjetunió hozzákezdett egy újabb világpolitikai for
dulón, a második világháború után a kommunizmus építéséhez, különösen 
jelentőségteljesek ezek a szavak. Valósággal summája ez, céltudatos össze
foglalása mindannak, amit Lenin legnagyobb tanítványa, legnagyobb 
munkatársa, korunknak Lenin mellett leghatalmasabb világformáló sze
mélyisége tanítani kíván elméleti műveiben és politikai gyakorlatában. 
S éppen uz, ami minden olvasóját elragadtatja, hogy Sztálin műveiben 
nem válik ketté az elméleti, tudományos rósz, a gyakorlati, mozgalmi, 
politikai munkától: a keltő elválaszthatatlanul egybefonódik. A gyakorlat 
mindegyre elméleti problémákat vet fel, elméleti: közgazdasági, agrár, 
ismeretelméleti stb. kérdésekre várja a feleletet s viszont az elméleti meg
oldások, a kérlelhetetlen logika világosságával és szabatosságával felépített 
érvek a gyakorlati szervezőnek, politikusnak, sztratégának mindennapi 
munkájából nőnek ki. Sztálin műveiből, mint ezt Marxnál, Engelsnél 
s Leninnél is más-más történelmi és politikai helyzetben láthattuk, 
világosan láthatni, mint nő a filozófia, a közgazdaság, a történelem, a 
társadalom tudománya, az államépítés, hatalomszervezés, a politikai, gaz
dasági és katonai győzelem fegyverévé, lebírhatatlan erejévé. A marxi
lenini elméletet Sztálin a világot átalakító győzelem fegyverévé tette.

Ezért keil különösen jelentősnek tartanunk a Szikra könyvkiadó
nak azit a kezdeményezését, hogy az eddig kiadott könyvek, tanulmányok, 
cikkek és válogatott gyűjtemények után, most már hozzákezdett Sztálin
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műveinek egységes, teljes kiadásához. Az első kötet, az ifjúkori munkák
nak 1901—1907. közötti cikkeit, tanulmányait, kiáltványait és vitairatait 
fogja össze. Ez az első kötet került gondos és méltó kiadásban a magyaT 
dolgozók kezébe, hogy jó fegyverünk, irányítónk és tanítónk legyen 
& magyar nép szocializmust építő munkájában, kemény harcában. Nem 
lenne itt helyénvaló, hogy ennek a kötetnek a tanulmányait, ahogy 
Sztálin előszavában nevezi: „egy fiatal marxista műveit“ ez alkalommal 
részletesen, tartalmuk szerint ismertessük. Ezeknek a tanulmányoknak, 
cikkeknek és vitairatoknak épúgy, mint az ezután következő műveknek, 
mint Sztálin minden munkájának húsává és vérévé' kell lenni, eleven, 
alakító tudatává mindazoknak, akiknek a magyarországi szocializmus épí
tésének ügye életüknél is fontosabb, akiknek a dolgozók, a haladó népek 
nemzetközi szolidaritása életüknél is fontosabb. Ezért nem tartalmi ismer
tetés, tartalmi összefoglalás a célunk, hiszen — Révai József szavával — 
ez a könyv is „százezrek kenyere“ lesz. Csak néhány összefoglaló szem
pontra szeretném felhívni a figyelmet. Az első jellemvonása ennek a 
kötetnek az ifjú Sztálin munkáinak: egy sajátos teljesség. Mintha ez 
az első kötet csírájában már magában foglalná az egész hatalmas sztá
lini elméleti müvet s a sztálini politika főbb alapelveit. Nem hiába figyel 
fel nyomban, még a személyes ismeretség előtt ezekre a cikkekre Lenin 
és tulajdonít oly nagy jelentőséget Sztálin e korbeli tanulmányainak 
(v.ö.: Lenin életének és tevékenységének rövid rajza, Szikra, 1944:95), 
leveleinek (a híres kutaiszi levelek!) és ugyanígy a sztálini forradalmár, 
szervező munkának. Nem véletlen, ez már az első kötet olvastán is ki
világlik, miért választotta Lenin első munkatársának Sztálint, miért 
bízta rá mindig a legnehezebb feladatokat, akár az államszervezés elmé
leti (kérdéseiről (nemzetiségi kérdés!), akár az intervenciós háború legve
szélyesebb frontszakaszairól volt is szó. Nem véletlen, ez az első kötet 
egyik nagy tanítása, hogy Lenin művének folytatója és betetőzöje, a szo
cializmusból a kommunizmusba való átmenet építője Sztálin lett. Aki 
ennek az első kötetnek a harci szervezkedésről, a taktikáról és a sztra- 
tégiáról szóló fejtegetéseit olvassa, a hideg logikájú szervezni tudásnak 
és a szenvedélyes, könyörtelen harci energiának ezt a páratlan egységét, 
megérti, miért vált az ifjú Sztálinból a nagy Honvédő Háború, a fasiz
mus, hitlerizmus elleni világháború legnagyobb hadvezére, legnagyobb 
sztiratégája.

így ez az első kötet mintegy előlegezi és összefoglalja Sztálin 
hatalmas életművének fővonalait, az iíjú harcos életében, politikai esz
méiben már benne rejlik a későbbi évtizedek szinte beláthatatlan világ- 
történeti nagysága. Valóban tanulságos csak átgondolni is, hogy 1901 
1907. között, forradalmi munka, börtön, száműzetés, harci szervezke
dés közepette milyen hatalmas távlatú elvi és gyakorlati célú műveket 
alkotott Sztálin. Előszavában ugyan két témájához — az agrárkérdés
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egyes vonatkozásai, a szocializmus megvalósítása egy állambaji — kor
rektiv megjegyzéseket fűz ő maga, de éppen ezekkel a megjegyzésekkel 
együtt ez a köny is a marxizmus-leninizmus alapvető: tanító és irá
nyító művei közé tartozik.

Ez a könyv már nyíltan felveszi a harcot a munkásság élenjáró 
pártjának minden ellensége ellen, az árulásnak, opportunizmusnak, ki
csinyes gyávaságnak, értelmiségi ingadozásnak mindenféle frakciója ellen. 
A párt szerepéről, a párt szervezeti elveiről vallott felfogása ezeknek az 
éveknek nagy harcaiban már Lenin első harcostársává teszik. Nincs az 
az ideológiai árnyalat, nincs az a szervezési elhajlás, elméleti elhajlás, 
amit éles elemzéssel már ekkor meg ne világítana Ez a kötet már felveti 
a szocializmus f&lun való építésének alapkérdéseit, az agrárkérdés 
már ekkor a legbehatóbban foglalkoztatja. Ekkor fogalmazza meg először 
a nemzeti kérdésről: a nemzetiségi problémáról döntő téziseit, azokat 
a téziseket, melyek Sztálint a nemzeti, nemzetiségi kérdés legnagyobb 
elméleti és gyakorlati szakemberévé teszik, aki a Szovjetunió alkotmá
nyának megteremtésével olyan államszervezetet alkotott, amely a nem
zeti önrendelkezési jog maximumát, a nemzeti kultúra kifejtésének 
a szabad teljességét a proletár nemzetköziség világot átfogó eszméjével 
tudta összekapcsolni. Csírájában, elveiben ez is benne van ebben az 
„ifjúkori“ műben. Ez a kötet filozófiai, ismeretelméleti, módszertani fej
tegetéseket ád a dialektikus materializmus elméletéről, megmutatva a ké
sőbbi filozófusnak, elméleti írónak a nagyságát ebben a befejezetlen ta
nulmányban is. De sorolhatnék fel a részleteket még tovább is, hogy 
érzékeltessem ennek az első kötetnek páratlan gazdagságát, önmagá
ban való teljességét. Ahogy küzd az ösztönösség elmélete ellen, ahogy 
a „kívülről bevitt tudat“ problémáján keresztül a dialektikus materia
lizmus és a politikai harc gondolatait fejtegeti, ahogy az egyéniség 
és közösség nagy problémáját oly tömör biztonsággal összefogja, ahogy 
a marxizmus vulgarizálása ellen küzd. De nem lehet a felsorolást foly
tatni: mindig új eszmék, új módszerek bukkannak elő az egymást követő 
lapokon.

