
Szerkesztőbizottság 
DARVAS JÓZSEF  
LUKÁCS GYÖRGY 
ORTUTAY GYULA

Szerkeszti 
VÉRTES GYÖRGY

V. É V F O L Y A M





Forum
Szerkesztőbizottság
DARVAS JÓZSEF 
LUKÁCS GYÖRGY 
ORTUTAY GYULA

Szerkeszti 
VÉRTES GYÖRGY

T A R T A L O M

1950

V. É V F O L Y A M  

ELSŐ FÉLÉV



H'002í>
KÖLTEMÉNYEK

M. E m i n e s c u :  A proletár ( L a j t h a  G é z a  fordítása) ........................  36
M. E m i n e s c u :  A tegnapokkal fogy az élet ( D z s i d a  J e n ő  fordítása) 96
M. E m i n e s c u :  Kint megremeg a nyírfaág ( D z s i d a  J e n ő  fordítása) 97
J u h á s z  F e r e n c :  A sóskúti kilátón .............. ............................................... 103
J u h á s z  F e r e n c :  Bia, 1949................................................................................. 104
J u h á s z  F e r e n c :  Csipke Gáspár honvéd .....................................................  187
J u h á s z  F e r e n c :  Földosztás ............... . . ..................................................'. 271
J u h á s z  F e r e n c :  Lehullott a cseresznyefa virága .....................................  353
G e l l é r t  O s z k á r :  örökké fiatalon .............................................................  13
G e l l é r t  O s z k á r :  A végső repülésre .........................................................  14
G e r e b l y é s  L á s z l ó :  Ballada ................................................. ......................  81
H e g e d ű s  Z o l t á n :  Oda a fővároshoz .........................................................  193
N. H i k m e t :  A ti kezetek és az ő hazugságuk ( S o m l y ó  G y. ford.).. 259
K is  F e r e n c :  Életemből .................... ............................ ...................................  213
K u c z k a  P é t e r :  Otthon ...............................    172
K u c z k a  P é t e r :  Ajándék ...........   334
L ő d i  F e r e n c :  Számadás ...........................................................  366
A. M i c z k i e v i c z :  Két szonett ( G á s p á r  E n d r e  fordítása) .............. 89
F. N a g y  L á s z l ó :  Átkelés a Dunán .............................................................  50
F. N a g y  L á s z l ó :  Vadászok ..................................... ...................................  281
F. N a g y  L á s z l ó :  Harc és ének .....................................................................  371
L. P e r v o m a j s z k i :  Magyar rapszódia ( G á s p á r  E n d r e  fordítása) 161
S o m l y ó  G y ö r g y :  Van hazám .....................................................................  341
S z ü d i  G y ö r g y :  Felszabadulás .....................................................................  179
T a k á c s  T i b o r :  Esztergom-tábor .................................................................  376

ELBESZÉLÉSEK

Sz. B a b a j e v s z k i j :  A fontos dátumok .....................................................  204
D é k á n y  K á l m á n :  Tizenegyedik nap ......................................................... 182
D é r y  T i b o r :  A tanár ..................................................................................... 15
G e r a G y ö r g y :  A nagy példa nyomában .....................................................  354
K am  jé n  I s t v á n :  Embervásár .....................................................................  299
M á t y á s  F e r e n c :  A gépállomás ............ ....................................................  197
P a l o t a i  B o r i s :  „Aáinden a mienk” .......................... ......................... ... 344
S z a b ó  P á l :  A polka ............................................................................................  105
T h u r y  Z s u z s a :  Két katona .........................................................................  189
V e r e s  P é t e r :  Aratósztrájk ............................................................................. 283

TANULMÁNYOK

A n d i c s  E r z s é b e t :  „Kezedben tartod a békét” .............. ................... .. 26 j
B o l d i z s á r  I v á n :  Függetlenségünk, békénk őre: a Szovjetunió .......... 165 '
D a r v a s  J ó z s e f :  1945. február 13................ ..................... ...........................  75
D a r v a s  J ó z s e f :  Irodalmunk kérdéseiről ....................... ...........  ..........  274
G o r k i j :  L e n i n r ő l  ............................... . ......................................................  3
I l l é s  B é l a :  Térképek ......................................... : . . . . ..............................  •• 155
I l l é s  B é l a :  Rákosi lámpái ............................................................................  33!
F. J e n s e n :  Az új kínai kultúra ............................................................. 39
H a v a s  E n d r e :  Illés Béla, a regényíró ........................................... .............  372
K e l e m e n  J á n o s :  Néhány verskötetről ................................. ...................  368
P. N e r u d a :  Amerikai az a világ, amelyet nekünk kell felépítenünk.... 83
O r t u t a y  G y u l a :  Adám Miczkiewicz ........• • • ........................ ................. 90
P. P a c u r a r i u :  Mihail Eminescu ....................................................................  98



R é t i  L á s z l ó :  Május 1.........................................................................................  251
S z a b ó  P á l :  Szabadság ...........   173
T á n c z o s  G á b o r :  A dolgozó ifjúság szövetsége ...................................... 335

MAGYAR VALOSAG

B o l d i z s á r  I v á n :  Kínaiakkal a Galyatetőn .................................................. 304
B o l d i z s á r  I v á n :  Cukorkagyárban .............................................................. 377

JELSZAVAK ES TÉNYÉK

A. M o s e n s z k i j :  Embergyűlölők .................................................................. 387
Gy. V a s s a i l s :  Politikai vita az atomok körül .............................................. 114
V ' Az irodalmi kritika ellaposítása ellen .............................................................  310

SZEMLE

B o l d i z s á r  I v á n :  Három februári évforduló ..........................................  135
B ó k a  L á s z l ó :  A magyar-szovjet barátság hónapja . .‘.......................... 314
B ó k a  L á s z l ó :  Petőfi és Arany a könyvnapon .......................................... 390
E r d e i  F e r e n c :  A „Századok” 1948. évi kötete .....................................  226
K o r o l o v s z k i  L a j o s :  Churchill szocialistái ............    13!
P e r é n y i  I m r e :  A Szovjetunió építészete — a szocialista társadalom

építészete .........................................................................................................  220
S ő t é r  I s t v á n :  Eletöröm és új emberiség (Gorkij: Életem) .................. 52
S z e g ő  I v á n :  Obrazcov ...................................................................................  318
*** : A szovjet irodalom új sikerei felé .........................................................  215

KRITIKA

Könyvekről

A c z é !  T a m á s :  Egry Irén- A gyár felébred .....................................    398
B e n j á m i n  L á s z l ó :  Zelk Zoltán: A hűség és a hála éneke ..................  68
B ó k a  L á s z l ó :  Jurij German: Történetek Dzerzsinszkij életéből ......  145
D e b r c c z e n i  F e r e n c :  Aczél Tamás: Vihar és napsütés .................  248
E r d e i  S á n d o r :  Veres Péter: Három nemzedék. I. Szolgaság .............. 393
E r d ő s  P é t e r :  A hivatal packázásai   ...................................... ............ 404
H a v a s  E n d r e :  Hunyady József: Elsüllyedt ország .................................. 70
H e g e d ű s  G é z a :  Iljin-Szegal: Hogyan lett az ember óriás .................. 147
L á s z l ó  I m r e :  Kamjén István: Mihály ....................................................  401
M á t h é. L y d i a :  Illyés Gyula: Két férfi ..........................    406
M á t h é  L y d i a :  Czibor János: Gábor Áron ..................................................  408
M é s z á r o s  V i l m a :  Racine összes drámai művei .................................. 231
R. L.: Sz. Misztiszlavszkij: Tavaszi madár a varjú .........................................  324
S o m l y ó  G y ö r g y :  Azsajev: Távol Moszkvától . ....................................  141
Z o l t a y  D é n e s :  A. I. Herzen: Válogatott filozófiai tanulm ányok............  137
Z o l t a y  D é n e s :  A szabadság énekei .........................................................  321

Színház, film

E r d e i  S á n d o r :  Nyári zápor .........................................................................  225
F o g a r a s i  B é 1 á n é : Dzsomár szőnyege ...............   150
F o g a r a s i B é 1 á n é : Villa a mellékutcában ...............................................  240
H á y G y u l a :  Ellenségek ............................................................... .....................  62
K o v á c s  A n d r á s :  Ludas Matyi ..................................................... : .........  245
V é c s e y  G y ö r g y :  Filméposz a Sztálingrádi csatáról .............................. 242
V é c s e y  G y ö r g y :  Becsületbíróság .................................................. . . . . .  326



NÉVMUTATÓ

Aczél Tamás 398 
Andics Erzsébet 261 
Sz. Babajevszkij 204 
Benjámin László 68 
Boldizsár Iván 131, 165, 304, 377 
Róka László 145, 314, 390 
Darvas József 75, 274 
Debreczeni Ferenc 228 
Dékány Kálmán 182 
Déry Tibor 15 
Dsida Jenő 96, 97
M. Eminescu 36, 96, 97 
Erdei Ferenc 226 
Erdei Sándor 225, 393 
Erdős Péter 404 
Fogarasi Béláné 150, 240 
Gáspár Endre 89, 161 
Gellért Oszkár 13, 14 
Gera György 354 
Gereblyés László 81 
Gorkij 3
Havas Endre 70, 372 
Háy Gyula 62 
Hegedűs Géza 147 
Hegedűs Zoltán 193
N. Hikmet 259 
Illés Béla 155, 331 
F. Jensen 39
Juhász Ferenc 103, 104, 187, 271, 
Kamjén István 299 
Kelemen János 368 
Kis Ferenc 213

Korolovszky 131
Kovács András 245
Kuczka Péter 172, 334
Lajtha Géza 36
László Imre 401
Lődi Ferenc 366
Máthé Lydia 406, 408
Mátyás Ferenc 197
Mészáros Vilma 231
A. Miczkiewicz 89
A. Mosenszkij 387
F. Nagy László 50, 281, }7i
P. Neruda 83
Ortutay Gyula 90
F. Pacurariu 98
Palotai Boris 344
Perényi Imre 220
L. Pervomajszki 161
Réti László 251, 324
Somlyó György 141, 259, 341
Sőtér István 52
Szabó Pál 105, 173
Szegő Iván 318
Szüdi György 179
Takács Tibor 376
Tánczos Gábor 335
Thury Zsuzsa 189
Gy. Vassails 114
Veres Péter 283
Vécsey György 242, 326
Zoltay Dénes 137, 321
V  215, 310



FORUM
IRODALMI. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

DARVAS JÓZSEF. LUKÁCS GYÖRGY. ORTUTAY GYULA 
SZERKESZTI: VÉRTES GYÖRGY

SZERKESZTŐSÉG: V., EAJCSY-ZSILINSZKY-ÜT 34. TELEFON 111—443 
SZERKESZTŐSÉGI ÓRÁK: HÉTFŐN D. F 11-12 IG. CSÜTÖRTÖKÖN D U. 4-5 IG 

KÉZIRATOKAT NEM ŐRZŐNK MEG ÉS NEM ADUNK VISSZA.
EGY SZÁM ÁRA: 5.— Ft.

ELŐFIZETÉSI ÁRA: lU ÉVRE 9 Ft, V* ÉVRE 18 Ff, 1 ÉVRE 36 Ft,
KIADÓHIVATAL: V., BAJCSY-ZSIL1NSZKY-ÜT 78. SZ. -  TELEFON: 120—040.

129—480.
ELŐFIZETÉSI ÜGYBEN FELVILÁGOSÍTÁS ÉS REKLAMÁCIÓ: 

BUDAPEST VI., SZTÁLIN ÜT 25. TELEFON: 427—190.
CSEKKSZÁMLA: 61.014 

1950. JANUÁR
KÜLFÖLDI ELŐFIZETÉSEK A KÖVFTKEZÖ HELYEN ESZKÖZÖLHETÖK: 

Romania: Difuzarea Garlilor si Ziarelor Maghiare — Magyar Könyv 
és Lapterjesztő: Bucuresti III., Strada Crislian Teli 16.

Angol nyelvterület: CoMet‘s Subscription Departement 
40. Great Russel Str. London W. C 1.

T A R T A L O M

Gorlkij Leninről ..........................................................................................  3
Gellért Oszkár: Örökké fiatalon (vers) ..................................... ..................... 13
Gellert Oszkár: A végső repülésre (vers) ............................................ . 14
Déry Tibor: A tanár .............................. t ......................................................  15
Mihail Eminescu: A proletár .........................................................................  36
F. Jensen: Az új kínai kultúra................................................. ....................... 39
F. Nagy László: Átkelés a Dunán (vers) ....................................................... 50

SZEMLE

Sötér István: Életöröm és új emberiség .....................................................  52
Háy Gyula: Ellenségek ...................................................................................  62

KRITIKA

Benjámin László• Zelk Zoltán: A hűség és háila éneke .................................  68
Havas Endre: Iiunyady József: Elsüllyedt ország ........................................  70

MAGVA*
TOOMÁHYOS 
AKADÉMtA 
KÖNYV TARA



Felelős szerkesztő: Vértes György.

Kiadásért felel az Állami Lapkiadó N.V. vezérigazgatója.

62.50. Hungária Hírlapnyomda Budapest. V.. Bajcsy-Zsilinszky-út 34. 

Felelős: Daka István



GORKIJ LENINRŐL

Vlagyimir Lenin meghalt.
Még ellenségei táborából is becsületesen elismerik némelyek: Lenin

ben olyan embert veszteti el a világ, , aki minden vele egykorú nagy ember 
közül a legmarkánsabban testesítette meg a zsenialitást” . ..

Az ő alakját megrajzolni — nehéz feladat. Lenin külsőleg egészen a 
szavaiban ólt, úgy ahogy a hal a pikkelyeiben, egyszerű és egyenes volt, 
miként minden, amit mondott.

Heroizmusa csaknem teljesen nélkülözte a külső ragyogást, heroiz- 
musa — egy derék orosz értelmiségi forradalmárnak Oroszországban nem 
ritka, szerény, aszketikus mozgékonysága volt, akinek m eg ing adh altat 1 an 
meggyőződése, hogy lehet a földön szociális igazság, olyan embernek 
hősiessége, aki lemondott az élet örömeiről az emberek boldogságáért való 
nehéz munka kedvéért.

Amit kevéssel a halála után írtam róla, nyomott lelkiállapotban, azt 
sietve és rosszul írtam; volt amit nem írhattam meg, remélem, teljesen 
érthető tapintatból. Éleselméjű és bölcs volt ez az ember, már pedig „a sok 
bölcseségben — sok a bánat“.

Messze előre látott és amikor 19 és 21 közt egyes emberekről gondol
kodtunk, beszélgettünk, nemritkán csalhaitatlanuil előre kitalálta, milye
nek lesznek néhány év múlva. Nem mindig voltam hajlandó hinni oz ő 
előrelátásában és nem egyszer bántott is, de sajnos, nem kevés ember iga
zolta az ő szkeptikus jellemzését. Róla szóló emlékezéseim, azonkívül, 
hogy rosszul vannak megírva, nem is következetesek és bosszantóan 
hiányosak. A londoni kongresszusnál kellett kezdenem, azoknál a napok
nál, amikor Vlagyimir Iljics előttem állt, kitűnően megvilágítva egyesek 
kételyeitől és bizalmatlanságától, mások nyilvánvaló ellenségeskedésétől, 
sőt gyűlöletéből.

ímet, testileg máT nincs közöttünk, de hangja egyre hatalmasabban és 
győzedelmesebben kiált az egész világ dolgozóihoz; már nincs olyan eldiu- 
gott sarka a földnek, ahol ez a hang a forradalom, az új élet, az emberi 
egyenlőség új világának lángjára ne loibbantaná a dolgozó népek akaratát. 
Egyre több meggyőződéssel, szilárdsággal, egyre több eredménnyel mun
kálkodnak Lenin tanítványai, erejének örökösei a nagy művön.

Lelkesített világosan szembetűnő életakarata és az a gyűlölet, amely- 
lyel az élet ocsmányságai iránit viseltetett, csodáltam fiatalos tüzét, amely 
ott izzott minden cselekedetében. Álmólkodtam emberfeletti munkaképes
ségén. Mozdulatai könnyűek, ügyesek és pontosak voltak, de az erős tag
lejtések is teljesen összhangban álltak beszédével, amely ugyanilyen szűk
szavú, de gazdag tartalmú volt. És mongolvágású arcában égtek és játszot
tak éles szemei, szemei ennek a fáradhatatlan harcosnak, aki az élet gyötr 
rclmoi és hazugságai ellen küzdött. Églek, összehúzódva, hunyorgatva, gú
nyos nevetéssel vagy gyűlölettől lobogva. Szemeinek villogása még gyúj- 
tóbbá és világosabbá tette beszédét.

Néha úgy láiszott, mintha lelkének féktelen energiája szikraiként vá
gódna ki szeméből és szavai, melyeknek minden szótagját ugyanaz az 
energia feszítette, villámlottaík a levegőben. Szavai mindig a valóság testi 
érzetét keltették vitathatatlanul.
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Szokatlan és ritka dolog volt, ha Lenint Gorkij parkjában láttuk sétálni 
— alakjával annyira összeforrt annak az embernek a képe, aki egy hosszú 
asztal végén ül és fel-felnevetve egy kormányos éles, villogó szemeivel biz
tosan és gyakorlottan vezeti az elvtársak vitáit, vagy fejét hátra vetve, vilá
gos, súlyos szavakat mond az emelvényről az elcsitult tömegek, az emberek 
sóvár, igazságot szomjazó szemeibe.

Szavai mindig az acélforgácsok hideg ragyogására emlékeztettek.
Csodálatos egyszerűséggel formálódott ki ezekből a szavakból a való

ság művészien csiszolt alakja.
Természetében volt a szenvedély, de nem a játékos kapzsi szenve

délye; Leninnél olyan szellemi frisseségben jelentkezett, amilyen csak ab
ban az emberben található, aki rendületlenül hisz küldetéséiben, aki mé
lyen és teljesen álérzi kapcsolatát a világgal, és a legvégsőikig megérti, hogy 
mi a szerepe a kaotikus világban: hogy minden káosz ellenségé legyen. 
Egyformán lelkesedett, ha sakkozott, ha a „Népviseletek történetét“4 nézte 
végig, ha órákhossziat beszélgetett az elvtársakkal, ha horgászott, ha sétált 
Ciapri délövi naptól izzó sziklaösvényein, ha a rekettye aranyló virágainak 
és a halászok maszatos fiainak örült. De esténként, ha valaki Oroszország
ról kezdett mesélni, irigységgel telve sóhajtotta:

„Oh, milyen heveset ismerek Oroszországból. Szimbirszket, Kazánt, 
Pétervált, a száműzetést és — ez majdnem minden.“

Szerette a nevetést, egész testével nevetett, szószerint „rázkódott“ a 
nevetéstől, néha a könnyei is potyogak. A rövid, jellemző „hm, hm“ szócs
kát a nüanszok egész skálájával tudta megtölteni, a maró iróniától a csendes 
kétkedésig gyakran harapós humor csendült ki ezekből a „hm, hm“-ökből, 
amelyet csak nagyon finom hallású emberek vehettek észre, akik jól is
merték az élet ördögi értelmetlenségeit

*

1918-ig, a Lenin ellen irányuló kimondhatatlanul aljas és szégyenletes 
gyilkossági kísérletig, nem találkoztam vele Oroszországiján, sőt még mesz- 
sziről sem láttam. Mikor elmentem hozzá, még nem volt egészen ura kezé
nek és megsebzett nyakát alig tudta mozgatni. Felháborodásomra felelet
képpen kelletlenül ennyit mondott — ahogy az ember olyasmit mond, ami 
már untatja:

„Verekedés. Mit lehessen tenni9 Mindenki úgy csinálja, ahogy tudja.“
Nagyon barátságosan elbeszélgettünk, de a kedves Iljics éles, átható, 

mindent látó, keskeny szemei látnivaló sajnálkozással tekintettek rám, a 
„tévelygőre“.

Néhány perc múlva Iljics hevesen ezt mondta:
,.Aki nincs velünk, ellenünk van. A történelemtől független ember a 

fantázia kísértete. Még ha el is fogadjuk, hogy valaha régen voltak ilyen 
qmberek, manapság akkor sincsenek már és nem is lehetnek. Senkinek 
sem kellenek. Mindenki, a legutolsó emberig, belesodródik az események 
körforgásába, amely annyira összekavarodott, mint soha azelőtt. A mun
kások szövetsége az értelmiséggel, igen? Nem rossz, nem. Mondja meg az 
értelmiségnek, hogy csatlakozhat hozzánk. Az ön véleménye szerint az ér
telmiség még mindig az igazság érdekeit szolgálja? Nos hát, mi az akadály ? 
Jöjjenek kérem hozzánk: éppen mi vagyunk azok, akik magunkra vettük
4



a hatalmas feladatot, hogy a népet lábraállítsuk, a világnak megmondjuk 
a teljes valóságot az életről; mi irányítjuk a népet az emberhez méltó élet 
felé vivő egyenes útra, arra az útra, amely a rabszolgaságból, nyomorból 
és alacsonyságból kivezet.“

És azután, amikor a beszéd forrósága csökkent, ingerülten és szomo
rúan ezt mondta:

„Talán vitatom én, hogy szükségünk van az értelmiségre1? De láthatja, 
milyen ellenséges beállítottságúak, milyen kevéssé ismerik fel a pillanat kö
vetelményeit. És nem látják, hogy nélkülünk erőtlenek és nem találják meg 
a tömegekhez vezető utat. Az értelmiség és csakis ő lesz a hibás, ha túlsók 
ablakot zúzunk b e“

Emlékszem egy alkalomra, amikor a Tudományos Akadémia három 
tagjával voltam nála. Arról volt szó, hogy mennyire szükséges lenne az 
egyik pétervári főiskoláit újjászervezni. Amikor Lenin kivezette a tudóso
kat, megbékülve mondta:

,,Ez igen. Ezek igazán okos koponyák. Minden egyszerű náluk, minden 
élesen megfogalmazott; az ember rögtön látja, hogy tudják, mit akarnak. 
Ilyen emberekkel öröm dolgozni. Főleg ez a . . .  . tetszik nekem.“

Az orosz tudomány egyik közismert nevét említette és már a követ
kező napon átszólt nekem telefonon:

„Kérdezze meg S.-t, akar-e velünk dolgozni.“
És amikor S. elfogadta az ajánlatot, Lenin őszintén őrült. Dörzsölte a 

kezét és tréfálkozott:
„Nos hát, minden orosz és európai Archimedesi, egyiket a másik után 

átcsalogatunk magunkhoz. Akkor azután a világot akár akarja, akár nem, 
kiemeljük a sarkaiból!“

A VIII. kongresszuson megemlítette, hogy ,.a kommunizmust nem erő
szakos úton kell bevezetni“ és az értelmiség jelentőségéről az iparban, a 
hadseregben és a pártban a következőket mondotta (az „íz veszíti já“-ból a 
pártértekezletről megjelent beszámolót idézem):

„Ezt a kérdést a jelenlegi kongresszusnak félreérthetetlenül el kell 
döntenie Csak akkor tudjuk a kommunizmust felépíteni, ha a polgári 
tudomány és technika eszközeivel hozzáférhetőbbé tesszük a töme
geknek.

De ezért ki kell használnunk a burzsoázia apparátusát, munkába kell 
fognunk a szakembereket. A polgári szakemberek nélkül nem tudóik 
fellendíteni a termelőerőket A bajtársi együttműködés légkörébe kell 
őket helyeznünk, munkakomisszárokkal kommunistákkal körülven
nünk . . .  de ugyanakkor meg kell adnunk a lehetőséget, hony jobban 
dolgozhassanak, mint a kapitalisták alatt, különben ez a burzsoázia 
felnevelte réteg nem fog dolgozni. Nem lehet egy egész réteget bottal 
kényszeríteni a munkára. A polgári szakemberek hozzászoktak a kul
turális munkához, ezt végezték a burzsoá rend keretein belül, vagyis 
hatalmas anyagi vállalkozásokkal gazdagították a burzsoáziát, ame
lyekből a proletariátusnak csak parányi morzsákat hullattak. De ennek 
ellenére előre vitték a kultúrát; ez volt a hivatásuk. Minél jobban ész
reveszik, hogy a munkásosztály nemcsak értékeli a kultúrát, hanem 
segíti is, hogy a tömegek között elterjedjen, annál inkább meg fogják 
változatni beállítottságukat velünk szemben. Akkor erkölcsileg meg
nyerjük őket és nemcsak politikailag szakadnak el a burzsoáziától.



Be, kell vonnunk őket apparátusunkba, de azért néha áldozatot is kell 
hoznunk. A szakembereknél nem szabad a kicsinyes zaklatások rend. 
szerét alkalmaznunk. A lehetőség szerint jó életkörülményeket kell 
teremtenünk nekik. Ez lesz a leghibb politika. Ha tegnap m 'g a kispol
gári pártok legalizálásáról beszéltünk és ma a mensevikieket és „bal
oldali“ szociálforradalmárokat letartóztatjuk, akkor ezeken az ingado
zásokon keresztül mégis egy és ugyanaz az erős vonal húzódik végig: 
megfojtani az ellenforradalmat és kihasználni a kulturális-polgári 
apparátust.“
A nagy politikusnak ezekben a nagyszerű szavaiban jelentősen több 

reális tartalom húzódik meg, mint a kispolgári avult és alapjában „kép
mutató „humanizmus“ minden kiáltozásában. Sajnos, sokan, akiknek meg 
kellett vo’na érteniök ezt a felszólítást a munkásosztállyal való becsületes, 
közös munkára, sem nem értették meg sem nem értékelték eléggé. Inkább 
választották az alattomos kártevést, az árulást.

Sok „udvaronc“ — természetük szerint lakájlelkek — még a jobbágy
ság felszabadítása után is továbbszolgálta uraságát ugyanabban az istálló
ban, amelyben uraik botozni szokták őket.

*

Gyakran kellett beszélnem Leninnel a forradalmi taktika és a forra
dalmi élet keménységéről.

, Mit akar — kérdezte elcsodálkozva és felingerelve — Lehetséges a 
humanitás az ilyen sohanemlátott iszonyú küzdelemben? Hol van itt helye 
a lágyszívűségnek és nagylelkűségnek? Európa blokáddal fojtogat bennün
ket, az európai proletariátus várt segítsége elmaradt, az ellenforradalom, 
mint egy ragadozó állat minden oldalról lopózik felénk és mi — nos hát? 
Nem szabad harcolnunk, magunkat védenünk, nincs meg a jogunk hozzá? 
Nos, engedje meg, nem vagyunk tökfejűek. Tudjuk: azt, amit mi akarunk, 
kívülünk senki sem tudja megcsinálni. Nem ülnék itt, ha az ellenkezőjéről 
lennék meggyőződve.“

„Milyen mértékkel méri ön a szükséges és felesleges csapások számát 
az ütközetben?“ — kérdezte tőlem egyszer, egyik forró fejtegetés után. 
Erre az egyszerű kérdésre csak líriain tudtam válaszolni. Azt hiszem, erre 
nincs felelet.

Igen gyakran különféle kérésekkel árasztottam el és közben éreztem 
némelykor, hogv kérelmeim másokért Leninben bizonyos szánakozást kel
tenek irántam. Megkérdezte:

„Nem érzi maga is, hogy semmiségekkel és kicsinységekkel foglalkozik?
Mégis megteltem, amit szükségesnek tartottam és nem fagytam magá

mat elriasztani átlói, hogy ferde és megbántott pillantást vessen rám az az 
ember, aki tudta a proletariátus ellenségeinek a számát. Gondterhelten 
rázta meg a fejét és azt mondta:

„Kompromittálni fogja magát az elvtársak, a munkások előtt “
De én arra hivatkoztam, hogy az elvtársak, a munkások „heves és in

gerült állapotban“ vannak és bizony, igen gyakran túlságosan könnyedén i s 
„egyszerűen“ kezelik értékes emberek szabadságát és életét és hogy vé.e- 
ménvem szerint ez a felesleges és néha értelmetlen keménység nemcsak 
kompromittálja a forradalom nemes és fáradságos munkáját, hanem ob
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jektíve is károsan 'hat erre a munkára, minthogy a jelentékeny erők nem 
kicsiny számát elriasztja attól, hogy ebben a munkában részt vegyenek.

„Hm hm“ — mormogott Lenin kétkedőén és számos esetre hivatko
zott. amikor az értelmiségiek elárulták a munkásság ügyét.

, Közöttünk — mondta — mégis sok olyan áruló van, aki nem gyáva
ságból árul el, hanem önszeretetből. E félelmükben, hogy kicsúszik a talaj 
a lábuk alól, aggodalomból, hogy a szemlélet, amelyhez ragaszkodnak, 
megszenvedi az összeütközést a gyakorlattal Mi ettől nem félünk. Nekünk 
az elmélet, a hipotézis nem „szent“, számunkra munkaeszköz.“

És mégsem tudok egyetlen esetre sem emlékezni, amikor Iljics vissza
utasította volna kérelmemet.

Gyakran csodálkoztam készségén, amellyel Lenin azokon az embere
ken segített, akiket ellenségeinek tartott és nemcsak készségén, hanem azon 
a tevékeny érdeklődésen is, amellyel jövőjük kérdését napirenden tartotta. 
Egyszer egy tábornokot, aki ugyanakkor tudós, vegyész is volt, halál- 
büntetés fenyegette.

„Hm, hm — mondta Lenin, amikor elbeszélésemet figyelmesen meg
hallgatta. — Véleménye szerint tehát nem tudott róla, hogy fiai fegyvere
ket rejtegetnek a laboratóriumában? Ez meglehetősen romantikus. De vizs
gálja meg Dzserdzsinszkij személyesen az ügyet. Jó érzéke van a való
sághoz “

Néhány nappal később felhívott telefonon Pétervárott.
,Az ön tábornokát szabadon fogjuk bocsátani. Sőt nekem úgy tűnik, 

hogy már szabadlábon is van. Mivel is foglalkozik tulajdonképpen?
„Homo emui sióval. :.“
„Igen, igen, valamiféle karbololdattal. Nos, jó, csak főzzön karbolt. 

Mondja meg, mire van szüksége...“
És hogy egy ember megmentése felett érzett szemérmes ürömiét el

takarja, Lenin irónia mögé rejtette.
Néhány nappal később újra megkérdezte:
„No, hogy van a tábornok? Berendezkedett?“
Tizenkilencben, a sútyos éhínség idején Lenin restette "lfogadni azt az 

élelmet, amelyet az elvtársak, katonák és parasztok küldtek neki vidékről. 
Amikor a csomagokat elhozták rideg otthonába, arca elsötétült, zavarttá 
vált és gyorsan kiosztotta a lisztet, cukrot és zsírt a betegek, vagy az éh
ségtől elcsigázott elvtársak között. Amikor egyszer meghívott ebédre, azt 
mondta:

, Füstölt halai fogok adni önnek; Asztrahánból kaptam.“
De utána összeráncolta szókrátészi homlokát, egy oldalpillantást vete i 

ferde szemeiből és hozzátette:
, Ajándékokat küldenek nekem, mint egy feudális úrnak. Hogy lehetne 

erről az embereket leszoktatni. Visszautasítani, nem elfogadni — sértő. És 
köröskörül mindenki éhezik.“

Ez az igénytelen, bortól és dohánytól tartózkodó ember, aki kora reg
geltől késő estig tel jes ere jével nehéz és bonyolult munkában e ír észtette 
magát, egyálta’án nem tudott magáról gondoskodni, de annál figyelmeseb
ben törődött az elvtársak életével Például dolgozószobájában ül az asztal
nál, gyorsan ír és beszél, a nélkül, hogy a tollat letenné:

„Jó napot hogy van1? Mindjárt készen vagyok. Vidéken van egy elv- 
társ, nagyon lógatja az orrát. Látnivalóan agyondolgozta magát. Bátorságot 
kell beléönteni. .4 hangulat nem kis dolog.“
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Egyszer felkerestem Moszkvában és ő megkérdezte:
„Ebédeli már?
„Igen.“
„Igazat mond?“
„Vannak rá tanúk. A Kreml-étteremben ebédeltem 
„Azt mondják, hogy ott nyomorúságosán főznek.“
,,Nem éppen nyomorúságosán, de lehetne jobb is “
Azonnal tüzetesen továbbkérdezett: miént rossz, hogyan lehetne jobb. 
Azután ingerülten morogta:
„Nem tudnak az emberek ott valami rendes szakácsot találni? Az em

berek szószerint a végkimerülésig dolgoznak ízletesen kell nekik elkészí
teni az ételt, hogy többet egyenek. Tudom, hogy az élelmiszer kiszámított 
és szűkös — tapasztalt szakács kell oda.“ És egy higiéniai szakember gon
dolatmenetét idézte az ízletes hozzávalók jelentőségéről a táplálkozási és 
emésztési folyamatban. Megkérdeztem:

Honnan veszi az időt, hogy ilyen dolgokkal is tud törődni?
Kérdéssel válaszolt:
„A racionális táplálkozással1?“
És szavainak hangsúlyozásával értésemre adta, hogy kérdésem nem 

volt helyénvaló.
Saját élményeit túlságosan kevéssé tartotta fontosnak ahhoz, hogy 

más emberekkel beszéljen róluk; mindenkinél jobban értett hozzá, hogy a 
belsejében dúló titkos viharokról hallgasson. De egyszer Gorkijban, ami
kor idegen gyermekeket dédelgetett, azt mondta:

„Ezeknek itt már jobb életük lesz, mint nekünk. Nem fogja őket érin
teni sok olyan, amit mi megértünk. Nem lesz olyan kemény az életük.“

És a távoli hegyekre pillantva, ahol egy falu nyújtózkodott, töprengve 
hozzáfűzte:

„És mégsem irigylem őket. Nemzedékünk olyan munkát vitt véghez, 
amely történelmi jelentőségében csodálatraméltó Életünk szükségképpeni 
keménységét meg fogják érteni és dicsérni fogják. Mindent meg fognak 
érni, mindent!”

Csöndesen simogatta a gyermekeket, csodálatosán finom és óvatos 
mozdulattal. „ -*

Egyszer elmentem hozzá és látom: olt fekszik asztalán a „Háború és 
béke“ egy kötete.

„Igen, Tolsztoj! Kedvem támadt elolvasni a vadászjelenetet — de egy
szerre eszembejutott, hogy egy elvtársnak kell írnom. Olvasni — egyáltalán 
nem érek rá. Csak ma éjjel olvastam el Tolsztojról szóló könyvét.“

Elmosolyodva, szemével hunyorítva gyönyörűséggel nyújtózott ki szé
kében s hangját felemelve gyorsan folytatta:

„Micsoda sziklatömb, mi? Micsoda hatalmas ember! Ez aztán művé
szet, öregem . . .  És tudja-e, mi még a bámulatos? Eddig a grófig igazi mu
zsik nem szerepelt az irodalomban.“

Aztán félig lehúnyt szemmel nézett rám és az! kérdezte:
„Kit lehet egész Európában melléje állítani?
Maga felelte:
„Senkit.“
És kezét dörzsölve elégülten mosolyodott el.
Nem egyszer figyeltem meg nála azt a vonást, hogy büszke az orosz 

művészetre. Ezt a vonást Leninben néha furcsának, idegenszerűnek, sőt
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naivnak találtam, de aztán megszoktam, hogy ebben a munkásnép iránt 
való elrejtett, boldog szeretetének visszhangját halljam.

Egyszer Capriban, látva, milyen óvatosan bogozzák ki a halászok a 
cápától széttépett és összekuszált hátóikat, megjegyezte:

„A mieink fürgébben dolgoznak.“
Amikor pedig kifejeztem kétségemet eziránt, nem minden neheztelés 

nélkül mondta:
„Hm, hm, nem felejti-e el Oroszországot, amíg itt él ezen a piciny 

szigeten?“
V. A. Djesznjickij-Sztrojey közölte velem, hogy egyszer Svájcban 

együtt utazott Leninnel és egy német monográfiát nézegetett Dürerről.
Német szomszédja megkérdezte, miféle könyv az. A továbbiak folya

mán kitűnt, hogy a maguk nagy művészéről semmit sem hallottak Ez 
szinte föllelkesítette Lenint, és kétszer mondta büszkén Djesznjickijnek: 

„ők a magukét nem ismerik, mi ismerjük.”
Egy este Moszkvában J. P. Peskova szállásán Lenin, miközben 

Beethoven szonátáit hallgatta Iszák Dobrovejn előadásában, ezt mondta: 
„Semmit sem ismerek jobban, mint az „Appassionato”-t. hajlandó 

volnék mindennap meghallgatni. Bámulatos, nem emberi muzsika Min
dig büszkén, lehet hogy naivul, azt gondolom olyankor: íme, milyen cso
dákra képesek emberek!“

És hunyorított, nevetett, aztán szomorúan tette hozzá:
„De sokszor képtelen vagyok zenét hallgatni, az idegeimre megy, 

szeretnék kedves ostobaságokat mondani és megcirógatni az embereket, 
akik förtelmes poklokban élnek és ilyen szépségeket tudnak alkotni. Pedig 
ma nem kell senkit cirógatni — leharapják a kezünket, ütni kell, sajnál
kozás nélkül, bár elméletben minden erőszak ellen vagyunk. Hm, hm — 
pokolian nehéz kötelesség!“

Amikor már félig beteg volt, rendkívül kimerült, ezt írta nekem 1921. 
augusztus kilencedikén:

„A. M.
Továbbküldtem a levelét .. . Rossz állapotban vagyok, semmit 

sem tudok tenni Önért. De hiszen ön vért köp és mégsem utazik el! 
Ez éppolyan lelkiismeretlenség, mint meggondolatlanság. Európában, 
egy jó szanatóriumban meg fog gyógyulni és háromszor annyit fog 
dolgozni. Utazzon el, gyógy ittassá magát. Ne akadékoskodjon, kérem.