E mellett a teljesség és gazdagság mellett, a jövőt magában rejtő 
gazdaság mellett másik jellemvonása Sztálin művei első kötetének meg
ingathatatlan szilárdsága és harcos élessége. Ebben is méltó társa Marx
nak, Engelsnek és Leninnek. Nincs ezekben a soroltban egy pillanatnyi 
ingadozás Harcának minden szakaszán éppen az jellemzi — amit Lenin 
jellemében is oly nyomarákkal maga emelt ki —, hogy a visszavonulások 
idején megőrzi higgadtságát, megveti a fejvesztettséget s a győzelem pilla- 
nataihaji nem mámorosodik meg könnyelműen, akkor lesz éberebb. Az 
is jellemzője ezeknek az írásoknak, hogy egyetlen részletkérdésben sem 
lesz megalkuvó, opportunista, egyetlen részletkérdés elkenésót, elodá
zását sem engedi. A problémát mindig teljes élességében, tiszta világos
ságában veti fel. Ellenfél, szövetséges, barát mindig pontosan tudhatja,



mit is akar, merre halad. Ezeket az írásokat is áthatja a későbbi sztá
lini magatartás: a feltétlen hit a szocializmus győzelmében, az a feltétlen 
hit, amely szembeállította a hitetlen, megalkuvó, majd árulóvá ziillő 
trockijistákkal, Zinovjev, Bucharin és társaik körével. Az 1905-ös forra
dalom elbukásában sem lót vereséget, hanem Leninnel együtt a forra
dalom addig nem volt tanítóiskoláját, melynek még bukásából is új győ
zelem születik; ahogy meg is született. Ez a feltétlen bizonyosság, ez a 
szilárd hit az alapja minden munkájának, harcos élességének, megalkuvás- 
talan dialektikájának.

Így született, így növekedett Marx, Engels, Lenin tanításán keresz
tül Sztálin életművében s már ebben az első kötetben is a győzelem elmé
lete. S ez is egyik sajátsága ennek a kötetnek: alkotó hűség. Sztálin 
elméleti tanulmányaiban, mozgalmi cikkeiben a marxizmus-leninizmus 
eszméihez való törhetetlen hűségről tesz tanúbizonyságot s ugyanakkor 
ennek a diadalmas elméletnek bátor és mély fejlesztője, továbbépítője 
Nem hiába szokott ironikusan nyilatkozni nem is egy helyen azokról, 
akik puszta formulák ismétlésével, szajkózásával vélik a párthoz, a 
marxizmus-leninizmus elméletéhez való hűségüket igazolni, holott ennek 
a hűségnek éppen az a legjellemzőbb vonása, ha új és új helyzetben alkotó 
módon alkalmazni tudjuk az elméletet, ha nem dogmatikusok vagyunk, 
hanem az elmélet helyes irányban való továbbfejlesztői. Ha van példa 
az alkotó, az újjáteremtő hűségre, akkor Sztálin műve minden bizonnyal 
példa erre. Példa erre már az első kötet is, melyben Lenin hűséges tanít
ványaként, de már ugyanakkor alkotó harcostársaként is mutatkozik 
Sztálin.

Befejezésül e rövid összefoglaláshoz kínálkozik Sztálin egy másik 
művének, egyik összefoglaló gyűjteményének megemlítése. Ez a kötet 
Sztálinnak agrárpolitikai tanulmányait, beszédeit, műveinek erre a kér 
désre vonatkozó fejezeteit tartalmazza. (Sztálin: A Szovjetúnió agrár- 
politikájáról, Szikra, 1949.) Ahogy Sztálin műveinek első kötete egy sajá
tos teljességet jelent számunkra, mint föntebb írtuk, ugyanúgy ez az 
összefoglalás, amely a Právda 1923. nov. 7-i cikkével kezdődik s az 
Októberi Forradalomnak a középrétegekhez, elsősorban a parasztsághoz 
való viszonyát fejtegeti, egészen a XVI11. pártkongresszuson (1939) el
mondott beszámolónak hatalmas perspektívájáig: egy sajátos teljességet 
mutat. Mutatja ez a kötet minden részletében azt a győzelmes harcot, 
amit sok válságon keresztül Sztálin vezetett a falu szocializálásának nagy 
művéig. A fiatal Sztálin agrárpolitikai fejtegetéseitől hosszú az út a Szov
jetúnió falusi szövetkezeti munkájáig, a kolhózoli, szovhózok meg való
sításáig, a gépesített, nagyüzemi, szocialista gazdálkodás és a roppant 
kulturális fejlődés megvalósításáig. A két kötet ezért együtt különösen 
is tanulságos a mi számunkra. De nemcsak ezért. Egyik emlékezett s 
beszédében Rákosi Mátyás hívta fel a figyelmet a Szovjetúnió tapaszt *
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La! ai és eredményei alapján, hogy nem lehet a városon, iparban tartó
san és szilárdan építeni a szocializmust, ha közben a falun elmarad a 
szocializmus építése. Azóta ezt a tanítást megfogadta a dolgozó magyar 

| nép, de bizonyos, hogy nincs jobb útmutatónk, bölcsebb vezetőnk a szo
cializmus falun való építésének folyamatához, mint Sztálinnak ez a 

‘ műve. Ebből a könyvből mindennél érzékletesebben, valósággal a törté
nelem eleven világosságával látjuk kibontakozni a falu kollektivizálásá- 

I nak, a szocialista átalakulás folyamatának minden fázisát. Nincs olyan 
\ részletkérdés — pl. akár a vallási kérdések —, melyek megvilágításra 
[ ne találnának. A szocializmus győzelmének ellenségei ezen a területen 
[ kísérelték meg az egyik legveszélyesebb, legalattomosabb támadásukat. 
| a falu sok helyen való elmaradottsága, a NEP-korszak átmeneti formái, 
[ a kistermelői üzem állandó kapitalizálódása, a falun való bővített újra- 
[ termelésnek nehéz kérdései stb. minid mind sorrakerülnek az egy- 
[ mást követő tanulmányok, cikkek, referátumok hasábjain. A magyaT 
[ politikai fejlődés jelenlegi szakaszán egyik legfontosabb könyvkiadói tett 
[ volt ennek az összefoglaló agrárpolitikai gyűjteménynek a kiadása.

így tanít bennünket Sztálin műveinek első kötete épúgy, mint agrár- 
[ politikai munkájának gyűjteménye a szocialista építésnek, a világot át- 
I formáló szocialista építésnek győzedelmes elméletére és gyakorlatára. 
[ Fölszabadítása mellett a magyar nép ezt is Sztálinnak köszönheti.

Ortntay Gyula
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P a b l o  N e r u d a

SZERELMES VERS SZTÁLINGRÁDHOZ

írtam eddig tengerről, időről,
Verseimben versenyt sírt a vád, 
írtam égről, almás dombtetőiről,

Rólad szól a dal ma, Sztálingrád.

Mátka őrzi már, mint keszkenője 
Patyolatját, vágyam sngarát,
Most szívem kész, hogy rímekbe szőj je 

Földed, füáted, fényed, Sztálingrád.

Simogatta ujj ami naplemente 
Kék lepellé foszló bíborát:
Hajnal adja pírját most kezembe

S új napod hív élni, Sztálingrád.

Bennem érjen, ami dalra bírjon.
Nekem üdvöt nem a tinta ád 
Dúlt sorokkal tarkított papíron.

Csak te adsz szót számra, Sztálingrád.

Holtjaidhoz elszállt már a hangom,
Kik belepték sziklájuk falát,
Által-zengve szeleken, harangon

Láttalak meghalni, Sztálingrád.

Most kik őrző szíriednél elestek,
Nem tiéid néznek csak reád,
Tetemüknek pótló váza reszket.

Homlokodhoz érve, Sztálingrád.

Ellankadt a támadóknak izma,
Éjbe néző .szeme mit se lát,
Lucskos vértől iszapos a csizma,

Mely rögödre lépeítit, Sztálingrád.
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Kék acélod, melyet gőg kovácsolt, 
Csillagokkal átfomt koronád,
Bástyaormod, a kenyérrel ácsolt,

Ködtakarta mezsgyéd, Sztálingrád.

Zöld borostyán s kalapács hazája, 
Vérrubintból százezer karát,
Hóba hullott vén a lenézve rája

Sztálin éber szeme: Sztálingrád.

Föld kisebhedt mellén hősi érmek, 
Halottakból tűzve oda rád,
Csobogása alvadatlan vérnek,

Élet s halál láza: Sztálingrád.

Drága só te, melyet bútól részeg 
Emberszívnek dús marékkai ád 
Ajándékul sok vörös vitézed,

Véredből kikelve, Sztálingrád.

Szent reménység, kertekben kipattant. 
Áhított fán kivirult virág,
Lap te, puskacsövekből kicsattant 

Tűzbetűkkel róva, Sztálingrád.

Őrtorony, mely a magasban ülöd 
Oltársziklád veres grádicsát 
S kőméhedben megfoganva szülőd,

Aki anyját védje: Sztálingrád!

Sasok, mik a kőből égve jönniek,
Sok-sok fémből lelkedzett csodád, 
Végtelenbe ömlő búcsúkönnyök

Ég szerelmiek árja: Sztálingrád!

Leterített gyilkos horda cson'jja, 
Lecsúkódott szemhéjú brigád,
S hol szikráit tüzet lángja ontja,

Megválasztott győztes: Sztálingrád



Kük a belga partokat legyűrték 
S a Szajnára raktak bús igát,
Mert a szolgák ietiporva tűrték,

Itt megálltak: ime Sztálingrád.

Kiknek gúny volt Prága könnye, vére 
S odakenték csizmájuk sarát 
Az elárvult elárult sebére,

Benned leltek sírra, Sztálingrád.