Leninje.“
Tölbib mint egy évig bámulatos kemény fejűséggel ragaszkodott hozzá, 

hogy külföldre utazzam és csodálkoztam: hogyan emlékezett ő, akit 
egészen elnyelt a munka, arra, hogy valahol valaki beteg és ápolásra 
szorul.

Legaláb egy tucat különböző embernek írt a fentihez hasonló levelet. 
Beszéltem már teljesen szokatlan magatartásáról, amellyel az elv- 

társak iránt viseltetett, a figyelmességről, amellyel pontosan kitalálta 
életük kis kellemetlenségeit. De ebben az érzésben egyetlen morzsáját 
sem tudtam felfedezni az öncélú szorgoskodásnak, amellyel okos főnökök 
viseltetnek becsületes és szorgalmas beosztottjaik iránt.

Nem, ez valóban az igazi bajtárs szívbeli figyelmessége volt, az egyen
rangú szeretete az egyenrangúval szemben. Tudóim, hogy lehetetlen egyen
lőségjelet húzni Vlagyimir Lenin és pártjának többi embere között, de ő



maga, úgy látszik, nein tudta ezt, vagy pontosabban, nem akarta tudni. 
Sziklaszilárd volt, amikor valakivel harcolt, könyörtelenül kinevette az 
embereket, sőt néha maróan kigúnyolta őket — ez mind igaz.

De milyen gyakran észrevettem, hogy emberekről, akiken tegnap 
egyetlen ép hajszálat sem hagyott, akiknek jói „megmosta a fejét“, az 
őszinte tisztelet hangján szólt, amelyet ezeknek az embereknek a képes
ségei keltettek benne, az 1918—19-es év pokoli körülményei között vég
zett szívós és nehéz munkájuk, az a munka, amit mindenkor árulás köze- 
peltt kellett végezniük a mindenféle országokból és pártokból idetódult 
kémek, a háborútól kimerült ország testén azonnal kidagadó gennyes fe
kélyek ellen. Ezek az emberek ernyedetlenül dolgoztak, keveset és rosz- 
szul étkezek és állandóan nyugtalanságban és veszélyben éltek.

De Lennin maga szemmelláithatóan nem szenvedett a nehéz körül
mények és nyugtalan élet súlya alatt, amelyet alapjáig megrázott a polgár- 
háború vihara. Csak egyetlen egyszer, M. F. Andrejevával beszélgetve 
csúszott ki belőle valami panaszféle, ahogy Andrejeva meséli.

„Mit csináljunk, drága M F.? Harcolnunk kell. Kell. Nehéz sorunk 
van? Ez tagadhatatlan. Azt hiszi, hogy nekem nem nehéz néha? De igen 
— és mi'yen nehéz! De nézze meg Dzserdzsinszkijt — milyen szörnyen 
néz ki! Ezen nem lehet segíteni! Inkább legyen nehéz, csak véghez tudjuk 
vinni! . . . “

Miután egyik termelési vonalon dolgozó elvtársát kikísérte, félreért
hetetlen tisztelettel és csodálattal a hangjában mondta:

,,Régóta ismeri? Bármelyik európai államban miniszterelnök lehetne.”
Kezeit dörzsölgetve tette hozzá:
„Európa szegényebb a tehetséges emberekben, mint mi.“
Azt indítványoztam neki, utazzunk a tüzérségi főparancsnokságra, 

hogy megnézze azt a szerkezetet, amelyet egy bolsevik, egy hajdani tüzér 
talált fel és amely megjavította a légvédelmi tüzelést.

„Mit értek én hozzá? — kérdezte, de mégis eljött. Hét szigorú tekin
tetű tábornok gyűlt össze a félhomályos szobában, az asztal körül, ame
lyen a szerkezet állt. Mindnyájan ősszhajú, szakállas vének, tudósok vol
tak. Lenin szerény civil-alakja mintha eltűnt, láthatatlanná vált volna kö
zöttük. A feltaláló magyarázni kezdte a szerkezeit konstrukcióját. Lenin né
hány percig hallgatta, aztán helyeslőén hímgetett és éppoly természetesen 
kezdett kérdezősködni a feltalálótól, mintha politikai kérdésekből vizs
gáztatna:

„És hogy érte el a szerkezet egyidejű kettős műl~iödéséte, Nem lehetne 
a cső irányítást automatikusan összekapcsolni a mechanizmussal?i(

Felvilágosítást kért a tüzelési hatósugár nagyságáról és még va!a<- 
máről; a feltaláló és a tábornokok mindent élénken elmagyaráztak neki 
és másnap a feltaláló ezt mesélte nekem:

,,Mondtam a tábornokaimnak, hogy ön egy elvtársat hoz magával de 
elhallgattam, hogy ki ez az elvtárs Nem ismerték meg Iljicset És való
színűleg nem tudták elképzelni, hogy ilyen zajtalanul pomoa és kíséret 
nélkül jelenik meg. Megkérdeztek: valami mérnök ez, vagy professzor? 
Lenin? Egészen megnému'tak. — Hogyan? Egyáltalán nem úgy néz ki. 
És bocsásson meg — honnan ismeri a mi mesterségünk titkait? Olyan kér
déseket tett fel, mint aki technikailag igen képzett! Ez valami misztifiká
ció! Ügy látszott, ezután sem hitték el, hogy Lenin valóban náluk járt...“
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r
A tüzérségi főparancsnokságról el'jöveit Lenin néha izgatottan felne

vetett és azt mondta a feltalálóról:
„Itt látható, mennyire tévedhetünk, amikor egy embert megítélünk. 

Tudtam, hogy régi becsületes elvtárs, de — nem nagy lángész. De most 
kiderül, hogy mégis az. Remek fickó! És hogy rámrohantak a tábornokok, 
amikor kétségbe vontam a szerkezet gyakorlati értékét! Szándékosan tet
tem — meg akartam tudni, hogy valójában mit gondolnak ennek a szelle
mes dolognak az értékéről.“

Rázkódott a nevetéstől, azután megkérdezte:
, Mondja, van I.-nek más találmánya is? Ezután nem szabad mással 

foglalkozni, ó, csak meg lennének a lehetőségeink, hogy mindezeknek 
a technikusoknak ideális munkalehetőségeket adjunk! Huszonöt év múlva 
Oroszország lenne a világ legfejlettebb állama!“

Igen, gyakran hallottam, amint elvtársakat dicsért. Még azokról az 
emberekről is, akik hírből nem voltak neki rokonszenvesek, Lenin úgy 
tudott beszélni, hogy méltányolta erőfeszítéseiket.

Vlagyimir Iljics — minden ezt mutatta — nagyon jó érzéssel kellett 
hogy viseltessék az emberek iránt. Amikor egyszer dolgozószobáiéba lép
tem, egy embert találtam ott, aki mélyen hajlongott Vlagyimir Iljics előtt, 
hátrafelé ment az ajtóig, mialatt Vlagyimir Iljics tovább írt, a nélkül, hogy 
feltekintet volna.

„Ismeri? — kérdezte és ujjával az ajtóra mutatott. Mondtam, hogy 
kétszer volt vele dolgom a „Világirodalom“ ügyében.

„És?“
„Csak ennyit tudok mondani: rosszulképzett és faragatlan ember.“ 
„Hm, h m ...  Talpnyaló És valószínűleg csirkefogó is. Egyébként elő

ször látom, lehet, hogy tévedek.“
Nem, Vlagyimir Iljics nem tévedett. Néhány hónappal később ez az 

ember (teljesen igazolta Lenin jellemzését.
Sokat gondolkodott az emberekről és gondjai voltak, mert — amint 

mondta — „nálunk összekavarodott az apparátus. Október óta sok idegen 
elem férkőzött be. Ez az ön bárányszelíd és szeretett értelmiségének a 
bűne. Ez az értelmiség aljas szabotázsának a következménye. Igen!“

Hozzám való viszonya a szigorú tanító és „figyelmes jóbarát“ visel
kedése volt.

, Rejtélyes ember ön — mondta nekem tréfásan —, az irodalomban 
mintha jó realst a volna, de az emberek1'ez való viszonyában — roman
tikus. Önnél mind — áldozatai a történelemnek? Ismerjük a történelmet 
és mi azt mondjuk az áldozatoknak: döntsétek le az áldozati oltárt, törjé
tek össze a templomokat, le az istenekkel! ön pedig arról szerelne meg
győzni hogy a munkásosztály harcos pártjának mindenekelőtt az értelmi
ség kényelméről kell gondoskodnia.“

Lehet, hogy tévedek, de én úgy láttam, hogy V. Iljicsnek jólesett velem 
beszélgetni. Csaknem mindig ő javasolta:

„Ha visszajön hívjon fel, találkozzunk.“
Egyszer azonban azt mondta:
„önnel beszélgetni mindig érdekes, tapasztalatainak köre változatos 

és tágas.“
Kikérdezett az értelmiség hangulatáról, különös figyelemmel a tudó

sokéról — akkor a „tudósok életének javítására alakított bizottságban“ 
dolgoztam. Érdeklődött a proletár-irodalom felől.

„Mit vár tőle?“
e 11



Azt mondtam, hogy sokat várok, de teljesen nélkülözhetetlennek tar
tom az Irodalmi Főiskola megszervezését külön katedrákkal a nyelvészet, 
a — nyugati és keleti — idegen nyelvek, folklore, a világirodalom törté
nete és külön az orosz irodalomtörténet számára.

„Hm, hm — mondta hunyorítva és kacagva. — Nagyszabású és káp
ráztató terv! Hogy nagyszabású — azt nem ellenezném, dehát — kápráz
tató is, ugye? Saját professzoraink nincsenek ezen a területen, a polgári 
professzorok pedig olyan történelmet tanítanak . ..  nem, most nem fogha
tunk bele. 3— 5 évet várni kell.“

És panaszkodott:
„Olvasni egyáltalán nincs időm “
Nyomatékosan és nem egyszer hangsúlyozta Demjan Bjednyj munkái

nak agitatórikus jelentőségét, de azt mondta:
„Kicsit nyers — az olvasó után kullog, pedig egy kicsit előtte kellene 

járnia.“
„De nem találja, hogy mostanában túlságosan sok verset írnak? Az 

újságokban pedig egész lapok vannak tele versekkel és csaknem minden
nap jelennek meg verseskötetek.“

Azt mondtam, hogy az ifjúság hajlama a versírásra — természetes 
dolog ilyen időben, és hogy :— véleményem szerint — könnydbb közepes 
verset írni, mint jó prózát és a vers kevesebb időt is kíván; azonfelül ná
lunk nagyon sok jó mestere van a versírás technikájának.

„No, nem hiszem, hogy verset írni könnyebb, mint prózát! Ezt nem 
tudom elképzelni Rólam lenyúzhatják a bőrt — két sort sem hozok össze 
— mondta és elkomolyodott. — A tömegek közé kell szórni az egész for
radalmi irodalmat, ami csak van nálunk és Európában.“

Orosz ember volt, aki sokáig élt Oroszországon kívül, gondosan figyelte 
országát — messziről színesebbnek, élénkebbnek látszik. Helyesen értékelte 
potenciális erejét — a népnek még gyengén kifejeződő, nehéz és zordon 
történelemétől még fel nem ébresztett, rendkívüli tehetségét, amely azon
ban mindenütt arany csillagként ragyogott a fantasztikus orosz élet sötét 
alapján.

Vlagyimir Lenin, az egész világnak e nagy, igaz embere — meghalt. 
Ez a halál nagyon-nagyon fájdalmasan sújtotta mindazoknak a szívét, 
akik ismerték.*

De a halál fekete kezevonása még erősebben aláhúzta az ő jelentő
ségét — az egész világ dolgozó népe vezérének jelentőségét — az egész 
világ szemében.

És ha a gyűlölet felhője, a hazugság és rágalom felhője még nagyobb 
lett volüa is neve körül — mindegy: nincs erő, amely elhomályosítaná 
a fáklj^a fényét, amelyet Lenin emelt magasra az eszeveszett világ nyo
masztó sötétségében.

És nem volt a világon ember, aki annyira rászolgált volna az örök em
lékezetre, mint ő.

Vlagy nur Iljios meghalt. Szellemének és akaratának örökösei élnek. 
Élnek és dolgoznak oljnn sikerrel, ahogy soha senki a világon nem dol
gozott.
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ÖRÖKKÉ FIATALON
Lenin halálának évfordulójára

Ott élt Szimbirszkben a Volga mellett 
Kis Vlágyimir Iljics fiatalon.
Meddő a merénylet! bátyja sorsán 
Már akkor tudta, ifjan okulván:
A inép győzhet csak, a forradalom.

Az ott meg Cáricin. Oda küldte 
Későbben a fehérek ellen őt.
Egy nemzedéknyi idő letellett 
És ott állt ő is a Volga mellett 
A cáricini főpróba előtt.

Szimbirszkből Uljánovszk lett azóta.
Cáricinnak is tudjuk szebb nevét.
Az a lobogó győz újra ottan 
És az a gerinc most beleroppan 1 
Mert Sztálingrádnál kezdődik a vég.

S a Volga folyik. Fenn, Kálinyintól 
Gorkij s Kujbisev városain át.
S odább Engelszen is áthullámzik 
Magához ölelve Aszírachányig 
Marik, tatárok, csuvasok honát.

Valahány nép él a Volga partján,
Ott látja vizén arcmásaikat.
Hány fényes név! Himbálva ragyognak,
S őt mondja Sztálin a legnagyobbnak,
Mikor a folyam tükrére mutat.

/
S valahány nép él a nagyvilágom,
Mind arra tekint már s egyet akar.
A folyam színéről föl az égig 
Száll az a fény és visszaverődik —
Odaláthatsz innen te is, magyar.

Ej s uj hullám jő, de hogy lemossa 
Arcát: 'nincs többé olyan hatalom.
Vonhat zivatar függönyt fölébe,
Ott ringatózik eleven képe 
A Volgán, örökké fiatalon.

Gellért Oszkár



A VÉGSŐ REPÜLÉSRE

A Sziget-utca közepén lakom.
Beteg vagyok. Kitárom ablakom.
Rövid kis ucca. Jobbra, balra nézek:
Két pillantás befogja az egészet.

Amott a Váci-út, emitt pedig 
Szabad a szem a Margit-szigetig.
Keskeny kis ucca, ám két vége mégis 
Kiöblösül s tág távlatok felé visz.

A Váci-út: tudom, arra van a 
Villamossági s gépgyárak hona.
Szemben a MÁV. S befütve vár a mozdony. 
Futnék felé, de félek, elszalasztom.

S Margit-sziget, Duna-ág, odatúl 
Budai dombok; s a hajó tutul.
Futnék felé, törik-szakad, elérem.
S félek, lezárják a hidat előlem.

A Sziget-ucca közepén lakom.
Beteg vagyok. Kitárom ablakom.
Mindegy, hajón, vasúton visz-e vágyam.
Beh jó volna bevetni már az ágyara.

Beh jó volna már egészségesen 
S 'nem úgy, hogy lázam s pulzusom lesem, 
Repülőgépbe ülve szállni-szállni 
S Rómában és Párizsban is kiszállni —

Megérni holnap ott, amit ma itt:
Az ember megvalósult álmait.
S az új, szabad Belgrádban is! s talán még 
A finn Helsinkinek is nekivágnék ■—

S Európán túl. az egész földtekén,
Ahol csak harcol és győz a szegény, 
Végigvezetném gépem, mielőtt még 
A végső repülésre cihelődnék — :

Hogy mindenütt érezze meggyötört 
öreg testem a frissítő gyönyört,
Amire ifjan, sz^vrepesve vágyott:
A gyógyuló, a Jpraállt világot.

Gellért Oszkár



A TANÁR*

Hide" léli nap volt. Az ónszínű égről, amely itt-ott lila erezetű, söté- 
tebb púpokat eresztett a föld felé, lassú, hideg eső szemerkélt. Az utcák 
lucskosak voltak, pocsolyafényűek. A Gellérthegy fölött az ég egy hatal
mas. fekete ráncot vetett amely lassanként beszívta a még fel-felcsillámló 
elszórt fényeket s a még többfelé lapuló langyosságot: ott szemlátomás! 
hóesés készült.

Dr. Farkas Zeno. budapesti lakásának ajtaja előtt három diák álldo
gált. Kabátjuk gallérját már letűrték, arcukról leszorították az esővizet: 
az egyik, egy zömök, jólöltözött, kék tányérsapkás fiú zsebkendővel 
cipőjét töröígette. Féllábon állt, nem támaszkodott meg, magasra tartott 
cipőiét fényesítve, halkan fütyörészett. — Miért nem csöngettek be? — 
kérdezte.

A mellette álló sápadt, pattanásos arcú fiú hátrafordult. — Te ké
szültél, Östör?

— Készültem — mondta a megszólított. — Ne csöngessünk még be!
— Miért?
— Tíz perccel korábban érkeztünk.
— Hát az baj? — A zömök tányérsapkás fiú visszaeresztette lábát 

a földre, levette sapkáját, zsebfésűvel gondosan hátrasimította haját. — 
Ha nem akar előbb fogadni, majd várunk.

A pattanásos arcú újra hátrafordult. — Az aromás vegyületekből is 
készültél?

— Készültem — mondta Östör. — Ne csöngessünk még be, az öreg 
szereti a pontosságot. Ha tíz perccel idő előtt érkezünk, az ugyanolyan 
pontatlanság, mintha tíz perccel idő után. Bár az előzés gyakorlatilag 
kevésbbé ártalmas, mint a késés, de mindkettő egyformán kimeríti a pon
tatlanság definícióját. Arról nem is szólva, hogy gyakorlati következ
ményei is vannak.

— Kutyagumit vannak!
— Már hogyne volnának! — mondta Östör. — Bejelentenek neki 

vagy feltéve, hogy nem jelentenek be, mert utasította a személyzetet, hogy 
tíz óráig senkit sem fogad, de meghallja a cséngetést, tehát tudja, hogy 
itt vagyunk. Jelenlétünket sürgetésnek érzi s akármilyen mélyen húzódik 
is ez meg a tudata alatt, megzavarhatja érzékeny idegrendszerét, melynek 
egész figyelmével valamilyen más feladat felé kellene ép fordulnia. De 
jelenlétünk behatol a szobájába és megzavarja.

— Kutyagumit zavarja meg! — mondta a barnahajú tányérsapkás.
— Mit szájalsz, az öreg nem olyan érzékeny!

Östör elgondolkodott. — Az emberekkel való érintkezésben talán 
nem, de hátha a munkához való viszonyában? Hátha a gondolatai érzé
kenyek !

— Tehát még ne csöngessünk be? — kérdezte a pattanásos arcú.
— Mit gondolsz, az aromás vegyüloteket is fogja kérdezni?

— Szerintem — mondta östör — egy perccel tíz előtt kell becsön
getnünk. Mert vedd azt, hogy nem jelentenek ugyan be bennünket, sőt

* Regényrészlet az 1929. évről.
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nem is tudatosítja a jelenlétünket, de a gondolataiba behatoló csengetés 
megülepszik benne s ez az üledék bosszúság formájában ép akkor csa
pódik le, amikor felteszi neked az első kérdést. Akkor aztán felkötheted 
a gatyádat!

— Kutyagumit — mondta a zömök tányérsapkás, aki egyébként 
egész idlő alatt ép a csengő előtt állt, de miég a szemével sem nyúlt hozzá
- -  az indexemet így is, úgy is köteles aláírni, tandíjmentességre pedig 
amúgy sem tartok igényt. .

A lépcsőiről két úja'bb diák érkezett mögéjük.
— Csöngettetek már? — kérdezte az egyik.
Mindketten véznák, alacsonyak voltak s a szegénysorsú diákok fakó 

arcszínét viselték. Vékony, kopott kabátjuk, amelynek minden fonala 
külön bemutatkozott a szemlélőnek, csak a bolhákat fogta vissza, a test
meleget kiengedte, szalonnás, fekete puhakalapjukat, amely még a pedel
lus előtt is lekívánkozott a fejükről, a kezükben tartották.

— Ez a sz . .  házi nem mer becsöngetni — mondta a tányérsapkás — 
mert tíz perccel előbb érkeztünk, s hátha a csöngetés megzavarja az 
öreget fogkefélés közben.

Az előkelő budai bérház első emeletén sárgaréz,rúddal leszorított 
piros futószőnyeg szaladt a márvány-falak között, a lépcső fordulójánál 
egy nagy bronzangyal emelte magasra villanylámpását. Az imént érke
zett két diák aggódva nézegette lucskos cipőjét.

— Hülye — moinidta Östör —, én nem gyávaságból, hanem tapintat
ból várok. De az ilyen magadfajta címeres ökrök nem tudnak különbséget 
tenni két, külsőségeiben hasonló, de / lényegileg ellentétes lelkiállapot 
között. Mert tegyük fel, hogy nem jelentenek be bennünket, sőt az öreg 
nem is hallja meg a csengetést, az mégis vitathatatlan, hogy ott vagyunk, 
ahol még nem vártak bennünket, tehát illetéktelenül tartózkodunk ott, 
elfoglalunk egy helyet, amelynek egyelőre a kiszabott rend szerint még 
üresnek kellene maradnia s ha mi magunk a durva eszünkkel s idei- 
geinklkel nem éreznőik is magunkat be tolakodót laknak, de a valóságban az 
egész környezetet, beleértve a székeket, amelyeken ülünk s a szőnyeget, 
amelyet taposunk, megterheljük — ha mással nem is — de fizikai jelen
létünkkel.

— Miért, hát büdösek vagyunk, testvér? — kérdezte az egyik a két 
szegény diák közül.

— Addig dumált — mondta a hungarista diák — amíg szerencsésen 
ledarálta a tíz percet. Egyébként nem bánnám, ha már túl lennénk rajta!

Östör megnézte az óráját. — Még három percünk van. Ami pedig 
azt a kérdést illeti, hogy büdösek vagyunk-e, arra azt felelem, hogy bon
net tudhatom én azt, hogy kinek vagyok büdös, kinek nem?

— Miért nem ment ez a hólyag bölcsésznek9 — dörmögte egy újabb 
kollokváló, aki időközben harmadmagával futólépésben felért az emeletre.
— Fiúk, ti készültetek? Én egész éjjel le nem hunytam a szememet, úgy 
be vagyok rézéivé.

Östör valamennyi társánál jó két fejjel nagyobbra nőtt; de mintha 
szélességből pótolta volna ki azt. amivel a hosszát megtetézte, olyan 
soványnak hatott, hogy kétszer kellett bejönnie a szobába, hogy benn 
legyen. Minden tagja aránytalanul vékQny és hosszú volt, gólyalába hosz- 
szabb, mintahogy a derekához, térdig érő karja hosszabb, mint ahogy a 
lábához illett volna, a válla keskenyebb, mint a csípője, a nyaka véko
nyabb, mint a karja; mintha az Angol park valamelyik elhajlított tükre-



böl vágták volna ki. amelv minden tagját hosszában kinyújtotta, de 
összeegyeztetni már nem tudta őket. Legfelül mintegy összefogva és jel
kénbe sűrítve a hosszúságoknak e mértéktelen tobzódását, eey tojás
alakú fej ült. amelv a végtagoknak minden jelentősebb mozdulatát egy- 
egy hosszirányú mozgással, bólintással. fejvetéssel, nyakkihúz ssal fe
jezte be, úgvhogv az embernek az volt a benyomása, mintha a dirk egy 
állandó párbeszédet folytatna önmagával, amelynek során tagjai bonyolult 
és izgatott kérdéseket löknek a magasba, feje pedig szüntelen szapora 
válaszokat küld le megnyugtatásukra.

— Hogv miért nem mentem inkább bölcsésznek? — ismételte. — 
Mert a lehetőségek és változatok felkutat sa és szemmeltartása egyik sajá
tossága gondolkodásomnak, amelv ezt eminente természettudományos 
munkára teszi alkalmassá. épDÚgv, mint téged a gondolatok teljes hiánya 
egy falusi borbélyság gyakorlására.

— Hólyag!
— Szóval, még ne csöngessünk be? — kérdezte a pattanásos arcú 

fiú.
— Csöngess be! — morogta az egyik újonnanjött. — Mit féltek attól 

a vén trotítytóll
— Fél a nyavalya!
A földszint felől úiabb lépések emelkedtek feléjük. Ketten érkez

tek, az egyik fiú báránybőrkucsmában, a másik hajadonfőit. — A kolle
gák mind együtt érkeztek? — kérdezte a kucsmrs csodálkozó tekintetet 
vetve az ajtó előtt álldogáló sokadalomra. Az egyik szélről álló fiúhoz 
lépett, megállt előtte, öss^eütötte sarkát. — Azt hiszem még nem ismer
jük egymást, kollegám? Megengeded?. . .  vitéz Bessenyey Tibold. Szer
vusz. Már becsöngettetek?

— Még nem.
— Miért? — kérdezte ajíucsmág meglepetten.
Östör a csengőhöz lépett s valószínütlenül hosszú mutatóujját hir

telen kinyújtva, megnyomta a gombot. — Kilenc óra ötvenkilenc — 
mondta a csengő felé bólintva.

Még jóformán le sem vette ujját a gombról, iaz ajtó máris kinyílt, 
azt a benyomást keltve, mintha valaki közvetlenül az ajtó mögött vára
kozott volna a csengetésre. Egv himlőhelyes arcú inas, pirossávos, hosszú- 
ujjú mellényben tartotta kezét a kilincsen. — A tanár úr . .. a tanár urat 
keressük — mondta akadozva az egyik diák.

— A méltóságos úr nincs itthon.
A diákok egymásra néztek. Félkörben álltak az ajtó előtt, legelői 

Östör s a zömök hungarista diák, aki az ajtónyílásra rögtön lekapta 
fejéről kék tányérsapkáját. Mások is levették kalapjukat. — Nincs itt
hon? . . .  Az nem lehet! — mondta hátul az egyik. Az inas ránézett, de 
nem felelt.

— A méltóságos úr tíz órára iderendelt bennünket.
— Mikor? — kérdezte az inas, kezével a kilincsen.
— Ma egy hete.
— Az lehet. De mi négy napja nem láttuk itthon — közölte az inas 

szenvtelen arccal.
A di.'kok újra egymásra néztek. — Várjon csak! — mondta Östör 

az inasnak, akinek kezéből az ajtó már lassan befelé fordult. — A méltó
ságos úr tíz órára rendelt bennünket ide, tehát tíz óra egy perckor ne-
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künk még nincs sem okunk, sem jogunk eltávozni. A legelemibb udva* 
riasság is megkívánja, hogy legalább tíz percig várjunk rá, még abban 
az esetben is, ha a fennforgó körülmények nem valószínűsítik jövetelét. 
Mert feltéve, hogy a méltóságos űr mégis csak megérkezik tíz percen 
belül s már nem talál itt bennünket, joggal szemünkre vethetné az udva
riasság s a tapintat teljes hiányát, főkép ha történetesen csak azért jönne 
haza, hogy betartsa a velünk történt megállapodását, amit — bármily 

•kevés a valószínűség — mégis számításba kell vennünk. Indokolatlan 
távollétünk megzavarhatná és felháborítaná.

Az inas megrázta a fejét, mint akinek víz folyt a fülébe. — Szóval 
az urak meg akarják várni?

— Nincs jogunk elmenni — mondta Östör s hirtelen lendülettel 
hosszan kinyújtott mutatóujját az inas vörössávos melle felé lendítette. 
Ez idegesen hátrarezzent.

— Tessék várni — mondta —, majd bejelentjük az urakat a móltó- 
ságos kisasszonynak. Hányán vannak? .. . kilenc darab?

Az ajtó becsukódott, a diákok újra magukra maradtak a márvány
falú lépcsőházban. — Ezt a pofát megveszem magamnak — morogta 
Bessenyey Tibold dühösen. — H allottátok?... «Kilenc darab.»

— Ki fogom magamnak kérni a profnál! — kiáltotta a pattanásos 
arcú, kivörösödött homlokkal.

— Azt mondják, az öreg együtt iszik vele!
A kék tányérsapkás fiú hirtelen hangosan elnevette magát. — Mit 

röhögsz? — kérdezte egyik szomszédja. A fiú tovább nevetett. — Hülye, 
beszélj már! — Valamennyien ránéztek. A hungarista diák úgy nevetett, 
hogy a könnyei potyogtak. — Micsoda szerencse — nyögte — hogy tíz 
percig vártunk a csöngetéssel, igaz-e, Östör kollega?

Egy percre csend lett, a diákok valamennyien Östörre néztek. De 
még mielőtt kitörhetett volna belőlük a lassan felgördülő, hatalmas ne
vetés Östör kivörösödött hosszú arca köré, az ajtó újra kinyílt s a nyí
lásba egy szemüveges hölgy állt be, magasracsukott sötét blúzban, vastag, 
tömpe ujjai között egy füstölgő virzsiniával. — Fáradjanak beljebb, 
kollegáim — mondta puha hangján. — Elnézésüket kérem., hogy az inas 
a lépcsőházban váratta meg magukat. Kollokválni jöttek?

A vörösselvem huzatú ampir szalon ablakai a Szent Imre herceg-úlra 
nyíltak, amelynek súlyos járműforgalma olykor megrezegtette az első
emeleti lakás ablaktábláit. A szalonban még hidegebb volt, mint a lépcső
házban, a nagy meddő márványkandallóból folyamatos hullámokban 
áradt a fűtetlenség idegesítő huzatos képzete, amely a hidegnél jóval 
radikálisabban nem a ruha, hanem egyenesen a bőr alá hatolt, s nem a 
hidegérzéket, hanem a szervezet utolsó menedékét, magát a képzeletet 
dermesztette meg. Angela kisasszony szemügyre vette az egyik szemben
álló fiú lilára fagyott pattanásait.

— Nem szólítom fel magukat, hogy vessék le a kabátjukat — 
mondta —, mert sajnos semmi kilátásunk arra, hogy az öcsém hazajöjjön. 
Négy napja a laboratóriumban dolgozik, még ejtszaka sem jön haza. — 
Szeme újra megakadt a szembenálló fiú ibolyaszínben játszó arcán. — 
Szegénykéim, nagyon fáznak? — kérdezte váratlanul puha hangján. — 
Ha nem vetnek meg egy pohárka snapszot, foglaljanak helyet nálunk!

— Kezitcsókolom, nem akarunk zavarni! — A kucsmás fiú össze
ütötte sarkát. — Vitéz Bessenyey Tibold.
18



— Nem értem — mondta a kisasszony csodálkozva.
A kucsmás fiú újra összeütötte sarkát. — Vitéz Bessenyey Tibold, v~ 

Angela kisasszony elpirult. — Ja úgy, be tetszett mutatkozni — mondta. 
— Nem baj, tessék csak helyet foglalni. — A sarokban álló, ébenfával 
szegélyezett, griffíalpú pohárszékhez szaladt, kinyitotta az ajtaját, két 
nagy likőrös palackot emelt le. — Ha volna oly szíves segíteni, kedves 
Tibor kollegám . . .

A kucsmás fiú harmadszor is összeütötte a sarkát. — Vitéz Besse- 
nvev Tibold, kezitcsókolom — ordította elvörösödött fejjel hangosan szó
tagolva a nevét. Angela kisasszony megrettenve hátranézett. — Bocsánat, 
úgy látszik nem jól értettem, kedves kollégám — mondta. — Szóval nem 
Tibor, hanem . . .  hogy is mondta Mindegy, ha volna oly szives kivenni 
a kezemből ezt a két üveget! Milyen név ez? . . német?

— Úgy látom Angela, kissé nagyot hallasz — mondta egy hang az 
ajtó felől. — Tibold . . .  nem Tibor! Mégegyszer megismétlem: Tibold.

A pohárszék köré gyülekezett társaság hátrafordult: dr. Farkas Zenó 
hatalmas alakja állt az ajtóban, félvállával könnyedén az ajtófélfának 
támaszkodva. Dupla fehér homloka közepén a vékony választóvonal a szo
kottnál kissé láthatóbb, mélyebb és pirosabb volt, alatta a szemei a nagy 
húsos, fehér arcban félig behúnyva pihentek a halványkék gyűrűk mé
lyén, amelyeket az éjszakai virrasztások martak köréjük. Arca elvisel
hetetlen fáradtságot tükrözött.

— Kissé nagyot hallasz az utóbbi időben, Angela — mondta lassan 
—, ami rendszerint a kimerültség jele. A fáradtság elsősorban a halló
idegeket támadja meg, magamról tudom. Én is csak a lépcsőházban hal
lottam meg ennek az úrnak a hangját, pedig a bemutatkozás többszöri 
megismétléséből következtetve, már az utcára is kihallhattam volna. Tehát 
Tibold, érted? . . .  nem Tibor, hanem Tibold!

— Most már tudom., Zeno — mondta a kisasszony — de nem ismer
tem ezt a nevet.

A tanár lassan végignézett a feszesen álló diákokon. — Pedig jó 
sváb név, a kalendáriumban is benne van. Ki viseli az urak közül?

A kucsmás fiú negyedszer is összecsapta a sarkát. — Vitéz Bessenyey...
— Tudom: Tibold — mondta a tanár. — Gergely — fordult hátra, 

a mögötte álló soffőrhöz — adjon egy szimfóniát! Köszönöm! Gyufával 
gyújtsa meg, ne a csattogtatójával, mert attól idegbajos leszek . . .  Kollok
válni jöttek az urak?

— Igenis, méltóságos uram — mondta a zömök hungarista diák. A 
tanár lassan végigmérte, szeme megakadt a fiú kezében lógó kék tányér
sapkán. — Mi ez? — kérdezte egy idő múlva.

A diák végignézett magán.
— Az, amit a kezében tart?
— A sapkám — mondta a diák elvörösölve. — A Molekula korpo

ráció nótáriusa vagyok, méltóságos uram.
— Szép színe van — mondta a tanár tűnődve. — Hupikék, ha jól 

látom, hupikék, mint egy Duna-keringő! S arannyal van kihímezve! S a 
cipője is hogy ki van fenve, kollegám! . . .  Gergely — fordult újra hátra 
a soffőrhöz — legyen szíves vegye át a kolléga úrtól a kék tökfedőjét és 
vigye ki az előszobába! Egyébként pedig elnézésüket kell kérnem, de ma 
nem tudok foglalkozni az urakkal.

— Zeno — mondta a kisasszony, szánakozó pillantást vetve a sápad-
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tan, némán álldogáló kilenc diákra — nem lehetne mégi*, ha már ida- 
fáradtak?

— Nem lehet — mondta a tanár. — Adj nekik inni s foglalkozzál 
velük!

A visszatérő soffőr megállít a tanár háta mögött — Egy diáíkkisasz- 
szony kér még bebocsátást, méltóságos úr. Engedjem be?

— Ne engedje be! — mondta a tanár, órájára nézve. — Húsz percet 
késett. Küldje el!

— Bocsánatot kérek, professzor úr — hangzott fel a háta mögött 
egy mély leányhang — de minthogy látom, hogy a kollokvium még nem 
kezdődött e l . . .

Egv kistermetű tejfehérbőrű lány állt az ajtóban, fekete szemekkel, 
koszorúba font kékes-fekete (hajijai, amely olyan hosszú és sűrű volt, 
hogv kettős fonatban kellett a feje köré csavarnia. Hóna alatt kopott, 
fekete bőrtáskát szorongatott, vállát s a kabátja gallérját, mint egy kis 
fehér prém frissen hullott hó szegélyezte. Barna szilszkin kucsmáján is, 
melyet a kezében lóbált, néhány óriási vidám hópehely ült. — Ne tessék 
elküldeni, professzor úr! — mondta kislányosan rimánkodva szokatlanul 
mély hangján s fekete szemét, mely csupa csodálat és áhitatos tisztelet 
volt, hosszan a tanárra függesztette.

— Mi a neve? — kérdezte ez egy pillanatnyi szünet után
— Nagy Júlia.
A fiatal lány kissé hátravetve tartotta fejét, mintha hosszú, acélos 

hajának súlya hátrafelé húzná, nagy fekete szemét, mihelyt a férfi sze
mével találkozott, szemérmesen, lassan lesütötte. Egy pillanatig még várt, 
majd — minthogy a tanár nem felelt — hirtelen sarkonfordult s vissza
indult az előszoba felé. — Bocsánatot kérek! — mondta halkan.

A tanár elnevette magát.
— Jöjjön vissza, Nagy kollegina kiáltotta Angela.
— Nem, köszönöm, nem akarom zavarni a professzor urat — mond

ta a lány az ajtó mellől, lábujihegyen meghintázva magát. Nem 
lehetett megállapítani, hogv megállt-e vagy tov'bb fog-e lépni, keze a 
barna kucsmával előrelendült arca félig hátrafordult: egy pillanatig le
begve állt a kétféle mozdulat között. A tanár újra elmosolyodott. — No, 
jöjjön vissza kisasszony — mondta fáradtan —, majd előveszem magukat. 
— A lány kissé hátrafékezett, arcát félfordulatból áhítatosan a tanár felé 
emelte. — Igazán, tanár úr?

A dolgozószobában, melynek ablakai egy kertes mellékutcára nyíl
tak. melegen be volt fűtve, az inas egv hatalmas ezüsttálcán utánuk hozta 
a likőröket, egy üveg vörösbort s kisvártatva egy nagy kanna forró teát, 
öblös, fehér porcelláncsészékkel. A tanár egy függöny mögött kezét, 
arcát mosta. A függöny alól kiáramló erős szappanszag a diákok elé leb- 
bent s egy pillanat alatt átlengett elfogódottságuk sűrű szűrőjén, a víz
csobogás s a tanár hangos prüszkölése is átloccsant rajtuk. — 1 gy fújtat, 
mint egy ló — súgta az egyik diák, akit a meghitt fogadtatás egyszerre 
visszazökkentett eredendő pimaszságába s szókincsébe.