Kik a hellén grottát teleköpték, 
Cseppkövének kristálymámorát 
Meggyalázva és azúrja röptét,

Hova lettek mára, Sztálingrád?

Kik a hispán földet leteperték 
És a itölgyek s harcosok honiát 
Romba dönítve, rabbilMnösíbe verték, 

Férgek étke lettek, Sztálingrád.

Tulipáno-s Hollandia kertjét 
— Önkény kardját hozva s ostorát —  
Vércsatakkal, akik elkeverték,

Itt alusznak végre, Sztálingrád.

Kik a fehér norvég éjbe szállva,
Bőgték éhes sakálok karát,
S csóvát dobtak fagyos tavaszába, 

Elcsitultak szódra, Sztálingrád.

Dicsérje hát a tegnapi ének 
S a holnapi fiad, unokád,
Zengjen hálát anjráid szívének,

Nagy szívednek hálát, Sztálingrád.

Dicsértessék oniin/d, ki vitt a ködben, 
Minden komiszárod, katonád,
Kék eged az éji hold mögött fenn 

S hajnalodnak napja, Sztálingrád.



Hogy a sirba magammal vigyem le,
Tedd el nékem pasikád, boronád,
Kalászod is tétesd majd szivemre,
Azt a rőted, mintha mondanád,
Hogy te bírtad szivem szerelemre, 
Visszanéztem haldokolva rád,
S ha nem védtem sáncod menntydörögve, 
Gránátalmát hagytam rád örökbe:

E szerelmes versot, Sztálingrád.

F o r d í to t t a  G á s p á r  E n d r e



KRITIKA

Karinthy Ferenc: 

SZÉP ÉLET 

Franklin kiadás 1949.

Líránkban lassanként természetes
sé vált, hogy fiatal költőink új kö
tetei mai életünk, új társadalmunk, 
megváltozott népünk problémáit tár
gyalják, bizonyságot téve szerzőik 
megváltozott magatartásáról, s ha 
nem is eredményeikről, legalább 
szándékaikról.

Elbeszélő irodalmunk, sajnos, en
nél hátrább van. Még örömmel kell 
üdvözölni minden olyan kötetet, amely 
teljes egészében az új élet kérdései
vel foglakozik és döntő súllyal ál
lítja középpontba a kommunista 
munkást, mint ezt Karinthy Ferenc 
új elbeszélésgyüjteménye teszi. Külö
nöskép utóbbi jelenség érdemel fi
gyelmet. Az új falu életéről, fejlődé
séről lényegesen több munka jelent 
meg eddig, mint népi demokráciánk 
vezetőiről, a munkásokról. E téren 
ez a kis kötet az útörő munkák 
közé tartozik és hangsúlyozottan 
mutatja az irodalomban végbemenő 
fordulatot. A szerző munkásságában 
is fordulatot jelez ez az utolsó két 
év termését magábafoglaló elbeszé- 
lésgyüjtemény, amelynek döntő írói 
kérdése a ma emberének ábrázolása. 
A szerzőt, mint a kötetből világosan 
kiolvasható, az írói becsületeség és 
az a felismerés vezette el a fordu
lathoz, hogy művészileg igaz és ered
ményes munkát csak akkor végez
het, ha munkájának középpontjába 
az új embert helyezi. A művészi 
szempont vezette el annak megértésé
hez is, hogy a ma emberét kialaku
lásának folyamatába» kell bemutat

nia, azt az utat kell megmutatnia, 
amelyen járva a ma emberévé lehet 
válni. A marxi-lenini esztétika irá
nyította figyelmét arra, hogy az em
bert átalakító erőket keresse, hogy 
azok nyomán kutassa és figyelje az 
ember újjáalakulását.

A szerző tudja, hogy ez az új em
ber harcban szokott kialakulni és 
pedig forradalmi harcban. Ezért 
megy vissza a múltba a Szabadság 
című novellában. Abból a harcból 
kíván feltárni egy részt, amelyet az 
illegális kommunisták folytattak a 
fasiszták ellen. Ennek a felszabadí
tó harcnak a hatását a burzsoá tár
sadalom egyik legelnyomorítottabb 
teremtményének, a szobatudósnak 
során keresztül is vizsgálja. Ősit, a 
nyelvészt az illegális kommunisták 
ellenállási harcának példája vezeti 
és segíti egy lépéssel előre, embersé 
gének visszanyerése felé.

Az élenjáró emberek vezető, pél
daadó, átalakító hatása fontos kér
dése, egyben alapvető művészi mód
szere a kötet többi novellájának is. 
Ismételten vizsgálja ezt a folyamatot 
és mindig döntő jelentőségűnek ta
lálja a fejlődés, haladás szempont
jából. Novelláinak cselekménye min
dig a haladottabb és a_visszamaradt 
emberek közti különbség által oko
zott feszültségből keletkezik. A kg 
jellegzetesebb példa erre a fiatal 
kommunista és az öreg lumpenpro
letár közti állandó feszültség követ 
keztében megszülető újítás története 
(Szép élet.)
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Igen helyesen látja a szerző a két 
ípus döntő jelentőségét és életsze- 
űségét. Ezen az úton valóban fel is 
ehet tárni új és régi harcát, de a 
eltárás teljességének foka és igaz 
olta mindig szoros összefüggésben 
an azzal, hogy milyen mértékben 
ikerült konkretizálni a két típust, 
ilyen mértékben sikerül biztosan 

idehelyezni az életbe a kétfajta cin
ért, milyen fokon sikerül megmu- 
atni a kapcsolatot ember és munka 
özött, rávilágítani, hogy az ember 

ejlődését munkához való viszonya 
szabja meg döntő formában.

Ha ez csak elvontan, általánossá- 
m® sikerül, mint a Fényes szel

ők című elbeszélésben, az eredmény 
gén kétes. A novella szinte kimerül 

szubjektív emberi kapcsolatok ki
utalásában. így mutatja be a no- 

ella főszereplőjének, Évának, szü- 
eihez, szerelméhez, Beszédes János- 
oz, és Éva szüleinek a népi demo- 
ráciához való viszonyát. Minél jób
an sikerül tisztázni az emberek 
munkájukhoz való viszonyát, annál 
óbban sikerül egymásközti maga- 
xlásuk valóságos jellegét felfedni.

ételien a Szép élet főszereplőire 
ell utalni.
Kétségtelen, hogy ezen a téren ha- 
rozotí eredményként kell számítás- 

a venni az üzemi környezetben le- 
tszódó novellákat. Mégis ezeket 

sak kísérletnek kell tekintenünk a 
alóban realista irodalom felé vivő 
unkában. Miért? Mert ezekben a 
oveüákban is az a —• megújulást 
ereső irodalmunkban általános — 
agatartás jelentkezik, hogy az éle- 
t az irodalom kedvéért ianulmá- 
yozzák és nem az élet érdekében 
nak. „Nem baj, megírom. Egész 
'ziasan megírom“ — mondja igen 
leplezően a bányában tanulmány- 
onulon, „általános benyomásokat“ 
üjtő körúton volt és igen pó- 
ljárt író, levonva ezzel a mondat- 
1 a novella tanulságát. (Bányarém, 

43. 1.)

Ez a magatartás érzik az üzemi 
tárgyú novellák nem egy helyén. 
Mintha csak azt próbálgatná az író 
az újításon töprengő vasmunkás ál
mának, félálomban felbukkanó gon
dolatainak végigkísérésével, hogyan 
is lehetne hasznosítani ebbón a 
tárgykörben a szürrealista és pszi- 
chologizáló irodalom elemző eszkö
zeit. Ezért az elemzés kedvéért hur
colja hősét a színházba és teszi meg 
gyermektelenné is. így tévednek az
tán a novella szövetébe és a hős 
jellemébe a nem tipikus és egyáltalán 
nem a konkretizálást szolgáló ele
mek.

A novellák anyagának, az életnek 
kívülről, az irodalom és a „művészi 
egyensúly“ megóvása érdekében való 
figyelése eredményezi azt is, hogy a 
szerző nem mer szabadon egyesülni, 
azonosulni alakjaival. Valami ha
mis, álobjektivitásra való törekvés 
akadályozza meg, hogy őszintén lel
kesedjék hőseiért, hogy kimagasló 
példaképnek láttassa őket és meg
mutassa hősi voltukat akkor is, ha 
csak kis újítást valósítanak is meg. 
Ugyancsak irodalmias szempont az, 
hogy az elbeszélések egyik hősét 
sem meri tökéletes, hibátlan ember
nek bemutatni, mindenikben talál 
egy kis hibát, torzítást, furcsaságot, 
ha másutt nem, a külsejében. Nyil
vánvalóan a Jókai—Herczeg-féle hő
sök idealizálásától, elidealizáltságától 
félti őket. Már maga az a tény, hogy 
ilyen félelem jelentkezhet, arra mu
lat, hogy az író nem jutott el a kér
dések legmélyéig és nem tudta azo
kat teljes nagyságukban, jelentősé
gükben feltárni. Nem sikerült be
mutatni, hogy ha csak kis dolgok lát
szanak is, a jelentőségük rendkívüli 
és egy újítás megvalósításának pél
dául milyen nagy társadalmi hatása 
és emberi iftedményessége van, 
mennyire az élenjáró ember műve. 
Ezek a hősök nem a bennük jelen-
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tőségfeljes, új, példamutató oldaluk
kal fordulnak az olvasó felé, hogy 
megragadva fantáziáját, fölkeltve er
kölcsi energiáit, követésükre buzdít
sák őket, hanem köznapi vonásaikat 
mutatják, passzív szemlélődést vál
tanak ki.