A szomszédja ránézett. — Az öreg nagyon kedves.
— Nagyon szép tőle — súgta egy másik is —, hogy nem küldött el 

bennünket, pedig úgv ki van a fáradtságtól...
A diákok egv csoportban álltak, valamennyien a prüszkölő függöny 

felé fordulva, csak a lány húzódott valamivel hátrább, arccal az ablak
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felé, mintegy szemérmesen kitérve a férfimosakodás meghittsége elől. 
Még akkor is a szemközti kertet nézegette, amikor a tanár súlyos léptei 
elhaladtak a háta mögött s megállapodtak a rögtöni pohárcsörrenéssel 
felelő teásasztalka mellett.

— Töltsenek maguknak — hallatszott a háta mögül a tanár hangja, 
a szokottnál jóval tompábban, fáradtabban és szívélyesebben —, tessék 
kérem! Kiki, amihez kedve tartja! Kiss kisasszony, nem látná el a házi
asszony szerepét?

A lánynak arcába szökött a vér. -— Igenis, tanár úr — mondta.
A fiúk egymásra néztek, a hátsó sorba húzódott hungarista diák 

könyökével meglökte szomszédját.
— Én csak egy csésze üres teát kérek, Kiss kisasszony — mondta a 

tanár. A lány újra elpirult, kerekrenyitott, áhítatos, fekete szemével egy 
percre felpillantott a tanár arcába, de nem szólt. A diákok a föld felé 
mosolyogtak. — Bocsánat, tanár úr, a kolleginát Nagy Júliának hívják — 
szólt az egyik. A tanár ránézett.

— Köszönöm — mondta szárazon. — Nem szeretem, ha tévedéseimre 
figyelmeztetnek. Nagy kisasszony elbírta volna a kisebbítést egy félóra 
tartamára.

— Természetesen — mondta a lány kissé rekedtes aláfestésű mély 
hangján s acélkoszorús fejét hátravetve, a tanár homloka fölött a meny- 
nvezetre nézett — a professzor úr nem tanulhatja meg minden kis diák
lánynak a nevét.

A tanár ránézett, arcán — a fáradtság szántóföldjén — mint a de1- 
rengés, egy pillanatnyi megkönnyebbülés futott végig. De a kimerültség 
s a nyomában járó önbizalmatlanság és kételkedés ezúttal oly mélyen 
belevette magát az arcába, hogy már szinte a kétségbeesés vonásait mu
tatta; úgy festett, mint aki a maga életével leszámolt, tehát a másokéit 
is kivonta érdeklődéséből, az élet ezernyi ravasz és boldogító árnyalata 
kifaikul't mellőle s már csak a lét vagy nemlét kérdése süt a szemébe, 
mint egy íróasztalán álló izzó fémlap, amely eláliná előle a kilátást.
— Tessék leülni! — mondta. — Essünk túl rajta! — A sorban legszélröl 
ülő diákhoz fordult; őmaga állva maradt. — Mondja el a sacbarin elő
állítását! Miből indul ki?

A diákarc feléje fordult, már a s,zem tompa fényéből is előre lőhetett 
tudni a feleletet.

— Benzoesavból.
Egy pillanatnyi csend lett.
— Bocsánat — mondta. — Fenolból.
A tudatlanságtól tompa szeme a fáradtságtól tompa szem felcikkaná- 

s’ból megértette, hogy megint ökörséget mondott. — Bocsánat. . .  egy 
pillanat... mindjárt eszembe fog ju tn i...

A tanár a földre nézett. — Hány anilingyártási módszert ismer s mi
ben különböznek egymástól?

A gyakorlott vizsgáztató már a diák első arcmozdulatából, mely kér
dését követi, meg tudja állapítani, hogy mit remélhet a válaszból.. A tanár 
azonnal elfordította a fejét, arcén a reménytelenségnek s undornak 
ugyanazzal a kifejezésével, amely négynapos eredménytelen laboratóriumi 
munkáját kísérte: ez a kísérlet is az emberi teremtőerő csődjét látszott 
bizonyítani.
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— Kétféle eljárást. . .  n
— L . . .  sz! — mondta a tanár. — Akar inkább valami elméleti kér

dést? . . .  Különben!. . .  Mondja, miért ment maga kémikusnak?
A diák orra alatt egy vastag izzadságcsépp gyűlt össze. — Érdékéi.
— Ugyan! — mondta a tanár gúnyosan. — Miért érdekli?
A diák nem felelt. A tanár végigfuttatta szemét a többi feléje forduló 

kilenc arcon, amelyeknek legtöbbjén «zemmelláthatóan az isteni szikrának 
csak a bűze ragadt meg. A leányarc értelmesebbnek látszott, de a tanár 
ettől a többlettől gyanakodva elfordult, a nő szerelmi ösztönének egy 
ügyes csapdáját sejtette benne.

— Tessék?
— Szerintem — mondta Östör, jobbvállát fellökve s balkarját tel

jes hosszúságában az asztal alá ejtve, mialatt fejével egy hosszú fel
kiáltójelet rajzolt végtagjainak aszimmetrikus vitája fölé — szerintem a 
kémia érdekességét a tudós szempontjából első- és utolsósorban az az 
arisztoteleszi tétel jelöli meg, amely kimondja az anyag végtelen osztha
tóságának elvét. Ha ezt a kérdést vizsgálom, akkor szükségszerűen min
den elképzelhető kémiai feladat előbb-utóbb az asztalomra kerül, ide
értve az utolsó s legfőbb feladatot is, az anyagi világról való ismereteink 
végleges rendezését, osztályozását és összefoglalását.

— No! — morogta a tanár. — Végleges?
— Igenis, professzor úr, végleges — mondta Östör. — Ha ebben nem 

tudnánk hinni, akkor vájjon kinek volna bátorsága ahhoz, hogy akár
csak a legegyszerűbb analízist is véghezvigye.

— De miért érdekes ez, kollegám? — mondta a tanár fáradtan.
Östör hullámzó tagjai egyszeriben megfagytak. — Nem értem, pro

fesszor úr.
— Miért érdekes ismereteink végleges rendezése, osztályozása és 

összefoglalása? — kérdezte a tanár. — Egyrészt lehetetlen, kollegám, 
s a lehetetlenség önmagában véve is érdektelen, másrészt a rend mindig 
érdektelenebb a rendetlenségnél. A kémia azért figyelemreméltó tudo
mány, östör úr, mert az ember általa tagadja isten létezését.

A diákok maguk elé néztek. — Hogy-hogv? — mormolta önkénte
lenül az asztal végén ülő hungarista diák, aki — amióta a sapkáját el
vették — szüntelen azon rágódott, vájjon nem sértették-e meg s nem 
kellene-e a korporáció nevében elégtételt vennie, azaz a tanárt megpo
foznia. — Tetszett szólni? — kérdezte ez, feléje fordítva dupla fehér hom
lokát. A diák megrezzent. — Nem szóltam., professzor úr! — Pedig úgy 
hallottam! — A diák nyelt egyet. — Hangosan gondolkodtam, professzor 
úr. — Ugyan, gondolkodni is szokott? — kérdezte a tanár meglepetten. — 
Mikor?. Coloron? Vagy a magnum áldomás alatt? — A diák nem felelt. 
— Mi is az az I H B, ami a tökfedőjükre van hímezve? — kérlezte a 
tanár, félig behúnyt szemmel. — Isten, Haza, Becsület, ha jól tudom! . . . 
Hát persze, az elébb ezt kívánta nyilván emlékezetembe idézni. . hogy is 
mondta? . .. hangos gondolkodásával.

Egy autó futott el sűrű dudálással az ablak alatt, a tanár ingerül
ten legyintett. — Kérem, töltsenek, ha ez egyszer nem is tartok maguk
kal. Magának pedig figyelmébe ajánlom a würzburgi püspök példáját, aki 
egyházmegyéjében külön akasztófát állíttatott fel a kezébe kerülő kémi
kusok számára.



—- Szabad ellentmon dánom? — kérdezte Östör, hosszú felsőtestével 
az asztal fölé hajolva. — A würzburgi püspöknek nem volt igaza.

A tanár nem felelt.
— - A kémikus — mondta Östör — s ha szabad általánosítanom, 

mondhatnám úgy is, hogy az emberi értelem, mindig csak nyomon követi 
azt, ami van. Bármilyen erőfeszítést fejt is ki, mindig csak utánoz valami 
már meglévőt vagy úgy, hogy teljes egészében lemásolja, vagy úgy, hogy 
többféle már meglévőt összerak egy új kombinációba, amely kombináció 
azonban megint csak nem valami eredendően új, hanem pusztán a való
ságok egyik lappangó lehetőségének a megvalósítása. Az a háromszázezer 
vegyület, amelyet a szerves kémia a mai napig megismert és létrehozott, 
semmi eredendő újjal nem gyarapította a valóságot. De feltéve, bár meg 
nem engedve, hogy az emberi értelem kitalál valami eredendően, minden 
porcikájában újat, eddig meg nem lévőt, ezt is végeredményben a meg
lévő valóságnak egy részéből, önmagából hozza felszínre, egy rejtőző, 
még ki nem hordott, de alapjában véve mégis csak létező lehetőségét való
sítja meg, azaz önmagát találja ki.

A tanár arca elsötétedett.
— Marhaság — mondta mogorván. — A maga észjárása annak az 

embernek a gondolkodására hasonlít, aki sajátmagával sakkozik.
— Bocsánat — mondta Östör — az én tételem egész egyszerű: azt, 

ami nincs, nem lehet kitalálni. A magyar nyelv világos logikája is erre 
figyelmeztet: találni csak olyasmit lehet, ami van. Mi következik ebből? 
Az, hogy meg kell találnunk, vagy ha úgy tetszik, kitalálnunk a meg
lévő világot, azaz ismereteket kell szereznünk s ez ismereteket rendez
nünk és összefoglalnunk kell. Ez a munka pedig nem összeférhetetlen 
Isten létével.

— Ujfent marhaság — mondta a tanár s kezét összefonva hasa fö
lött, lassan malmozni kezdett. — Ha valaki azt mondaná magáról, hogy 
hiányzik az egyik kereke, a világos magyar nyelv logikus ujjmutafcása 
szerint ez azt jelentené, hogy meg kellene keresni s visszailleszteni oda, 
ahonnét kiesett. Vállalkoznék-e rá, kollega úr?

Östör hallgatott.
— Nos?
Minthogy a sürgetésre sem érkezett válasz, a tanár kinyitotta szemét 

s ráfordította a hosszú fiúra. — Mi baja? — kérdezte egy idő múlva.
— Bocsánat — mondta Östör — professzor úrnak az a véleménye 

rólam, hogy hiányzik az egyik kerekein?
A tanár tovább nézte. — Igen
— Akkor talán nem folytatom — mondta Östör.
— Ne folytassa!
A szobában csend lett. — Maguk meg mit vigadnak? — kérdezte a 

tanár ingerülten az asztal sarkán ülő három diáktól, akik félhangos 
kuncogással igyekeztek a tanárral való feltétlen egyetértésüket tapinta
tosan, de minél világosabban ennek értésére adni. — Fejükbe szállt a 
pálinka? Tessék csak!. . .  szolgálják ki magukat!.. . Engem azért fizet
nek, hogy megtöltsem a fejüket! Ami pedig magát illeti, Östör kollega — 
mondta a hosszú diák felé fordulva, aki minden tagját behúzva, mozdu
latlanul nézett maga elé — magát vigasztalja meg az a tudat, hogy ön
magámról még sokkal rosszabb véleményem van,



Östör hallgatott.
— Merem remélni, professzor úr — mondta egy idő múlva —, hogy 

ezt éppoly kevéssé szolgálja meg, mint én.
— Én nem merem remélni — mondta a tanár sóhajtva. Bessenyei 

Tibold, aki egész idő alatt félref ordított fejjel ült, hogy n.e lássa a tanár 
hirtelen megutált arcát, a sóhaj hallatára a szeme sarkából rápislantott: 
egy pillanatra az volt a benyomása, mintha egy idegen, fáradt öregember 
bámulna a szemükbe. — Mi ösztönzi magát arra, hogy ismereteket sze
rezzen? — kérdezte a tanár.

Östör megmerevedett hosszúságai s ferdeségei hirtelen hullámozni 
kezdtek. — Mert meg akarom érteni a világot — mondta, fejét hosszan 
kiugrasztva válla közül.

— Ezek szavak. Miért akarja megérteni?
— Mert érthetőnek látszik — mondta Östör.
— S mihez kezd vele, ha megértette?
A diák elmosolyodott. — Semmit Azzal, hogy megértettem, épűgy 

bevégeztem a feládatomat, mint a világ azzal, hogy értésemre adta magát.
— Kollega úr — mondta a tanár szigorúan —, ón ezt a fajta mérték- 

tartást nem tartom kisebb csalásnak, mint az azt közvetlenül megelőző 
keresztény alázatot, amely lemond a világ megértéséről. Sőt, ha jól meg
nézem, kénytelen vagyok azzal a gyanúval élni, hogy ez a mértéktartás 
csak racionaliz-'lt formája a keresztény alázatnak s ugyanarra való, 
amire ez, tudniillik a gyávaságuk leplezésére. Nem tartom férfinak azt, 
aki egy szép nő társaságában beéri annak az elméleti megállapításával, 
hogy a testrészei mire valók, s nem érzi magát hivatottnak arra, hogy — 
egy gyors pillantást vetett az asztal végén ülő diáklányra — hogy rendel
tetésüknek megfelelően fel is használja őket. Továbbmegyek kollega úr, 
én ezt a mértéktartóst nemcsak alapvetően hamisnak, képmutatónak és 
terméketlennek bélyegzem, hanem céljáttévesztettnek is, mert a világot 
igazán megérteni is csak használat közben lehet, tetszik érteni?

— Ügy van, használat közben! — szólalt meg váratlanul a pattaná
sos arcú diák, akinek az éhgyomorra felhajtott két pohárka szilva hir
telen úgy a fejébe szállt, hogy teljesen megfeledkezett az aromás és ali
fás vegyületek alattomos fenyegetéséről. — Fogd be a szádat, Östör, 
a profnak teljesen igaza van! — morogja kivörösödött arccal öklével 
nagyot csapva az asztalra. — A világot csak használat közben lehet meg
érteni! — A tanár egy gyors, mosolytalan pillantást vetett feléje. — Adja 
ide kérem az indexét — mondta. — Ila megelégszik egy „jól kollok- 
vált“-tal, akkor hazam ehet... Helyes! Kérem, kísérje ki valamelyikük az 
ajtóig! Egyébként, ha van. aki vele akarna menni, az is ideadhatja az 
indexét! Senki?

A szél, amely már jó ideje vastag hófelhőiket kavart az ablak előtt, 
mind jobban erősbbödött s a felvert havait átláthatatlan plasztikus füg
gönyként az üveg elé akasztotta. A nagy, krémszínű cseré^ká’.vha a szoba 
sarkában minduntalan hangosan belefütyült az asztal körüli beszélgetésbe. 
A tanárt szemlátomást idegesítette a természet szemérmetlen háborgása. — 
Ninos senki maguk között, aki egy jámbor imával el tudná állítani a 
vihart? — kérdezte, lassan végigjártatva szemét a kilenc diákarcon, ame
lyek az érdeklődés létráján kilenc fokozaton, a röhögő tompaságtól a  szen
vedélyes tagadásig emelkedve, kilencféle változatban meresztették rá figyel-
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műket — Igaz, hagy ez inkább az én dolgom volna — mondta hirtelen 
elmosolyodva, ami fáradtságtól feldúlt arcán úgy hatott, mintha odakiinn 
a hóvihar kavargása fölött hirtelen kisütött volna a nap. — östör kolléga, 
maga annak a sváb népmesének a hősére emlékeztet engem, aki egy nagy 
darab aranyat kapott örökségbe, de mivel ez megnyomta a vállát, kicse
rélte egy lóra, ezt, mivel rúgott, egy tehénre, a tehenet, mert kevés tejet 
adott, egy disznóra, a disznót egy szamárra, a szamarat pedig, amikor 
megszomjazott, egy pásztornak odaadta egy korsó vízért. Maga is nehéz
nek találta az emberi értelmet, amelyet örökségbe kapott s becseréCte egy 
korty vízre. De mihez fog kezdeni, ha újra megszomjazik?

— Nem szomjazom meg többé — mondta a diák.
A tanár két kezével az asztalra támaszkodva mélyen előrehajolt, 

úgyhogy orra majdnem hozzáért a diák orrához. — Én pedig megjósolom 
magának — mondta hirtelen hegyessé váló hangon —, hogy nagyon meg 
fog még szomjazni, tetszik engem érteni?

A diák hallgatott.
— Lehet, hogy érdemtelen vagyok arra a figyelemre, amellyel meg

tisztelnek — mondta a tanár, újra végigtekintve az e’őtte ülő érdeklődés 
kilenc változatán —. mind az eredményeim, mind az életem ezt látszanak 
bizonyítani. De amennyiben e bizonyítékot nem tartanák megnyugtatónak 
s valamilyen helyén nem való s eléggé el nem ítélhető irracionalizmusból 
mégis megajándékoznának bizalmukkal, úgy közölhetem Östör úrnak 
szóló végleges feleletemet, amely röviden abban foglalható össze, hogy 
minden botnak két vége van. Az egyik, amelyet megmarkolok, a másik, 
amellyel ütök. Nem tudnám, miért fogjam meg az egyiket, ha nem ütök 
a másikkal, tetszik é rten i? ... Kiss kisasszony, miért mosolyog?

A leány felvetette koszorús, fekete fejét s hosszan a tanár szemébe 
nézett.

— Mert tetszik nekem, amit a professzor úr mond — felelte mély 
hangján, amely a hosszú szünetek után mindig oly meglepően hatott, hogy 
mindenki önkéntelenül ránézett. — Nem akartam megzavarni. . .

— Akkor töltsön nekem egy pohár bort! — mondta a tanár. — Egész
ségükre! A kémiának is, mint minden szerszámnak, két vége van, Östör 
úr. az egyik, a nyele az ember felé fordul, a másik, a feje. a világ 
felé. Akármelyik önmagában, a másiktól kü 1 önválasiztva értelmetlen volna, 
mert nem szorul magyarázatra, hogy a kalapácsnak a fejét nyél nél
kül époly kevéssé tudnók használni, mint a nyelét fej nélkül. Égy nyél 
mindig valaminek a nyele, minta hogy egy fej mindig valaminek a feje, 
de e valami nélkül mind a kettő elveszti lényegbeli sajátosságát, amely 
fejjé, illetve nyéllé teszi, tehát nyomban visszaváltozik azzá a célta
lan anyaggá ami volt. mielőtt az ember a nevén nevezte s ezzel értelmet 
adott neki

— Mi a kémia nyele, professzor úr? — kérdezte Östör.
— A megismerés.
— S a feje?
A tanár kinézett az ablakon, amely mögött most már elcsendesedve, 

egyenletesen hullt a hó. — Kiss kisasszony, adjon még egy pohár bort, 
hadd tegyük ünnepélyesebbé a kinyilatkoztatást! — mondta mogorván. —■ 
Égy látom, a kollégái elhatározták, hogy ma ők kohokváltatnak engem s e 
célból nem Testeitek elég szép számban a lakásomra fáradni.. . Töltse csak
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színültig, Kiss kisasszony, sose kicsinyeskedjék a férfiakkal. Egészsé
gükre! — Egy hajtásra kiitta a bort, nagyot csettintett utána. — A kémia 
egyik vége, amely az ember felé fordul, a megismerés, Östör úr, a másik, 
amely a világ felé mutat, a teremtés, tetszik érteni?.. Akinek pedig 
nem ez a véleménye, az iratkozzék át filológiáim!

— Szabad ellentmondanom, professzor úr? — kérdezte Östör. — Ha 
a teremtés az ember feladata volna, akkor mikóp lehetséges az, hogy több 
tízezeTéves történelme alatt csak egyetlenegy olyan találmánya van, a 
kerék, amely nem a természetből indul ki s amely sem lényegileg, sem 
formailag nem utánozza a természetet?

— Téved — mondta a tanár rosszkedvűen —, még egy van, amely 
nem a természetből indull ki s nem utánozza a természetet, hanem ép ellen
kezőleg, ellentmond minden törvénynek, tagadja minden tapasztalatunkat, 
megcsúfolja a józan észt, kétségbeejti a képzeletet s lépten-nyomon aka
dályozza az embert abban a törekvésében, hogy a maga tökéletesedésén 
munkálkodjék.

— Értem — mondta Östör —, Isten.
A tanár bólintott. — A gyengeség órájában szükségünk lehetett rá, de 

az erő órájában el fogjuk vetni.
— Mikor lesz az, professzor úr?' — kérdezte a diák.
— Ha majd megtanulunk teremteni — mondta a tanár s a homloka 

alsó, kisebbik fele halványan kivörösödött. — Maga akkor, ha rendezett, 
osztályozott és összefoglalt ismereteinek a nyelén fel fogja fedezni a 
kalapács fejét s oda fog sújtani vele. ahol a kényszerképzetei ülnek. 
Én pedig . . .

Elhallgatott, lassan felállt a székről, kinyújtóztatta derekát, a csont
jai ropogtak. — De ez talán nem tartozik a kötelező vizsgaanyaghoz — 
mondta ásítva s az ablak felé nézett, amelynek párkányát már magas 
hóréteg ülte meg. — Maga, östör úr, gyűjtse csak tovább aiz ismereteit, 
de nehogy azt gondolja, hogy örökké a birtokos és birtok egyoldalú 
viszonyában fog velük megmaradni. El fog jönni az a pillanat, amikor 
helyet cserél az ismereteivel s azok fogják magát irányítani s nem maga 
őket. Akkor pedig jusson eszébe, kérem, hogy tisztességes kémikusnak 
jobban esik egy vereség, amelyet egy aszimmetrikus szénatomtól szenved 
el, mint egy dicsfényes győzelem Isten országában . . .  Adják ide, kérem 
az indexeiket!

— Egy pillanat, professzor úr! — mondta Östör, aki maga is teljes 
hosszában felállt, mintha az izgalom lőtte volna ki rakéta formájában 
társainak alacsony sündörgése közül —, egy pillanat. Ha jól értem, pro
fesszor úr szerint az emberi értelem végső fokon arra való, hogy meg 
változtassuk vele az életünket! De miért változtassuk meg?

A tanár újra ásított. — Mert unalmas, kolléga úr! — mondta, hir
telen hát at fordítva a diáknak. — Fölötte unalmas!

A diákleány, akinek indexére — minthogy az asztal legvégén ült 
— utoljára került sor. a szalon ajtajában, ahová a tanár elkísérte, le
ejtette kis fekete bőrtáskáját, amely nyomban kigurította magából ezüst
fényű kerek púdere-sdcbozát, pirosítóját s hatvannégy fillért kitevő kész
pénzvagyonát. A lány, mielőtt még a tanár lehajolhatott volna, leguggolt 
s vékony, fehér ujjaival csipegetni kezdte holmiját a vastag szőnyegről.

— Ne tessék fáradni, professzor úr, már megvan — mondta tovább
guggolva a tanár lába élőit.
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— A pénze iß megvan?
— Megvan — mondta» 9 leány, továbbguggolva.
— Mennyi volt. ha meg nem sértem?
A leány felnézett a tanárra, tejfehér nyaka, amely a hátravetett 

fej alatt kissé előreduzzadit, alig észrevehetően elpirult. — Hatvannégy 
fillér.

— S mind megvan? — kérdezte a tanár.
— Még két fillér hiányzik — mondta a leány, fejét lassan lehajtva.

— Szabad valamit megkérdeznem professzor úrtól?
— - Tessék!
— Nem haragszik meg érte?
A tanár egy pillanatig elnézte a fiatal leány fehér nyakát, amely 

előrehajolva most aprópihés tarkóját mutatta, két kis fehér fülét s 
íölötte dupla koszorúba font, sűrű kékesfekete haját, amelynek erős, édes 
illata az orráig csapott. — Nem haragszom — mondta. — Hogy is hív
ják magát, kisasszony? \

A fiatal leány fejét lehajtva, elmeriilten nézegette a szőnyeg sűrű 
mintáját. — Ha a tanár úr megengedi, Kiss Júliának — mondta egy idő 
múlva s a tarkója s a két apró füle újra kivörösödött.

A tanár bólintott. — Jól van! Tessék kérdezni!
— Igazán nem haragszik meg érte?
— Nem — mondta a tanár.
— Miért olyan szomorú a professzor úr?
— No most már kibökte — mondta a tanár —, már felállhat! A kér

dése egyébként illetlen, megtagadom rá a feleletet. Maga árvaleány?
A leány meglepődve felnézett. — Igen. Horniét tetszik tudni?
— Gondoltam — morogta a tanár. — Vidéki leány?
— Pécsi.
— S egyedül él Pesten?
— Igen.
— Jól van — mondta a tanár. — Hagyja meg a laboratóriumomban 

a címét, egyszer talán majd elmegyek magához. Nekem sem élnek már 
a szüleim. Tudja maga, mi az az aszimmetrikus szénatom?

— Hogyne! — mondta a leány s guggoltából újia felnézett a tanárra.
— A professzor úr már öt vagy hat éve ezen dolgozik. Aszimmetrikusnak 
nevezzük azt a szénatomot, amelynek a négy vegyértéke négy különböiző 
elemhez vagy csoporthoz kapcsolódik. Arról ismerhető fel, hogy a poláros 
fény síkját vagy jobbra vagy balra elforgatja. A két formát antipódoknak 
nevezzük, az egyiket, a jobbra forgatót D-formának, dextronak, a balra 
forgatót L-(formának, levonok.

A tanár lenézett a földön guggoló leányra. - - E z  minden?
— Nem — mondta a leány —, de lényeges Az a körülmény, hogy az 

aszimmetrikus szénatom elforgatja a poláros fény síkját, a mellett bizo
nyít, hogy vegyületei is aszimmetrikus szex-kezetűek.

A tanár újra lenézett a fölfelé ragyogó fekete szemekbe. — Ez min
den?1

— Nem —~ mondta a leány. — Azt is tudom még, hogy a szintétiku- 
san előállított vegyiiletekben mindig egyenlő mennyiségben keletkezik a
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két antipod forma, a -természetes vegyületekben pedig mindig csak az 
egyik vagy a másik fordul elő. Az aminosavakban, amelyekkel a profewror 
úr dolgozik, mindig csak az L forma.

— Ügy? S min dolgozom én, ha szabad kérdeznem? — morogta a 
tanár.

A -leány lesütötte szemét.
— Nos?
— Nem tudom — mondta a leány halkan.
— Nem tudja? Miért hazudik?
— A professzor úr bizonyára azon dolgozik, — mondta a leány csen

desen —, hogy in vitro állítson elő olyan vegyíileteket, amelyekben a 
természetes vegvületekhez hasonlóan csak az egyik forma fordul elő. 
S minthogy az aszimmetrikus szén majdnem minden természetes szerves 
vegyületnek lényeges alkatrésze . . .

— Miért érdekes mindez? — kérdezte a tanár. — Különben ne felel
jen, kérem, fáradt vagyok!... Fenét érdekes!... Ha akar, holnaptól 
kezdve eljöhet hozzám dolgozni a laboratóriumba, Nagy kisasszony!

A fiatal leánynak neve hallatára, lángba borult az arca. Egy pillana
tig még lehajtott fejjel ülve maradt a sarkán, majd hirtelen felugrott s a 
tanár felé biccentve, kiszaladt a szobából. Ez állva maradt, amíg be neon 
csukódott mögötte az ajtó.

—• Bejössz hozzám? — kérdezte Angela a szomszéd szobából.
— Igen — mondta a tanár.
A szőnyeget vizsgálgatta, amelyen két apró félkör formájában meg

maradt a leány sarkának s fölötte a levegőben könnyű fehér kis tes
tének láthatatlan nyoma. A tanár jobbra-balra nézelődött, amíg meg nem 
találta az elgurult kétfillérest; lehajolt s mellényzsebébe csúsztatta.

— Mit találtál? — kérdezte a kisasszony az ajtóból.
— Két fillért.

— Kedves kisleány — mondta Angela egy idő múlva.
— Igen. — A tanár kissé bicegve elindult a kisasszony dolgozószo

bája felé. Angela a szemüvege alól szótlanul szemügyre vette a lábát, 
addig nézte, amíg a tanár abba nem hagyta a 'bicegést. — Jól van Zeno
— mondta — Ne hagyjuk el magunkat!

A tanár ránézett. — Jólesik bicegni!
— Nem baj! — mondta a kisasszony. — Eszel valamit?
A tanár továbhnézte nővére makacs, kövér arcát, orrán a villogó 

szemüveggel. — Ha az ember elveszti lába alól a talajt, akkor kénytelen 
bicegni.

— Mit akarsz enni? — kérdezte Angela. — Sültessek egy rántottét?
A tanár elaondo’kodoft. — Hozass be egy üveg Hante-Sauterne-t.

— S egy kis rántottét! — mondta a kisasszony. — Négy napja nem ettél 
meleget igaz? ... Hozzon be egy üveg Haute-Sauterne-t — mondta a 
csengetésére bekopogó, himlőhelyes arcú inasnak — és készíttessen tíz 
tojásból rántottét, pirított kenyérrel és két hámozott kovászosuborkával!

— Mikor küldöd el már ezt az embert? — kérdezte a tanár, amikor 
az inas mögött becsukódott az ajtó. — A szagát sem bírom.

— Nincs semmi szaga — mondta Angela — s a fizetéséből tartja 
el a szüCeit, nem küldhetem el. Átnéztem a postádat, Zeno. Dél-Amerikába 
hívnak egy január húszadikán kezdődő vegyész-kongresszusra.
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A tanár kibámult az ablakon.
— Eszter keresett az éjjel — mondta a kisasszony.
— Tudom.

-  Személyesen volt itt éjjel kettőkor.
— Tudom.
Angela kisasszony lopva a fivérére nézett, a szeme megnedvesedett, 

elfordult. Egy könyvet vett fel az íróasztalról s olvasni kezdett. A tanár 
mellérecsüngő fejjel, mozdulatfanul ült a karosszékben. — Utána eljött 
hozzám a laboratóriumba — mondta,

A kisasszony letette a könyvet. — Beszélni akarsz róla?
— Igen.
— Valami baj van?
— Igen — mondta a tanár. — Szíveniőtte magát.
Angela felállt, a vér kifutott az arcából arcbőre szürke és likacsos 

lett, mint az itatóspapír, a szája tehetetlenül kinyílt — Mit mondasz?
— Nem halt meg — morogta a tanár. — A János-szanatóriumba 

vitettem. . .  Tegye le a tálcát az asztalra! — fordította hátra a fejét a 
belépő inas felé. — Ide elém. az asztalra, nem kell terítenie! . . .  Mit bámul 
rám. hü ly e? ... Lábosban h o z ta? ... Nem baj, menjen máT ki!

Az inas összecsapta a sarkát. — Igenis, méltóságos úri
— Szíveniőtte magát? — kérdezte Angela.
A tanár a rántotta fölé hajoOt, megszagolta. — Nem halt meg — 

ismételte. — Nem is fog meghalni. Minthogy a nők nem tudnak anató
miát, tehát a revolver csövét természetesen a bordájára illesztette, aminek 
következtében a golyó oldalt lecsúszott.

— De hát miért?
— A rántotta el van sózva — mondta a tanár. — Angela, könyör

göm. ülj le, nem bírom, ha a hátam mögött állnak. Hat bét alatt ki
gyógyul.

— Igen?
— Igen ismételte a tanár, tele szájjal — S újra kezdődik minden 

eíőlről! Angela, én sokáig azt hittem, hogy hozzá tudok nőni a lerheim- 
hez. A természet sokféle szenvedést ismer, én azonban nem tudtam kü
lönbséget tenni köztük, s ajzt hittem, hogy értelemmel s méltósággal vala- 
mennyit egyformán le lehet győzni mert mindegyik csak egy-egy köröm
próbája a természetnek, amellvel megméri a viliághoz vailó bizalmamat. 
Odáig vetemedtem néha tapasztalatlanságomban, még tíz évvel ezelőtt, 
harmincéves koromban is, hogy a fájdalmakat a természet egy-egy sikam
lós, de lapos tréfájának tekintettem, amelyekkel megkísérti az embert, 
mielőtt magasabbra engedi. Ma már tudom, hogy felületes voltam, azaz 
túlbecsültem magam. Sokféle szenvedés van s az embernek nyilvánvalóan 
egyéb dolga között az a feladata, hogy helyesen válasszon közöttük: azt, 
amelyik hozzávaló. Jól megválasztani a szenvedésünket, olyat, amelyet az 
értelmünkkel s a szervezetünkkel egyformán tudunk vállalni, alighanem 
ezt nevezik boldogságnak. Én rosszul választottam, Angela, mértéktelen 
voltam öntött, mohó, bőszemű és aránytalan s egy olyan nemtelen meg
terhelést vállaltam, amelyet ma már teljes erőmből visszautasítok. Attól 
tartok, hogy választásom perdöntő tanulság lesz emberi hitványságom 
mellett. Amikor Eszter tizennyolc évvel ezelőtt a szeretőm lett s én még 
aznap délután megtudtam tőle, hogy mindössze kéthetes asszony s kissé
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meghökkenve az arcába néztem s ő némán, szenvtelen, állati derűvel rám- 
mosolygott, akkor egy pillanatra elszorult a szívem, mintha megsejtettem 
volna a jövőnket. Egy szál ingben ült az ágy szélén, s marokra fogva 
hosszú, ezüstszőke haját, meztelen lábát lóbálva a szemközti nagy álló
tükörben nézegette magát. — Nehogy azt hidd, hogy jobban tetszel, mint 
Cibi — mondta mosolyogva.

— Miért nem hagytad rögtön faképnél? — kérdezte Angela kisasz- 
szony.

A tanár vállat vont. — Miért hagytam volna, amikor még nem szeret
tem. Akkor szerettem bele, amikor először megcsalt.

Angela lesütötte szemét. — Mikor?
— Egy hét múlva — mondta a tanár, mellére támaszkodó állal. — 

Egy ötvenéves, potrohos levélhordóval, aíki reggel egy ajánlott külde
ményt kézbesített ki neki, őmaga vallotta meg nekem még aznap délután. 
M iért? ... Kíváncsiságból, m ondta... Tölts még egy pohár bort! Hány 
tojásból volt ez a rántotta?

—- Tízből.
—- Még ennék valamit! — mondta a tanár, villájával kapargatva a 

lábos fenekéről a rásült tojássárgáját. Arca kiégett, hangja tompa volt, 
balkeze duzizadtan. sárgán úgy feküdt az asztallapon, mint egy nagy 
szivacs, amely magába szívta Budapest egész fáradtságát. Körmei ott, 
ahol a laboratóriumi munkák nem marták ki színűket, szederjes-kéken 
csillogtak a száz hajszálránc között, amelyeket negyven év karcolt a kö
römágyaik köré. — Vannak méltatlan akadályok, Angela — mondta. — 
Ezekkel nem szabad szembeszállni, hanem ki kellene őket kerülni, mert 
azzal, hogy legyőzzük őket, csak magunkat szennyezzük be. Ugyanígy 
vannak ál feladatok is, amelyek eltérítik az embert a neki megfelelő, 
azaz a számára legegyenesebb útról, mert az igazi feladatok evidenciájá
val fekszenek eléje s megkísértik. Ahhoz, hogy felismerjük s leleplezzük 
őket, vagy nagy tapasztalat vagy velünk született arányérzék kell s amint 
tudod, Angela, ép ez hiányzik belőlem a legszégyenteljesebb módon. 
Huszonkétéves koromban még a tapasztalat sem segített meg s ezért fog
hattam olyan könnyű szívvel abba a vakmerő pedagógiai feladatba, hogy 
egy ezüstszőke állatot a magam képére formáljak. Azt mondtam neked, 
már az első nap elszorult a szívem. Megválthatom neked — mert 
olyan pontosan emlékszem rá, mintha tegnap történt volna —, hogy 
egy hét múlva, amikor minden kényszerű ok nélkül tudomásomra adta 
az öreg postással való esetét, ugyanazzal az egykedvű állati derűvel, 
amellyel később is mindig rögtön elmondta minden csalását, rnegvall- 
hatom neked, hogy abban a pillanatban újra úgy elszorult a szívem, 
hogy még ma is a torkomban érzem a dobogását, ha eszembe jut. Nem sze
relemféltésből, nem is sértett hiúságból, hanem mert éreztem, hogy vir
tusból nem fogok kitérni az álfeladat elöl s kénytelen leszek versenyre 
kelni a világ valamennyi pocakos, öreg levélhordójával. Ha akkor meg
emelem a kalapomat és továbbállok, akkor...

— Nos?' — kérdezte Angela kisasszony szigorúan. — Akkor mi tör
tént volna a következő utcasarkon?

A tanár nem felelt. — Miféle viszonylat az — kérdezte egy idő 
múlva —, amelyben két ember úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy sem 
egymással megmaradni, sem egymástól elszakadni nem tudi? Tizennyolc 
év alatt mindent megkíséreltem, hogy kibékítsem egyensúlyát vesztett
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természetemet s visszaadjam neki azt a súlytöbbletet vagy súlyhiányt, 
amelyre nyilvánvalóan szüksége van: Eszter örök jelenlétét vagy örök 
távollétéit. Amikor tizenegy évvel ezelőtt hazajöttem Goriziából, drága 
Brúnó bátyánk ágya mellöl, akkor egyideig azt hittem, hogy indulataim 
ki vannak apadva s könnyűszerrel elválhatok tőle vagy akár meg is 
maradhatok mellette; egyre megy. Abban az időben kontyba tűzve viselte 
a haját s amikor hazaérkeztem után először megláttam, egy síma sötét
szürke angol kosztüm volt rajta, magasnyakú fehér ingblúz s a kontyán 
hátul egy csöpp szalmakalap kék bársonyszalaggal; úgy festett, mint egy 
Sacre Coeunben nevelkedett vidéki úrilány. így is viselkedett. Mintha 
tudta volna, hogy ez az a pillanat, amikor el tudom oldozni magamat 
tőle, mint egy túlbonyolult, de alapjában véve érdemtelen feladattól, 
amely nem vág az érdeklődésembe, kerek két esztendeig úgy élt a kezem 
alatt, mint egy szérelmes szűzleány, a szememből olvasta ki minden kíván
ságomat. Gyereket akart tőlem, meg is szülte, holnap lesz a kilencedik 
születésnapja. A bökkenő csak az volt, hogy nem akart hozzámjönni 
feleségül.
•  Angela kisasszony elsápadt. •— Te el akartad venni feleségül?

— El — morogta a tanár.
— S nekem még csak nem is szóltál róla?
— Engedélyt kellett volna kérnem? — kérdezte a tanár fáradtan.
A kisasszony szemét elfutotta a könny. A tanár elfordította a fejét,

hogy ne lássa. — Nem adsz ennem? — kérdezte. — Vágd ketté — mondta, 
amikor Angela egy rúd szalámival visszatért az éléskamrából — s az 
egyik feléről szedd le a haját! A háziasszonyi teendő el fogja oszlatni 
haragodat. Ha feleségül veszem, eilőbb-utóbb úgyis megtudtad volna.

— Zeno — mondta a kisasszony —, te akármit tehetsz ebben az 
életben, én nem szűnök meg téged szeretni.

A tanár marokra fogta a fél rúd szalámit, beleharapott. — Nem 
rólad van most szó.

— Nem — mondta a kisasszony. — Adok hozzá kenyeret.
— Nem kell.
Angela íeletöltötte a poharat. — Alkalmasnak találod ezt a lélek

tani pillanatot arra — kérdezte a tanár teli szájjal —, hogy meg nem 
szűnő hálámról biztosítsalak? — Angela lehajtotta fejét. — Bocsáss 
meg, Zeno! Mértéktelenül mohó vagyok, ha rólad van szó.

— Én meg mértéktelenül figyelmetlen, ha rólad — mondta a tanár, 
nagy fehér arcát megvesztegető lassú mosolyával nénje felé fordítva. 
Még egyszer beleharapott a szalámiba, aztán fáradtan a szék karfájára 
ejtette karját s a földre dobta a szalámirúd fehérhártyás, ráncos végét, 
amely kiharapott húsos felével állva maradt a viaszkolt padlón. — Két 
év elteltével, egy őszi délután együtt ültünk a Gellérthegyi-úti kis lakás
ban, amelyben délutánonként találkozni szoktunk. A névnapja volt, 
szeptember 16-a ... 1920. szeptember 16-a, tehát idestova tíz éve Az ablak
nál ült, az őszi napsütésben, amely fényével élesen körülrajízolta ezüst- 
pihés profilját; ez ugyanolyan lányos és ártatlan volt — s még ma is azt 
— mint amikor először láttam. Egy kabátkát kötött a gyereknek rózsa
színű pamutból s profiliát a táncoló kötőtűk fölé hajtva, szelíden éneklő, 
kisparasztlányos, somogyi tájszójásával elbeszélt valamit, amire nem kel
lett figyelnem, mert a szívem beérte hangja csobogásával.. . Angela!

—- Tessék?
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— Nem nyugtalanítanak a meghitt részletek?
A kisasszony elpirult. — Nem, Zeno!
— Gyújts rá egy virzsínára! — ihondta a taniár. — Jólesik beszélnem. 

Nincs senkim, akinek el tudnám mondani.
A kisasszony rágyújtott egy szivarra. — Ma még csak egyet szívtam.
— Szeretnék hat hétig józan maradni — mondta a tanár. — Mind

járt le is fekszem, csak még ezt a délutánt mondom el. Hámozd meg a 
másik szalámit is! . . .  Az alakja ma, harmincötéves korában még ugyan
olyan lányos, mint amikor megismertem.

— Csak a bokája vastagodott meg — mondta Angela.
— Ugyan — hökkent meg a tanár — Nem vettem észre.
A kisasszony elpirult. De fivére szerencsére nem látta meg, szeme 

és képzelete látóhatárt cserélt s az új térfogatban egy tíz év előtti, rózsaszín 
kötés fölé hajló ezüstszőke fej jelent meg, amely teljesen elfedte Angéla 
kisasszony szemüveges húsos arcát. — A Bergmann-féle kísérleten dolgoz
tam akkoriban — mondta a tanár — s nyilván azon a délutánon is az járt 
a fejemben, mialatt Eszter dunántúli csobogását hallgattam s időnként 
egy-egy horkanással jeleztem, hogy ébren vagyok. Hirtelen egy szó ütötte 
meg a fülemet s felfigyeltem.

Angela kisasszony újra elpirult. — Ha pornografikus kifejezés, akkor 
n e . =.

A tanár ránézett, egy kissé elhúzta a száját — Nem igen használt — 
mondta —, legföljebb dühében. Most is például, amikor öngyilkos lett. 
Egy idegen szó volt, amelyet addig nem hallottam a szájából Idegen 
szót persze használt sokfélét addig is s majdnem mindegyikről meg tud
tam állapítani, hogy hozzávetőlegesen életének melyik geológiai korsza
kából maradt fenn. így megismerkedésünkkor, közvetlenül vidékről ke
rülvén a fővárosba, kizárólag olyan idegen szavakat hallatott, amelye
ket vidéken használnak, ott is inkább a falusi intelligencia női körében, 
mint hercig, molett, sikkes, jukkerasszony, virággrupp, konfidens, spicces 
s több ehhez hasonló, amelyek, mint a flitter, kisvárosi bájjal lebegtek 
paraszti mondatainak izmos és nyúlánk tagjai fölött. De egészen rövid 
idő alatt a közhasználatú pesti zsargon ellenállhatatlanul benyomult szó
kincsébe, s oly örvendezve, büszkén fitogtatta, mintha mindegyik szava 
egy-egy brilliánsgyűrű volna vékony, fehér ujjain. A rondaságnak e hó
dítása szerencsére nem sokáig tartott; mihelyt otthonosan érezte magát 
a fővárosban ámuldozó vidéki lelke megnyugodott s higgadt józansá
gával megmérte erejét, nyomban kilökte szókincséből is mindazt, ami nem 
odavaló volt. Elsőnek aiz ,,imponál“ szót hagyda el, mert Pest már nem 
imponált neki. A „lazsál“ ige is hamarosan elmaradt, mert merőben 
idegen volt számára az a lelkiállapot, amelyet kifejez. Nagyon felkapta 
ellenben egy időben a „szekszualitás“ és „szökszuális“ szavakat, amelyek
kel tudományosan meghatározni s ezzel közömbösíteni vélte mindazt a 
szenvedést, amellyel oly naivul s oly bőikezííen ellátott. Közbevetőleg 
megjegyezve jellemzőnek tartom, hogy a „naív“ szót soha nem vette 
nyelvére. De egy nap hirtelen megje’ent társalgásában a „liezon“, majd 
rövidesen a „káprisz“. néhány nap múlva lavór helyeit lavoárt mondott, 
Slezák hangjának férfias „timbre“jéről beszélt s egy hét múlva meg
vallotta nekem, hogy megcsalt egy előkelő belvárosi divatszalon tulajdono
sával. Hamarosan megtanultam, hogy majd mindegyik kalandját szókincsé
nek eigy-egy átmeneti gazdagodása előzi meg, amelyből hozzávetőleges pon-
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tossággal meg tudtam állapítani szíve választottjának társadalmi hely
zetét. mesterségét, néha még a nevét is. Amikor egyik együttlétünk alkal
mával kétszer is használta a „pingál“ szót s egyízben a „giccs“-et, tud
tam, hcrgy kimeríthetetlen vidéki kívámicsisága B. R. festőbarátom felé 
fordult s amikor néhány nap múlva fogait megcsillantva, egykedvű, 
ártatlan derűjével megvallotta nekem, hogy fennjárt a műteremben s 
megcsalt vele. azt a fajta elméleti kielégülést éreztem, mint amikor az 
előzetesen megejtett számításaimat igazolva megváltozott a kloroformban 
forralt cukor forgatóképessége. Már nem is volt szükségem a vallomására, 
már mindent tudtam, mielőtt még . . .  f

— Rosszul érzed magad, Zeno?' — kérdezte a kisasszony.
A tanár megrázta a fejét. — Nem. Adj még egy pohár (bort!... 

Talán előbb tudtam, mint őmaga. S ebből értettem meg, hogy valóban ár
tatlan, mert áldozat.

Angela kisasszony szemét bátyjára meresztve, hangtalanul sírt. 
Minthogy nem volt zsebkendője, könnyei ölébe csöppentek s két kis 
kerek, sötét foltot növesztettek szoknyája világosszürke szövetén. — El
aludt a szivarod — mondta a tanár. — Szerencsére a jövevényszavak, 
amilyen váratlanul érkeztek, ugyanolyan gyorsan el is tűntek, pontosan 
jelezve a kaland közeledtét, megvalósulását és elmúlását. Olyasféle kép
zetet keltettek bennem, mint a hamufelhő, amelyet a tűzhányó közvetle
nül a kitörés előtt a magasba vet 6 amely közveleniil kitörés után vissza
hull s ezzel a megrémült lakosságnak a katasztrófa végét jelzi. S hogy 
olyan gyorsan jöttek és eltűntek, az édes bosszú s édes vigasz volt szá
momra, mert eszembejuttatták, hogy a magam szavai milyen állhata
tosan kitartanak Eszter somogyi szókincsében Ha kíváncsiságának egy- 
egy iiyen rövid kirándulásáról visszatérve, miután a kérészéletű új jöve
vényszavak már rég elporladtak, délután a Gellérthegyi-utcai lakásban 
ült s fejét a bímzőpárna föló hajtva, azt mondta: Zeni, az az édes, kádvás 
ruha, amit máma réggé a lakásomra küdetett, e m i n e n t e  alkalmas lesz 
arra. hogy örökre bálém szárássen! — akkor egyszerre elfeledkeztem az 
előző hetek, az előző évek mázsányi kínjairól s hajlandó voltam, lérden- 
állva megköszönni istennek . . .

— Zeno! — kiálto>tt a kisasszony megrettenve.
A tanár keserűen nevetett. — Amiből az látszik kiderülni, hogy 

mégis csak szükség van istenre.
— Miért? Megsegített? — kérdezte Angela.
— Gyermeteg kérdés! — mondta a tanár. — Ha van isten, akkor 

nem azért van, hogy segítsen, hanem, hogy legyen . . .  De hát mi ketten, 
Angela, tudjuk ugye, hogy nem szabad lenniel

— Folytasd! — mondta a kisasszony.
A tanár rámeredt. — Hol tartottam?
Angéla a kezefejévei kitörölte szeméből a könnyeket. — A Bergmann- 

féle kísérletnél.
— Igen — mondta a tanár. — Az ablaknál ült s hirtelen egy szó 

ütötte meg a fülemet, egy latin szó, amelyet eddig még nem hallottam 
teile. Nem mertem ránézni, mert éreztem, hogy elsápadok. Két éve már 
olv makulátlanul éltünk, hogy el akartam venni feleségül, gyereket szült 
nekem. Már azt hittem, hogy vége a nemtelen próbatételnek. Nem volt 
vége! . . .  Latin szót ón is használóik elvétve, de ezt a szót, hogy „habi
tus“, soha! Sziláiul figyeltem, behúnyt szemmel, összeharapott fogakkal, 
miég visszamenőleg is meghallottam azt a négy-öl mondatot, amely a szót



megelőzte. Miit tetszik szólni, nagyságos asszony, mondta neki a ház- 
mesternéje, akinél politikai műveltségét táplálta, a nemzetgyűlésen meg
szavazták a botbüntetést! Hát nem szégyen-gyalázat!... „Ugye, hogy az?“ 
kérdezte most már tőlem s az éneklő hangsúlyán egy kis gyermekes ria
dalom rezzent át. „Az öreg apámat SLmonfalván még dórásre húzták s 
most éngem megint megbotozhatnak, a nyavalya ássen beléjük! Kősómé 
azt mondja, hogy a törvény szerint nőket is lehet botoztatni, ha cemendle 
életet élnek. Hát, ha megneszelik, hogy a gyárekem magától van s nem 
az uramtól, akkor megcsapathatnak? Magyar ámberhez méltó habitus 
ez?“ .. . Nemcsak a szó, az egész mondat idiegen volt, csak egy lélekzet- 
nyire kellett hátranézni, a „nyavalya essen beléjük“ őszinteségéig, hogy 
az ember tudja, ezt a kettőt nem egy bordán szőtték. Magyar emberhez 
méltó habitus ez? . . .  ez az ökörség csak újságírónak, országgyűlési kép
viselőnek, kúriai bírónak vagy legeslegrosszabb esetben egy egyetemi ta
nárnak a kakuktojása lehetett.

— Reméljük, az utóbbié! — mondta a kisasszony, akinek a szemé
ből szüntelenül csorogtak a könnyek.

— Nem tudom.
A kisasszony ránézett. — Hogy-hogy?
— Ezúttal nem vallotta be — mondta a tanár. — Vagy tíz éve van 

ennek s azóta semmit sem vallott be. S én tíz éve azon gondolkodom, 
mi volt jobb: amikor tudtam, hogy kinek a szagát kell rajta keresnem, 
vagy amióta egy megfogalmazhatatlan ellenfél, maga az egész férfinem 
hunyorít rám a háta mögül.

Angela lehajtotta fejét. — Ezzel töltőd az idődet?
— Ezzel — mondta a tanár.
— Nobel-díj helyett?
— Az anyád keserves irgalmát, hát az meg minek! — mondta a tanár 

elfehéredve. — Ez is emberi időtöltés, ezzel is eltelik az ember élete.
— Méltón telik el! — mondta Angela. — Miért nem kötöd fel magad 

inkább az ablakkilinesre?
A tanár hirtelen felállt, a szék feldőlt mögötte s nagy robajjal to

vább csúszott a padlón. — Mit beszólsz?
— A laborban akad elég cián vagy morfium — mondta Angela a tanár 

szeme közé nézve bársonyos, könnyáztatta fekete szemével
— Azt hiszed?
— Azt.
— No! — morogta a tanár s lassan megfordulva az ajtó felé indult. 

Angela utánanézett. — Egy pillanat! Még egy kérdés! Miért lett öngyilkos?
A tanáT már az ajtóban állt Nekitámaszkodott a félfának, meg

eresztette a térdét. — Elébb rámlőtt — mondta — s talán azt hitte, 
hogy megölt.

Angela az arcára csapta kezét. — Rádiót!? — sikította, egy pillanat 
alatt talpon teremve. — Megsebesültél? — Csak a vállamon — mondta 
a tanár —. csak a húst érte a golyó. Nők nem tudnak célozni. A sza
natóriumban bekötötték, még a kalbátot is felvehettem rá. — De miért 
akart megölni? — zokogta a kisasszony a tanár hátát tapogatva. Ez el
tűnődött — Talán mert szeret — mondta egv idő rrmlva. — 
vele. esv hónapja nem fogadtam Ha elfogadjak a feltevést, hogy szeret, 
meg kell kockáztatnunk azt a másika* is, hogy féltékeny volt. Két hétig 
naponta hiába keresett, nem engedték be hozzám. De az éjjel megvesz
tegette a portást, kétszáz pengőt adott neki, sírt, megcsókolta az öreget,
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átölelte a nyakát, lekuporodott előtte a földre s a gyermekkoráról beszélt 
neki s amikor az öreg ellankadt s maga is sírva fakadt, hirtelen meg
ugrott s feLszaladt a lépcsőn, az öngyújtójával világított magának. — 
Hisz nem dohányzik — mondta Angela. — Vagy dohányzik? — Egy fél
éve rászokott. — Ki szoktatta rá?

— Nem tudom — mondta a tanár. — Elfelejtettem magamra zárni 
a labor ajtaját. Szerencsére egyedül voltam, az adjunktusomat már éjfél
kor elküldtem. Ne hagyj el, mondta, a szeme könnyes volt, leguggolt 
előttem a földre. Úgy is esett el. De Isten legyen neki irgalmas, ha még 
egyszer a színem elé merészkedik!

— Nem vagy lázas, Zeno? — kérdezte a kisasszony egész testében 
reszketve. — Feküdj már le! — Nem vagyok lázas — mondta a tanár. 
—- Van egy Szimfóniád? Ha nem utálod, gyere be a szobámba s ülj az 
ágyam mellé, amíg el nem alszom.

Déry Tibor

3 h



X  SZÁZÉVES EMINESCU

Á PROLETÁR

Sötét lebuj zugában, lapos padom szorongva,
Hová a nap maszattól vak ablakon hat át,
A hosszú asztaloknál komor csapat borong ma,
A plebsz elnyűtt virága, kit űztön-üz a gondja, —
Kivert raj ez, hitetlen szemében ég a vád.

„Ti azt mondjátok — így szól az egyik — Fény az ember 
E földön, mely nyomorral és kínnal vám tele?
Belőle egy vakító és tiszta szikra sem ver,
Sugára szennyes, úgy mint a Föld, e förtelemmel 
Megtelt golyó, hol úrként parancsol érdeke.

Igazság? mit jelent ez? — a gazdagok s erősek 
Vagyonnal elkerítik s a törvény őrködik.
Elorzott kincseikre; viszályt viszályra szőrnek,
Miáltal rabjaiknak csupán robotja nő meg,
Mert munkájuk keservét igába ők törik.

Sokan gyönyörben élnek, pazarlón és ledéren,
A víg napok s az órák mosolyra nyílnak ott;
Kupáikban csak ó-bor; a kertek zöldje télen;
Nyaranta ünnepélyek hófedte bérc-szegélyen, — 
Nappalból éjt csinálnak, az éjből meg napot.

Erényük nincs, hisz’ erről csak nektek prédikálnak,
Mert kell a kar, míg izmos és kell a friss erő,
Mert kell, ki még igát húz a honnak és királynak,
É,s kellenek, kik értük csaták tüzébe szállnak;
Mert míg ti vérbe vesztek, hatalmuk egyre nő.

A nagyhatalmú flották, hadak rakásnyi zsoldja,
Királyok koronája, mely homlokdíszre kell,
A zsebrák milliója, pazar halomba hordva,
Csupán az elbutított nyomorgót nyomja holtra,
Mind izzadsága árát rabolja tőle el.

A vallás? — ők koholták e frázist rab-sziveknek,
A hajcsár ennek orvén a fojtó hámba nyom,
Ha nektek túlvilági reménnyel nem fizet meg,
Akik halálig ínség keservétől sziszegtek:
Viselnétek ti átkát, mint hű igás-barom?



Sosem-volt árnyaikkal vakítanak egyre jobban, 
Áltatnak, hogy jutalmad csak túlnan kaphatod.
Ne hidd! A lét kihunytén minden gyönyör kilobban! 
Ki bajban él e földön, ezernyi fájdalomban,
Az semmit sem kap ott se, — ki meghalt: az halott.

Csak szólam ez, hazugság, az állam éltetője,
És nem természetes rend, mi kényükből fakad.
Csak védd javuk, hatalmuk és jólétük, te dőre,
Hisz’ fegyvert adnak arra, hogy önszivedbe lőjj te,
És harcra úgy tüzelnek, hogy pusztítsd önmagad.

Miért legyünk a hitvány vagyon rabszolganépe,
Kik morzsákat 'nyerünk csak a munkánk száz baján? 
Miért csupán aszályt és halált kapunk cserébe,
Míg ők a mennyben élnek, mulatva és henyélve,
S a kéjtől rá nem érnek meghalni sem talán?

Nos, elfelejtik tán, hogy szám s erő tiétek?
Csak épp akarnotok kell, hogy földet osszatok.
Ne rakjatok falat már a kincsük rejtekének,
Hová elzárjanak majd, ha dac nyilai belétek,
Hívén, hogy bárki jussa az életadta jog.

Az élvezőket óvja a törvény ős hatalma,
A Föld nektári nedvét ők szürcsölik sziigyig; 
Botrányos orgiákon a kéjenc-had legalja 
Hiszékeny nők tucatját bujálkodásra csalja,
Kifeslő lányainkat rút véneik nyűvik.

S ha kérditek: mi jár hát munkátokért? — A béren 
Megnyert haszon csak annak, ki élvekért lohol. 
Tinektek — hosszú rabság, a könny avas kenyéren,
A meggjnlázott lányok szegény fejére szégyen.
Ott minden — itt semmi! Ott menny — emitt pokol!

Fütyülnek ők a jogra. Erényük létalapja:
Ha van, mi kell. A törvény csak értetek vagyon.
A büntetések átka csak rátok van kiszabva,
Ha koldus-kar mosolygó javak teljébe kapna, — 
Bilincs van itt a kézen s az ínséges jajon.

Törjétek össze végre e jogfosztotta rendet,
Mely mindent kétfelé oszt: itt gazdag, ott szegény.
Ki meghalt, az jutalmat se kap, de meg se szenved 
Hisz’ jussa már e földön mindenkinek teremhet, — 
Legyen testvér s egyenlő itt minden gyenge lény.



Törjétek össze Vénusz szobrát, amért mezítelen,
És tűzbe mind a festett hab-testek vásznait! 
ök  érlelik meg átkos hitét a lelkeinkben 
A testtévált tökélynek, — s ők kényszerítik itt lenn 
Keritők hálójába a nép leányait.

Tiporjuk el, mi senyvedt szivet tüzelne lázra:
A templomot s a kastélyt, hol bűnök ezre nőtt;
A zsarnok szobra tűzben rotyogion, mint a láva,
Hogy oly rabok nyomát is a kőről elsikálja,
Kik bárhová e földön követni készek őt!

És döntsetek le mindent, mi cifrálkodva pompáz,
Az életről vegyétek le gránit-köntösét!
Mi bíbor és aranydísz, könny, ínség, árva csontváz: 
Legyein tünékenv álom, varázs, — de nem bolond láz,
És szenvtelen suhanjon a mély időkbe szét.

E romból rakjatok fel hatalmas gúla-tömböt,
Mi új ,,memento mori“ történelmünk terén;
Ez lesz a mű, min által a lelkedet kiöntöd 
Időtlen századokon, — nem pőre test, csömörilött 
Mosoly a szajha száján, ravasz vigyor szemén.

óh  jöjj, mohó özönvíz, — elég volt várni, egyre,
Hogy meglásd itt a jóból miféle jó fakadt;
Hiéna-hang helyében ma szajkó szól fecsegve,
Hol barbár dúlt a múltban: irigy les úri kegyre, 
Megváltozott a külszín, — a rossz, az megmaradt.

Éá akkor visszatér majd a szép aranykor újra,
Amelyről ősi monda sok kék csodát rebeg,
Örömből mindeneknek egyenlőkép kifutja,
S a zord halál, ha élted kis mécsesét kifújja,
Feléd mint szőke angyal, megbékítően lebeg.

S ha haldokoltok egyszer, nem őröl gond, se bánat, 
Fiútok él aképen, mint élni vágytatok;
Nem kongat ám harangok vasnyelve gyászimákat 
Azért, kinek szivébe gyönyör derűje áradt;
Nem sírhat senki: úgy élt, hogy nem marták bajok.

S mi gaz haszonleséssel az embert elgyötörte:
A sorvasztó szegénység sok kínja szétfolyik;
Kit sorsa nőni rendelt, az megnő dús gyönyörre,
Kelyhét fenékig issza, hogy végül összetörje,
S ha meghal, úgy elért már beteljesült korig.

Fordította Lajtha Géza Mihail Eminescu
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AZ ÚJ KÍNAI KULTÚRA

A kínai írás és olvasás művészet, nagy fáradtsággal lehet csak megta
nulni. Tíz évnyi tanulmány és gyakorlat szükséges, hogy annyira jusson 
az ember, amennyi a hagyományos kínai műveltség alapjának megfelel. 
Ábécé-je nincs, minden szót külön írásjellel ábrázolnak. Annyi írásjel 
létezik, mint amennyi kifejezésből a kínai nyelv összetevődik.

Sokat kísérleteztek, hogy az írást egyszerűsítsék: eddig eredménytele
nül. A nagy gonddal és találékonysággal, de mégis csak mesterségesen 
megtervezett kínai ábécé-k közül mindeddig egyik sem tudott érvényesülni.

Állandóan kísérleteznek, hogy romanizálással, vagy leegyszerűsítéssel 
megkönnyítsék a népművelés feladatát. A probléma végső megoldását 
azonban majd csak a polgárháború vége hozza meg.

Bármennyire nehezen sajátítható el az írás-olvasás művészete, az 
Űj Demokrácia mégis tetterővel látott a feladathoz, hogy mindenki szá
mára elérhetővé, népművészetté tegye. írni-olvasni megtanulni társadalmi 
kötelezettség lett. Sokszáz új falusi iskolát nyitottak meg; ma már nem
csak a gazdagok gyermekei látogatják őket, mint a múltban. Új módsze
rekkel fognak hozzá a felnőtt-nevelés kérdésének megoldásához. A parasz
tokat sok faluban a falu elején tábla fogadja kínai írásjelekkel. Előtte 
egy kisfiú vagy falusi katona áll őrséget. A parasztnak este a mezőről 
hazajövet előbb el kell tudnia olvasni az írásjelekeit, mielőitt továbbenge
dik. A táblákat időközönként kicserélik és növelik az írásjelek számát.

Az analfabétaság elleni küzdelem nem hagy nyugtot a parasztoknak. 
Az ebédszünetben, étkezés előtt, és reggel, ha munkához fognak, előbb a 
napi feladatot kell megtanulniuk, mielőtt az élet tovább haladhat.

A felnőtt-oktatás másik módja a „Kis Tanítók Mozgalma“. A gyer
mekek este a felnőtteket tanítják meg arra, amit napközben az újonnan 
berendezett iskolában tanultak. Ez a módszer nemcsak a szegény-paraszt 
hagyományos műveletlenségét szünteti meg, hanem szakít a régi hagyo
mánnyal is, amely feltétlen tiszteletet követel a fiatalságtól a kor iránt.

A Felszabadult Területek népújságjaiban, vagy a falusi, a körzeti és a 
városi újságokban, de legfőképpen az általánosan elterjedt faliújságokban 
800—1000 írásjelet használnak. Ezek nagyrésze „leegyszerűsített ideo- 
gramma“. Az Új Demokrácia nagy igyekezete rohamlépésben mozdítja 
elő az írásjel-tudatlanság gyors csökkentését és így ezek a kiadványok 
mindinkább „mindenki újságaivá“ válnak. Egyik legfontosabb szervei 
a népművelésnek.

Az Új Demokrácia találékony. Nem törődik azzal a kifogással, hogy 
demokrácia csak ott jöhet létre, áhol mindenki legalább írni-olvasni tud.

Egy magasrangú kuomintang-tÍ6zt, ki tanulmányait Amerikában foly
tatta, ezt mondta nekem, amikor demokratikus-reformokról vitatkoztunk: 
„Milyen nevetséges az a nagy demokrácia utáni kiáltozás olyan országban, 
ahol a lakosság 60 százaléka nem tud írni-olvasni. Kínában főproblémánk 
a nevelés. Előbb a nevelés, aztán a demokráciái“

Ez a tiszt olyan ember benyomását tette, akinek nem sürgős, aki 
tud várni. Az Új Demokrácia nem tud várni. Ezért az „iskolázatlan 
választók“ kérdését a maga módján oldotta meg.

Választásokat írtak ki egy körzetben. A választási bizottság meghívta 
a vidéki újság fényképészét és lefényképeztette az összes jelölteket.
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A fényképeket a választó-helyiség falára izegezték. Minden kép alá egy 
kis, felül nyitott zacskót helyeztek el. Minden paraszt, aki választani jött, 
kapott a választóhelyiség bejáratánál egy szem borsót. Ezt zárt öklében 
végigvitte a képek előtt és jelöltjének képénél a borsót beleejtette a zacs
kóiba. Amikor az egyes zacskók borsóit megszámolták, az volt a benyo
másom, hogy ez titkosabb és demokratikusabb választás, mint azok, ami
ket Amerikában megfigyelhettem: választások, amelyeket előbb ezer fize
tett cikkel készítettek elő, aztán eredményeit modern irodagépekkel, vil- 
lanyosítva számlálták össze.

A Japán ellen vívott háború hős partizánjai közt alakultak fegyverte
len, diák és diáklányokból álló csoportok. Ők szervezték meg a felszaba
dított falvak nevelésügyét. Egy Wang kisasszony nevű partizánnő elbe
széléséből tudtam részleteket erről a munkáról, amelyhez pedagógiai 
ügyességen kívül bátorság is kellett. Wang kisasszony törékeny, karcsú 
lány volt. A frontszakaszról, ahol dolgozott, vissza kellett őt vonni, mert 
gyermekded alakja túl közismertté vált a japán megszál’ócsapatok köz
vetlen-közeiében fekvő falvakban,. Szószerint írtam le, amit elmondott:

„Pedagógiai tanulmányaim idején, Shanghaiban kerültem a forradalmi 
mozgalomba. Miután két évig a diákmozgalomban dolgoztam a japánok 
ellen, a Párt kiküldött a Kilencedik Hadsereg területére. Tudomására 
jutott ugyanis, hogy Wang-Csing-Wei, az áruló kormány elnökének rend
őrsége keresetit engem az egyetemen A partizánok megbíztak Dél-Kiangsu 
egyik felszabadított körzetében a falvak nevelés-ügyének megszervezésével.

Az ott talált régi iskolarendszer nem volt alkalmas arra, hogy újat 
építsünk ki rajta. A nagyobb falvak iskoláiban a tanítókat a gazdag föld- 
birtokosok fizették. A gyermekek 80 százalékát nem tanították, a felnőt
teknek pedig 90 százaléka nem tudott írni-olvasni.

A háború előtt, a kuomintang-uralom alatt a tanító-pragmatizálás 
egy fajtája uralkodott. Meghatározott kiképzést kellett elvégezniük, hogy 
„elismert” iskolákban taníthassanak. De ez is csak papíron maradt, mint 
annyi más kuomintang-törvény. A városokban még részben tartották ma
gukat hozzá, de a falvakba, ahol a kínai népesség 80 százaléka él, nem 
jutott el.

Faluhelyen a régi módszert követték. A gazdagok gj'ermekeit Konfu- 
cius és Mencius, a két ősrégi klasszikus írásaiból tanították. A tanítási 
rendszer abból állt, hogy a tanító felolvasott mondatokat, ezeket a gyer
mekeknek utána kellett mondani. Aztán írásjeleket rajzoltak. Annyiszor 
Íratták le a jeleket és ismételtették el velük a mondatokat, míg a gyer
mekek emlékezetébe vésődtek. A tanító nem tartott rendszeres iskolai 
órákat, hanem csak akkor tanított, ha „egyéb halaszthatatlan elfoglalt
sága“ nem akadályozta. Egyéh halaszthatatlan elfoglaltságot jelentett a 
— betegség, üzletközvetítéseknél szerződések kiállítása (sovány keresete 
növelésére), vagy az a fontos feladat, hogy látogatójával teázzék, bort 
igy ék.

A tanítók átképzése volt kezdetben munkánk célja. Partizánhatósá
gunk parancsára kiképzőtanfolyamot kellett végezniük, Ilyen tanfolyamot 
vezettem én működésem idején. Hallgatóim régimódi falusi tanítók és 
hazafias okokból hozzánk vetődött középiskolás diákok voltak. Csatlakoz
tak még városi tanítók is a megszállt területről. Tanítók, akik nem vállal
ták, hogy japán^uralom tanait verjék a gyermekek fejébe „a Nap Fiainak 
felszabadító elhivatottságáról“. Vagy Wang-Csing-Wei uralmának jelsza
vait előadni nekik, mint: „Politikai segélynyújtás Japán-nak, gazdasági
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fellendülés a segítő Japán által, és kultúrcsere Japánnal“, és ezrei éretté 
tenni őket „az általános jólétre Nagy-Keletázsiában", japán uralom alatt.

Mi a következőket tanítottuk: a kínai forradalom története az elmúlt 
száz évben; aztán Mao-Ce-Tung könyveit: ,A hosszantartó háborúit és 
az ,Új Demokráciá* -t. Ezt tanítottuk a két hónapig tartó kiképzőtanfo
lyam idejének kétharmadában. Hadseregünk politikai vezetősége egyik 
ülésünkön komoly formában 'bírálta a .Nevelési Szakosztályt', mert 
időnknek csak egyharmadát használtuk fel ,A pedagógia ú j módszerei' -re. 
A bírálat teljesen indokolt volt, de hibámat az okozta, hogy az egyetemen 
sokkal többet foglalkoztam politikával, mint tanulmányaimmal és már 
jóval vizsgáim letétele előtt a partizánokhoz mentem. De megbántam 
akkor egyetemi tanulmányaim minden pillanatnyi figyelmetlenségét!

A megrovás hatására néhány nevelési 6zakkönyvet csempésztettem 
magamnak Sanghajból a faluba és képzettségem hiányait önképzéssel 
igyekeztem pótolni.

Politikai vezetőségünk más alkalommal nagyon he^es támadást inté
zett ellenem, mert csoportomba felvettem tanítókat, akik előzőleg ,Wang- 
Csing-Wei kuomintangjához’ tartoztak. Ahhoz a csoporthoz, akik átpár
toltak a japánokhoz. Szakosztályunk csak akkor rehabilitálódott a poli
tikai vezetőség előtt, amikor kiderült, 'hogy ezek a tanítók becsületes 
magatartást tanúsítottak a japánok büntető hadjáratai alatt és az ellenség 
.kellemetlen vallatásai' közben sem árultak el egyetlen partizánt sem.

Egy alkalommal éppen iskolainspekciót tartottam egy faluban. Az 
iskola tanítóját magam képeztem ki egyik kéthónapos tanfolyamon. A 
japánok váratlanul a faluba jöttek és .felülvizsgálták a polgári lakossá
got' . Az iskolába is eljöttek. Mielőtt beléptek a tanterembe, elhagytam a 
katedrát, ahol a tanítóval együtt álltam és beültem a gyerekek közé az 
iskolapadba. Szerencsére elég fiatalon néztem ki és úgy voltam öltözve, 
mint a parasztlányok, így falubeli iskoláslánynak tarthattak. Jöttek » 
japánok, kikérdezték a tanítót, majd géppisztolyt előreszegezve erősen és 
fenyegetően a gyermekekre bámultak. Nekem hevesen vert a szívem, 
mert a tanító a ,régi fajta- -beliek egyike volt, aki csak parancsra és 
katonáinktól való félelmében vett részt tanfolyamunkon ö  azonban hall
gatott, a gyermekek pedig szorosan egymás mellé ülve igyekeztek elta
karni. A japánok elvonultak — én pedig folytattam az inspekciót.

Egy más alkalommal tanfolyamunkat hirtelen félbe kellett szakíta
nunk, mert a falu ellen katonai támadás indult. A partizán-osztagból ép
pen ekkor csak a nevelési-csoport tartózkodott a faluban, csapataink 
máshol dolgoztak. Tél volt. Emlékszem, a gyermekek úgy mentettek meg, 
hogy hófedte mezőkön át a Yangce-folyóhoz vezettek. Ott csoportunk 
többi tagjával együtt csónakon a folyó egyik szigetére eveztünk, ahol biz
tonságba helyeztünk magunkat. A .nevelési csoport' egyetlen tagja sem 
volt jó evezős és a Yangce majdnem annyira veszélyesnek bizonyult, mint 
az ellenség.

Ismét egy más alkalommal, éjjel egyik faluból a másikba meneteltünk 
és japán járőrbe ütköztünk. Mi többen voltunk, mint ők, de többnyire 
fiatal diákok, sok diáklány és mind fegyvertelenül. A japánok pedig pisz
tollyal, puskával felszerelve.

Zuhogott az eső.A japánok egy kis folyó parti szakadékéban húzód
tak meg. Azon a folyón kellett nekünk átkelnünk.

Valiihoz emelt esernyővel, szívdobogva meneteltünk az íveit hídon. 
Fegyvernek kinéző, görcsösen válllhoz szorított esernyőinkkel alakunk



árnyéka anyira ijesztő lehetett, hogy túlerőnk láttára a japánok nem 
mertek ránk lőni. Ha mertek volna, m indán nydunknak végei

Két évi működés után minden falu kapott iskolát, a gyermekek okta
tást. Napköziben a tanítók az iskolában tanítottak, este pedig a gyermekek 
támogatásával a felnőtteket oktatták. A tanítás ingyenes volt. A tanítók a 
parasztoknál étkeztek és csak valami kis fizetést kaptak. Azért nem éltek 
rosszul. A régi időkből egyetlen hagyomány segített meg bennünket: a 
parasztság mélységes tisztelete a tanító-mesterség iránt.

A Mandzsu-korszakiban még a hivatalnokok államvizsga-rendszere 
dívott. Minden hivatalnoki rang vizsgával járt, a pályázó klasszikus mű
veltségéből. Vizsga vizsga után, rangról-rangna, lépkedtek felfelé a tekin
tély és gazdagság szamárlétráján. A régi Mand'zsu-birodalom parasztja 
tudta jól, hogy nevelésének hiányai miatt ő még a szamárlétra legalsó 
fokát sem érheti el soha és falusi lakosságunk azóta is szinte tragikus 
módon sóvárog iskolai műveltség után.

Amikor az Űj Negyedik Hadsereg védelmet nyújtott parasztjainknak 
a japánokai szemben, hálájukat nyerte el. Amikor önkormányzatot adott 
nekik, polgári öntudatukat és büszkeségüket növelte. Mikor azonban a 
partizánok az általános és kötelező nevelést hozták a falvakba, a vidéki 
lakosság szívének minden szeretetét nyerték meg.“

Wang kisasszonyt működése folyamán a japánok elfogták. Kínvalla
tással akartak vallomásokat kicsikarni belőle a partizáncsapatok ereje 
és hadállása felől. Sikerült megszöknie. Csung-k'ngbe jött, ahol fél-ille
galitásban kellett élnie. Orvosi hivatásom teljesítése közben ismerkedtem 
meg vele, a letartóztatásának utókövetkezményeit kezeltem. Egy volt a 
„sok nevelő, tanító, tudós, mérnök, technikus, író, művész és kudtúr- 
munkás“ közül, akiket Mao-Ce-Tung segítségül hívott. Egyike azoknak, 
akikre szükség van, „hogy megoldhassák a hatalmas és nehéz feladatot: 
a nacionalista és feudális elnyomatás kiirtását; hogy a független, szabad, 
demokratikus, egységes, erős Kínát felépíthessék“.