Ha7 nem az irodalom lenne az el
beszélések célja, ha a szerző írását

jobban, sőt teljesen az élet, a párt- 
szerű élet, az agitáció szolgálatába 
állítaná, akkor sokkal biztosabban és 
mélyebben tudná megragadni az 
élet döntő kérdéseit, sokkal telje
sebb, élőbb, természetesebb és főkép 
erőteljesebb hősöket tudna terem
teni.

Debreceni Ferenc
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Goj dttt; 

ISKOLA

! Gajdar nagyszerű regénye az első 
világháború végén, a februári pol
gári forradalom, az Októberi Szocia
lista Forradalom és a polgárháborúk 
és intervenciós háború korát ábrá
zolja az arzamasi iskola kis növen
dékének, Borisznak sorsa-alakulásán 
keresztül. A regény lényege: hogyan 
edződik kemény, elszánt forradal- 

i marrá, bátor harcossá, a Bolsevik 
[Párt tagjává a 15 éves diák. Hogyan 
alakítják, formálják a körülmények 
a fiatal gyerek jellemét, hogyan szé- 

flesíti — mélyíti látását a forradalom 
[iskolája. A burzsoá regényírók sokat 
kísérleteztek az emberi fejlődés, jel- 

uemalakulás regényszerű ábrázolásá- 
I val. Sokan próbálkoztak már a leg- 
[ részletesebb elemzéssel megragadni 
[az emberi karakter változásait, és 
[ezeknek a változásoknak mozgató lé- 
hiyegét. Sikertelenül. A burzsoá re- 
[gényírók képtelenek eljutni az em
ber és társadalmi létfeltételei, körül- 
i mériyei közti valóságos kapcsolat 
megértéséig. Többnyire szinte leljc- 

tsen figyelmen kívül hagyják az 
utóbbit, minimálisra csökkentik a 
körülmények hatásának fontosságát, 
<s absztrakt „önkifejlésl“ ábrázolnak, 
az objektív valóságtól durván elsza
kított pszichoanalízis eredményeire 
építik regényhőseik jellemét. Más
részt: az emberi aktivitást, az emberi 
tevékenységnek a körülményeire gya
korolt hatását sikkasztják el; figu
ráik passzívak, körülményeik mecha
nikusan határozzák meg útjukat.
I Csak a szocialista realista írók — 
így Gajdar is — látják teljes tuda
tossággal az ember és környezet kap
csolatának lényegét. Tudatunkat azok 
a társadalmi körülmények határoz
zák meg, melyekbe beleszületünk, de 

Baz emberi tevékenység visszahat az 
■objektív valóságra, megváltoztatja 
■azt: vagy előre viszi, vagy hátrál-

m

tatja. A marxizmus-leninizmus tulaj
donképpen az objektív valóság tör
vényszerűségeinek lestetöltése, annak 
tükröződése az egyedüli következete
sen haladó osztály: a proletariátus 
tudatában. A proletariátus az az osz
tály, amelynek létérdeke, hogy a va
lóság tényleges összefüggéseit feltárja, 
és a természet és társadalom fejlő
dési törvényeinek ismeretében tuda
tosan változtassa meg a valóságot: a 
szocializmus, a kommunizmus irányá
ban. Az osztályharcot, réginek és új
nak a harcát a munkásosztály él
csapata: a Párt, s a világ Kommunista 
Pártjai élén: a Bolsevik Párt látja 
át legvilágosabban, vezeti a legkövet
kezetesebben.

Ez a szocialista realizmus lényege 
is; ezt a feladatot szabja a szocializ
mus építése az írók elé: a Párt út
mutató világításában megismerni a 
valóságot, pártosan látni és írni — 
s ebből szükségszerűen következik a 
szocialista művészet előrelátása, 
előremutatása, lendítő hatása a va
lóságra. De fentebbi fejtegetésünk 
célja inkább az, hogy elvileg meg
világítsa azt a fejlődési csúcsot, 
amelyet a szocializmus felé haladó 
ember általában, és Gajdar regényé
nek központi alakja, a kis Borisz 
sajátosan, egyénileg bejárt. Az író 
Borisz útját, fejlődését az öntudat
lanságtól egészen a teljes tudatosság 
küszöbéig, a Pártba lépéséig világít
ja meg.

A kis gimnazista édesapját, a vi
déki tanítót, mint katonaszökevényt 
kivégzi a cári haditörvényszék. A 
februári forradalmat követő eszer- 
anarchista-kadét kavargásban a kis 
Boriszt egy bolsevik fogja kézen, 
akitől a gyerek megtudja, hogy apja 
is tagja volt Lenin és Sztálin párt
jának. Megszökik városukból, ke
serves megpróbáltatások után eljut
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a partizánokhoz és ezekkel együtt 
harcol a proletárdiktatúráért, az Ok
tóberi Forradalom eredményeinek 
megvédéséért. Nincs mód arra, hogy 
itt részletesebben ismertessük Borisz 
útjának állomásait, de egyik-másik 

* pontnál feltétlenül el kell időznünk. 
Néhány jelenetet szeretnék alapo
sabban megvilágítani, amelyekben a 
legfeszítőbb eptikai gazdaság páro
sul a legmélyebb elvi-erkölcsi kérdé
sek felvetésével és megválaszolásá
val. amely jelenetek olvasó-író szá
mára egyaránt tanulságosak.

Itt van mindjárt a regény elején 
Borisz apjának, Gorikoy Alekszejnek 
tragédiája. Forradalmár, megszökik 
a frontról, mint katonaszökevényt és 
bolsevikot 'kivégzik. Ennél a pontnál 
meg kell állani. Gorikov Alekszej erős, 
bátor ember. Jelenléte forradalmi 
optimizmust, bizakodást, erőt áraszt. 
Ilyeneket mond fiának, akivel tit
kon. találkozik: „Ej, testvér, közeleg 
az idő, de milyen idő, érzed-e?“ S 
amikor Borisz megkérdi tőle, miért 
olyan jókedvű, miért nevet, amikor 
a tisztelendő úr még a templomban 
is kiprédikálía, Gorikov Alekszej így 
felel: „Azért vagyok ilyen jókedvű, 
mert vidám idők előtt állunk. Eleget 
sírtunk már!. . .  No jó! Most szaladj 
haza. Rövidesen újra találkozunk.“ 
Szavainak sugárzó optimizmusa, az 
a biztos, természetes könnyedség, 
amellyel ezt mondja: rövidesen újra 
találkozunk — az olvasót azzal az 
erős hittel tölti el, hogy ez az ember 
valóban találkozni fog ismét a fiá
val, sőt ezen túl: fegyverrel kezében 
fogja végigharcolni a forradalmat. 
Úgy érezzük, hogy ennek az ember
nek, az i'yen embernek élni kell. És 
mégsem így történt. Gorikov Alekszejt 
elfogják, hátrakötözik erős kezeit és 
kivégzik. Az első pillanatban, az 
első megdöbbenésünkben szinte haj
landók volnánk számonkérni Gori
kov Alekszej életét, az írótól, igazság
talannak érezzük halálát, váratlan
nak és kegyetlennek. Ha rajtunk ál
lana — éreztük egy pillanatig —, mi

élve hagytuk volna ezt a bátor for
radalmárt. De ez a következtetés, 
amely felé Gorikov Alekszej váratla* 
halálán érzett hökkenésünk első pil
lanataiban hajiunk, gyökerében hely
telen, burzsoá reflex erre az ese
ményre. A megdöbbenés, csalódott
ságunk, elkeseredett dühünk, mind
ez jogos: de nem az íróval szem
ben. Aki az írótól kéri számon Go
rikov életét, az nem érti meg, nem 
akarja megérteni az osztályharc ki- 
éreződését, általában és különösen a 
bolsevikok súlyos harcát, ennek a 
harcnak a végsőkig, a legfájdalma
sabb áldozatokig, a legkegyetlenebb 
veszteségekig — de ugyanakkor leg
teljesebb győzelméig élesedő lükteté
sét, könyörtelenségét, erejét. Az osz
tályba^ nem középúton halad, ha
nem szélsőségesen, következetesen: 
vagy-vagy.

Gorikov halála a bolsevikok szem
pontjából, a forradalom szempont
jából nem szükségszerű, hiszen na
gyon sok forradalmár szökött meg 
az igazságtalan háború frontjairól s 
vészelte át az illegalitást — akár a 
regényben szereplő bolsevikok kö
zül is — és érte meg a forradalmat. 
Gorikov Alekszej halála nincs döntő 
befolyással a mozgalomra, a forrada
lom nélküle is győzedelmeskedett. 
De döntő befolyással volt Borisz 
életére. Apja halála, ennek hivatalos 
indokolása — „a hadszíntér önké
nyes elhagyása és káros kormány
ellenes propaganda“ — szükségsze
rűen eltávolította őt a februári for
radalom árulóitól, a háború folyta
tására uszító szociálforradalmárok- 
tól; megkönnyítette helyes tájékozó
dását a februári események káoszá
ból a bolsevikok felé. Nem véletlen 
az sem, hogy városukat, családi kör
nyezetét azért hagyta el, azért 
szökött meg, mert eszer iskolatár
sai el akarták venni és vétetni tőle 
az cpjáló kapott revolvert. Ez a re
volver. amely végig ott lapult Borisz 
zsebében, tulajdonképpen jelkepe 
annak a hatásnak, amelyet forradab
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már apja gyakorolt reá; szimbólu
ma a bolsevik apa erejének, harcos 
örökségének. S mindez, mint mélyep 
emberformáló példa, végigköveti a 
kis Boriszt nehéz útján. Gajdar 
megoldása: a harcos realizmus győ
zelme. Az ellenkező megoldás: az 
osztályharc élének lefaragását, lelom- 
pítását jelentené, — s ez Borisz 
fejlődésének burzsoá-romanlikus, 
misztifikált ábrázolásához nyitna 
ajtót.

Még egy mozzanatot szeretnék ki
emelni a regényből. A partizánok
hoz került Borisz igaz barátra talál 
a már őszülő, kevésbeszédű, bátor 
Csubukban, ebben a rettenthetetlen, 
nagyszerű bolsevikban. Csubuk ba
rátsága nagy hatással van Boriszra, 
bolsevik embertípust formáló hatás
sal. Egy alkalommal azt a megbízást 
kapják ketten, hogy a csapat sebe
sültjeit helyezzék el egy vörösökkel 
tartó parasztházban, s miután elvé
gezték feladatukat, a megbeszélt he
lyen csatlakozzanak csoportjukhoz. 
A vidéken ellenforradalmi csapatok 
tartózkodtak, úgyhogy igen nagy 
éberségre volt szükség. Miután a rá
juk bízott feladatot elvégezték, Csu
buk és Borisz egy kunyhóban rej
tőztek el, ahol végre kialudhatták 
magukat. Míg az egyik aludt, a má
sik őrködött a kunyhó előtt. Lélek 
se járt a vidéken, s a tapasztalatlan 
Borisz, engedve a csábításnak, lesza
ladt a völgyi folyóhoz megfürödni. 
őrizetlenül hagyta Csubukot. Most 
nézzük, mi lett ennek az első pilla
natra lényegtelennek látszó köteles
ségmulasztásnak a következménye. 
Boriszt a folyótól jövet elfogták a 
fehérek. Bevitték a parancsnokságra, 
de életét megmentették egy fehér 
hadapródnak az iratai, amelyek ka
bátjában maradtak. Elfogták Csubu
kot is, kínozták, verték. Borisz tud
ta, hogy mindezért őt terheli a fele
lősség. Az ő mulasztása következté
ben került Csubuk a fehérek kezére. 
Előbb egy hősies gesztussal akarta 
helyrehozni hibáját: be akarta val

lani a parancsnoknak, hogy ő nem
fehér hadapród, hanem vörös parti
zán — de hamar legyőzte magába* 
ezt a hasztalan nekibuzdulást. Ter
vet dolgozott ki a legapróbb részle
tekig, hogyan szabadítsa ki és szök
tesse meg barátját. Minden úgy ala
kult, hogy végre tudja hajtani tervét 
és ezzel jóváteheti hibáját. Sikere 
már-már biztosnak látszik, az ol
vasó idegfeszítő szorongatottsága 
kezd felengedni. És mégsem! C u- 
bukot váratlanul korábban végezték 
ki, mint ahogy ő erre számítolt és 
ezt a kivégzést végig kellett néznie 
Borisznak is. Legjobb barátja ki
végzését. Akinek halálát az ő hibá
ja, gondatlansága okozta! Boriszt 
égeti, marja a bűntudat. Ez az ön
vád marcangolja szökése közben s 
fojtogatja még akkor is, mikor visz- 
szakerül az övéihez.

Mi ennek a mozzanatnak a lénye
ge? Gajdar végigviszi egy mulasztás 
ábrázolását a lehető legsúlyosabb 
következményekig. Nem elégszik 
meg azzal, hogy Borisz tudatára éb
redt hibájának: vétkének nagyságát 
barátja kivégzésének borzasztó él
ménye égeti belé. Egy hibának a tel
jes feltárásáról van itt szó, az éber
ség hiányának drámai ábrázolásá
ról.

Nem minden mulasztás, hanyag
ság az éberség területén vezet ilyen 
súlyos következményekhez. De az 
éberség hiányának büntetlensége, 
következmények nélkül maradása 
csak mint lényegtelen jelenség, mint 
semmitmondó véletlen fordulhat elő. 
A szükségszerű, a lényeges az, hogy 
az éberség hiányának általában kö
vetkezményei vannak. Gondoljuk el 
a következőt: miután Borisz meg- 
fürdött, minden baj nélkül visszaju
tott a kunyhóhoz, anTelyben békésen 
aludt barátja. Könnyelműsége így 
semmi következménnyel nem járt vol
na: az egész epizód lényegtelen, sem
mitmondó maradna, a regény konkrét 
összefüggésében teljesen fölösleges. 
Valaki, akivel a regényről beszélget
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tem, így vetette fel a problémát: te
gyük fel, Borisz mulasztásának meg 
lenne a maga következménye, őt is, 
Csubukot is elfognák — de aztán 
mégis sikerülne Borisz terve és mind
ketten megszabadulnának. Mind az el
ső, mind a második megoldás a regény 
célkitűzése: a bolsevik ember kiala
kulása. Borisz fejlődése szempontjá
ból csak félmegoldás volna, középút. 
Opportunista ideológiát tükrözne: a 
mulasztásokat mindig helyre lehet 
hozni, következményeit el lehet ke
rülni, s ezért — megbocsáthatóak. 
Ez a megoldás művészileg sem álla- 
ná meg a helyét. Lényegileg — a re
gény összefüggéseit tekintve — egy 
öncélúan izgalmas epizóddá süllyed
ne ez az esemény, amelynek pozitív és 
negatív mozzanatai semlegesítenék

egymást. De Gajdar következetes 
Nem semlegesít, nem egyenlít ki, 
nem keres középutat: a lényegig ha
tol. Borisz (szempontjából — ha 
már elkövette a fenti mulasztást — 
szükségszerű a következmények 
ilyenfokú súlyossága. Csak ez a 
megoldás tükrözi vissza reálisan, tel
jesen az adott helyzet lényegét, ez 
világítja meg a partizánokkal har
coló gyermek fejlődését. Ezeket a 
súlyos élményeket, hibákat és har
cokat, gyöngeségeket és győzelmeket 
mindig a végső következményekig 
élezve ábrázolja az író: innen regé
nyének nagy feszültsége, innen az 
osztályharc ábrázolásának ereje, 
innen Borisz alakjának, bolsevikká 
alakulásának nagyszerű hitelessége.

Pándi Pál
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HÉTKÖZNAPOK HŐSEI

Színházi kultúránk területén ebben 
az esztendőben megtörtént a döntő 
fordulat. Színházaink a felszabadu
lás után felismerhetően két csoport
ra különüllek el. Az egyik csoportba 
tartoztak a fővárosi és vidéki ma
gánszínházak. Ezeknek működését az 
üzletszínházak gazdasági törvénysze
rűségeivel való küzdelem s ennek 
következtében a tervszerűtlenség, az 
elvi ingadozás, a megalkuvás jelle
mezte. A másik csoport a közületi 
színházakat foglalta magába, a drá
mai színházak közül a Nemzeti, a 
Madách és a később hozzájuk csat- 

I lakozott Belvárosi Színházat. Mind- 
| egyik közületi drámai színház meg

határozott kultúrpolitikai feladat 
l tervszerű teljesítését vállalta magára.

A Nemzeti Színház a magyar szín- 
I házművészet mértékadó színvonalá- 
I nak kialakítását, a Madách Színház, 

a szovjet színházak, a szocialista 
I színházlípus módszereinek alkalma-
■ zását, és kikísérletezését, a magyar 
t jogviszonyok között, a Belvárosi

Színház az új magyar drámairoda- 
I lom kifejlődésének elősegítését tekin- 
| tette főfeladatának. Ezeknek a szín

házaknak céltudatos működése szol- 
j gólt mintául a színházak döntő for- 
i dulatot jelentő államosítása után. 
I Ma már mindegyik színházunk sa- 
| játos profillal, meghatározott kultúr- 
[ politikai cél érdekében működik.