Már az első háborús évek megmutatták a szakmai nevelés sürgőssé
gét. Példaképpen leírjuk az orvosképzés menetét. Ez adta a szükséges 
orvosokat a partizáncsapatoknak. A Japán-ellenes hadseregnek hatalmas 
feladattal kellett e téren megküzdeni. Rávilágít erre, ha meggondoljuk, 
hogy a háború elején a 90.000 emberből álló Nyolcadik és a tízezres lét
számú Negyedik Hadsereg összesen 15 képzett orvossal rendelkezett. A 
háború folyamán kialakult módszer segítségével rövid néhány éven belül 
több mint 10.000 emberiből álló orvoshadosztályt képeztek ki!

A hadosztály önkéntesei először 6 hónapiig „Az orvosi — józan — 
emberi-ész“-nek nevezett tudományt tanulták. E tudományág anyaga a 
következőkből állt: a legkisebb távolság a szükséghely és legközelebbi 
szállás között. Továbbá: tisztasági elvek, vérelállítás, kötözés, rögtönzött 
síntechnika, az elterjedt járványok leggyakoribb eredete, a fertőzések 
mechanikája és egyéb hasonló elemi előfeltételek.

Hathónapos kiképzés, után a jelölteket egészségügyi segédszolgálatos 
beosztással kiküldték a frontra, hogy gyakorlatra tegyenek szert Egyévi 
frontszolgálat után a legalkalmasabbakat visszaküldték továbbképzésre.

A második tanfolyamon az egyszerű műtétek tana szerepelt, mint pl. 
egy kelés megnyitása, sebkezelés stb. Tanították még ezenkívül a legelter
jedtebb betegségek tüneteit, egyszerűbb orvosságok használatát és az 
injekció-technikát.
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A „Második Fokozat tanulói“ további hat hónapra a frontra mentek. 
Ha ott beváltak, egy harmadik, utolsó tanfolyamra mentek vissza, katona* 
orvosi kiképzésre. Itt mindazt tanították, amit a tanító maga tudott é« 
amihez szükséges készülékeket találtak.

Minden tanfolyam legjobb hallgatóit oktatóként „segédegyetemekre“ 
osztották be, ezzel növelték a tantestület számát.

Sok kórházban jártam, alhol az orvosképzés fentiekben leírt „lavina- 
módszerének“ eredményeit láthattam. Az orvosok, nővérek és ápolók 
ezekben az intézményekben rendes, tisztességes, ha mindjárt leegyszerű
sített orvosi és sebészeti kezelést is végeztek. Rám azonban nem az tette a 
legnagyobb hatást, amit az iskolában megtanultak, hanem az. amit már 
magukkal hoztak az iskolába: az emberiességük.

A legtöbb ilyen kórházat barlangokban kellett elhelyezni. A japánok 
néha meglepetésszerűen nyomultak be egy-egy partizánterületre és ilyen
kor lehetetlen volt a súlyos sebesültek elszállítása. Elálcázták tehát a 
barlangkijáratokat. A földalatti építményben, rizst és orvosságtartalékot 
tároltak. Betegek, sebesültek, nővérek és orvosok heteket töltöttek a föld 
alatt, hetekig nem mehettek levegőre, nem láthattak napfényt — mindad
dig, míg a japánok kivonultak, vagy kikér gettók őket.

A leírt súlyos körülmények ellenére e kórházak hasonlíthatatlanul 
jobb kezelési eredményt értek el, mint a Kuomintang-terület kórházai. 
Csang területén a kórházakban hanyagság, korrupció és a személyzet 
rideg kegyetlensége okozta a legtöbb halálesetet. Ilyen halálokok a fel
szabadult területek kórházaiban nem fordultak elő. A kórházigazgatótól 
az egyszerű sebesült partizánig mindenki egyforma rizsadagot kapott. 
Az éjjeli virrasztást a súlyos betegek ágyánál becsületbeli kötelességnek 
tartották, amit az ápoló elvtárs a katona elvtárssal szemben magától érte
tődő módon teljesített.

Technikailag sokat fejlődtek a kórházak a háború folyamán, mert a 
megszállt területekről, a sanghai, mukdeni és peipingi nagy egyetemekről 
sok jólképzett orvos csatlakozott a partizánokhoz.

Ez volt a kezdet. Azóta számtalan elemi, közép- és főiskola létesült 
a felszabadult területeken. De még mindig nem elegendő! Még mindig 
nagy a hiány tanítóban, tanárban, specialistában. Mégis, elindult már a 
folyamat és a fal leomlott. A fal, ami körülvette a műveltség, tudomány 
és technikai képzettséget és a feudálisok vizében evező kispolgárok féltve- 
őrzött kincsévé alacsonyította le. Az Űj Demokrácia erősödésével szapo
rodnak a népnevelő és népművelő intézmények és minél több lesz belő
lük, annál ellenállhatatlanabbá válik az Űj Demokrácia ereje.

A felszabadult területek művészeti és irodalmi mozgalma különleges 
megbeszélést érdiemel. A mozgalom kezdete egy költő nevéhez fűződik, 
aki meghalt, még mielőtt az Új Demokrácia programmja az ország minden 
haladó és forradalmi erejét egyesítette volna. Ez a név Lu-Hsün.

Lu-Hsün a modern kínai irodalom megteremtője. Az üldözöttek éle
tét élte. egyik városból a másikba vándorolt és 1936-ban halt meg tuber
kulózisban. Helyesebben így mondhatnánk: hatalmas szenvedély gyötörte, 
a harciasság és a munkaerő, amivel 21 kötetét megírta, felőrölték és a 
hajtóvadászattól, amelyet a Kuomintang ellene rendezett, testének leg
gyengébb szerve, a tüdeje mondta fel először a szolgálatot.

Mao-Ce-Tung a kínai írók és értelmiség elé Lu-Hsünt állította köve
tendő mintaképül, mert ő az a költő, aki az időszerű és forradalmi tar
talmat a művészi tökéletességgel egyesítette és aki a tömegekről a töme-
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geknek írt. Mao-Ce-Tung a „Művészetről és irodalomról“ szóló nagy 
beszédében, amelyet a felszabadult területeken írókból és értelmiségiek
ből álló hallgatósága előtt tartott, annak demonstrálására, hogy milyen 
legyen a forradalmi művész alapmagatartása, Lu-Hsün versét idézte:

Fordítsd el arcodat az ezrektől 
Kik hűvösen mutatnak rád 
És mint igavonó dolgozzál szívesen azoknak 
Akik majd jönnek.

Ma, 12 évvel Lu-Hsün halála után, már van forradalmi írógeneráció, 
amely az Új Demokrácia talajában gyökeredzik és azoknak ír, akik jöt
tek, akik itt vannak és itt is maradnak: a felszabadult területek sokmil
liós munkás- és paraszt-tömegeinek.

Mao-Ce-Tung beszéde irányt és összpontosítást adott a forradalmi 
írók működésének. 1942-ben, a Japán elleni háború legnehezebb időszaka 
kellős közepén, amikor irodalom és művészet a Kuomintang-területcn 
a feudális-bürokrata reakció nyomása alatt fulladozott, a kínai Kommu
nista Párt vezetője és vele együtt egész Yenan, találtak rá időt, hogy 
három hétig kizárólag a fiatal kínai generáció művészeti alkotásainak 
kérdéseivel foglalkozzanak. •

Mao-Ce-Tung tanításait közöljük a továbbiakban, mert mély befolyást 
gyakoroltak egész Kína művészeinek alkotásaira. Figyelembe kell ven
nünk teljes megértéséhez azt, hogy olyan időkben fejtette ki elveit, ami
kor a kínai nép a puszta életéért küzdött és amikor mindlazokat a nép 
árulójának tekintették, akik nem adták bele mindenüket ebbe a küzde
lembe. Mao-Ce-Tung beszédét időhöz és helyhez kötött feltételek mellett 
tartotta, ennek ellenére is elég fontos az európai művészek számára 
ahhoz, hogy alapos tanulmány tárgyát képezze.

„Az ,1919. Május 4. Mozgalom4 óta“ — mondotta Mao-Ce-Tung beszé
dében — Kína haladó kultúrihadserege aláásta az uralkodó feudális- 
rabszolgakultúra befolyását. Erre a fejlődésre a reakciós klikk csak úgy 
tudott ellenhatást gyakorolni, hogy mennyiséggel küzdött a minőség ellen. 
Másképpen kifejezve: mivel a reakciónak pénzen kívül egyebe nem volt, 
több irodalmat és művészetet tudott előállítani, mint a haladó művészek, 
de jót alkotni képtelen volt.

A felszabadult területek megalakulása előtt a két haladó hadsereg, a 
,Népfelszabadító‘ és a .Kultúrbadsereg' működési területe földrajzilag 
különválasztódott egymástól. A Japán-ellenes háború kitörése azt a pozi
tívumot hozta magával, hogy ezt a földrajzi elválasztódást megszüntette 
és a forradalmi írókait, művészeket Yenanba hozta.

Az, hogy a felszabadult területekre érkeztek, egymagában még nem 
forrasztotta össze ezeket a művészeket a nép felszabadulási mozgalmával. 
Mielőtt ez befcövetkezheitik, még sok kérdést kell megoldanunk. A művé
szek alapmagatartásának kérdését, állásfoglalásuk, közönségük és önne
velésük problémáit.

Kinek alkotunk? Ha nem a gyárak munkásainak, a mezők paraszt
jainak és hadseregünk katonáinak írunk, akkor olyanok vagyunk, mint 
a .hősök csatatér nélkül*. Ha nem nekik írtok, ha nem az ő nyelvüket 
beszélitek, ha .művészetetek népszerűsítése* nem abból áll, hogy eszméitek 
és érzéseitek összolvadnak a tömegek eszméivel és érzéseivel, akkor alap- 
gondolataitok a tömegeknél nem találhatnak méltánylásra. És akkor, bár
mennyire is akarjátok majd alkalmasságotokat jelentékeny művészi képes-
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ségeitekkel bizonyítani, és ha mint hősök igyekeztek is parádés léptekkel 
a népihez közeledni, ha mégúgy erőlködtök is eszméiteket beléjük oltani, 
a nép annál határozottabban fog visszautasítani benneteket. Ha azt akar
játok, hogy a tömegek megértsenek benneteket, ha a tömeg egy alkatré
szévé akarjátok átformálni magatokat, ekkor hosszú és talán fájdalmas 
újjáalakítási folyamaton kell keresztfcülmennetek. A kiizzás és helyrekala
pálás folyamatán.

Kik alkotják a népi tömeget? Elsősorban a munkások, akik a forra
dalmait vezetik. Azután a parasztok, akik a forradalom erős és elszánt 
szövetségesei. Velük együtt néphadseregünk f elf egy vérzett munkásai és 
parasztjai. Végül pedig a kispolgárok, akik a forradalom szövetségesei és 
akik távolabbi időkben együttdolgozhatnak velünk. Ezek a .széles tömegek’, 
ezek teszik lakosságunk több mint 90 százalékát.

A kispolgárok, nagyobb műveltségük ellenére, számszerűit és politi
kailag a leggyengébb csoportot képezik. Ne ők legyenek tehát közönsé
günk legfontosabb része és ne állítsuk a parasztokat, munkásokat és 
katonákat a .hátsó sorokba4.

Sok művészünk nagy súlyt helyezett arra, hogy értelmiségieket tanul
mányozzam gondolataikat elemezze, hogy behatón leírja őket és gyengéi
ket védelembe vegye, mentegesse. Ha ezt nem azért teszik, mert szeretnek 
az értelmiség körében időzni, hanem proletárszempontok vezették volna 
őket és az a szándék, hogy az értelmiséget közelebb hozzák a munkások- 
parasztok táborához, akkor helyesen cselekedtek volna. Ha nem ez volt a 
szándékuk, akkor igyekezetük csak a kispolgári önvizsgálódást szolgálta. 
Ilyen írónak annyira nincs kapcsolata a munkásokkal és parasztokkal, 
hogy írni sem tud róluk megfelelően. Ha alakjai megírásakor a ruházat 
munkásruha, paraszting vagy katonazubbony lesz is, az arcok kispolgári 
arcok lesznek.

Ezeket az íróelvtársakat nem vonzza a munkások, parasztok és kato
nák érzésvilága, sem irodalmunk embrionális formája, faliújságjaik, fal
rajzaik, népdalaik, népmeséik vagy beszélgetéseik. Ha gyakran jóakarattal 
fordulnak is feléjük, ez csak a kíváncsiság jóakarata, vagy a vágy hajtja 
őket, hogy saját alkotásaikat ezzel az anjraggal ékesíthessék. Sok esetben 
egyszerűen lenyűgözi őket e művészi alkotások primitívsége. Az ilyen 
elvtársak fél fenékkel még a kispolgárság mellett ülnek. Vagy előkelőbben 
kifejezve: lelkűk mélye még a kispolgári világban időzik.

A mi művészeinknek határozottan, egész fenékkel kell az egyik oldal
ról a másikra átülni. A nép oldalára kell jutniuk, a nép mellé kell állniuk, 
azáltal, hogy megtanulják megérteni a marxizmus-leninizmust és azáltal, 
hogy új társadalmi rendünket tanulmányozzák. Csak így sikerülhet iro
dalmat és művészetet adni a munkásoknak, parasztoknak és katonáknak.

Lu-Hsün azt mondta, hogy a forradalmi kultúrarcvonalon uralkodó 
egyenetlenség a közös cél hiányában keresendő. Most itt a közös cél: 
dolgozzunk a tömegeknek!

Marxizmus és leninizmus alatt mi élő marxizmus-leninizmust értünk, 
azt, amit felhasználhatunk a tömegek életében és küzdelmében, nem pedig 
könyvekbe kötött tanokat.

Ha a marxizmus-leninizmiust sikerül majd átvinnünk a könyvekből 
a tömegekre és élővé formáljuk, akkor megszűnik a szektáriánusaág. És 
vele együtt összes többi problémánk is

Ha már tudjuk, kinek alkotunk, áttérhetünk e második kérdésre: 
hogyan dolgozzunk a tömegek részére?
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Ezt a kérdést elvtársaink rendszerint úgy hívják, hogy: a népszerű
sítés-probléma, és a művészet formális tökéletesítésének problémája. 
Mind a köttő, a népszerűsítés és tökéletesítés, valamint kölcsönös kapcso
latuk egymással közönségünk problémájával összefüggésben oldandó meg.

Mit akarunk népszerűsíteni? A feudális kultúrát? A polgárság kul
túráját? Vagy a kispolgárságét? Nem. Nem ez a mi feladatunk.

Ugyanez áll a tökéletesítés problémájára. Hol kezdjük el, milyen 
nyersállapotból jussunk a tökéletesed ősihez ? Ha egy műalkotást tökélete
síteni akarunk, ismernünk kell az alapot, amelyből kiindultunk. A feudá
lisok osztálykultúráját vegyük alapul? A polgárságét, vagy a kispolgá
rokét? Nem, ez nem lehet kiindulásunk alapja. A mi feladatunk nem az, 
hogy a munkásokat, parasztokait és katonákat a feudális urak, polgárok 
vagy a kispolgárok kultúrmívójára emeljük. Mi arra a magaslatra akarjuk 
őket emelni, amelyhez, a hozzá vezető úton a felemelkedést már meg
kezdték. Akár népszerűsítéssel, akár, a formai tökéletesítéssel foglalko
zunk, a forráshoz kell fordulnunk, amelyből merítünk. Bármilyen szín
vonalú is a kultúra, ideológiai formái nem egyebek, mint az emberek 
életének visszatükrözése és feldolgozása az emberi agyban. A forradalmi 
művészet és irodalom nem egyéb, mint a nép életének visszatükrözése és 
feldogozása a forradalmi írók-művészek gondolaitain, érzésein keresztül.

A régiek irodálma és művészete, valamint más országok művei is 
lehetnek természetesen az ihlet forrásai. De ezek mindig csak „másod
rendű források“ maradnak.

Apáink és a külföldi írók-művészek műalkotásaikban művészetük 
forrását saját koruk és saját társadalmuk népének életéiben keresték. Mi 
felhasználhatjuk ezeket a műveket, mint ahogy egy kölcsön tükröt hasz
nál fel az ember. És nagy különbséget jelent, van-e ilyen kölcsön tükrünk 
vagy sem. Ugyanazt a különbséget jelentheti, mint a barbár és civilizált, 
nyers és kifinomult, vagy az alacsony és magasrendű. Ezek a müveik azon
ban sohasem pótolhatják saját jelenünk életének vizsgálatát.

Ezért kell a művészeknek a tömegekhez, a kiapadhatatlan forráshoz 
menniük. És részt venni a lángoló küzdelemben, amelyet a tömegek vív
nak. Hozzájuk kell menniük, hogy az egész népet, minden társadalmi 
réteget, az egész tömeget, életük és kiizdlelmük egész aktív formáját, kul
túrájuk minden egyes csíráját megvizsgálhassák, megfigyelhessék, tanul
mányozhassák és elemezhessék. Csak ha ezt teszitek, lesztek majd képe
sek megkezdeni ennek az anyagnak feldolgozását és formába öntését. 
Hiszen hogy is lehetne nyersanyag és félkészgyártmányok nélkül a fel
dolgozáshoz látni! E nélkül ,az üresség' művészeivé és ,az üresség' íróivá 
válnátok.

A népszerűsített és a kifinomult művészet is átesett a feldolgozás 
folyamatán. Kettőjük közt fokozati különbség van csak. A népszerűsített 
művészetet nem dolgozták fel olyan magas fokon, mint a kifinomultat. 
Gorombább anyagból van, így a tömegek könnyebben és gyorsabban értik 
meg. A kifinomult művészet magas fokon van feldolgozva és nagyon 
simára csiszolták. Jelenlegi kultúrfokon álló tömegeink számára még 
kissé nehéz elsajátítani. A mi főfeladatunk azonban nem abból áll, hogy 
selyemre virágokat hímezzünk, hanem hogy faszenet vigyünk az emberek- 
nek, akiket fogvatart a hóvihar. Ezért első feladatunk a népszerűsítés, 
fontosabb ma, mint a ,tökéletesítés' és hiba volna a feladat fontosságát 
alábecsülni.
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Népszerűsítést ess tökéletesítést mégsem lehet egymástól teljesen külön
választani. Ha azok, akik népszerűsítenek, nem előznék meg egy lépéssel 
közönségünket, akkor a népszerűsítés elveszítené értelmét. A nép nép
szerűsített, die tökéletes alkotásokat akar. Formális tökéletesítés nem ér
hető el légüres tériben; legjobban a népszerűsítés talaján fejlődik — a 
népszerűsítést pedig a formális tökéletesítés viszi előre.

A nagy művészeket tisztelni kell, alkotásaik értékesek. Figyelmeztet
nünk kell őket azonban arra, hogy munkájuknak értelmet csak a művész 
és a tömegek közötti kapcsolat adhat. Csak az ad értelmet munkájuknak, 
ha a tömegeket ábrázolják és hű kifejezőeszközeivé válnak. Csak az nevel
het, aki képviseli a tömegeket. Csak aki tanítványa a tömegeknek, az 
lehet tanítója. Ha a nép urainak tekintitek magatokat, egy, a tömegek 
fölött trónoló nemesi csoportnak, akkor lehettek mégolyán tehetségesek, 
a tömegek mégsem használhatnak benneteket é6 alkotásaitoknak nem 
lesz jövője.

A mi műalkotásainknál olvadjon egybe a politikai vonal a művészi
vel. Forradalmi politikai tartalom párosuljon a legmagasabb fokú művé
szi stílussal. Művészileg értéktelen müvek haladó szellemű politikai tartal
muk dacára is értéktelenek. Épúgy átkozzuk a gyenge művészi tulajdonsá
gokat haladó szellemű alkotásokban, mint a reakciós tartalmat ügyes 
polgári művekben.“ •

„Azt hiszem — mondotta Mao-Ce-Tung a felszabadított területek 
egybegyűlt művészeinek és íróinaik —, átképzésiek folyamán a nagytáv
latú munka és a társadalom tanulmányozása képessé tesz majd bennete
ket, hogy szempontjaitoknak és munkátoknak új irányt szabjatok. Cso
dás műveket fogtok alkotni, és a munkások, parasztok és katonák lelkesen 
fogadják majd és forrón szeretik műveiteket. Képesek lesztek majd a 
művészetet és irodalmat a felszabadult területeken, előrevinni és az egész 
nemzet kultúrmozgalmát új, dicsőséges magaslatra emelni!“

A jóslat beteljesült. A felszabadult területek irodalma Mao-Ce-Tung 
beszéde után hatalmasat fejlődött a megadott irányban. Összeolvadt az írás- 
olvasás művészetéért vívott küzdelemmel és a népművészet újjáéledésével. 
a  népművészettel, amely az elmúlt korszakokban erőteljes, önálló életet 
élt és csak az utolsó évszázadok mozdulatlanságában sorvadt el. A költők 
és értelmiségiek eleget tettek Mao-Ce-Tung felhívásának. Együtt éltek és 
dolgoztak a parasztokkal a falvakban, a katonai egységeknél a katonák
kal. Emberek, akik addig csak néhány „egyszerű“ írásjelt tanultak meg, 
most írni kezdtek. y

Az ú. n. „Fegyver-versek“-et olyanok írták, akiket nálunk megvetően 
„fél-analfabétáknak“ neveznének. Csang-Kai-Sek „koncentrált támadásai“ 
idején íródtak ezek a miniden versnél egyszerűid) versek, akkor, amikor 
az ellentámadás jelszava végigviharzott a felszabadult területeken. Az 
analfabétaság elleni mozgalom sikerének egyik kifejezői ezek a versek és 
egyszersmind a kezdetét jelentik egy új „népi művészetnek“. Művészi 
értékektől eltekintve a polgárháborúban igen hasznosak is voltak.

Nyert csaita után egy tüzér az ágyújára a következő verset akasztotta;
Messzihordó ágyú — derék jószág 
Nagyon jól lőttél 
A déli tenger partjánál.
Legközelebb, messzihordó ágyú,

% Lőjjél megint ilyen jól.
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Egy kevésbbé jól sikerült találat után &z ágyún a következő vers 
függött;

Kétszáznyolcvanas — megöregedtél ugyan,
De tiszteletreméltó mégsem vagy!
Hamarosan ellentámadásba kezdünk,
Ne tétovázz!

A század szakácsa pedig a következő verssel remekelt:
A rizsteknő sem nagy, sem kicsi.
Töltsd meg rizzsel, se sokkal, se kevéssel.
Mosd meg kétszer, öblítsd négyszer,
Minden piszok, homok kimegy belőle.
Elvtársak, így maradtok épek,
Töltse meg mindenki hasát.
Ellentámadásra fel! És a csatában 
Ragadjátok el az ellenfél fegyvereit.
Ha miénk a győzelem:
Én is a hősök egyike leszek.

Legjobban mutatja a hatást, melyet Mao-Ce-Tung elvei a művészet
ben és irodalomban a kuomintang-területek íróira és közönségére gyako
roltak, az a néhány sor, amit a peipingi egyetem egyik hallgatója írt:

Költők! Keserű a telketek,
Szavaitokkal tompa olvasók játszanak.
Kezetek üresen lóg,
Semmi sem sikerül nektek — el veletek!
A mi verseink: vaspörölyök,
Esztergafűrészek, parasztekék. 
és katonáknak való fegyverek.
Lángok ezek, lobogó lángok.

A felszabadult területek falvaiba nagy7 és híres írók mentek, sok hóna
pot éltek a parasztok között és írtak életükről. Utána feldolgozták kéz
irataikat, visszavitték a falvakba és felolvasták a parasztoknak. Csak a 
parasztok véleménynyilvánítása után adták nyomtatásiba. Számtalan novel
lában és rövid elbeszélésben írták le a munkások és parasztok küzdelmét. 
Sokmillió olvasó fogadta lelkesen ezeket a müveket. A nép megértette 
Őket, annak ellenére, hogy a „művészi tökéletesség“ magas fokán állnak.

Üj és erőteljes irodalom fejlődött abból a szoros kapcsolatból, amely 
azok között létesült, akik írni tudtak és akik csak most tanultak írni. 
Olvastam egy északnyugati paraszt hőskölteményét, lefordítottam belőle 
részleteket, de nem közölhetem itt, mert nem sikerült fordításiban vissza
tükröznöm azt az egyszerűséget és erőt, amely az eredeti versből áradt'. 
Elismert műbírálók a kínai irodalom nagy eseményeként méltatták az 
eredetit, mert „évszázadok óta először sarjadt a népből egy nagy hős
költemény“.

Hatalmas mozgalommá vált a „Yangko-tánc“, amely az új nép
művészetnek sokrétű kifejezést kölcsönzött. Az énekkel és némajáték
ábrázolással egybekötött néptánc egyik fajtájára nyúlik vissza; Észak- 
Kínában keletkezett, de a Vörös Hadsereg Yenanba érkezése előtt már 
majdnem feledésbe ment. Újjáélesztették és ma már a felszabadult terüle
tek csaknem valamennyi falujában táncolják. Csak a felszabadult Észak-
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nyugaton, vagyis egy viszonylagosan kis területen 600 Yangko-tánccsoport 
létezik.

Magam is számtalan Yangko-előadást láttam. Tartalmuk széles ská
lán mozgott: a „Tavasz ébredéséitől a „Lustaházi megtéréséiig (egy 
lustaházi, aki nem vett részt a „termelést fokozó mozgaloméban), vagy: 
„A mester megdorgálásá“-ig, (az inas által, akit maradi mestere vissza
tart attól, hogy sebesült katonákat megsegítsen). Mozdulat, játék és éne
kelt szöveg művészi módon szövődtek egybe. Némely Yangko-táncnak 
több mint száz részvevője volt, másokat két szereplő adott elő. Mindegyi
ket magávalragadó ritmus, szabadon szárnyaló képzelet, nagy művészi 
tudás és izgalmas, időszerű tartalom jellemzett.

A felszabadult területek képzőmüvésztének legerősebb kifejezője a 
fametszet. Ennek a művészeti ágnak nagy fellendülése Lu-Hsün-re nyúlik 
vissza, aki fejlődésének különös figyelmet szentelt. A yenani „Lu-Hsün 
Akadémián“ kiképzett művészek alkotásai ereditéségiikkel és magával
ragadó erejükkel nemzetközi figyelmet vontak magukra, bár elterjedésük
nek útjába állt a Kuomintang blokádja.

A felszabadult területek befolyása egész Kína művészi tevékenységét 
uralja. Kína művészei Yenan felé tekintenek. A Kuomintang-területck 
költői három út között választhattak: vagy a Kuomintang-kormánnyal 
oppozicióban alkottak, vagy emigráltak — vagy hallgattak. A kínai reak
ció ma már ott tart, hogy a forradalmi minőség ellen a mennyiséggel sem 
tud fellépni.

Akik az új kínai irodalmat jól ismerik, azon a véleményen vannak, 
hogy a felszabadult területek irodalma és művészete nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a népességet az Üj Demokrácia számára mozgósítsa. Sőt. 
hatásával előmozdífotta az ellenállást Csang-gal szemben a kuomintang- 
területen. ,

A felszabadító hadsereg egyik tábornoka — aki szintén ír verseket 
(mint Mao-Ce-Tung maga is) — mondta nekem, hogy meggyőződése sze
rint Mao-Ce-Tung beszéde a művészetről és irodalomról nemcsak a művé
szi sikerekre, hanem a katonai sikerekre is hatással volt — „nem beszélve 
a politikai sikerekről!“ — fűzte hozzá.

F. Jensen
Fordította V. K.
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ÁTKELÉS A DUNÁN

Az ég temérdek csillagát 
fürösztgeti a kék Duna.
A túlsó partra komp visz át, 
óriás acél vadruca.

Zúg «a motor, a víz habos, 
kompot, vonatot tart magán. 
Hiába nézek vissza most, 
már messze van az én hazám.

Költő örülj, hogy itt lehetsz,
A mozdony téged haza hoz: 
Dimitrov elvtárs földje ez 
s kik rajta élnek szabadok.

Szalad a vonat s figyelek 
könyökölve az ablakom, 
csodálom azt a nagy hegyet, 
mely olyan, mint a sírhalom.

Zöld ormokon gyertyaképpen 
állnak a villanyoszlopok. 
Hihetnem azt, hogy e népnek 
hatalmas hőse nyugszik ott.

ö , mennyit tett ő  egymaga! 
Lemérni 'nincsenek szavak. 
Gyászolja minden éjszaka, 
dicséri minden munkanap.

A népe épít, énekel.
Kedvét a gyász nem törte meg. 
Olyan emléket állít fed, 
mely gránitnál is örökebb.

Századok romgyát leveti, 
Magának szabad otthont rak 
s nem hagyja dolgos kezeit 
lekötni tőkés láncoknak.

Mellettem áll már Elena 
s ketten nézzük a csillagot.
A szélben acélkék haja, 
mint a vonatfüst úgy lobog.



Kinyitja nékem szép szivét, 
megértjük egymást oroszul, 
s minden mi eztán lesz miénk 
szemeink előtt felvonul.

Kezet szorítunk: mintha csak 
jövőbe futna mozdonyunk. 
Tudjuk valóság leszen az, 
amiről mostan álmodunk.

Mi szabad népek békésen 
élünk a Duna partjain 
S nem lesz közülünk senkisem 
testvérgyilko'ló új Kain.

„Harcolj érte szenvedéllyel, 
te így lehetsz csak boldogabb!“ 
S íme Elena gyűrűjével 
megékesíti ujjamat.

Szófia, 1949. okt. 24.
F. Nagy László
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SZEMLE

ÉLETÖRÖM ÉS ÜJ EMBERIESSÉG
GORKIJ: ÉLETEM

1.
Gorkij önéletrajzi alkotása, mely a világirodalom nagy emlékiratai

nak, a «vallomásoknak», «sírontúli visszaemlékezéseknek», «naplóknak» 
sorában nyit uj fejezetet, az új ember fejezetét: az egész eddigi realista 
irodalom s az őnála magánál ép születőben lévő szocialista realizmus áb
rázolási, valamint tartalmi problémáit, s ars poeticáját foglalja össze. 
Gorkij egy új kor Dantejaként áll előttünk, — mélység és magasság, ér
zelem és gondolat, múlt és jövő, jelenség és lényeg, kifejezés és nyers
anyag csodálatos egységét megtestesítő müvével, — s e  mű kulcsát, szü
letésének, sorsának képét, az egész gorkiji alkotás magyarázatát tartal
mazza az Életem. Ha volt valaha mű forradalmi, — ép igazsága, valósága 
révén forradalomért kiáltó, s forradalmat kifejező: az övé. Az Artamono- 
vok, a Klim Számgin, a Jegor Bulicsov és a többi regény, elbeszélés, szín
darab: az embertelen múltból forradalmon át az emberi jövő felé halad
tában, nyeri el igazán emberi értelmét. A polgárt, a félparaszti kapitalis
tát, a jqbbágysorban maradt parasztot, a féljobbágy proletárt, a «paraszt- 
reform» szülte kalóz-kapitalizmus Gobseckjeit, — s a forradalmárt, a 
bolsevikot: Gorkij egy terjedelmes dráma szereplőiként látja, melynek 
tisztító klimaxa a forradalom, kifejlete pedig a szocializmus. Az em
beriét legalacsonyabb, legtorzabb változataitól egy új, szocialista erkölcs 
magasságai felé röptében: Gorkij pályája kétségtelenül dantei pálya, 
a nagy összefoglalók, s a nagy kaput-tárók pályája. De maga a világ 
melynek feszültségei káprázatos bőségben meg-megújulnak előttünk Gor
kij műveiben, ez a világ, mely Dante középkori állóképétől ép a dialekti
kus mozgalmassága miatt különbözik: ez a világ legutoljára Shake
speare-né i volt ily végletekig feszített, szenvedély és szenvedés hangjait ily 
végletes következetességgel hallató.

Műfaji, nagy elődeivel, Balzac-kal vagy Tolsztojjal vetve őt össze, 
bebizonyosodik, hogy amennyivel gazdagabb Gorkij élete amazokénál: 
a müve is minőségileg annyival magasabbfokú vonásokban bővelkedik. 
A júliusi monarchia kapitalizmusának «anyakönyvileg» még oly számos 
típusai balzaci, kevésbbé élesek a Gorkij népének vásári hemzsegéséhől 
néhány vonással kiemelt uzsorásoknál, gyárosoknál, vállalkozóknál. Gorkij 
típus-teremtő művészetét azokból a mennyiségi körülményekből lehet 
megértenünk, melyek eleve a sűrített megmutatásra kényszerítik. Az, hogy 
a Volgán úszó hajó személyzete és utasai csak epizód-szerepet nyerhetnek 
az Életem zsúfoltságában, elkerülhetetlenné teszi, hogy Gorkij másként, 
mint a legjellemzőbb, legdrámaibb jegyek kiemelésével ábrázoljon. Tö
meggel sohasem találkozunk nála, csak jellemek, még pedig tipikus jelle
mek sokaságával. És ugyanezért a rajzoló házának hátsóudvara, a 
tisztek, tiszfiszolgák, mosónők, konyhalányok, kocsisok nyüzsgésével, 
a szabászné vagy a szép «Margot királynő» alakjával, odafönn, az utcai



lakásban pedig a polgári élet összeszűkültségének ugyancsak szűkszavú 
bemutatásával («A háziakat csak az szórakoztatta, ha szavakban kínoz
hatták embertársaikat, mintegy bosszút állva mindenkin azért, mert ők 
maguk olyan szemforgatóan, nehezen és unalmasan éltek»), — ez a regény 
egészéből csak néhány fejezetnyit igénybevévő bemutatás «szociográfiai- 
lag» sem hiányosabb, mint például a Vesztett Illúziók Angouléme-jének 
sokkal terjedelmesebb képe. Az, hogy a hajó életének rajzából az egész 
cári világ hivatalos viszonyainak bírálatára ismerhetünk: ismét csak a 
Gorkij rendelkezésére álló, s még bemutatásra váró anyag bősége miatt 
szükségszerű. Aki sokat akar feldolgozni: mindenből a legjellemzőbbet, 
legélesebbet választja. S így minden epizóddal: lényeget mutat meg. Gor
kijt ép anyagának terjedelme késztette és kényszerítette a lényeg ábrá
zolására. Az esetleges, a jelenségszerű beláthatatlan erdeje ezért válik nála 
a lényeg kifejezőjévé. Gorkij sohasem terjengős, — mint helyenként Bal
zac vagy Tolsztoj. Gorkij: kifogyhatatlan. Egyetlen regényében egész 
ciklusok anyaga fekszik. Gorkijt „mennyiségi fölénye” avatja a leginkább 
tömörítő realistává.

Mindeddig nem figyeltünk fel eléggé arra, mily mértékben rombolja 
le Gorkij, ezzel a technikájával, az «epikus szélességnek», vagyis — a 
regénybeli unalom szentesítésének babonáját. És ami meglepő: nem a 
cselekmény «fordulatosságával», bonyolultságával rombolja le. Nem 
«kalandregényt» ír: a gorkiji cselekmény hasonlíthatatlan üteme feles
legessé teszi a helyzetek színpadi szerkesztésmódját, a bonyodalom foko
zását, — mindlazt, amivel a polgári regény kései korszaka ép a tömör
séget pótolni igyekezett. Gorkij műve nem «szélesen hömpölygő folyam», 
— de, ha már hasonlattal akarunk élni, inkább: monumentális vízesés. 
Monotóniája csak a ’változás, a mozgás, a megújulás szüntelen folyamatá
ból származik. Ez a monotónia azonban a gorkiji alkotás sűrítő, tömörítő 
jellegétől elválaszthatatlan. És ha Tolsztoj ábrázolási módszeréiben még 
a balzacinak, vagy a flaubertinek felfokozott, megsokszorozott válto
zatára ismerhetünk, — vagyis: az egyéni sorsok nagyarányú bemutatásá
ból s e nem is mindig tipikus sorsok szövedékéből származó, óriási köz
képre: Gorkij műveinek szerkesztésmódja tanúskodik legvilágosabban 
mindarról, amivel őáltala a realista regény tökéletesedett. Míg ugyanis 
Tolsztojnál s általában Gorkijnak orosz, valamint nyugati elődeinél, kor- 
társainál a fő- és az epizódalakok az ábrázolásnak mind mennyiségi, mind 
minőségi értelmében elkülönülnek egymástól, — addig Gorkijnál ez a 
különbség csaknem elmosódik. Tolsztoj, s általában a kritikai realistáik 
részletes lélek- és jellemrajzot a főalakokban nyújtanak, az epizód-figurá
kat pedig, ha nem is ép felületesen, de inkább csak „festői“ eszközökkel 
jelenítik meg. Gorkij azonban egységes módszerrel ábrázolja mind a fő-, 
mind a mellékalakokat, — nagyritkán emeli csak ki valamelyiket a többi 
rovására s mondhatni: egyforma érdeklődéssel fordul valamennyi szerep
lője, egyetemes érdeklődéssel az egész emberiség felé. E miatt érezzük is 
néha mozaik-szerűnek a Gorkij-regények szerkezetét, — de ugyanez a 
mozaikszerűség e művekben ez egyéninek és az áltadánosimak példa nél
küli egységét is eredményezi. Egy vagy több ember helyett: egy nép sor
sáról szól Gorkij. De ez a nép sohasem marad meg valami homályos álta
lánosságban, hanem gondosan megalkotott, s szüntelen a regény lénye
ges, eszmei tartalmai felé tekintő arcokból áll össze. Az Életem hőse maga 
az író, — s mégis, habár egy emberi tudat kialakulásának teljes folyama
tát éljük e műben végig: az elbeszélő sorsa, egyénisége sem válik az elbe
szélte sorsoknál, egyéniségeknél fontosabbá és hangsúlyosabbá.
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Talán túlságosan is könnyű feladat a Gorkij művének másokéval való 
összehasonlítása, — de két alkalmat legalább fel kell erre még használ
nunk. Ha az Artamonovokat akár a Buddenbrooks-szal, akár a Thibault- 
családdal, vagyis az európai irodalom másik két nagy nemzedékregényével 
összevetjük: lehetetlen rá nem ébrednünk a gorkiji tömörítés mindama 
szerkesztési, ember- és jellemábrázolási stb. következményeire, melyek 
már a realista művészet végső lehetőségeit merítik ki. Az Artamonovok, 
mint Gorkijnak talán legkövetkezetesebben típus-teremtő műve, melyben 
valamennyi szereplő s minden elhangzott szó. minden mozdulat az egyéni
nek, az esetlegesnek, — az általánossal, a társadalmilag szükségszerűvel 
szövődő egységét teremti meg: ez a regény olyan eseménysort perget le, 
olyan ütemmel mozog, mennyiségileg is oly terjedelmes világot ragad meg, 
aminőre példát a másik két regényben hiába keresnénk. Az Artamonovok 
is tanúsítja, hogy Gorkij, nyugati kortársaitól függetlenül, a modern 
regény legidőszerűbb feladatain munkálkodott, s e feladatok megoldása 
során, korában, a legmesszébb hatolt.

Tanulságos azonban az Életemet a kortárs-irodalom másik nagy élet
regénye. a Prousté mellett is szemügyre vennünk. Ez utóbbiból megérthet
jük, mily mértékben lehet egy viszonylag szűk, eseményekben nem túl
ságosan gazdag életet, egy, cselekvésében a betegség által is korlátozott 
ember életét: megtévesztően mozgalmassá felnagyítani s az ábrázolás révén 
ép az élet beteges mozzanatait költőiekké szépíteni, illúziós elemeit való
ságosakká álcázni. Gorkij élet-regénye viszont egy a Prousténál hasonlít
hatatlanul színesebb mozgalmasabb, — fordulataiban, eseményeiben, meg
próbáltatásaiban, örömeiben és szenvedélyeiben gazdagabb, — emberi 
viszonyaiban szövevényesebb, eszmeiségében forrongóbb életet tömörít 
leglényegesebb, legigazabb mozzanataira, — szépítés helyett: emberiesítőn, 
álcázás helyett: leleplezőn. — terjengősség helyett mindig is a szűkszavú
ságot választva. Ez a tömörítés, mely akár az elődeivel, akár a kortársaival 
való összevetés során Gorkij legsajátabb ábrázolási módszerének bizonyul: 
típus-alkotó művészetétől, tehát valóság-igényétől, igazság-keresésétől, 
realizmusától elválaszthatatlan. S hogy ez a tömörítés, ez a típus-alkotás 
az emberi nagyság minő méreteinek érzékeltetésére válik alkalmassá, arról 
a nagyanya alakja győzhet meg bennünket, ez a Gorkij humanizmusát és 
ars poeticáját egyaránt megtestesítő, csodálatos nőalak, akiből a népi élet 
mélységeinek költészete és melege árad. de akihez már csak kegyetlen cél
zattal lehetne a prousti nagyanya még oly rokonszenves és választékos 
figuráját hozzámérnünk.

2 .

Gorkij azonban nem csupán ábrázoló módszerében bizonyul tömörítő
nek: az orosz és általában az európai realista regény legbecsesebb hagyo
mányai is tömörülnek regényeiben. Túlhaladva elődeit: össze is foglalja 
őket. Nem hiába volt az «emberek közé» került, fiatal Gorkij egyik leg
kedvesebb olvasmánya az Eugénie Grandet. S nem hiába olvasta végig 
együltében, egyetlen éjszakán, a Goncourt-ok regényét, a Zemganno-fivé- 
reket, mely „az első oldaltól komoly és száraz volt, mint a szentek élete“. 
S a nélkül, hogy Gorkij stílusát a kései francia realizmus nyelvezetéhez 
akarnók mérni, e stílus «komoly és száraz» remekléseiben, annak a maga
sabb fokon megőrzött és továbbfejlesztett elragadtatásnak továbbélésére 
is rá lehet ismernünk, mellyel a Goncourt-ok regénye ajándékozta meg: 
«pontos és minden cifraság híján való nyelve eleinte kellemetlen csodál
kozásra késztetett, ezek a fukar szavak azonban, a mondatok erőteljes
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felépítése, annyira ráfeküdtek szívemre, annyi nyomatékkai mondták el 
az akrobata fivérek drámáját, hogy kezem reszketett a könyv olvasásának 
gyönyörűségétől». Elígérne Grandet tovább él Gorkij minőségileg is maga- 
sabbrendű művészettel megalkotott típusaiban, — a francia realizmus 
teremtette, a Flaubert és a Goncourt-ok gazdagította elbeszélőhang pedig 
elvegyül Gorkij regényeinek sajátosan népi előadásmódjával.

Gorkij azonban mindenekelőtt az orosz hagyományok összefoglalója, 
tömörítője. Az Anyégin épúgy benne érik a gorkiji műben, minit a Bulyba 
Tárász vagy a Holt lelkek. Ugyanaz a gyengédség, finomság, mellyel az 
Életem a volgaparti tájat, a madarakra leső fiú körül az őszi erdőt, a kül
városi utca vasárnapi képét vagy a homokos szegénytemető hangulatát 
felidézi: az orosz irodalom első nagy korszakában, az Anyégin gyengéd
sége és finomsága révén vált honossá. És ép Puskinnal kapcsolatban 
Gorkij olyasvalamire is utal, amiből az orosz irodalom történeti össze
függéseire, fejlődésvonalaira hull világosság: «A «Ruszlán* prológusa nagy
anyám legszebb meséit juttatta eszembe, csodálatosan egybefoglalva és 
néhány sora meglepett nemesveretű igazságával.

Ott látsz utat, mely úttalan,
Sosem sejtett állatnyomot. ..

Gondolatban ismételtem ezeket a csodás sorokat és láttam a jólismert, 
alig látható ösvényeket, láttam a titokzatos nyomokat a fűben, amely még 
nem rázta le a harmat higanysúlyú csöppjeit.» Mert valóban: Gorkij és 
Puskin legmélyebben a nagyanyai, — vagyis: a népi — képzelet révén 
rokonok: s Puskin meséi: az ősi, orosz népi mesékből táplálkoznak, ami
ként a Gorkijé is: ugyanezekből. De arra, hogy Gorkij műve mimódon 
merül meg a népi képzelet varázsvizeiben: még a következőkben vissza 
kell térnünk.

Gorkij viszonya Gogolyhoz szinte ugyanolyan, mint Szmurüjé, a 
hajószakácsé, akinek, «irodalomszemlélete» mintegy az övének darabo
sabb. gyermetegebb, groteszkebb. — de nem kevésbbé egészséges érzékű 
párja. «Amikor pedig Tárász lelőtte a fiát, a szakács, lelógatva lábát, 
kezére támaszkodott, összecsuklott és sírni kezdett, a könnyek lassan gör
dültek végig arcán és a padlóra hullottak. Szmurüj szipogott és így szólt: 
— ó. Istenem ..  . Istenem . . .  — És hirtelen rámordított: — Olvass már, 
te ördög pozdorjája! — Amikor Oszip halála előtt felkiáltott: «Atvuska, 
hallasz engem?» — még erősebben és még égőbben sírvafakadt — Minden 
elveszett — zogokott föl Szm"riii. — Átkozott dolog! De ezek voHak csak 
emberek, mi! Ez a Tárász, mi?! I-igen. ez em b er... — Elvette tőlem a 
könyvet és figvelmesen megnézte, telepotyogtatva könnvel a fedelét.» És 
Gorkij élet-regénvében csaknem ugvanúgy vonulnak fel a kapitalizmus 
orosz társadalmának típusai, mint a Holt lelkekben a jobbágvtartó. nemesi 
társadalom Manilovjai, Nozdrevjei, Szobákevicsei, a határt járó Csicsikov 
előtt De a Csiosikov és a Gorkij tudata közti különbség, tehát: a szél
hámos-feudális és a humanista-proletár közötti — a kritikai és a szocia
lista realizmus ábrázolási különbségeinek oka1* is magában hordozza. Ami 
Go<?o’tVal közös Gorki :bon: eqvnrnn tinikus társadalmi ielenségnek a leg
különbözőbb. a legtarkábban kiválogatott, az egymásnak nem egyszer 
leginkább ellentmondó jellemű személyiségek révén való megmutatása. 
Mind Gogolynál, mind Gorki ipái; a tíousok mégoly torka csokra valami 
változatlan, de az egyes személyiségeknél nagyonis eltérő módon meg
mutatkozó lényeget közöl velünk. És ez az előbbinél az embertelenné vált 
feudalizmus, — az utóbbinál pedig a nem kevésbbé embertelenné vált 
kapitalizmus lényege.



De a Gorkij összefoglalta hagyományok sorában legfontosabbnak 
mégis azt a költészetet, azt a mese- és képzeletvilágot kell tekintenünk, 
melyet a nagyanya hagyományoz rá. Ebben a világban, mint mondottuk 
már, Puskinnal, és a puskini költészet népi hátterével is megtalálja Gorkij a 
kapcsolatot. Nagyanyja meséi révén: közvetlen, — az orosz irodalom 
legjelentősebb művei révén pedig: közvetett módon merülhet meg Gorkij 
abban a népi képzeletben, mely legmagasabb igényű, homéroszi gazdag
ságú kifejezését nyeri el nála. «Ezekben az években úgy telve voltam 
nagyanyó verseivel, mint a kaptár mézzel és úgy hiszem, hogy gondol
kozásom is ezeknek a verseknek formáját vette föl* — válik Gorkijnál 
tökéletesen tudatossá, sőt, tervszerűvé mindaz, ami a népi képzeletben 
ösztönös és gyermeki, — anélkül azonban, hogy e tudatosság és tervszerű
ség magának a sugallatnak erejét valamikép csökkentené. Ez a kap
tár kifogyhatatlannak bizonyult s Gorkij legnagyobb műveit édesítette 
mézével. S a gorkiji gondolat valódi formájának mindvégig azokat a ver
seket és meséket érezzük, melyek meg-megszakít ják, ragyogó betéteikkel, 
az Életem lapjait. Hisz még elbeszélő technikájában is a népballadák és 
mesék drámaiságát, sejttetéseit, átmeneteket mellőző eseménykötéseit 
érvényesíti. Gondoljunk csak Jákovnak naiv darabosságában is drámai- 
balladai elbeszélésére, melyet az élőszó hűségével szólaltat meg Gorkij: 
« . . .  a kereskedő átbukott a pádon, az asszony pedig neki a cipősarkával 
a pofájának! Én meg elkísértem őt, — kapus voltam a bírónál: kinézek 
a hasadékon a kerítés között, látom, hogy forr már a leves. Ekkor elő- 
ugrottak a kereskedő barátai, neki az asszony hajának, én meg átmásztam 
a kerítésen és visszalöktem őket, — nem úgy van az, mondom, nem lehet 
ez így. kereskedő uraim! Az úrnő a lelkét hozza neki, ő meg ilyen gyalá
zatosságot gondol ki. Elvezettem az asszonyt, azok meg egy tégladarabbal 
megdobálták a fejem et. .. Nagyon elszomorodott az asszony, csak járt az 
udvaron, nem is tudott magáról és azt mondta nekem: elmegyek az 
enyéimhez, a németekhez. Jákov, ahogy meghal az uram. elmegyek! Én 
meg azt mondom: természetesen el kell utaznia! A bíró meghalt és az 
asszony elutazott. Barátságos asszony volt, okos, de a bíró is barátságos 
ember volt. Isten nyugosztalja...» Az ilyenfajta primitiv előadásmódot 
fejlesztette magasrendűn művészivé Gorkij, — az ilyenféle eseményközlést 
fokozta az erőteljes megjelenítés, a drámai ábrázolás szintjéig. Jákov. és 
a hozzá hasonlók elbeszélő modora él tovább például ott is. ahol a sza
kácsnő halálát néhány sor választja csak el a hajnali ébresztéstől, mikor 
az alvó inasok lábát megrázza és fáért szalasztja őket: «A szakácsnő, mi
közben gyorsan kicipelte száraz csontjait a konyhából oldalról rávetette 
gyulladt, kialvatlan szemének csillogó pillantását: — Ó te istennek téve
dése! Csak lennél a mostohafiam, majd megkopasztanálak! — Átkozott! 
— szitkozódott Szasa és útközben az üzlet felé lplk orr re kötötte; — Csinálni 
kéne valamit, hogy elkergessék. Észrevétlenül sót kellene tenni mindenhez 
és hogyha minden el lenne sózva, elkergetnék. Vagy petróleumot! Te meg 
mit bámulsz! — Hát te? — Gyáva! — mérgesen felhorkant. — A szakács
nő szemünk láttára halt meg. Lehajolt, hogy fölemelje a szamovárt és 
hirtelen leült a földre, mintha valaki mellbelökte volna, azután némán 
oldalra feküdt, előrenyujtóttá kezét és szájából vér ömlött»

De ne feledjük: a nagyanyó verseiben és meséiben a Jákov-féle modor 
és képzelet mennyivel színesebben, zeneibben, már eleve a művészet ma
gaslatán szólal meg. E versek és mesék méze bűvölte meg egész életére 
Gorkijt, csakúgy, mint a csendes hátsóudvarban a majdani bolsevikok
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előhírnökeként megtelepedő «Ez-már-jó»-t, aki az öregasszony elbeszélé
sének végén «szenvedélyesen felugrott és kezével hadonászva, természet- 
ellenes módon forgolódni kezdett, miközben ezt mormogta: — Értitek, 
hogy ez milyen csodálatos! Ezt feltétlenül le kellene írni! Ez ízzig-vérig 
igaz, valóban a m ienk!...»  S ezek a mesék ugyanazt fejezik ki, mint a 
táncok, melyeket a nagyapa távollétében, gitárszóra ropnak esténként: 
«a konyha közepén pedig, mint a tűz lángolt Cigányka, csapongóit, akár 
a keselyű, karját szárny módjára emelgette, lába szinte észrevétlenül moz
gott, hajladozott, leült a földre, aranymadár módjára illegette magát, 
köröskörül mindent telehintve selymes ruhájának fényével...»  íme, 
Gorkij nagy sommázásának java anyaga: népi képzelet, népi ütem — mese 
és tánc! Ezzel a képzelettel és ezzel az ütemmel rokon Gorkij művészete 
még akkor is, amikor túlhaladja vagy tökéletesíti a korábbi, vagy a kor
társ realizmus eszközeit, s emezeket épúgy, mint a népi hagyományokat, 
egyaránt csak a nagy, forradalmi cél, az ember és az emberiség átalakítása 
érdekében használja föl.

Ez a folyamat, a népi és a «kiművelt» képzelet párosodási folyamata 
ismét csak tudatos Gorkijnál. Amikor először olvasnak fel neki regényt, 
vagyis «civilizált» irodalmat, prózát: képtelen a szöveget, — a szavak 
«összevisszaságát» megérteni. «Egyre jobban izgat a szavak összevissza
sága, egyre jobban nyugtalanít a vágy, másként elhelyezni őket, úgy, 
mint ahogyan a dalban vannak ahol minden szó él és ragvog. mint csillag 
az égen». Ez a «nyugtalanító vágy» diadalmaskodik Gorkij prózájában, 
mely valamikép mégis csak a dallal párosul, s melyben valóban fel-fel is 
ragyognak a szavak, csillagokként.

3.
De a nagyanya megtestesítette népi költészet járuléka csupán azok

nak a még lényegesebb tartalmaknak, melyék ennek a csodálatos asszony
nak alakjában válnak számunkra érzékelhetőkké. «. . .  olyan vagy, mint az 
anyaföld» — mondja Maxim a nagyanyának, s ha ezt nagyon is jellemző 
megállapításnak érezzük: Gorkij realista művészetének pontos mérték
érzékét kell abban látnunk, hogy a nagyanya ábrázolása sohasem hajlik 
át a mítoszba, a misztikumba, sohasem vegyül el holmi hamis «vitaiiz
mus» elemeivel, — ami pedig akár egy polgári, akár egy «narodnyik» 
alkotónál szinte elkerülhetetlenül bekövetkeznék. A nagyanya révén való
ban az anyaföld jut szerephez ebben a regényben, — a tápláló és erőteljes, 
a szelíd és szenvedélyes, a termékeny és elringató. Ám sohasem a jelképes, 
— mindig a realista ábrázolás módján. Gorkij a nagyanya alakjában mu
tatja meg, meddig hatolhat el a realista ábrázolás, a nélkül hogy magáról 
a realizmusról le kellene mondania. De megmutatja azt is: meddig kell 
fokozni a realizmust, ahhoz, hogy az emberről valóban nagyarányút le
hessen közölni. Esztétikai írásaiban egyhelyütt Gorkij a hiperbola, a lénye
ges érdekében történő túlzás védelmére kél s a Herkulesek, a Prometheu- 
sok, a Faustok példájára hivatkozik. De az, amit ő e helyen a «reális 
tények törvényszerű és szükségszerű költői felnagyításának» nevez, csak 
ott lehet helyénvaló, ahol azt e tények megengedik, — sőt, megkívánják. 
Bizonnyal így van ez ép a nagyanyánál, akinek cselekedetei nem egyszer 
túlnőnek a szokványos méreteken s akivel kapcsolatban a tények hiper
bolikus értelme a minél valóságosabb, minél tényszerübb kifejezést szol
gálja. Igen tanulságos a realista ábrázolás gorkiji határainak megismeré
séhez az erdőbéli farkas-jelenet. Kevésbbé következetes realista ezt a jele
netet «csodásnak» rajzolta volna, — egy nem valódi realista pedig meg
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sem meri kockáztatni: «Hirtelen hallom a hangját és látom: ül az ösvé
nyen, nyugodtan vagdossa le a gombák tönkjét, mellette pedig nyelvét 
lógatva egy szürke, sovány kutya áll. — Te meg eredj, eredj onnét! — 
mondja nagyanyó. — Eredj, Isten hírével! — Kevéssel ezelőtt Valjok meg
mérgezte a kutyámat; szerettem volna megtartani ezt a kutyát, az újat. 
Odaszaladt az ösvényhez, a kutya ijedten lekuporgott, nem görbítve be 
nyakát, rámpillantott zöld, éhes szemével és behúzott farokkal nekieredi 
az erdőnek. Tartása nem volt olyan, mint a kutyáé és amikor Rittyentet
tem egyet, vadul rohant a bozóton keresztül. — Láttad? — kérdezte mo
solyogva nagyanyó. — Eleinte kutyának tartottam, de megnéztem a szem
fogát, látom, olyan mint a farkasé, a nyaka szintúgy! Meg is ijedtem: 
mondom, ha farkas vagy, hát eredj innét! Még jó, hogy a farkas nyáron 
szelíd . . .» íme, miként simul Gokij ábrázolásában egy nem szokványos 
mozzanat ama tipikusok mellé, melyek oly gazdagon övezik a nagyanya 
alakját. S ez a nem szokványos elem megmarad a valóság körzetében, 
nem válik «csodássá», misztikussá, — amit hihetetlennek, meghökken
tőnek éreznénk benne, az utolsó mondat mindazt is hiánytalanul elosz
latja. De ez a ne/n-szokványosság nélkülözhetetlennek bizonyul egy olyan 
fajta emberi nagyság megmutatásánál, aminőre Gorkij a nagyanya alak
jában vállalkozik.

Gorkij művének legmélyebb tartalmat azonban a hagyomány és az 
ábrázolás nagy, tömörítő továbbfejlesztésein, — s a realizmus végső, 
hiperbolikus lehetőségeinek megragadásán is túlnan kell keresnünk. Gor
kij művének legmélyebb ajándéka az az új emberiesség, az a forradalmi 
humanizmus, melynek megértéséhez ismét csak a nagyanya szavai és 
tettei vezethetnek el bennünket Több ez holmi jóságnál, könyörületnél, 
s azt a csodálatos jelenetet, amikor az öregasszony és unokája a csillag- 
talan éjtszakában az utcákat járják, hogy, maguk is csaknem koldusok, 
«egy-egy ötkopejkást és három perecet» tegyenek titkon a legszegényebb 
emberek ablakába: ezt a jelenetet nem az alamizsnaosztás puszta ténye 
szerint kell szemlélnünk. Amiként nem elsősorban önmegtagadónak, 
vagy ép mártírnak érezhetjük a nagyanyát, amikor a legkeserűbb szen
vedéseket tűri, így férje verését, aki a földön fekvő fejét úgy összerug
dalja, hogy bőre alá hatolnak a hajtűi. S pusztán erkölcsinek sem tekint
hetjük azt a nagyságot, mellyel a bőség esztendei után a nyomort elfo
gadja: Gorkij nem a nyomor, a szenvedés, hanem az életöröm nagysá
gát kívánta nagyanyjában ábrázolni. Ez az életöröm elmaradhatatlan 
eleme Gorkij egész szemléletének: ennek melegét érezzük a gorkiji világ 
nagy vásárában, ennek mosolyát a szenvedések ama poklaiban, melye
ket mindig is humor és irónia övez az Életem lapjain.

4.
Gorkijnál csaknem ugyanúgy oszlanak «két táborba» az emberek, 

mint a polgári romantika íróinál. És az emberiségnek ez a következetes 
kétfelé osztása minősíti nem utolsó sorban romantikusnak, — de forra
dalmién romantikusnak Gorkijt. Mert «angyalok» és «ördögök helyett 
nála: épek és torzok táborára oszlik az emberiség. Épnek maradni olyan 
súlyok alatt, aminőkkel az ábrázolta társadalom nehezedik a jellemekre: 
csak hősi módon lehet Az épségnek, az életörömnek ezt a hősiességét szó
laltatják meg a nagyanya, s a vele rokon típusok, akikkel kanyargós élet- 
útján találkozik Gorkij. Velük szemben: a torzak, élükön a nagyapával, 
s a garázda testvérekkel, valamint a többi kegyetlen, erőszakos, az em
beri méltóságot és szabadságot eltipró szörny, — maguk is egy szörny-
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társadalom kezenyomának őrzői. Gorkijnak azonban ép e szörny-embe
riséget leleplező bírálata minősül újtípusúnak. Igaz: az orosz kritikai 
realizmus viszonya a megbírálta világhoz mindig is másféle volt, mint a 
nyugatié. Gogoly szomorkás együttérzésétől, Dosztojevszkij elérzékenyü- 
lésén át számos változatát tarthatjuk számon annak a sajátos kapcsolat
nak, mely az orosz írót még azokhoz is fűzi, akiket elítél, s amelytől a 
flauberti szenvtelenség, a nyugati realizmus kései hidegsége eleve idegen. 
Mégis, Gorkijnál ez az együttérzés másfelévé fejlődik. Az emberiség eltor
zult részének ábrázolásánál a legtárgyilagosabb leleplezés egyesül nála a 
legforradalmibb célzattal, — a torzulásait feledő világ forradalmi meg
változtatásának célzatával. Gorkijnál az emberi szevedések és kegyetlensé
gek végtelen változatossága: egyetlen, nagyarányú érvelés a megváltozta
tás, a forradalom mellett. Soha félelmesebb képet nem festettek még az 
emberélet nyomoráról, — és soha kevésbbé reménytelent. Senkitől sem 
állt még oly távol a pesszimizmus, a kétségbeesés, mint tőle. És nincs az 
a himnusz, mely ujjongóbb bizakodást fejezne ki az emberiség jövőjében, 
az emberi sors a'lakíthatóságában, mint Gorkijnak ép «legsötétebb 
lapjai. Természetesen: ezeket a lapokat «sötéteknek* csak egy merőben 
polgári szemlélet vélhette, mely a gorkiji világnak csupán jeleit, nem 
pedig jelentését volt képes megérteni. Mert mi volt Gorkij célja az élet 
egy brutálisan kemény, csaknem állati aranak megmutatásával?

Az egyik cél: forradalmi, — a nyomorúság képével emelni vádat e 
nyomor okai ellen. Gorkij ezt a mélységesen humanista célzatot leleplező 
művészetének, felfokozó, tömörítő drámaiságának eszközeivel szolgálta. 
A torz társadalmat vádoló, eltorzult típusoknak erdőnyi a soruk a Gorkij- 
regényekben. Emlékezzünk csak a szadista Pjotr alakjára, akinek eltor
zulásáért a jobbágyrendszer a felelős: «Minden ellenérzés nélkül, nagy 
részletességgel mesélte el, hogy a grófnő hogyan ült fehér selyemru
hájában és kék fátylában az oszlopos tornácon a piros karszékben és 
Krisztofor hogyan korbácsolta előtte végig az asszonyokat és férfiakat*. 
— Még a nagyapa kétségbeesése is mily mélyről fakad, amikor egy
szer kimondja: — «Mi nem vagyunk urak. Minket senki sem tanít. 
Nekünk mindent magunknak kell megértenünk. Látod, másoknak köny
veket írnak, iskolákat építenek, velünk azonban senki sem törődik ...»  
E<jv mnsfárahnsvott nép sorisá^ó] vall P7 a m o n o m a n ia s  uzsorás.  —  
és a tulajdon mániájának, torzulásának igazi okairól is. Vagy gondoljunk 
a szakácsnéra. aki éjszakánként felkölti a kisfiút, s leül vele a kemen
ce mellé: «Melle egyáltalán nem volt és még a vastag vászoningen is 
keresztüllátszottak bordái, mint valami kiszáradt hordó abroncsai. 
Hosszú ideig hallgatva ült, azután egyszerre suttogva megszólalt: — Csak 
meghalhatnék, minden csupa szom orúság... — Vagy megkérdezte: — 
Lám. lentem a-» életemet — m-fnek?1» És csoda szörnyű ösztönök, a ke
gyetlenség miféle álcázott formái mutatkoznak meg Szasa verembeépített 
«sírkápolnájában», ebben a temetői játékban: «A középen emelvényen, 
amelyet vörös posztódarab borított, kicsiny koporsó feküdt ezüstpapírral 
beragasztva és félig letakarva valami brokáthoz hasonló rongydarabból 
készített takaróval; a takaró alól szürke madárlábak látszottak ki és egy 
veréb hegyescsőrű feje.» Gorkij néha látszatra jelentéktelen és esetleges 
motívumokkal leplezi le egy emberélet eltorzultságát: Szidorov, a tiszti
szolga «szeretett a homályos sarkokba nézni; akár mesélt valamit félhan
gon. akár hallgatagon ült, mindig abba a sarokba bámult, amelyik a leg
sötétebb volt. — Mit nézel ? — Talán kibú jik egy egér . . . Szeretem az 
egereket, olyan halkan futnak . . . »  Másvalakinél «irracionális* szerep-
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pel bírna egy ilyen epizód, — Gorkij azonban Szidorov egész szerelmi éle
tét, minden emberi kapcsolatát jellemezni tudja vele. Máshelyütí környe
zetrajzzal érzékelteti a kéj s a kegyetlenség, a hazugság és az önzés kelep
céin fennakadt emberélet sivárságát: «Körülnézek a füstlepte kemencén, a 
pohárszéken, amelyet teleköpött a légy, — a konyha hihetetlenül piszkos, 
tele poloskával, az odaégett zsír keserű szagával, petróleumszaggal és 
füsttel. A tűzhelynél, a forgács között nyüzsögnek a svábbogarak...» 
Gorkij sohasem zárkózik be a részletek közé, — az emberi természet le
leplezése elválaszthatatlan nála az egész társadalom leleplezésével. így 
válnak a hajó utasai, idegenségükben egy egész nép idegenségének ki
fejezőivé, — s ez az idegenség Gorkijnál mennyivel dermesztőbb, mint 
Kafka «irracionalitásában»: «Látszatra félénkek és alázatosak ezek az 
emberek mindenkivel szemben, ezért olyan furcsa és borzasztó, amikor 
az alázatosság mázát hirtelen áttöri a vad és értelmetlen, sohasem vidám 
kegyetlenség. Úgy tűnik nekem, hogy ezeknek az embereknek mindegy, 
hová viszik őket, hol teszik ki őket a hajóról. Akárhol is kerültek partra, 
ülnek egy darab ideig és újra felszállnak erre a hajóra, vagy egy másikra 
és újra utaznak valahová. Valamennyien eltévedtek és hazátlanok, min
denütt idegenek. És mindnyájan egészen az eszelősségig gyávák». S mind
ez a bíálat és leleplezés egyszersmind a gorkiji humanizmus programm- 
ját is tartalmazza, — az ember felemelésének, megváltoztatásának, — 
a torzultság és az idegenség felszámolásának programmját. E szörnyek és 
roncsok «sötét» jelekként népesítik Ív* Gorkij útjamentét. — jelentésük 
azonban: a szocialista ember forradalmi hite és optimizmusa.

Van még Gorkijnak egy másik célja is e szörny-világ megmuta
tásával. Csak az élet őhozzá hasonlóan nagy ismerői tudhatják, és bizo
nyíthatják be nekünk, hogy még az ilyen szörnyek is valamilyen elemi 
erőt fejeznek ki, — az életörömnek valamely önmaga ellentétébe átcsapott 
formáját. És Gorkij nem csupán a maga forradalmi programmjának 
érveit látja az emberi durvaság és kegyetlenség, az elnyomottság és eltor- 
zultság típusaiban, — de szinte önkénytelenül az élet erejének és örömé
nek jelentkezéseire figyel fel bennük: «Mindez durva és leplezetlen — írja 
a vasárnapi iPcán összezsúfolódó, tavaszi tömegről — és ez iránt a piszkos 
és szemérmetlenül állati élet iránt nagy és erős bizalmat lehel. Dicsekszik 
erejével, ijedten és feszülten keresi, hogy hol vezesse le.» És itt kanyaro
dik át Gorkij humanizmusa abba a forradalmi romantikába, melyek lé
nyege: az élet elsorvadt, eltorzult, embertelenné vált formái elleni hősi 
küzdelem, — az életnek a halál, az elnyomatás elleni harca. És ennek a 
forradalmisáepiak ennek a hősiességnek jeevéhen írhatta a cári Orosz
ország népéről. 1913—1914-ben, ezeket a valóban prófétikus sorokat: «A 
mi életünk nemcsak azért megdöbbentő, mert minden állati durvaság 
olvan dúsan burjánzik benne, hanem azért is, mert ezen a rétegen keresz
tül mégis csak győzelmesen áttör az, ami tiszta, ami egészséges, ami te
remtő ereiű — áttör rajta a jóság, az emberiesség és felébreszti bennünk 
a törhetetlen reményt, hogy újjászületünk egy derűs, emberi életre.» Eb
ben a gondolatban, a romlásnak az építésből, a züllésnek a felemelkedés
ből való szemléletében kapcsolja össze Gorkij az orosz múlt forradalmi- 
ságát, a Csernisevszkij ábrázolta Rachmetov-típus humanizmusát, a szo
cialista jövő forradalmi humanizmusával, — melynek őmaga is típusa, 
részese, — s melynek továbbfejlesztésében Lenin és Sztálin forradalmi- 
ságával, humanizmusával szükségkép találkoznia kellett.

A forradalom: az élet győzelme mindazon, ami meghalt, — az ember 
győzelme mindazon, ami embertelenné vált. És ezért van az, hogy Gorkijt
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nem csupán emberiességében, de kifogyhatatlan életörömében is forra
dalminak kell érezzük. Ha leckét nyújtott nekünk az «ép» és «torz» 
ember típusainak leltárával, — forradalmi leckét — úgy méginkább —, 
amikor magának a forradalomnak, a forradalommal feltörő erőknek 
mámorát és lendületét ábrázolta abban az életérzésben, mely müveinek 
derűjét, hitét is legbőségesebben táplálja. De ez az életérzés mindenek
előtt azért forradalmi, mivel a nép ismerhet benne tulajdon érzésére, 
örömére. Amikor például Gorkijnak és rongyszedő társainak a tatárokkal 
vívott csatáiról olvasunk, melyek során ócska bocskorokat hajítanak egy
másnak, s a szürke, poros lábbelik «holló módjára» repülnek a levegőben: 
azokhoz az indulatokhoz, szilajságokhoz kerülünk közelébb, melyek a nép 
forradalmi megmozdulásait fütik, s melyek a legnyomorúságosabb körül
mények közt is érintetlenül szunnyadnak a tömegekben. Ha valahol: 
ennek az örömnek kifejezésében érezzük lírainak Gorkijt, — de micsoda 
keménységgel és vadsággal! Ez az erő és öröm úgy tölti be müveit, mint 
történetének egyik színterét a szomszédos vágóhíd vérszaga: «Mellettünk 
egy vágóhíd volt, csaknem minden reggel borjúk bőgtek, bárányok béget
tek, a vér szaga olyan sűrűn szállt fel, hogy néha úgy éreztem: ez a szag 
a porral telített levegőben úgy himbálódzik, mint egy átlátszóan vörös 
háló ...»

Gorkij meg akarta újítani embernek emberhez való viszonyát, — s 
erre csak azért lehetett képes, mivel az ő viszonya mind az emberekhez, 
mind a művében megteremtett emberiséghez: új volt. Ez az újság még év
századok múlva is frissen fog hatni, mint azoké az alkotóké, akiknek 
elsőízben sikerült pontosan és hiánytalanul nevén nevezniük valamit, ami
ről elődeikben csak élesebb-homályosabb sejtések éltek. Egy elsatnyuló, be
szűkülő világba Gorkij visszahozta az élet teljességének boldog érzékelé
sét, — de nem holmi hóbort, vagy mítosz önámításával, nem holmi vita
iizmus modorosságával, pózaival, hanem a szocialista ember tudatosságá
val, a forradalmár ember- és életszeretetével, s a valóság-ábrázoló gond
jával, felelősségérzetével eltelten.

Utolsó esztendeinek leveleiben — de főként a Mehringhez 1893. július 
14-én írottban — Engels a «politikai, jogi és egyéb ideológiai fogalmakat 
és az általuk közvetített cselekedeteket» nem csupán az «alapvető gaz
dasági tényekből», vagyis «tartalmi oldaluk» felől, hanem «formai olda
lukról» is megvizsgállandóknak tartja. A «formai oldal» pedig Engels 
fogalmazásában ezt jelenti: «hogyan és mimódon jönnek létre ezek a fo
galmak stb.»

Gorkij műve a «formai oldal», vagyis: a «hogyan» és a «mimódon» 
kérdéseire hiánytalan feleletet ad. Hogyan és mimódon testesülnek életté, 
típusokká, szenvedélyekké, — forradalommá az «alapvető gazdasági té
nyek»: erről nyújt hatalmas képet, kimerítő ábrázolást Gorkij, — s müve 
ezért is bizonyul változást sugallónak, új emberséget tanítónak, vagyis: 
forradalminak!

5.
Az Életem magyar fordítása végre megnyugtató teljesítmény. Radó 

György, Havas András Károly és Gellert György, ha nem is mindig Gorkij 
nyelvi magaslatain, de az eredetinek elbeszélési sajátságait sikeresen érzé
keltetve: sokmindent jóvátettek abból, ami felületesség, müvészietlenség 
és dilettantizmus nem egy magyar «műfordítót» a szovjet, s általában az 
orosz irodalommal szemben súlyosan terhel.

Sőtér István
Cl



ELLENSÉGEK

1.
Van a világirodalomban néhány — nagyon kisszámú — mű, amely 

belső értékén lúl még mély irodalomtörténeti élményt is jelent: átél
jük benne a műfaj fejlődésének egy-egy nagy fordulatát. Ilyen mű száza
dunk drámái között: Gorkij színdarabja, az „Ellenségek”.

A kapitalizmus korának egyedüli két nagy, a kort drámai eszkö
zökkel leleplező drámaírója, Osztrovszkij és Csehov elvitte a dráma- 
irodalmat addig a pontig, ameddig az fejlődni tudott — Lenin és a 
Bolsevik Párt nélkül. Osztrovszkij és Csehov genezisében mutatta meg a 
kapitalizmust. Megmutatta, hogyan gyilkolja meg szülőjét, a korhadó feu
dalizmust, hogy ő maga a világra jöhessen, és megmutatta egyben, hogy 
ez a rengeteg szenvedéssel életrehívott újszülött: életképtelen szörny, 
amely egyetlen órára serr tudja boldoggá tenni az emberiséget. A kapi
talista társadalmi rend két nagy drámaírója sohasem hitte, hogy a kapi
talizmus az az életforma, amelybein. az ember bármit is megtalálna abból, 
amit keres. Amikor a dráma eszközeit forradalmi dramaturgia újítások
kal alkalmassá telték arra, hogy a kapitalizmus emberi viszonylatait szín
padon ábrázolják, egyben drámailag kimutatták a kapitalista életforma 
lehetetlenségét is. De azt is félreérthetetlenül megmutatták, hogy a tör
ténelem kerekét visszaforgatni nem lehet, az egyszer elért fejlődési fok
ról egy korábbira nincs visszatérés, az út előre és mindig csak előre visz 
egy ismeretlen, de kétségtelenül bekövetkező jövő felé. De nemcsak a 
jövő képe volt ismeretlen a drámairodalom két nagy realistája számára; 
ismeretlen volt az is: ki lesz az, aki az életképtelen kapitalizmusba majd 
belefojtja az átkos, emlbergyilkos, önmagától meg nem szűnő életét és 
helyébe világra segíti az embert boldoggá levő új társadalmi rendet.

Ezt csak olyan író tudta megmutatni, az erre szolgáló dramaturgiai 
eszközöket csak olyan író taudta megteremteni, aki ismerte a Bolsevik 
Párt harcait, akinek Lenin nyitotta rá a szemét a társadalmi igazságokra 
és — nem mellékesen — aki átélte az 1905-ös forradalmat. Ez a dráma
író: Maxim Gorkij.