Egy évvel ezelőtt a Belvárosi 
[ Színház a nagypolgári ízlés kiszol- 
I gálója, a nyugati formalista színjá- 
I ték utolsó lellegvára volt Magyaror- 
I szágon. Elismeréssel állapíthatjuk 
I meg, hogy az új kommunista veze- 
B téssel működő színház bátran és he- 
I  lyos módszerrel kezdett vállalt fel- 
I  adatának megoldásához és jelentős
■ eredményeket ért el. Műsorának ten- 
Bgelyében fiatal magyar szerzők mai
■ témákat és mai problémákat tárgyaló
■ színdarabjait állította: a „Vetés“-!, 
B az „Idézés bünügyben“-t, és most a
■  „Hétköznapok bősei“-t. Ezenkívül

abból a helyes felismerésből kiin
dulva, hogy a színház dramatürgjai, 
rendezői és színészi munkája csak 
a szovjet példát követve, szovjet drá
mával való foglalkozás gyakorlatában 
fejlődhetik, műsorába iktatta a 
„Moszkvai jellemet“ két különböző 
szereposztásban is.

Az új magyar színdarabok kivá
lasztásánál és előadásánál a színház 
vezetőségének szembe kellett néznie 
a kísérletezéssel együttjáró, elkerül
hetetlen mélységekkel és veszedel
mekkel és a követendő módszert ille
tően elvi szempontból állást kellett 
foglalnia. Mik voltak ezek a nehéz
ségek és veszedelmek? Dramaturgiai 
téren először az új szerzők szakmai 
tapasztalatlansága. A kérdés itt úgy 
vetődött fel, hogy szabad-e tehetsé
ges fiatal szerzőknek értékeket fel
csillantó, de dramaturgiai szempont
ból fogyatékos, még kiforratlan mű
veit a nagyközönségnek bemutatni. 
A döntés úgy volt, hogy nemcsak 
szabad, hanem szükséges is, mert fia
tal szerzőink csakis a színházi gya
korlatban, a próbamunkák közben, 
a közönségre gyakorolt hatás meg
figyelésével sajátíthatják el a szüksé
ges szakmai készséget. Ennek az el
járásnak helyességét igazolta Mándy 
Évának szinte Ugrásszerű drámaírói, 
dialógusalkolói fejlődése a Vetéstől 
a Hétköznapok hőseiig.

Másodszor a színház vezetőségé
nek állást kellett foglalnia a mai 
témák első feldolgozásakor elkerül
hetetlenül felmerülő kísérőjelenségek 
kérdésében. Az új magyar színdara
bokkal szemben támasztott első, leg
fontosabb követelmény a pártos ál
lásfoglalás és ebből fakadóan a szín
darab konkrét, társadalomfejlesztő, 
magatartásalakító, cselekvésre irá
nyító mély hatása. Ez a mélyhatás 
a mai valóság problémáinak vissza- 
tükrözésével, művészi ábrázolásával, 
a belső rejtett összefüggések feltárá
sával érhető el. Törvényszerű a mai
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témák első feldolgozásaiban, hogy a 
politikai állásfoglalás gyakran szer
vetlenül cs anyagszerűtlenül, köz
vetlenül kimondott tételekben, ú. n. 
direkt politizálással jelentkezik, 
hogy a tartós mélyhatásra törekvést, 
az erős, hirtelen, de múló és felületi 
hatáskeresés pótolja, s hogy a való
ság belső problémáinak művészi áb
rázolása a valóság felszínén megre
kedt, csupán a külső jelentkezési 
formákat másoló vonások kevered
nek. Ezeknek  ̂ kísérőjelenségeknek 
elbírálásánál azonban élesen meg 
kell különböztetnünk kétféle törek
vést. Az egyik törekvés ideológiai el
tévelyedésből vagy politikai és mű
vészi rosszhiszeműségből, esetleg el
lenséges szándékból táplálkozik, s ez 
ellen a legélesebb harcot kell folytat
nunk. A másik törekvésből fakadó 
kísérőjelenségek jószándékúak és a 
jelen történelmi szakaszban szükség- 
szerűek. Az anyag megformálásával 
birkózó, tehetséges fiatal szerző fok- 
ról-fokra hatol a valóság jelenségei
nek fölszíne mögé, fokról-fokra sa
játítja el azt a készséget, hogy té
mából, magából bányássza ki a po
litikai mondanivalót, s ne a témát 
használja fel a kész politikai tétel 
illusztrálására. A Belvárosi Színház 
fölismerte, hogy a bemutatásra ki
választott darabok szerzői a szocia
lista realizmus felé, s nem ellenkező 
irányba törekednek s ebben a törek
vésükben a színháznak őket minden 
eszközzel segítenie kell.

A harmadik nehézség a színészek 
járatlansága a munkás- és paraszt
alakok megformálásában. A színház 
választhatta volna a puszta „tech
nikai átképzés“ útját. Nem ezt tette. 
Felismerte, hogy a szocialista rea
lizmus nem stílus, hanem helyes 
világnézet és emberi magatartás kö
vetkezménye. A színház munkamód
szereinek átalakításával, politikai 
nevelésével, a színészek és az üzemi 
dolgozók közti közvetlen szoros kap
csolat megteremtésével segítette elő 
a társulat minőségi változását.

Az eredmény a Hétköznapok hősei
megérdemelt sikere. Mándy Éva szín
darabjának fő érdeme, hogy nem
csak mai témát, hanem mai problé
mát is sJ ínpadra visz. Az új és a 
régi harcit nem általánosságban veti 
föl, hanem túlnyomórészben tipikus 
egyének belső küzdelmében. Alakáb
rázolás, helyzetmegragadás, szerkesz
tés és életes nyelv elmélyülő, mű
vészi munkán alapuló fejlődés ered
ményei. A politikai mondanivaló 
élményektől áíhevíteít s így hatása 
is éíményszerű. A mű még koránt
sem tökéletes, de magánviseli min
den mozzanatában az anyaggal való 
küzdelem, a drámaírói fejlődés érté
kének jegyeit. Ezt a megállapítá
sunkat a színdarab egyik dramatur
giai értékének, de ugyanakkor fogya
tékosságának elemzésével igazolhat
juk.

Mándy Éva helyesen ismerte fel, 
hogy a drámai alakot nem szabad 
statisztikusan ábrázolni. A drámai 
alaknak valahonnan el kell indul
nia és valahova, szükségszerűen, 
drámai összeütközésen keresztül el 
kell jutnia. Ezt az ellentétekben le
játszódó fejlődést kitűnően meg is 
valósítja egyik-másik mellékalakban, 
pl.: a pártmunkától húzódozó mun
kás figurájában. De nem tudta még 
megoldani a főhősben, a munkás
igazgató alakjában, aki nem válto
zik, nem fejlődik. Helyesen állított 
a főhős mellé pozitív és negatív ala
kokat, mint a párttitkárt és a főmér
nököt. Az is helyes, hogy a drámai 
összeütközés tetőpontján a munkás
igazgató, még a vele egy törekvést, 
képviselő párttitkárral is ellentétbe 
kerül. De hibás, hogy a negatív 
alakkal* a főmérnökkel való társa
dalmi viszonya nem változik és nem 
is változhat, níert a főmérnök krz 
déltől végig felismerhetően kívül is 
magánviseli a negatív vonásokat. A 
főmérnök változásának abban kel
lene állnia, hogy az objektív szak
ember álarca mögül feltárul az <1
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lenség. Az összeütközésnek a köz
ponti hős személyébe való helyezése 
és a cselekménynek a tengelybe ál
lított alakok változásán, fejlődésén 
keresztül történő kibontakozása, a 
következő lépés Mándy Éva dráma
írói fejlődésében.

A színház vezetőjének, Simon Zsu
zsának együttesformáló rendezése 
külön dicséretet érdemel. A rendezőt, 
a színészek játékát a színpadi sab
lonoktól való elszakadás és a való
ság elmélyülő tanulmányozása jel
lemzi. A színészeknek általába» si

került megszabadulnak a polgári 
színjátszás átkos örökségétől, az ön
hangsúlyozástól, az önérvényesüléstől 
és igyekeznek egyéni értékeiket a 
megformált alakokon keresztül érvé
nyesíteni. Az előadás azt is bebizo
nyította, hogy színházainkban a pró
baidőnek kétszeresre emelése ugrás
szerű minőségi változást eredménye
zett.

A Hétköznapok hősei bemutatója 
az új magyar dráma és színjátszás 
fejlődésének jelentős állomása.

Hon' Ferenc
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SZABAD A PÁLYA

Aki ma Magyarországon nyitott 
füllel hallgatja az ifjúság beszélgeté
seit, akár az iskolában is, de még 
sokkal inkább az üzemekben, a me
zőgazdasági gépállomásokon, étter
mekben, munkahelyre vivő vonato
kon, annak újra meg újra ugyanaz a 
beszédtéma üti meg a fülét: tervezett 
újítások, vitatott észszerűsítések, szü
lető találmányok. E téma körül 
kristályosodik ma az ifjúság köré
ben a legtöbb gondolat, de ha jól 
odafigyelünk, hát a legtöbb érzés, 
sőt a legtöbb sors is.