A drámairodalom nagy történelmi fordulatát Gorkij szinte egyetlen 
műben végzi el. Nem kell erőszakos leegyszerűsítés ahhoz, hogy kimond
juk: az „Ellenségek“ az a darab, amelyben a dráma realizmusa a sze
münk előtt nő át a dráma szocialista realizmusába.

2 .

„Ezek az emberek győzni fognak“, mondja Tatjána a darab végén. 
És Gorkij nem elégszik meg azzal, hogy ezt valamiféle emberekről 
mondja, hanem az olyan író biztonságával, aki az éleinek ezt az oldalát 
is tökéletesen ismeri, megmutatja, hogy kik is „ezek“ az emberek.

A győzelmet magúidban hordozó emberek szervezeti kapcsolatairól a 
besúgó Pologij tanúvallomásából értesülünk a negyedik felvonásban: „Két 
csoport van itt a gyárban. A fiatalabbakat Grékov vezeti, ez a szemtelen 
fiatalember, az idősebbeket Jefim Levsin, aki beszédében fantaszta, de vi
selkedésében nagyonis számító em ber. . .  Ez a két csoport Szincov úr 
személyében egyesült, ö  tartotta össze a munkásokat “



Itt látjuk tehát azt a tényezőt, amely a Gorkij rajzolta társadalmat 
lényegében megkülönbözteti Csehovétól: a forradalmi proletariátust éa 
élcsapatát, a Pártot; az illegális bolse\ik pártmunkást.

A munkások, akiket Szincóv egy egységgé fog össze, nincsenek a fejlő
désnek és öntudatnak azonos fokán. A fiatal Grékov tudatos szocialista, 
az öreg Levsin azonban még rajongó modorban beszél a fétissé emelt 
„rézkopejka“ erejéről, tehát valami házisütésű ökönomizmust prédikál. 
Gorkij realizmusának percekig sem lankadó ereje nyilvánul meg abban, 
hogy ezt a csoport embert sem mutatja sztatikusan, kivétel nélkül mind
egyik fejlődésen megy keresztül az eredmények emberformáló hatása 
alatt és talán a legfeltűnőbb ez a fejlődés a szocialista öntudat felé ott, 
ahol a legkevésbbé várjuk: az öreg Levsinnél.

A Pártot nehéz pillanatában mutatja ez a darab Akkor, amikor 
kiélezett harci helyzetben egy munkás a Párt által elvetett eszközhöz, az 
egyéni terrorhoz folyamodik. Szincóv elítéli ezt a tettet: ..Jakimov? Lehet
séges? Ezt nem vártam volna. Értelmes fickó pedig,“ mondja, amikor meg
tudja, ki volt a tettes. De a Párt természetesen mégis a munkás mellé 
áll és annyi meggyőző erővel vezeti a harcot, hogy- nemcsak az uszályon 
belül segíti elő a rohamos érést és forradalma sodást, hanem még a bur
zsoázia, testéből is leszakít két lazán odanőtt tagot: Nádját és Tatjánát.

Gorkij szigorú következetességgel adja meg az okát a polgárságon be
lül végbemenő erjedésnek is. Nádja és Tatjána nem vaktában kiválasztott 
két személy. Nádja a család szegény ágából való és árva, mint megtűrt 
rokon él Bardinék házában. Nem csoda, hogy megérzi, hol van a jobb, 
igazahb család, amelybe bekapcsolódhat Tat jána — színésznő. Mint mű
vész szellemileg magasan fölötte áll a család bármely más tagjának. Mű
vészi ideáljainak beteljesedését csak a társadalom forradalmi átalakulá
sától várhatja. „Olyan éléire vágyom, amelyben nélkülözhetetlen a mű
vészet. Mindenkor és mindenki szám ára. . .  Amelyben én sem lennék 
felesleges. . . “ És azt is tudja, hogy a művészetnek milyen aktív szerep 
juthat ennek a forradalmi átalakulásnak az előidézésében. ,,Tüzes, szen
vedélyes, szitkozódó szavakat szeretnék mondani nekik . .. Olyan szava
kat, amelyek pengemódra élesek . . .  Gyú jtanak, mint a csóva . . .  Szeret
ném a szavak villámait bocsátani föléjük. . . Lobbanjanak föl végre az 
emberek, mint a lá n g ...“ Szereplése a burzsoá családban átmeneti Férje, 
aki önkéntes alkoholos lelki száműzetésben él a kapitalista környezetben, 
nem alkalmas arra, hogy a tőkésosztály igazi tagjává tegye. Férje vár
ható öngyilkossága után vissza fog térni a színpadra. Zavaros osztályhely
zete bizonytalanná és megbízhatatlanná teszi a darabban lejátszódó har
cok idején. A proletárok és főleg Szincóv iránti feltétlen rokonszenve ke- 
rülőúton nyilvánul meg: 'majdnem inkább tudná magát elhatározni arra, 
hogy prostiltuálódjék az érdekükben, mint arra, hogy a házkutatás alkal
mával segítségükre legyen. De az utolsó felvonás élményeinek hatása alllatt 
mégis ő az, aki hangosan hirdeti a forradalmi proletariátus győzelmét.

A fiatalabb és kevesebb kötöttséggel fogvatartóit Nádja útja egye
nesebb * Öt a darab befejezése után, a két forradalom közötti idő aktív 
illegális harcosaként, majd — mintegy 32 éves korától kezdve — a szov
jet társadalom hasznos tagjaként kell képzelnünk. Mindkét nő fejlődésé
nek hatóereje a Párt és annak a darabban legöntudalosabb képviselője: 
Szincóv.



3.

A színdarab a kapitalisták környezetében játszik. A gyár a kerítésen 
kívül van, a munkásak csak kivételesen lépik át a kapuk gyakrabban 
akaratuk ellenére, mint jószántukból. És mégis: a szocializmus szinte 
kézzelfogható jelenléte befolyásolja a burzsoa szereplők gondolkodását, 
cselekvését is. Miháil Szkrobótov gyáros mondja a munkásokról: „Fél
éven át egyébről sem folyt a szó, mint a vasárnapi iskoláról, meg más 
efféle „európai“ dolgokról. Nyilatkozatokat szerkesztenek. . . Ügy érzem 
most magam közöttük, mintha farkasok közt járnék. Hiába, elért már 
ide is a szocializmus szele . . És Polina ezt feleli: „Még csak ez hiány
zik ebibe a dzsungelbe... Szocializmus? Nevetséges...“

Mi az a dzsungel, amiről Polina beszél? Ugyanaz, amit ugyanezek az 
emberek kevésbbé kiélezett helyzetben „édes hazájuknak“ neveznének. A 
szocializmus veszedelme kiváltja belőlük az országukhoz való igazi viszo
nyulást: a népgyűlöleten alapuló hazafiatlanságot. „Oroszországban egész 
mások az emberek, mint a külföldön,“ jelenti ki Polina és ezzel kimondta 
azt a mottót is, amelyet nyugaton évtizedeken át az orosz irodalom és 
művészet fölé írtak, hogy kibújjanak az abból áradó konzekvenciák hatása 
alól, Mihail pedig pontosabban is megmondja, hogy mennyiben „mások” 
szerinte az ő honfitársai, mint az idegenek: „Egyenesen undorítók. Tizenöt 
éve vezetem már őket. Mondhatom, alaposan megismertem már a „jó 
orosz népet“ .. „És mindennek a szocializmus az oka, amely Polina sze
rint „külföldön még csak helyénvaló lehet. . .  De nálunk, Oroszország
ban a föld alatt terjed és az állam képtelen megakadályozni.“ Kleopatra 
pedig az egészet lekerekíti: „Ma már minden munkás szocialista.“ Ami, 
persze, távolról sem felel meg a való helyzetnek és csak a kapitalizmus 
e féktelen képviselőjének állati félelmét tükrözi.

Az „Ellenségek“ nagy dramaturgiai értéke abban is van, hogy a tör
ténelem erői közvetlenül válnak benne drámai hatóerőkké. A cselek
ménynek nincs külön politikai és külön privát .emelete“. Minden ami 
az egyes emberrel történik, egyenesen folyik a történelmi helyzetből: a 
kapitalizmus elrolhadásából és a szocializmus előretöréséből. A kapitalis
ták helyzetét a társadalomban Tatjána színházi hasonlata jellemzi leg
jobban: „Olyan a ti életetek, mint a színház. Rossszul osztották rátok a 
szerepeket, egyiktek se tud játszani, s a darabból nem lehet semmit meg
érteni . . .  Igen, agyoncsapjuk a darabot. Azt hiszem a statiszták és a 
kulissza tologat ók többet értenek már hozzá, mint mi Egyszer majd ki
söpörnek minket a színpadról. . . “ És hogy ez mit jelent minden költői 
hasonlat nélkül, mennyire közvetlen veszély a tőkések számára és mégis 
mennyire kívül esik még a legokosabbak képzelőere jén is azt is Tat inna 
mondja meg: „Mindig furcsa érzés fog el, valahányszor arról hallok, hogy 
a munkásság veszi kezébe a hatalmat. Nem tudom felfogni ésőzel. . . “

A szocializmus kézzelfogható közelségétől való félelem élezi ki az 
egyes burzsoa szereplők profilját, hozza létre a szembetűnő különbségeket 
olyan emberek között, akik talán más történelmi pillanatban ezeket a 
különbségeket öntudatlanságból és konvencióból elmosták volna.

Élesen különbözik egymástól a két társ, a két gyáros a’akja — példá
jául annak, mennyire nem vulgáris szimplasággal folyik a valóban 
marxista világnézetű drámaírónál az általános osztályhelyzetből a karak
ter. Mihail a szocialista veszélyre a legféktelenebb kapitalista terrorral 
felel és ezzel provokálja a munkásság offenzíváig fokozódó ellenállását:
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a  szervezettet is, az individualizmusba fajulót is. Az azonos osztály- 
helyzetű Zahár a liberalizmusban keresi a menekvést és ezzel csak fel
tűnőbbé és elviselhetetlenébbé teszi a munkások és tőkések közötti ellen
téteket. Maga Zahár a másmilyen beállítottságát részben azzal magya
rázza, hogy ő inkább földbirtokos, mint gyáros és a jámbor parasztok nem 
teszik ilyen nehézzé a gazda életét. Kétségtelenül szerepet játszik az 
osztály helyzetnek ez az árnyalati különbözősége. De hiba volna Zahár ön
elemzésének teljes egészében hitelt adni. Ez akkor látszik meg, amikor 
a  parasztok jönnek hozzá halasztást kérni. Semmi sem marad abból a 
régivágású patriárchális földesúrból, akinek ő képzeli magát. Objektiven 
ő is, mint a többiek, vi&sza'hozhaitatlanu 1 túl van a feudalizmus korán, fülig 
ül a kapitalizmusban és szenved, mert. érzi: ez az új társadalmi rend 
máris recseg-ropog, nem biztosítja az ő és családja jövőjét.

De Zahár ingatagsága mégis több, mint egyéni jellemgyöngeség kö
vetkezménye. Történelmi ingatagság ez. A burzsoázia egy része nem akart 
Miháil Szkrobótov módján fejjel menni a falnak — a munkás pisztoly- 
golyójának. Hátha liberalizmussal, „jósággal“, annak részleges és fel
tételes elismerésével, hogy a munkás is ember, el lehetne kerülni az any- 
nyira félelmetes összecsapást? A Zahár-lípusú tőkés megpróbált tállá:ni 
az orránál — bár ehhez gyöngye volt a szeme. Nem engedte, hogy a jelen 
teljesen hatalmában tartsa, megpróbált kapcsolatot keresni a valamiféle 
bizonytalan módon elképzelt jövővel. Ez ellentétbe hozta a merev és 
fejlődésképtelen cári államhatalommal. Még „vörösnek“ is tartják a kor
mányzóságban, habár Tatjána szerint csak szégyenében „vörösödik“ el, 
azt is ritkán.

Zahár problémája — és vele együtt a századelei haladó burzsoázia 
történelmi dilemmája — tehát ez: van-e jövő a tőkés számára? Ha me 
rev és kemény a jelenben, elzárja a jövő felé vezető útját, mint Mihail. 
Ha liberalizmussal akarja jövőjét biztosítani, nem ússza meg a jelen 
súlyos harcait. így hát a döntés ez: a tőkés osztályhelyzeténél fogva csak 
rövidlátó lehet, a jövőhöz való kötöttségét el kell szakítania, a jelen har
caival áll és bukik, tehát menthetetlenül a múlt embere. Az az ítélet, hogy 
„ezek az emberek győzni fognak”, egyben Zahár és a Zahárok halálos 
ítélete is. A munkásság győzelme és a tőkés rendszer megmentése együtt 
egy országban elképzeltetetlen.

Ez a darab legfontosabb mondanivalója, tétele. Ezit kell a rendező
nek is vezérelvéül választania.

4.
A Nemzeti Színház előadása azért sikerült olyan kitűnően, azért 

nevezhető talán a legjobban rendezett magyar szín előadásnak a fel
szabadulás óta, mert a rendező, Major Tamás teljesen tisztázta a tételt 
és szigorúan ahhoz tartotta magát. A politikai és művészi elvekhez való 
következetes hűség létrehozta az első magyar szocialista-realista szín
padi rendezői teljesítmények egyikét. Az eszme áthatotta a jólvezetett 
együttest és így még az egyes színészi produkciók ifil-olt mutatkozó gyen
gesége is elenyészett.

Különösen két szempontból emelkedett ki ez az előadás a szocia
lista darabok ismert magyarországi előadásai közül. Először: az egész 
<3 ara bon keresztül, de főleg a második felvonásban olyan kézzelfogható 
realitásként éreztük az osztályok közötti láthatatlan vasfüggönyt, hogy

65X>. I .



megszilárdul az a meggyőződésünk: a rendező itt teljelesen megértette Gor
kij intencióit. Másodszor: csak szovjet színielőadásokon éreztük eddig 
hasonló mértékben, hogy az osztályok minden áthidalhatatlan elválasz
tottságuk mellett sem élnek függetlenül egymás mellett, hanem hatnák 
egymásra, formálják, egymást. Ezt a kölcsönhatást, de különösen a mun
kásság leküzdhetetlen formáló hatását az őt elnyomó polgárságra, ezt az 
előadás félreérthetetlenül elénktárja. Ez és a rendezés minden más ered
ménye nem utolsósorban a nálunk eddig nagyon elhanyagolt, de most 
Major vezetése alatt végre jogaihoz jutó dramaturgiai előkészítésre vezet
hető vissza.

Ahol a rendezői kompozícióban hézag van, ott is inkábib dramatur
giai, mint rendezési területen van a hibaforrás. Mi az oka például annak, 
hogy a darab egynémely helyen — különösen a második felvonásban 
— kissé ellankad, a nélkül, hogy az egyes színészek játékában elszíntele
nedést, elbágyadást fedezhetnénk fel? Az, hogy Gorkij lelki és élmény - 
beli gazdagságából felénkáradó sok egymást keresztező emberi sorsnak 
nincs elég erős egységes kristályosodási téngelye. Rövidebben: hiányzik 
az előadásban a dramaturgiai értelemben vett központi alak. Pedig Gor
kij egyértelműleg választja meg a centrális figuráját: azt, aki kétirányú, 
tehát a múlthoz is, a jövőhöz is fűződő kötöttséggel indul a cselekménybe, 
aki épp ezzel a kétirányú kötöttséggel okozza a darab konfliktusát és 
egyéni sorsával — mely az egyik kötöttség elszakadásából és a másik 
megszilárdulásából áll, a darab tételét bizonyítja. Ez a személy: Zahár 
Bardin. A Nemzeti Színház nem tudta magát olyan egyértelműen elha
tározni, hogy Zahárt válassza kompozíciója középpontjául, mint ahogy azt 
Gorkij tette Ennek a határozatlanságnak olyan oka van, amelyről, túlme
nően ezen az egy előadáson, beszélni kell.

A szocialista-realizmus egyik alapkövetelése a pozitív hős jelenléte 
a műben. Ez nem esetleges vonása a szocialista-realizmusnak, amelyről 
itt-otit le is lehet mondani. Ép abból a különbségből, amelyet a csehovi 
realizmus és a gorkiji szocialista-realizmus között kezdetben megállapí
tottunk, következik, hogy a jövőt építő új embertípus és annak hatása az 
egész társadalomra a szocialista-realista műből nem hiányozhat. Ez azon
ban távolról sem határozza meg a pozitív hős helyét a drámai szerepek 
hierarchiájában. Gorkij az „Ellenségek“ pozitív hősét, Szincóvot nem a 
kompozíció centrumába helyezte. Hogy odatehesse, ennek a szerepnek kel
lett volna olyan erős kétirányú kötöttséget adnia, aminőt Zahárnak adott. 
Gorkij inkább a hierarchia szélére, a pozitív pólusba helyezte Szincóvot 
és az így lehetővé váló egyirányú — a Bolsevik Párthoz való — kötött
ségből annyi egyértelmű erőt juttat neki, hogy az, minit láttuk, besugározza 
és hatása alatt tartja a többi szereplőt.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a pozitív hősnek minden* 
darabban ugyanez a hely jut és a centrumot mindig negatív, vagy lega
lábbis nem pozitív alaknak kell elfoglalnia. Lehet és igen gyakran van 
a centrumban pozitív hős is, ha a szerző úgy tudja megtalálni annak 
kétirányú kötöttségét, hogy a mellett a hős megtartsa pozitív voltát. (Té
vedés elkerülése végett: mindez csak drámai műre vonatkozik.)

Rendezőink ebben a nem éppen könnyen kezelhető kérdésben gyak
ran bátortalanok, bizonytalan kézzel állítják fel a szereplők hierarchiáját. 
Esetünkben is ez történt — és erre vezethető vissza a rendelkezésnek, sőt 
a színészi játéknak is minden itt-otf még mutatkozó elégtelensége. Ha úgy 
érezzük, hogy a darab egyik-másik pillanatában átmenetileg elerőtlene-
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dih, vagy meglazul, ha úgy látjuk, hogy valamelyik szereplő színtelenné 
válik, képzeljük el, hogy a rendező Zahár Bardin szerepének központi 
jelentőségét valamilyen eszközzel kiemelné és azt fogjuk találni, hogy 

 ̂ ugyanekkor az erőtlen, vagy laza hely is megerősödnék, megszilárdulna, 
a szerep gyönge pillanata is kiküszöbölődnék.

Mindent összevéve és ezt a kritikai megjegyzést sem elhallgatva, meg 
kell állapítanunk, hogy az „Ellenségek“ előadása a Nemzeti Színházban 
elsősorban rendezői szempontból csúcsteljesítménye a magyar színpadi 
művészetnek és méltó Gorkij színmüvéhez, századunk és az egész dráma- 
irodalom egyik legnagyobb alkotásához.

Háy Gyula

#



KRITIKA

Zelk Zoltán:
A HÉSÉG ÉS A HÁLA ÉNEKE 

Athenaeum kiadás
Verset írni Sztálinról vagy Sztálin

hoz —• akárcsak felvillanó képet adni 
a népek vezérének egyetlen vonásáról 
is; költészetbe, költői műbe foglalni 
történelmi tetteinek egyetlen mozzana
tát is vagy csak egy töredékét is kife
jezni az iránta érzett hálának és sze
retetnek, olyan feladat, amely — ha a 
vers méltó akar lenni hőséhez — csak 
a költői erő teljeségiévei, a verset létre
hozó szenvedély foíróságával, az érzel
mek hiánytalan és őszinte feltárásával, 
ideológiai tisztázottsággal a természete
sen a költői mesterségtudás biztonságá
val valósítható meg.
Sztálin

Az ö neve legyen
első szavam, hogy versem kezdem én. 
Főikéi e név, 
főikéi versem egén.
Hajnali fénybe mártva toliam, 
így írom le nevét, 
világteremtő századunk 
sugárzó címerét!

így indítja el Zelk Zoltán Sztálin het
venedük születésnapjára írt nagyszabá
sú költeményét; a bevezető sorokkal, 
az invokációval olyan igényt támasztva 
önmagával szemben, amelynek teljesí
tése a legnagyobb erőpróba éllé állí tja a 
költőt. Zelk Zoltán igényessége persze 
nem új és nem meglepő előttünk: az 
olyan jelentékeny költő, mint ő, min
dig magas igénnyel dolgozik; a hűség, 
a hála és a szeretet azonban, amely 
Sztálin születésnapján a dolgozó embe
rek százmillióinak, harcban és munká
ban, minden eddigit felülmúló teljesít
ményekre adott erőt, a költőt is az

eddigieknél nagyobb, magasabb telje
sítményre ösztönözte.

Zelk nagy feladatot tűzött ki maga 
elé: néhányszáz soros költeményében 
«hajnali fénybe,» «múltba a jövő 
be mártott tollal* Sztálin nagy
ságát teüjes fényében, teljes törté
nelmi jelentőségében igyekezett ábrá
zolni: a dolgozó emberiség vezérét, aki 
jelen van mindenütt, ahol elnyomott 
népek harcolnak szabadságukért s ahol 
felszabadult népek építik új világukat 
Kétmilliárd szív

doboghat egy szívben? 
Szívemben, érzem, ennyi szív dobog 
és torkomból úgy csap föl a kiáltás, 
fölzeng vele kétmilliárd torok!

A vers első sorait idéztem. Az első 
sorokiban a költő bejelenti igényét a 
közösségnek, a «kétmilliárd szívnek», 
hogy nevében beszélhessen. Nem cse
kély kívánság, nem kicsiny költői szán
dék! De nem csekélyebb a közösség 
feltétele sem:
—• Versedbe, költő, szívünk lángját

fonjad,
hogy a Kreml tornyáig föllobogja 
a hűség és a hála énekét!

Ezek a befejező sorok. A kezdiet és 
a befejezés között hömpölygő néhány
száz sorban váltja valóra a költő szán
dékait s teljesíti a feltételeket, amelye
ket a közösség1 nevében megszabott ön
magának. Mert rögtön leszögezhetjük, 
hogy Zelk Zoltánnál sem a költőd erő, 
sem a mesterségtudás, sem a szenve
dély ereje és őszintesége nem hiányzott; 
a maga-emelte igényből fel nem adott, 
a kezdő sorokban megütött magas ban-
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got nemcsak mindvégig tartani, honéin 
fokozni tudta s a nép — minden nép — 
harcainak, a harcok igazságosságának, 
nagyságának, reményteljességének ki
emelésével, a szabad jövő távlatainak 
festésével hitelesen ábrázolja a történe
lem hősét: a népet s a nép hősét: Sztá
lint. Jogigatl köszönti hősök nevében a 
hőst.

«A hűség és a hála éneke» négy 
részre osztott ciklikus iMraá költemény. 
A nagy múlt, az égő aktualitás, a derűs 
jövő képei kavarognak benne, a vi
lág forrongásánalk és átalakulásának 
képei. Amákor a — joggal köve
telt — művészi színvonal félremagyará
zásának jegyében egy újfajta formaliz
mus, üres és silány epigonizmus kezd 
k ültészetünkben kialakulni és tért 
nyerni, amikor egyes költőink szem
fényvesztő virtuozitással igyekszenek 
élmény- és mondamivalóhiányukat lep
lezni, «A hűség és a hála éneke» ú tárni - 
tatóan példázza: hogyan lehet és ho
gyan kell a valóságot magas művészi 
színvonalon, egyszerűen és hitelesen 
— vagyis költői módon ábrázolni. Eh
hez persze, a költői erő mellett többek 
közt őszinteség, életismeret s a nép 
ügyével való összeforrottság kell, — 
mindaz, ami Zelkből nem hiányzik. 
Ezért tudja a harc és a munka olyan 
tök éllé tes képeit adni «A hűség és a 
hála énekében* is.
A barrilcádok

ősi televényét
a szolgaság dudvája veri föl,
bezárt üzem, kihúnyt kohó, vak gépek,
üllő talpánál aluvó pöröly . . .
De maqtiisard-ok vérét lobogtatja, 
mikor zászlaját emeli a Párt, 
hallod dalolni a munkást, a költőt, 
a földművest — s a bányász asszonyát, 
kinek mellét csendőrpuska sebezte 
s szoptatni mégis emlőjére vette 
a Jövőt, mindnyájunk édes fiát!

Néhány sorban, néhány szemléletes 
képben Franciaország múltja, jelene és 
jövője. A gyemnek a jövő — a sokszor 
elmondott igazság frázissá kopott már; 
s íme újjá, hitelessé, — igazzá válik 
Zeslk soraiban a munkásasszonyok em
lőjén felnövő gyermek Jövő képei

.4 partizán, kit szakadékba löknek, 
zuhanva is még fölveti fejét 
s mint kézigránátot hajítja vissza 
ti gyilkos arcába Sztálin nevét!

Ezt a képet se lehetett volna Sztálin 
történelmi jelentőségének, nagyságának 
megértése és költői átérzése nélkül 
megtalálni. Ilyen képet csak az írhatott 
le, aki eggyé tudott válni a Sztálin ne
vét kézigránátként hajitó görög parti
zánnal. S ilyen költészetet csak az tud 
adni, akinek szavai valóban belülről, 
valóban a szívből jönnek.

Csak ilyen módon, csak ha a szív is 
fel tudta fogni azt, amit az ebne, tud
hatta Zelk olyan hűséggel és erővel 
idézni versben Sztálin esküjét; vagy 
felidézni a Nagy Forradalmat, amikor
Lenin tüdejével lélekzett, s Sztálin 
karjával harcolt már a proletár!

Részleteiben s egészében rs kitűnő 
munka ‘A hűség és a hála éneke». 
Méltó a költő oélkitűzéséhez, méltó, 
hogy a magyar nép, de az idézett «két
milliárd szív» nevében is köszöntse
a férfit, aki termővé forgatta 
a történelem szikes talaját, 
aki először tette szép valóvá 
népek reményét, költőink dalát: 
aki először épített e földön 
hazát!

«A hűség és a háía éneke» nemcsak 
Zeflk Zoltán eddigi költői munkásságá
nak, hanem felszabadulás utáni költé
szetünknek is egyik legkiemelkedőbb 
alkotása.

Benjámin László
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Hunyadi József: 
ELSÜLLYEDT ORSZÁG 

Hunigtáiria-ikdadás

Nemrégiben egy magyar író vitatko
zott kritikusaival s miközben régebbi 
baloldali kiállásaira hivatkozott, azt 
bizonygatta, hogy «ma nem kunszt a 
népnek, a népi eszmék jegyében írni», 
hiszen ma a népé a hatalom. A vita vé
gén, azonban visszakozott s amikor kri
tikusai bízta Iga tták: vegyen példát a 
szovjet írókról, írjon a máiról a mának, 
segítsen építeni a szocializmust, hadd 
ismerjen rá írásában a nép, tegnapi 
esettsógie helyett, öntudatos, fejlődő ön
magára — ellentmondott előbbi állítá
sának és hivatkozott a «rettenetes ne
hézségekre», elsősorban arra, hogy 
neki «egészen más élményanyaga van 
s azzal most nem tud mit kezdeni». Ezt 
a felgyülemlett tulajdont, ezt a polgári 
világban összehordott élményanyagot a 
legtöbb író nehezebben áldozza fel, 
mint esetleges előítéleteit, különösen, 
ha valamilyen okból fáradt, vagy luista 
új élményanyagot találni, azaz, ha el
maradt a fejlődéstől és nem látja az 
új fordulatokat az új történeteket 
az új gyárakat és földeket, az 
új embert. Felgyülemlett élmény anya
guk tele van «érdekes» csavargókkal, 
lumpenproletárokkal, lumpenburzsoák- 
kal, a régi világ formálta különcökkel, 
a régi világban tenyésző «csodákkal», 
«sejtelmekkel» stb. Mennél kevésbbé 
volt haladó szellemű a múltban a kér
déses író, annál terhel’tebb az élmény
anyaga, annál görcsösebben ragaszko
dik hozzá, annál reménytelenebb a fel
használási lehetősége. Ám még a hala
dószellemű íróknál is baj van ezzel az 
«elsüllyedt országból», elsüllyedt világ
ból felhozott «kinccsel*. Rendkívül ne
héz ellentállni annak a •vágynak, hogy 
minél többet átmentsenek belőle. És 
még a fiatal író, aki új szemmel nézi a 
régit, sem tud mindig szabadulni a 
múlt kísértéseitől. Bármennyire ismerte 
is a népei, bármennyire 'kritikusan, sőt 
ellenségesen állt is szemben a múlt 
rendszerével, a múlt élményanyaga a

mába vetítve nemcsak a szükségszerű 
elavultság jegyeit hordja magán, de 
természetszerűen magával hozza az ak
kori, legalábbis irodalmi szempontokat, 
az akkori észrevétlen, ellenséges hatáso
kat is. Ezzel, persze, nem azt akarjuk 
mondani, hogy a múltról nem lehet 
írni, csupán azt, hogy az író viszonya 
múltbeli élményanyagához felette bo
nyolult, tele van ellentmondásokkal és 
ha nem a marxizmus-lendnizmus kriti
kai fegyverével, nem kíméletlen önkri
tikával nyúl hozzá, feltétlenül saját él
ményei rabjává lesz.

Hunyady József első regényében, az 
«Elsüllyedt ország »-ban rabjává lett él
ményanyagának. A regény írója jószán
dékú és tehetséges és így megérdemli, 
hogy részletesen és pontosan megmond

juk: miért? Mit jelent ez a rabság? Je
lenti elsősorban azt, hogy nem volt 
szíve áldozni élményanyagából. Min
dent ki akart teregetni, ami «érdekes», 
ami elkülönböző, mindent bele akart 
gyömöszölni ,a regényébe, hivalkodni 
akart mindenfajta — nyelvi, ismereti, 
élménybeli — «gazdagságával» és nem 
vette észre, hogy ebbe a mindenbe ész
revétlenül belekerült az élménnyel, a 
stílusbeli fordulatokkal, a «csodálatos» 
és «sejtelmes» történetekkel, a múltban 
gyűjtött anyag egész tárházával együtt 
a múlt irodalmi szemléletének sok 
mérge, az ideológiai zűrzavar i®. Mivel 
nem tudott lemondani a múltban iro
dalmi ínyencfalatoknak nevezett sajá
tosságokról, álérdekességekről, sejtel
mes csattanókról, nem tudott egyszeri! 
lenni. Ez a regény, amely a somogy- 
megyei puszta béreseinek kisemmizett- 
ségét, megalázását, az úri kastély urai
nak züllöttségét, gazságát meséli el s 
így a népnek szól a nép igazságáról, 
nem férkőzhet közel a nép szívéhez. A 
zsúfolt anvag, a maga össze-visszaságá- 
val mozaikokra, novellisztikus részekre 
bontja a regényt és ezért az helyenként 
értelmetlenné válik és nehezen követ
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hető. Ezen nem segít az sem, hogy az 
író minduntalan mai, tudatos beállított
ságának megfelelően és mai szempon
tokkal próbálja megvilágítani az ese
ményeket, mert ezek a beiktatások is 
érzékelhetően erőszakoltak, nem kap
csolódnak az eseményekhez s végered
ményben nem tudják megváltoztatni a 
cselekményből folyó ideológiai és stí
lusbeli zűrzavart. Az élményanyag ural
kodik az írón és menthetetlenül magá
val sodorja.

A regény valamikor a harmincas 
évek vége felé kezdődik (az időpontot, 
mint sok minden mást az író szintén 
homályban hagyja, mert pl. a regény 
egyik alakja a regény elején már Jó
zsef Attila 1937. decemberében bekövet
kezett szárszói haláláról beszél, de a 
regény végén, 1945 ben. a felszabadulás 
idején, a kezdetben még az asztalok 
alatt bujkáló kis báró úrfi, feltűnően 
gyors növekedéssel, mint SS vezető fe
jezi be dicstelen életét) a felszabadu
lásig követi a somogymegyei puszta 
cselédjeinek és a pusztát bérlő sváb 
báró úri bandájának életét. A keret 
maga a történelem. Közben a regény 
cseléd főhőse a frontra is kikerül és 
így ízelítő! kapunk a második világhá
ború rémségeiből is. Az író, ha egy-egy 
drámai jelenetben és egyes személyeken 
keresztül összekapcsolja is urak és a 
cselédek életét, mindvégig párhuzamo
san bonyolítja a puszta és a kastély
beliek sorsát. Ez a párhuzamosság az
után még világosabban megmutatja a 
regény döntő fogyatékosságait. Még se
hol, egyetlen írásban sem nyilatkozott 
meg ilyen kristálytisztán, hogy a na- 
ironyiíki népieskedő és a kozmopolita- 
dekadens hatások mennyire kiegészítik 
egymást, mennyire megférnek egymás 
mellett. Amikor a béresekről szól, csu
pa sejtelem, misztikum, homály, «ősi 
ösztön» az író és még a nép nevelőjét, 
a titokzatos agitátort is éjjel lopatja be 
a pusztába (bogy honnan jött, ki 
küldte, arról nem tudnak semmit, csak 
később a katonaságnál találkozik vele 
a főhős, mint kommunistával s akkor 
»s csak utólag, annak letartóztatása

után jön rá arra, hogy azonos az éjt- 
szaikai látogatóval), amikor pedig a 
kastélyt mutatja be, szinte gyönyörkö
dik a sok bujálkodásban, a dorbézolá
sok, ivászatok leírásában és a «kék 
szaténok t mondén világát a mondén 
irodalom eszközeivel ábrázolja. Az úri 
világba egy útikalauz, egy a multszázad- 
beli francia burzsoá színdarabokból is
mert «raisonneur» vezet el bennünket, 
aki azután megmond mindent Marxról 
és József Attiláról, a francia forrada
lomról és az urak lelkivilágáról. Ez az 
útikalauz egy részeg tanító, akit a báró 
azért fogad a kastélyába — és azért 
tűri megdöbbentő «jóslatait» —, mert 
a feleségét jól tudja használni második 
feleségnek a háremében. És ezt a kitar
tott, bánatát borba és persze whiskybe 
fojtó tanítót az író mégcsak el sem ítéli 
(különben hogyan mondaná el a véres 
igazságokat!) sőt a béresek tisztelik, 
szeretik és a végén még egy partizán 
akciójukba is belevonják. Hadd dicső
üljön meg «ez a humanista»»! A tanító 
úr néha a néppel is érintkezik, de leg
többször az úri hölgyeknek tart elő
adásokat. — Mi tartja bennük (a cse
lédekben) a lelket? — kérdezi a báró 
harmadik «feleségétől*. — És rögtön 
meg is felel rá: — A hit, Krisztinké, 
hogy hisznek benne, egyszer megválto
zik minden ittl — De hogyan Gábor, 
hoayan, kérem?! — kérdi izgatottan a 
hölgy. És a tanító: Mit tudom én! Mi 
i>agyok én madárjós, leveli béka? Hon
nan tudnám9 Hisz, ha tudnám régen 
felkötöttek volna, mert pusztáról-pusz- 
tára járva gyárb ól-gyárba kiabálnám 
a proletárok és a parasztok fülébe . . .» 
Nem tudja, de azért idézi Marxot, is
meri József Attilát és a mulatságon ré
szegen Ady «A grófi szérűn» című ver
séit szavalja a magyar úri világ képvi
selőinek.

Az író maga is tudja, hogy ezzel a 
tanítóval nem megy sokra és ezért sze
rez éjszaka egy agitátort, majd a kö
zeli faluban egy sejteket szervező ci
pészt. A nép harcait vezető Kommunista 
Pártról azonban ezektől sem tudunk 
meg sokat, csupán annyit, hogy a vá
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lasz t ásó kon a Független Kisgazda Pár
tol kell támogatni, «mert abban benne 
vannak a mi embereink is. A Magyar 
Szocialista Munkáspárt emberei». 
Ugyanez a helyzet az orosz fronton is, 
ahol a Szovjetunió nem azért nyeri meg 
a háborút, mert egy magasabbrendű 
társadalmat képvisel, nem is a Vörös 
Hadsereg és a lakosság hősiessége miatt 
hanem, mert Oroszországgal Napoleon 
sem bírt el, «pedig az nagy ármádiával 
esett neki, még se ment. Jó, jó most 
meg tank is van, meg repülő, dehát ő 
nekik is van, meg hallottad, hogy Ame
rika is belépettfi Azé a fele világ. Mi 
lesz most, hogy, összefogtak?»

Hunyady József semmit sem tud ki
hagyni. Egy a történetbe egyáltalán 
bele nem tartozó földosztó káplánt is 
felvonultat, aki hosszú lel'kitusa után, 
a feljebbvalóival nem törődve dörgedel
mes szózatot intéz a misén a gazdagok 
ellen, mire botrány tör ki és az urak 
otthagyják a templomot. Ez a rész nem 
is lenne hatástalan, ha az író nem 
Hock Jánost nevezné a káplán példa
képének, aki tudvalevőleg egyáltalán 
nem volt lelkes földosztó, vagy követ
kezetes forradalmár.

Még tucatjával lehetne felsorolni a 
hasonló hibákat, amelyek mind abból 
adódnak, hogy az élményanyag telje
sen elragadta az írót, aki így természe
tesen a regény szereplőit sem tudta ki
alakítani. Nemcsak a részeges tanító 
határozatlan figura, hanem a béres fő
hős is, aki a regény különböző részle
teiben mindig más és más. A pusztán 
a híres Don János, a kiváló kocsis, az 
öntudatosodó, kemény béres, a katona
ságnál pedig hol esett falusi legény, aki 
kettőig sem tud számolni, hol tudatos 
forradalmár. Az író minden legendás, 
«népi» tulajdonsággal felruházza s így 
a hős, az ellenséggel szembeszálló, a 
végén a hajcsár ispánt megbüntető bé
res legény egyúttal lelkiismeretlen szok

nyavadász, aki miatt egy lány meghal 
és egy bérestársa pedig elveszti az egyik 
lábát, mert «ő olyan*. Mindez pedig 
mindig félmondatokban jut a tudomá
sunkra, minden sejtelmesen történik, 
mint a népmesékben.