Anatoij Szurov Sztálin-díj;as szín
darabja, „Szabad a pálya“ ennek a 
jelenségnek sokkal szélesebb medrű, 
sokkal fejlettebb Szovjetúnió-beli 
megfelelőjét tükrözi, tehát a saját 
országát ismerő magyar néző szá
mára teljesen érthető, teljesen ott
honos.

De szabad-e arra számítanunk, 
hogy rohanó tempóban fejlődő or
szágunk olyan tökéletesen ismert 
terület a mindennapi színházlátoga
tó számára, amelynek ismerete se
gíti a szovjet valóság megértésében? 
Nem helyesebb-e inkább arra számí
tani, hogy a művészi erővel tükrö
zött, tipizált és konkretizált szovjet 
valóság a maga egyértelműbb tisz- 
tultságában rányitja a néző szemét 
az ezer esetleges külsőség mögé rej
tett saját hazai valóságunk lényegé
re? Szurov újító-darabjának isme
retében azt kell hinnünk, hogy ez 
az utóbbi várakozás inkább felel meg 
a reális kilátásoknak. Inkább segít 
a művészileg koncentrált és vélemé
nyezett szovjet élet a mi mindenna
pi valóságunkat megérteni, mint 
megfordítva.

Természetesen ez csak a közön
ségre vonatkozik. Színésznek és ren
dezőnek elmulaszthatatlan kötelessé
ge, a hazai valóság tanulmányozásá
val kézzelfoghatóvá tenni önmaga 
számára az alakot és konfliktusát, 
a már megvalósult hazai életformán

keresztül eljutni a szovjetemberek
életének — számunkra jövőbe utaló 
— konkrét megértéséhez és elejét 
venni annak, hogy a hús-vér szovjet 
darab, mint spekulatív konstrukció 
jelenjék meg a magyar színpadon.

Két nálunk már ismert és két, ná
lunk még ismeretlen szovjet színda
rab kínálkozik összehasonlításra, 
amikor a „Szabad a pálya“ irodalmi 
helyét keressük. Simonov „Idegen 
árnyék“, Szofrónov „Moskvai jel
lem“, Kornejcsuk „Csillag tárna“ 
(Makár Dubrava) és Romasov „Ha
talmas erő“ c. darabjai. A közös vo
nás: valamennyiben a régi és új 
harcát látjuk a kommunizmus felé 
haladó szocialista társadalomban, 
tipikus szovjet környezetben, harcot 
a kommunizmus gyorsabb vagy las
súbb eléréséért egy-egy körülhatárolt 
konkrét eseten lemérve. A lényeges 
különbség a szerint áll elő, hogy még 
folyamatban levő osztályharccal 
van-e dolgunk, vagy olyan társadal
mi környezetben történik-e a cse
lekmény, amelyben osztályellentétről, 
osztályok közötti harcról már nem 
lehet szó, tehát egy és ugyanannak 
az osztály érdeknek a helyesebb 
vagy helytelenebb felfogása, igaz 
vagy hamis képviselete az egyéni 
(természetesen tipikusan egyéni) fej
lettség különböző 1'oka hozza létre a 
konfliktust. Az előbbi csoportba az 
említettek közül csak az „Idegen ár
nyék“ tartozik. Itt játszik közvetle
nül közre az osztályharc abban a 
formában, ahogyan a Szovjetúnió- 
ban egyedül lehetséges: a külföldi 
imperialista környezet beavatkozása 
formájában. Az „Idegen árnyék“ 
Okunyov nevű figurája amerikai 
kém. Az ő fellépésével idegen árnyék 
esik a napsütéses szovjet életre. De 
a drámai konfliktus mégsem a szov
jet élet megütközése az imperiali;: 
mussal, hanem az egészséges, gyors 
ütemben a kommunizmus felé ha 
ladó szovjet élet összecsapása az
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idegen világ árnyékában felburjánzó 
belső elmaradottsággal, a már túl
élt oszlálytársadalom káros marad
ványaival, ami Szimonov darabjá
ban annál is élesebb konfliktushoz 
vezet, mivel ez a dudva a leghala
dóbb tudós lelkében élősködik.

A többi említett darabban a kül
földi osztályellenségnek ilyen közvet
len beavatkozását nem látjuk. Itt 
tisztán szovjet környezetben folyik a 
harc. A dudva, amelyet a darab fo
lyamán kigyomlálnak, idegen ár
nyék közvetlen hatása nélkül bur
jánzik fel.

„Szeretném megérni a kommuniz
mus korát“ — mondja Makár Dub- 
rava, a „Csillag tárna“ hatvanéves 
bányászhőse. Veje, Pável, a bánya
igazgató pedig ezt feleli: „Hol ta
lálsz mifelénk akkora bolondot, aki 
ne akarná megérni a kommuniz
must ?“ És ez a két ember, aki eny- 
nyire nyilvánvalóan egy véleményen 
van a legfontosabb alapkérdésben, 
mégis súlyos küzdelmet vív egymás 
ellen a darab folyamán, igen fontos 
közérdekű ellentétek miatl.

Drámai összeütközés, mégpedig tel
jes feszültségű, kemény drámai ösz- 
szeütközés, olyan emberek között, 
akiknek alapvető történelmi érde
keik, osztályérdekeik objektiven azo
nosak: új dolog a dráma történeté
ben. Három évezred óta követhet
jük a dráma útját és kétséget kizá
róan megállapíthatjuk, hogy a drá
mai konfliktusok gyökere mindig 
az osztályharc volt. Még ott is, ahol 
a szembenálló felek egy és ugyan
ahhoz az osztályhoz tartoznak, ösz- 
szí ütközésüket mégis az osztályharc 
okozza. Hamlet nemcsak családi el
lentétek miatt, nem is holmi ,,ödi- 
pusz-komplekszus“ miatt kerül any
jával és moslohaapjával összeütkö
zésbe, hanem elsősorban a királyfi 
új osztályorientációja miatt. Minden 
egyéb ezen az alapvető ellentéten 
épül fel, akár tudják ezt a szerep

lők, akár nem. Ugyanígy meg lehet 
találni a rabszolgatársadaloui, a feu
dális, vagy a polgári társadalom min
den realista színdarabjában — ha 
itt-ott nagyon elrejtve is — az osz
tályharcot, mint a drámai konflik
tus alapját.

A Szovjetúnióban e tekintetben is 
olyan új helyzetet látunk, amilyen
nel az emberiség még nem találko
zott. .. az összes kizsákmányoló 
osztályokat likvidáltuk. Mf gmaradt
a munkásosztály. Megmaradt a pa
rasztok osztálya. Megmaradt az ín- 
teiligencla“ — mondta Szitáin a
Szovjetúnió alkotmánytervezetéről 
tartott beszédében. Ezek között az 
osztályok, illetve rétegek közölt 
nincs osztályharc, nincsenek olyan 
ellentétek, amelyekből a napjainkban 
játszó szovjet darab drámai kon
fliktusa előállhatna. Honnan szárma
zik tehát a drámai konfliktus ezek
ben a színdarabokban?

Az „Idegen árnyékában, mint lát
tuk, a nemzetközi méretekben je
lentkező osztályharc idézi elő a kon
fliktust —• igaz ugyan, hogy az osz
tálynélküli társadalomban élő em
berek között.

De a Madách Színház újdonsága, 
a „Szabad a pálya“, nem külföldi be
avatkozásról szól. Igaz, Krutyilin 
mérnöknek épúgy, mint a „Hatal
mas erő“ bürokratájának legsúlyo
sabb negatív tulajdonsága a kozmo- 
politizmus, a nyugat előtt való haj
bókolás, saját népe erejének lebe
csülése. De ezek mégsem megvásá
rolt kémek, vagy kártevők, hanem 
a saját tábor gyönge, fejletlen, meg
tévedt emberei, akiket a karrier vá
gya szédített meg; visszaszorítva arra 
a csekélyebb működési körre, ame
lyet gyönge tehetségük és jellemük 
mellett is be tudnak tölteni, még 
hasznos tagjaivá is válhatnak a szov
jet társadalomnak.

Vaszilij Makárov, a kiváló fiatal 
színész, aki a moszkvai Gorkij-szín-
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házban a darab legpozitívabb alak
ját, Szibirjákov mozdonyvezetőt 
játssza, ezt írja szerepéről a Szov- 
jetszkoje Iszkussztvóban: „Az én 
Szibirjákovom erősen hiszi, hogy a 
leghelyesebb magatartás az elvszerü 
magatartás. Ezért bocsátkozik harc
ba, azokkal, akiknek „nem sürgős“ 
a kommunizmus, akik, mint kor
hadt talpfák feküsznek keresztben az 
álomképünk felé vezető úton. „A 
pártszerű lelkiismeret és becsület 
késztette Szibirjákovot arra, hogy 
visszautasítsa a jutalmat (amellyel 
el akarják téríteni meggyőződésétől) 
és egy álmatlan éjtszaka után neki
üljön megírni élesen bíráló cikkéi... 
Az egyszerű mozdonyvezető orszá
gos méretekben gondoskodik hazája 
érdekeiről.“

Hát Kondrátyev vasútigazgató, aki 
Krutyilin hatása alatt szembehelyez
kedik Szibirjákov újító terveivel, ta
lán tudatosan a hazája érdekei ellen 
akar cselekedni? Dehogy! Épúgy, 
Mint Pável a „Csillag tárnádban, ő 
is azzal áltatja magát, hogy hazáját 
szolgálja és meg akarja érni a kom
munizmust. Mégis „mint korhadt 
talpfa“ fekszik a kommunizmus út
jában. De az egyik (Szibirjákov 
Szurovnál, Makár Kornejcsuknál) a 
harcos kommunista öntudat magas 
fokára jutott el, míg a másik (Kon
drátyev, illetve Pável) fejlődésében 
visszamaradt, előnjms életkörülmé
nyeitől csábíttalva, kispolgári kon
zervativizmusba süllyed, a vállán 
nyugvó nagy egyéni felelősséget és 
kezdeti nagy egyéni eredményeit 
összetéveszti a rábízott közintézmény 
egyéni birtoklásával.

Ez a különbség okozza a konflik
tust, innen ered a drámai feszültség.

Felületes gondolkodással azt lehet
ne hinni, hogy ez a feszültség nem 
lehet olyan nagy, olyan drámai, 
mintha az osztályharc okozta érdek
ellentétekből fakadna. A tapasztalat 
mást mutat. Á harc ezekben a szov

jet drámákban igen keményen fo
lyik és egyáltalán nincs személytelen 
jellege. M inden egyes ember a maga 
boldogságáért is harcol, amikor az 
elvért harcol, mert ebben az új tár
sadalomban, a kommunizmus küszö
bén álló szocialista társadalomban 
nincs elvtelen egyéni siker, társada
lomellenes egyéni „happy end“, 
csak akkor boldogul az egyén, ha a 
köz ügyét előreviszi. Az egyéni pro
blémák megoldása széiválaszthatatla- 
nuí összeolvad a közösség problémái
val.

Ezért -figyel fel Fagyéjev annyira 
érzékenyen a „Moszkvai jellem“ és a 
„Hatalmas erő“ közös kompozíció
beli hibájára: arra, hogy a szerep
lők egyéni konfliktusa és a közér
dekű konfliktus egymástól függetle
nül, a színdarab két különböző ré
szében oldódik meg. Fagyé jev hang
súlyozottan követeli, hogy a színda
rab minden részletkonfliktusa egyet
len főkonfliktusba torkoljon.

Szurov darabja ennek a jogos kö
vetelménynek teljesen eleget tesz. 
Szibirjákov egész egyéni sorsa, sze
relme Lénával, Kondrátyev vasút
igazgató családi békéje, hivatali pá
lyája és a Párthoz való viszonya egy
részről, Krutyilin bukása, egyéni 
piszkos kis karrierhajhászásának 
csődje és a Párt megszabadulása a 
besurrant káros elemtől másrészről 
— mind akkor és azáltal dől el, ami
kor a Szibirjákov-brigád újító terve 
diadalmaskodik. A dráma kettős jel
legének dialektikus egyesülése hiány
talan.

Sőt úgy hisszük, hogy kissé túl
zottan hiánytalan. Az említetteken 
kívül még ugyanígy és ugyanakkor 
oldódik meg Drozdov mozdonyterve 
ző régóta vajúdó problémája és két 
ifjúmunkás egy-egy nagyértékű talál
mányának ügye. Egymástól lényegé
ben függetlenül futó, habár társa
dalmilag összetartozó, hasonló tar 
talrnú problémáknak ilyen hajszát

1038



pontos összetalálkozása a drámai hi
telesség rovására megy, vagy legalább 
is kiütközik a műfajból: vígjátéki 
kompozíció, komoly dráma konflik
tusához. A rendezésnek természetesen 
az lett volna a feladata, hogy a szá
laknak ezt az összefutását minél ke- 
vésbbé sematikusan vigye a szín
padra. Sajnos azonban, épp itt vált 
a rendezés kissé gépiessé.

A darab fordulópontja ott van, 
ahol a vasútigazgató felesége, Szóf- 
ja, az igazgató elpolgáriasodásának 
legfőbb — látszólagos — haszonél
vezője hirtelen kitör a maga által 
önmaga körül épített giccses madár- 
kaliíkából és megtalálva régi kom- 
szomolka-énjét, maró öngúnnyal zúz
za szét a nemlétező osztályhelyze
tére rakott bösendorfer-zongorás, 
bakkara-kristályos, whiteladys „fel
építményt“. Dayka Margitot ebben 
a jelenetben sokan „csehovinak“ ta
lálták. Valóban az is volt — amit a 
nyugati dekadencia kismóricai „cse- 
hovi“ alatt elképzelnek. Majdnem 
olyan „csehovi“ volt, mint egy-két 
évvel ezelőtt, amikor egy másik 
színházunkban Csehov „Három nő
vérkét játszotta. Erről a különben 
kitűnő művésznő természetesen nem 
nagyon tehet. Neki rendezői és dra
maturgjai nyilván így magyarázták 
Csehovot és, sajnos, úgylátszik, így 
valahogy magyarázták Szurovot is.

Dayka Margit feladata az lett vol
na, hogy egész idő alatt, a kispol
gári eltorzulás mögött is érezze és 
éreztesse a dolgozó, sőt „országos 
m íretekben“ gondolkodó szovjet 
not. A nézőnek meg kellett volna 
érteni», hogy Szófja és Lena — 
Kondrátyev lánya előző házasságá
ból és Szibirjákov társa az újítás 
kidolgozásában — egy és ugyanaz 
az embertípus, csak az egyik átme
netileg kizökkent a pályájából, hogy 
a döntő pillanatban visszataláljon. 
Igaz: ehhez Dayka Margitnak na
gyobb segítséget kellett volna kap

nia Tolnay Kláritól, akinek egye
nes úton járó komszomolkája époly 
kevéssé volt meggyőző, mint a má
sik, a tévelygő. Pedig a szerző a 
Lena alakját játszó színésznőnek 
nagy segítséget ad: megmutatja a 
komszomol-titkárnő egyetlen ingado
zó pillanatát, amely helyesen fel
fogva és helyesen játszva csak még 
jobban aláhúzná az egyébkénti szi
lárdságát — feltéve, hogy a színész
nő játékából ez a komszomoli szi
lárdság nem hiányzik.

Lehotay Árpád szerepének, Kond- 
rátyevnek az értelmezésénél a ren
dezők (Barla Zsuzsa és Pártos Géza) 
elfelejtették éreztetni, hogy ő a kom
pozíció centrális figurája, az a bizo
nyos „középső ember“, akiről Aris
toteles ír. Ez lehet az egyik oka 
annak, hogy Lehotay, aki már má
sodszor találkozik ezzel a típussal 
(hiszen a „Moszkvai jellem“ föalak- 
ja sok vonásában megegyezik Kond- 
rátyevvel) most második nekifutás
ra sem ért célhoz. És mégis ettől a 
színésztől várjuk, hogy legközelebbi 
alakításában ép ő fogja közelebb 
hozni hozzánk a szovjet darabok 
hőseit és problematikáját, mert úgy 
érezzük, hogy nagy érzékkel és ter
mékeny művészi érdeklődéssel vizs
gálja hazai új embertípusainkat és 
kialakuló életformáinkat.

A rendezésé a felelősség azért is, 
hogy Pécsi Sándor Rubcov akadé
mikusa a kitűnő eszközökkel és 
nagy színészi tudással rajzolt külső 
alatt mégsem tudott gyökeret eresz
teni a szovjet valóságba, hanem va
lahogy társadalmon kívül lebeg, 
mint a „rezonőr“ egy multszázadbeli 
darabban.

De a fiatal rendezők rovására be
jelentett sok reklamáció ne feledtes
se el igen komoly érdemeiket. A da
rabválasztásért a színház vezetősége 
minden elismerést megérdemel. A 
Madách Színház kis színpadán, újon
nan alakult együttessel, tapasztala-
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tokban még nem gazdagon, ilyen 
hiányosságaiban is megkapó és a 
mü kiválóságát megéreztető előadást 
létrehozni igen dicséretes eredmény. 
De itt az ideje annak, hogy a szov
jet drámairodalom kitűnő alkotásai
nak színrehozásában mutatkozó ko
moly hiányosságokat többé ne ken
jük el és ne okozzuk ezzel azt, hogy

a közönség az előadások gyengesé
geit hallgatólag a művek rovására 
írja.

A szovjet művek méltó színrehozása 
olyan feladat, amelyre minden szín
házunknak fel kell készülni. A 
Madách Színháztól és fiatal vezetői
től e téren különösen sokat várunk.

Háu Giju’n
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