Az urak aránylag a legjobban meg
rajzolt figurák: visszataszítóak, züllöt
tek, halálraítéltek. Azonban a szerző 
velük is grand-guiigmolszerűen végez, 
addig fokozza a drámaiságot, hogy -a 
végére már nem marad semmi, csak a 
szokásos revolverdörrenés, mintha a 
báró egy kártyaadósság miatt lőtte vol
na magát főbe vagy azért, mert az ősz 
szes háremhölgyei elvonultak a mene
külő SS tisztekkel. Pedig a felszabadító 
szovjet katonák átlépték a kastély kü
szöbét és ezzel a kizsákmányolásnak 
vége szakadt. Ennek a jelképes és való
ságos értelmét az író már nem tudja 
kidomborítani.

Pedig kár a regényért. Becsületes 
szándékú könyv, sok szép, tehetséges 
részlettel. Az aratósztrájk vagy a som
más lányok harcának leírása után ítél
ve értékes regény lehetett volna belőle, 
azonban még az aratósztrájk leírásánál 
is elviszi az írót a drámai indulat és 
megfeledkezik arról, hogy a géprombo
lás nem megoldás az agrárproletariátus 
számára és a Horthy-Magyarország 
egész csődjét jelentette, ha «meg kellett 
tiltani az aratógép használatát, mivel 
fellázadt az egész ország az átkozott 
masina ellen...» Nem a masina volt 
az átkozott, hanem a rendszer és ezt 
Hunvady József tud;a is, úgy ahogy 
érzékelteti is, de a csattanó, a fejezet 
hatásos befejezése kedvéért elmossa.

Az «Elsüllyedt ország» példa arra, 
hogy a formai és tartalmi hibák mi
lyen pontosan együtt járnak. A zűrzava
ros élményanyaghoz való vak kötődés 
nemcsak ideológiai eltévelyedést oko
zott, hanem művészileg is szétvetette a 
regényt.

Havas Endre
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1945. FEBRUÁR 13.

Sztálin generalisszimusz 1945. február 13-án kiadott • napiparancsa 
ezekkel a szavakkal kezdődött: „A második ukrajnai arcvonal csapatai 
a harmadik ukrajnai arcvonal csapatainak közreműködésével a nagy 
város nehéz terepviszonyai közepette lefolyt másfél hónapi’ ostromzár és 
kemény harc után február 13-án teljesen szétzúzták a bekerített ellenséges 
helyőrséget és ilyen módon teljesen elfoglalták Magyarország fővárosát, 
a németek stratégiailag fontos gócpontját. . . “

1945. február 13-án este 21 órakor Moszkvában, a nagy Sztálin pa
rancsa értelmében, 234 ágyú, 24 üdvlövése hirdette az új győzelmet. 
Hazánk fővárosa teljesen felszabadult. A moszkvai üdvlövések dübörgése 
hírüladta, hogy Budapesten elc^pndesedett a másfél hónapos ostrom 
szörnyű zaja .. .

Soha nem felejtem el ezt a napot.
Aznap érkeztem vissza Debrecenből, az ideiglenes kormány ideiglenes 

székhelyéről. Különös, nehéz csönd fogadott. Szinte szokatlan volt a nagy 
csöndesség, a sokhetes ostrom harci zaja után. Néhány napja csak, hogy 
elmentem innen Budapestről, ahol végigéltem, családommal, két kicsi 
gyermekemmel együtt az egész ostromot. Idegen házakban, idegen laká
sokban, idegen pincékben. Bujkálva a nyilasok, a csendőrkopók elől, az 
üldöztetés és a bomba-halál kétszeres fenyegetései közepette.

Mikor elutaztam Debrecenbe, Hildán még keményen, hevesen dúlt a 
harc. Szinte percnyi szünet nélkül,^éjjel-nappal folyt az ostrom. A pesti 
oldal már több, mint két hete felszabadult, — de a Duna túlsó partján, 
az egyre összébb szoruló gyűrűben, még tartották magukat a németek s 
nyilas zsoldosaik. Fönt a Várban, a Várhegy kazamatáiban, a Gellért
hegyen, a Sashegyen s a közbülső városrészek házaiban még makacsul 
védekeztek. Nem törődtek azzal, hogy esztelen „kitartásukkal“ semmit 
nem érhetnek el, csak a polgári lakosság áldozatait növelik s szörnyű 
szenvedéseit súlyosítják. Azaz. . . dehogy is nem törődtek ezzel! Éppen 
így akarták! Valami őrült, állati gyűlölet hajtotta őket, hogy ha már 
pusztulniok kell, minél többeket rántsanak magukkal a pusztulásba. 
Minél jobban szorult a nyakukon a hurok, annál esztelenebb dühvei 
gyilkoltak. A bujkáló zsidók és katonaszökevények lemészárlása, az ellen
állási mozgalom harcosainak, az elfogott kommunistáknak a kínzása és 
kivégzése az utolsó percekig folyt. Már a Vár falainál állt a harc, de 
Szálasiék terror-különítménye, a „Számonkérő Szék“, a Vár pincéiben 
szörnyű kínzásokkal irtotta a jó hazafiakat. A német ágyuk cél nélkül, 
vaktában lőtték a felszabadított pesti oldalt, pusztítani, ami még meg
maradt s szaporítani az utcai tömegsírokat. ..

Ha kímélte valaki a várost és polgári lakosságot, az a Szovjet Had-
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sereg volt. Nem a németek, nem a fasiszták helytállása miatt húzódott az 
ostrom másfél hónapig, hanem azérf, mert a Szovjet Hadsereg kímélni 
akarta a várost. Sztálin nem engedte a felvonultatott nehéztüzérség 
harcbavetését.- A nehéztüzérség ágyúival néhány nap alatt rommá lehetett 
volna lőni Budapestet, meggyorsítva ezzel az ostromot s megkevesbítve 
a szovjet csapatok áldozatait. De a Szovjet Hadsereg, a nagy Sztálin 
akaratához híven, nem tette egyetlen üszkös romhalmazzá, tömegsírrá 
fővárosunkat. Még akkor sem, amikor a németek példátlan aljassággal, 
meggyilkolták a hős szovjet parlamentereket. . .

1944. karácsonyára zárult be az ostromgyürü a főváros körül. A Szov
jet Hadsereg parancsnoka felszólította a német csapatokat, hogy kímél
jék meg a polgári lakosságot az ostrom szörnyűségeitől, s adják át a 
várost. A németek válasza: a parlamenterek legyilkolása volt. Akik az 
utolsó pillanatig vakon hitték, hogy a németek nem teszik hadszíntérré 
Budapestet, azok most az ellenkező végletbe estek s a szovjet csapatok 
bosszújától rémüldöztek. Ebben sem lett igazuk.

Szilveszter napján, az óév utolsó napján kezdődött el az ostrom 
Reggel iszonyú vijjogással megindultak a Ráták s szórták a városra a 
bombákat s zúdították a német állásokra a gépfegyvertüzet. Lent a pin
cékben sok százezer ember várta, halálos rettegésben, a végső ítéletet. 
Fejük felett ingó csónakként mozgott a pince s a nedves falakból furcsa 
módon por füstölt fel. Rémületes sajgással éreztük meg-megdobbanni a 
föld szívét, ahogy szakadatlanul jöttek a repülőgépek. Tudtuk, hogy nem 
ránk vadásznak, hogy nem a polgári lakosságot akarják elpusztítani, s az 
volt a legszörnyübb a rémületben, hogy talán éppen most kell meghalni, 
amikor küszöbön a régen várt szabadság.

Hány nap s hány éjtszaka telt így el? Egybefolyt már nappal az éjjel. 
Nem volt villany s megszűnt a vízszolgáltatás. Kint az utcákon, a tereken 
s a beomlott pincékben szaporodtak a temetetlen halottak. A nyilasok 
versenyre keltek a gyilkolásban a bombákkal és aknákkal. Parancs jelent 
meg, hogy a bujkálókat és a  katonaszökevényeket s azokat, akik „csügge- 
teg kijelentéseket tesznek“, a helyszínen agyon kell lőni. Az ostrom szüne
teiben a nyilasok szüntelenül razziáztak. Ilyenkor az ő fegyvereik ropog
tak. Tőlük kell-e jobban rettegni vagy a bombák és aknák becsapásaitól?

Hírek jöttek, hogy már a Városligetben, már a Keleti-pályaudvarnál 
vannak a szovjet csapatok. Hány nap lehet még, amíg így házról-házra, 
utcáról-utcára ideérnek? Más hírek arról szóltak, hogy itt-ott, Kőbányán, 
Újpesten, Rákospalotán kisebb partizáncsapatok hátbatámadták a némete
ket. Mindez azonban csak kevesek hősi harca és bátor példamutatása volt: 
a milliós város rengeteg népe szorongva bújt s várt. Ki arra, hogy jöjje
nek már a felszabadító, hős szovjet katonák, ki pedig, vakon és makacsul 
abban bízva, Tiogy megérkeznek a felmentő német seregek . . .

Olyanok voltak ezek a napok, mint egy idegen, kusza és megisnxer- 
hetetlen világ lázálmainak a gyűjteményei. Egyetlen szűk pinceoduvá
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szűkült össze az egész világ s már inkább csak abból vettük észre az idő 
múlását, hogy a pince patkányai jobbadán csak éjjel kezdték el furcsa, 
sírós cincogásukat.

Aztán egyszer csak fönt a pincetorokban idegen szó zendült. Könnyes 
meghatottsággal, túláradó örömmel öleltem meg az első szovjet katonát, 
aki bátorító mosolygással jött le hozzánk, németeket, meg fegyvereket 
keresett s mikor se ezt, se azt nem talált, leült egy pillanatra és cukorral 
kínálta a kisgyerekeket. . .

S ezen a napon, február 13-án, a Csöndességbe merült nagy>áros 
sebzett házai között megállva úgy éreztem, mintha nagyon-nagyon messzi 
időkben történt volna mindez s mintha egészen új emberként jöttem 
volna ide vissza.

*
A debreceni út s ott az a néhány nap, olyan volt, mint valami való

szerűtlen álom. Sokhetes vakondok élet után, a sokhónapos bujkálás után, 
a pince dohos levegőtlensége után, az ostrom fásult szorongása után 
végre szabad emberként lélegzeni! Szabad emberként, amilyen szabad még 
soha nem voltam!

Gerő Ernő vitt le autón. Az út a télbe, hóbasüppedt félországon át 
olyan volt nekem, mint lassú ébredés valami görcsös kábulatból. A sze
memben, az agyamban még ott vibráltak a pesti utcák rettentő romjai, 
a feltépett utcakövekből, a romokiból s kihordott bútorokból épített bari
kádok, a temetetlen halottak. S errefelé, az út két oldalán, a tél békés 
fehérsége. Hát van még, él még Magyarország? A hó alatt aludtak a 
városok, a falvak, a tanyák. Sokfelé töretlen kukoricatáblák szundítottak 
a téli fehérség alatt. Az útmentén a falvak szélein, a városok utcáin kilőtt 
tankok, autóroncsok, döglött ágyúk, aknavetők. És errefelé is romok, 
romok, pusztulás . . .  Vájjon feléled itt az élet, ha jön a tavasz és eltaka
rodik a mindent befedő hó?

Az úton, szemben velünk, szünet nélkül áradt a Szovjet Hadsereg 
utánpótlása, nyugat felé. Teherautók, tankok, ágyúk, éneklő s vidáman 
integető katonák, végtelen, szakadatlan sorban. Valami "soha nem érzett, 
újjongó érzés kelt. fel bennem: olyan erő ez, amely lebírhatatlan, amely 
előtt nincs legyőzhetetlen akadály. S mintha ennek az erőnek egy pici 
része belém áradt volna, -— egyszerre kiszállt belőlem az ostrom fásult 
kábulata. Ó, milyen oktalan kicsinyhitűek is voltunk, amikor ott lent a 
pincéban, a végtelennek tűnő várakozásban néha már-már elcsüggedtünk! 
Ezt kellene látnia mindazoknak, akik még bizonytalankodnak s aggályos- 
kodnak. S ezt kellene látni azoknak is, akik ott lent a pincékben még 
mindig várják a német „felmentő csapatokat“.

Szédülő fejjel néztem az elsuhanó, havas tájat, a keletről nyugatra 
özönlő nagyszerű, friss erőt és hallgattam Gerő Ernő szavait. Én kérdez
tem, szomjasan, mohón és ő beszélt. Beszélt a Szovjetúnióról, Sztálinról, 
a szovjet életről, a szovjet emberről, ezekről az emberekről, akik itt vonul-
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tak el mellettünk, a szocialista építésről, a Nagy Honvédő Háborúról, az 
új szocialista ember nagyszerű hősiességéről s szavai nyomán egy új, 
csodálatos világ körvonalai bontakoztak ki előttem. Ügy éreztem, őt hall
gatva, hogy nem csak másfél hónapig, hanem hosszú éveken át pincei 
sötétségben éltem én, nagyon-nagyon keveset tudva a valóságos világról, 
csupán vágyakozva a világosság után . . ,

Azután Debrecenben, a nyüzsgő, eleven város! Ami kérdést magam
mal hurcoltam hazulról, a rom-városból s ami fölmerült bennem az úton 
a télbe dermedt, romokba hullott ország láttán, az itt sorra mind feleletre 
lelt. Tél volt itt is, csikorgó, hideg tél — de valahogyan mégis a tavasz 
friss szelei jártak az ősi város széles utcáin. Pesten is tudtam már, hogy 
a Szovjetúnió jóvoltából összegyűlhetett Debrecenben az Ideiglenes Nem
zetgyűlés és hogy megalakult az Ideiglenes Kormány. Ám ennek az igazi 
jelentőségét csak itt láttam meg, amikor találkoztam a fénylő szemű, okos, 
lelkes munkásokkal, a kucsmás, nehézléptű, komoly parasztokkal: az új 
Magyarország képviselőivel. Egy soha nem látott, új magyar világ moz 
dulását éreztem. Budapesten még csak azt éreztem, hogy valami meg
szűnt, valami a romok alá temetődött, — de itt már azt is éreztem, hogy 
valami új kezdődött a szovjet seregek felszabadító harcai nyomán . . .

Néhány napja érkezett meg Debrecenbe Vorosilov marsall, a Szövet
séges Ellenőrző Bizottság elnöke s egyik legelső intézkedése az volt, hogy 
a Szovjet Hadsereg készleteiből nagymennyiségű élelmiszert indíttatott 
útnak az éhínségtől fenyegetett Budapest felé. A „szövetséges“ német 
csapatok még pusztították, dúlták, rabolták a fővárost, ő pedig már a 
segítés módjait kereste, annak a városnak a számára, ahol még egyre 
hullt a szovjet katonák vére.

Küldöttségek jöttek-mentek Debrecenbe, a kormányhoz, az egy-egy 
szobában meghúzódó minisztériumokhoz. A széthullott ország éledező 
részei sorra mozdultak már. A küldöttségek rendszerint gyalog jöttek, 
tíz-húsz-ötven kilométereket, vagy legfeljebb alkalmi szovjet katonai 
autókon, mert a vonat még nem járt. De jöttek s újfajta, soha nem látott 
öntudattal végezték a dolgukat. Nagyon komoly kérdésekre akartak 
választ. Mi legyen a földdel? Mi legyen a gyárral, amelyiknek elmenekült 
a tulajdonosa? Hogyan fogjanak a termeléshez? Mit csináljanak a 
Nemzeti Bizottságok legelőször? Hogyan szervezzék meg az új, demo
kratikus rendet? Mi legyen az elmenekült urakkal, ha visszajönnének? 
Áradt a sokféle, új kérdés és látni lehetett, hogy a mozduló élet szapo
rodó jelei mögött mindenütt ott van egy ösztökélő, rendező erő: a Kom
munista Párt.

Itt, Debrecenben találkoztam életemben először Rákosi Mátyással is. 
Felejthetetlen, nagy élmény volt ez nekem.

Kikérdezett, hogy mi van Budapesten, milyen a város, nagy-e a 
pusztulás, hogyan élnek az emberek, mozdul-e már az élet a felszabadí
tott kerületekben, megalakultak-e a Nemzeti Bzottságok? írókról kérde-
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zeit, hogy kiről tudok, ki él, ki mit csinál? Minden érdekelte, — bár 
néhány megjegyzéséből észrevettem, hogy lényegesen többet tud nálam a 
budapesti helyzetről. Figyelmesen végighallgatta a beszámolómat s azután 
megkérdezte, hogy ha visszamegyek Pestre, mihez akarok fogni?

Elmondottam, hogy mindenekelőtt egy könyvet szeretnék írni Buda
pest ostromáról, „Város az ingoványon“ címmel. Meg akarom benne írni 
nemcsak az ostromot, hanem azt is, hogy a feudálkapitalizmus ingová- 
nyára, az ellenforradalmi rendszer bűneire s romlottságára felépült 
büszke, szép városnak miért kellett szinte törvényszerűen romokba 
hullania. ..

— Jó — mondotta, mikor végighallgatott —, írja meg, minél gyor
sabban. Hasznos könyv lehet. — Aztán, rövid hallgatás után, szája körül 
biztató mosollyal még hozzátette: — De már gondoljon a folytatására is. 
Mert hamarosan megírhatja a könyv folytatását is, „A kősziklára épült 
város“ címmel. Hamar, hamarabb, mint sokan hinnék, felépítjük Buda 
pestet, mégpedig nem ingoványra, hanem kősziklára!

*

Igen; mintha új emberként érkeztem volna vissza Budapestre.
Pedig az ostrom befejezése utáni órák halálos, nehéz csendjében 

szinte még reménytelenebb volt ez a nagyváros, mint az ostrom alatt. Míg 
szóltak az ágyúk, míg fönt dübörögtek a repülőgépek s robbantak a bom
bák, az emberek gondolata csak a következő órákig ért s addig a kérdésig, 
hogy „mikor lesz vége?“, meg hogy „túléljük-e?“ De most, hogy már vége 
volt az ostromnak, hogy „túlélték“, az emberek élé odaállt, nehéz kérdé
seivel a távolabbi jövő.

Visszafelé jövet, a keletnek vivő országúton, 10—20—30 kilométeren 
át, végig mindenütt szánkókat s rozoga kis kocsikat húzó, elnyűtt embe
rekkel találkoztunk. A szánkókon, a kocsikon összedobált holmik, a tete 
jükben kisgyerekek: így menekültek családok százai a fővárosból, az éh 
ség, a reménytelenség elől. Amíg aratott a városban a halál, addig nem 
mozdultak, de most egyszerre megindultak.

Budapest utcáin, az omló házfalakon már ott voltak a Magyar Kom 
munista Párt plakátjai. Felhívás a főváros népéhez. Felhívás és biztatás 
hogy jöjjenek elő a föld alól, jöjjenek ki a pincékből, fogjanak hozzá 
a romok eltakarításához, házaik, lakásaik, munkahelyeik rendbehozásához 
és vegyék fel a harcot az éhínség, a fenyegető járvány, a tehetetlenség 
ellen. A munkáskerületekben pezsdült is már valamicskét az élet, — de 
százezrek bújtak még mindig a pinceodukban, mintha soha többé nem 
akarnának onnan kimozdulni. Nem az ostrom másfél hónapja, hanem az 
ellenforradalmi Horthy-rendszer huszonötéves rothasztó hatása húzta 
lefelé, az odvas sötétségbe, az embereket. A fasiszták, a reakciósok már 
nem emlegették hangosan a „felmentő seregeket“, — de annál inkább azt, 
hogy sose lesz itt többé élet, hogy harminc-negyven esztendő is kevés lesz



a város újjáépítésére. A reménytelenség, a defetizmus bacillusait szórták 
maguk köré s ha valakj, a harci zaj megszűntével, föl akart költözni 
a pincéből a lakásába, vad ijesztgetésekkel cibálták vissza.

Jártam a várost, a különös csöndesség alatt. Kimentem a Dunapartra 
s megnéztem a torlódó jégtáblák közé szakadt felrobbantott hidakat. Bu
dán még tüzek égtek és komor füstfellegek szálltak az ég felé. Ahogy men
tem az utcákon, villamos vezetékek lógó drótjai csavarodtak a lábamra s 
széttépett lovak belébe kuszálódtam. Felfordított, szétlőtt villamoskocsik, 
elégett autók roncsait kerülgettem. Az elpusztult lovaknak néhol már 
csak a csontváza volt meg: éhes emberek szedték le róluk a húst. A hó
buckák alól még ki-kinyúlt egy-egy temetetlen halott keze. A romok fölött, 
— egészen alacsonyan, mintha az ég gerendázata is leszakadt volna, — 
sötét, komor fellegek súlyosodtak, mint kiterjesztett szárnyú, lomha dög
keselyűk. A tereken szovjet légvédelmi ágyuk álltak s mellettük vidám 
katonák. Néhol „gulyáságyúkon“ főtt a katonák étele, — civilek állták 
körül, edényekkel a kezükben s várták, hogy kapjanak a meleg ételből. 
A kiégett üzletek törmelékei között kutattak mások, hogy tán találnak 
még valamit.

Kegyetlenül leverő volt a megtépázott, romokkal teli város, — de 
bennem mégis a bizakodás éledezett, mert a fülembe csengtek Rákosi 
Mátyás szavai. A Rákóczi-út felől most fordult be egy csapat ember, 
lapátokkal, csákányokkal s a romok fölött, a vak ablakszemekkel 
gubbasztó házak között vidáman szállt az énekük:

„Fel vörösök, proletárok, \
Csillagosok, katonák . . . “

*
ö t esztendeje ennek . . .
Valóban, csak öt esztendeje? Ha az elért eredményekkel mérnénk az 

időt, évtizedeknek tűnne ez az öt év. A sebek begyógyultak, az ostrom 
nyomai nem látszanak már, Budapest felépült s ahogyan Rákosi Mátyás 
mondotta, valóban kősziklára épült: egy felszabadult, önmagára lelt nép 
erejére, hitére. A Duna felett büszkén ívelnek az új hidak s fönt a Gellért
hegyen, ahonnan öt évvel ezelőtt még német ágyúk szórták a halált, a 
szovjet hősök emlékművének főalakja emeli a város fölé a győzelem olaj
ágát. A győzelemét, amely az ő vérükkel öntözött szabadságból sarjadt 
és amely a szovjet emberek példája nyomán, a Szovjetúnió, a nagy Sztálin 
segítsége révén lett a mi népünk győzelme. A kősziklára épült új Budapest 
gyáraiban, üzemeiben a szocialista munkaversenyek láza ég: kovácsolód- 
nak boldog életünk építésének erős fegyverei. A munkásosztály, a Párt és 
Rákosi Mátyás vezetésével új, meg új győzelmek felé megy előre ennek 
az újjászületett városnak milliónyi dolgozó népe, amely soha nem ies£ 
méltatlan az öt évvel ezelőtt kapott szabadságra.

Darvas József
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ARAGONNAK

arról, akit megfosztottak állampolgári jogaitól, mivel 
következetesen Ellenálló, 
rendületlen patrióta
és cselekvő kommunista napjainkban is,

— Ha kell, vállalom újra, 
állom a tettem én!

— Egy hang az égre zúgja 
az önkény éjjelén.

— Nem néma még a költö!
— A szava vert acél!
— Eh, sok borsot tört ő . . .
— Ej, árt nekünk, ha é l . . .

—- Ha kell, vállalom újra,
— állom a tettemet!
— érinthet hóhér útja,
— s bár száz gyilkos temet. . ,

— Hallgass. Fizetlek érte!
— Busás lesz béred ám!
— Dollárt szórok elédbe
— Csak mosolyogj reám!

— Vagy kell-e hír, dicsőség,
— még százszorta nagyobb?
— Verseidet közöljék
— A nagy világlapok?

— Ha kell, vállalom újra, 
állom a tettem én! —
A hang ezt zengi-zúgja, 
meg azt, hogy; ván remény!

Nem imbolygó a fénye,
Csak árnyék hull reá! 
és nem vezetnek félre 
óh népem, már soká!



— .De hangos még a költő! 
Verse világveszélyl
Légy néma, «népjogs-őrző!

-  Mi ellenünk beszél!

— Mindjobban látod: merre, 
Mely út nekünk való,
S mit tégy, bár vasraverve, 
míg szíved dobbanó!

Felszökken majd a hajnal 
Az éj kihűlt helyén,
Reggelre kelve, dallal 
S új létnek peremén.

De addig? Nézz Keletre, 
Világol ott az ut! 
Mindenfelől repesve 
Lesik: mind összefut.

—T' Mit mond? Keletre fordulj? 
Akkor hát vesszen ő! 
Rivalljunk rá: — no, lódulj 
Bakóhoz vakmerő!

— Ha kell vállalom újra, 
állom a tettem én!
S a hang még szélbe zúgja: 
GYŐZÜNK A FÖLDTEKÉN



PAliLÓ NERUDA:
AMERIKA AZ A VILÁG, AMELYET NEKÜNK 

KELL FELÉPÍTENÜNK
A nagy chilei költő az amerikai kontinentális 

békekonferencia előtt mondta ezt a rendkívüli ha
tású beszédet.

Hazám, mint önök tudják, Amerika legtávolabbi országa. Sokáig gon
dosan elzárta*a világtól egy hegylánc, a tenger és a feudalizmus.

Mindazonáltal e szomorú, és szegény föld felé nagyhatalmak fordít
ják figyelmüket. Így ez év júniusában két nagy nemzet hívott magához 
két chileit. Az Északamerikai Egyesült Államok kormánya invitálta a 
chilei hadsereg főparancsnokát. Engem, aki nem vagyok tábornok, mind
össze költő vagyok, a jelzett időpontban ugyancsak meghívott egy nagy 
nemzet, hogy látogassam meg. Ez a nagy nemzet a Szovjetúnió volt, s így 
történt, hogy csaknem ugyanabban az órában, mikor a chilei tábornok 
útra kelt, hogy kissé körülszaglássza az atombombát, én is elrepültem, 
hogy megünnepeljem egy régi költő születésének évfordulóját, egy mély 
és békeszerető költőét, akinek neve Alexandr Szergejevics Puskin.

A tábornok már régebben visszatért hazámba. Én nem tehettem meg 
ezt többek közt azért, mert nem vagyok benne bizonyos, hogy a golyók 
közül, amelyekkel a tábornokot északamerikai útján megajándékozták, 
egyiket-másikat nem nekem szánták-e. Mindenesetre hazámba való vissza
térése óta a háborús szellem nőttön-nő, és ez a tábornok, talán vélt köte
lessége teljesítéseképpen, geopolitikai cikkeket ír azzal a szándékkal, 
hogy távoli hazám fegyverraktárrá legyen egy világrészek közötti háború 
számára. És hozzátehetem: úgy látszik, hogy a mondott látogatás óta nem
csak beszélnek, hanem nyilván katonai bázisokat is létesítenek és a nagy 
északamerikai kikötőkből fegyverekkel megrakott hajók indulnak déli 
irányban. Tény az, hogy röviddel az utazás után, sok év óta először. 
Chile mostani urai hozzáláttak a golyó és puskapor fogyasztásához, mint
egy háborús főpróbaképpen^ amely háborús főpróba természetesen a chi
lei nép eben irányul. Közel száz halott és ötven sebesült festette meg vé
rével a távoli köztársaság utcáit. Mint látható, a chilei vendég tanult vala
mit a többi katonáktól, és ennek az eredményes tanulásnak az a magya 
rázata, hogy hazámban az elnöki hivatalt egy egyszerű jószágigazgató bi
torolja, akit az északamerikai bányaérdekeltségek tartanak maguknak, 
és ez a szolgai lelkületű jószágigazgató bizony nem sokat törődik Chile 
fiainak javával.

Ha én visszatérhettem volna hazámba, más mondanivalókkal érkez
tem voln a oda, más tapasztal átokkal és más igazságokkal. Eli vittem volna 
oda Puskin igazságát, Puskin énekét és lobogóját, egy régi költőét, népe leg
nagyobb költőjéét, akit egy más nemzet elfelejtett volna, a Szovjetúnió 
azonban nem hogy nem felejtette el, hanem roppant országa fölébe 
emelt. Láttam fennen lobogni a költészetnek, a kultúrának és a béké
nek ezt a zászlaját ama határtalan vidékek fölött. Láttam Puskin-múzeu- 
mokat emelkedni a romok közül, láttam ragyogni költőnk arcát a cárok 
ódon palotái között, vasútállomások homlokzatán, repülőgépek szár
nyain, Leningrád fehér éjtszakáiban, a százszor hősi Sztálingrád trak
torgyárainak újjáépült: gigászi falain. De láttam Puskin verseit az óriás 
földek és mezők fölött is. Ahogyan városait és gyárait, kollektív jólétét 
újjáépítette, úgy építi újjá a Szovjetúnió nagy alkotóinak alakjait is, hogy 
mindenestül átadja az egész népnek.
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Ez a két meghívás talán rövid foglalata mindannak, ami ma történik^ 
Az egyik oldalon, ha a bevándorlást intéző hatóságok intésére felgördül a 
dollár-függöny, azért gördül fel, hogy Latin-Amerika tábornokai közel
ről, ha nem is túlságosan közelről láthassák a tömegpusztítás lehetőségeit, 
amelyeket egy nagy ország különös büszkeséggel mutogat — a másik ol
dalon pedig ha oszladozik a rágalom-függöny, amellyel el akarják ta
karni az épülő új világot, szemünk elé tárul a szellem monumentális győ
zelme az időn és az emberi kultúra egyik nagy, egy egész nép közkincsévé 
vált tényének rajongásig menő tisztelete.

De kérdezzük: a fegyvergyárosok befolyása arra szorítkozik-e csu
pán, hogy néhány utazó tábornokon keresztül behatoljon a mi orszá
gainkba?

Minden bizonnyal nem, és a történelem tatán sohasem adott még 
ennyire módot arra, hogy világosan átlássuk az eseményeket. A készülődés 
a jövő háborújára, amelynek célja, hogy a nagy monopóliumok bizto
sítsák uralmukat a mi Latin-Amerikánkon a gazdasági függetlenségükért 
küzdő népek növekvő fenyegetésével szemben, e mérhetetlenül tragikus 
előkészületek egy roppant arányú haldoklás álcázására szolgálnak. E 
roppant haldoklás mögött az emberi kultúra a halálos betegség súlyos 
tüneteit mutatja.

Hadd közöljek itt önökkel elsőízben egy fontos személyes elhatá
rozást, amelyet nem hoztam volna ide, önök elé, ha nem volna az az 
érzésem, hogy szorosan kapcsolatban áll ezekkel a problémákkal. Nem 
sokkal ezelőtt, miután keresztül-kasul bejártam a Szovjetúniót és Len
gyelországot, szerződést írtam alá Budapesten összes költeményeim ma
gyarnyelvű gyűjteményének kiadására vonatkozólag. Es mikor ezt a meg
állapodást egy fordítókból és kiadókból álló társaságban megbeszéltük, 
megkértek, jelöljem ki én magam egyenként valamennyi, a könyvbe fel
veendő versemet. Láttam a sokezer ifjút és fiatal leányt, akik a világ 
minden részéből összesereglettek a magyar fővárosban, hogy részt vegye
nek az ifjúsági világtalálkozón, láttam Varsó romjai közt a fiatal diá
kokat, akik iskolájuk omladékain újból felépítették a béke emlékművét; 
saját szememmel láttam a Sztálingrád elpusztított talaján néhány hét 
alatt huszonötezer, Moszkvából érkezett önkéntes fiatal építette hatalmas 
épületeket; hallottam a dolgos méhek zümmögéséhez hosonló örömkiál
tást, amely a világ új, alkotó ifjúságának közös munkájából röppent a 
magasba.

És mikor annyi év után újra végiglapoztam régi könyveimet, hogy a 
munka megkezdésére váró fordítóknak megadhassam a kívánt utasítá
sokat, mikor még egyszer végigjártattam szememet azokon a lapokon, 
amelyekbe valaha annyi lelkes munkát fektettem bele, hirtelen megvilá
gosodott előttem, hogy megöregedtek, elavultak, hogy kitörölhetetlenül 
bennük maradt egy, immár halott korszak minden keserűsége. Lap-lap 
után jelent meg előttem, és egyiket sem éreztem méltónak arra, hogy új 
életre támasszam. Mert egyikben sem volt meg az újjáépítéshez szükséges 
anyag, egyik dalomban sem volt meg az a pezsdülő egészség és az a ke
nyér, amelyekre az ottani embereknek szüksége van.

így hát inkább lemondtam róluk. Nem akartam, hogy az avult fá j
dalmak elzsibbasszák az új élet lendületét, nem akartam, hogy egy régi 
rendszer, amely engem valamikor a kétségbeesésbe taszított, csökevényes 
nyomaival belevigye az újjáépítésbe azt a rontást, amellyel a közös ellen
ség egykor az én ifjúságomat megmételyezte. Ezért nem egyeztem bele 
abba, hogy a népi demokráciák országaiban akár egy is megjelenjék e
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régi költeményeim közül. Mi több, most, hogy visszatértem ebbe az Ame
rikába, amelynek én is része vagyok, bevallom, hogy itt is ellenzem ezek
nek a régi verseknek minden újból való kiadatását.

Mi, mai költők, magunkban hordozzuk azt' a két ellentétes erőt, 
amely az életet létrehozza. De itt az idő, mikor választanunk kell. Nem
csak arról van már szó, hogy magatartásunkról döntsünk, hanem arról, 
hogy saját lényünkön belül vállaljuk a felelősséget.

Egy haldokló rendszer lepte el halálos kigőzölgésével a kultúra egész 
területét, és sokan közülünk jóhiszeműen hozzájárultunk ahhoz, hogy 
belélegzésre alkalmatlanná tegyük azt a levegőt, amely nemcsak a miénk, 
hanem minden emberé, a most élőké és a még csak megszületendőké 
egyaránt.

Miért hagyjuk ezen a földön ittjártunk nyomát, ha ebből a nyom
ból sem árad más, mint a halálraítélt csüggedése és elkeseredése?

Holott világos, hogy korunk teremtő szellemei közül igen sokan nem 
adnak számot maguknak arról, hogy amit létük legmélyebb kifejezé
sének éreztek, gyakran nem egyéb gyilkos/méregnél, amelyet legkérlelhe
tetlenebb ellenségeik csepegtettek beléjük.

A haldokló kapitalizmus keserű italt adott valamennyiünknek. Mind
nyájan megkóstoltuk ezt az italt, amelynek ízébe belevegyült minden 
méreg. Az úgynevezett nyugati kultúra könyveinek nagy részében benne 
voltak egy agonizáló rendszer bőségesen adagolt mérgei. És Latin-Amerika 
mostani ifjúsága még mindig szürcsöli annak a korszaknak ürmét, amely 
gyökerestül akarta kiirtani a lelkekből az emberi jövőbe vetett hitet, hogy 
reménytelen csüggedéssel helyettesítse.

Mikor Fagyejev a wroclavi békeértekezleten tartott beszédében azt 
mondta, hogy a hiénák, ha tollat vagy írógépet használnának, úgy írná
nak, mint T. S. Eliot, a költő, vagy Sartre,-a  regényíró, az én érzésem 
szerint nagyon megsértette az állatvilágot.

Nem hiszem, hogy az értelemmel és kifejezőképességgel felruhá- 
'zott állatok olyan trágár vallást tudnának kialakítani a rothadásból és 
a visszataszító perverzióból, mint a nyugati kultúrának ez a két úgy
nevezett «mestere».

De feladatuk és hivatásuk érthető. Apostolai ők a készülő nagy tohu- 
vabohunak, aktív csírái a bomlásnak. Mielőtt leesik az atombomba, ame
lyet a monopolisták azért akarnak ledobni, hogy az emberi élet nagy ré
szét megsemmisítsék igazságtalan gazdasági rendszerük védelmében, ezek 
az apostolok azt a megbízatást kapták, hogy semmisítsék meg erkölcsileg 
az embereket. A halódó kapitalizmus zűrzavarában ők a legnagyobb re
ménytelenség szálláscsinálói, akiknek az a rendeltetésük, hogy az emberi 
értelmet egyoldalúan arra irányítsák, ami az emberi természetben a leg
rosszabb, legártalmasabb és legromlottabb. Hogy elvegyék az élet hitelét 
és ezzel megkönnyítsék az ember kipusztulását a földről.

A burzsoázia minden erejével támogatta a széthullásnak ezeket a 
prófétáit. Az utolsó években láttuk, hogyan vetették magukat sznobjaink 
Kaffkára, Rilkére, minden útvesztőre, amelyből nem vezet út a szabadba, 
minden metafizikára, amely üres hüvelyként hullott a történelem ország
ú já ra . A «szellem» védőinek mezét öltötték magukra, amerikai brahmi- 
nok lettek, hivatásos felkavarói annak a posványnak, amelyben lubickol
nak. Elrendelték, hogy felejtsük el valamennyi nagy humanistáját en
nek a kornak. Latin-Amerikában ezek a törpék pirulnak, ha Gorkij, Ro
main Rolland, Barbusse, Ehrenburg vagy Dreiser nevét hallják. Bele
fájdul a fülük, ha Balzac nevét említi valaki. Ezek az önmagukat túlélt
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alakok azt kívánják tőlünk, hogy higgyünk egy kimúlt és elfeledett szür
realizmusban, amely legfeljebb arra volt jó, hogy mozgalma romjai közül 
az ész és az emberben való hit két ragyogó szobraként emelkedjék ki 
Franciaországnak két nagyszerű költője, a Kommunista Párt két har
cos szelleme: Louis Aragon és Paul Eluard.

Kik a szövetségesei ennek a szándékos mérgezésnek, ennek az Ame
rikánkat elárasztó szellemi bénulásnak? Kik a segítőtársai egy gondol
kozásra hivatott kor öngyilkosságának? Vájjon csak a Reader’s Digest? Váj
jon csak a Steinbeckek és Hemingwayk cinkos hallgatása? Milyen mér
tékben kering már saját ereinkben is a halottak vére? Ezekben az utolsó 
években rendkívüli fontosságú jelenséget tapasztalhattunk Latin-Ameri- 
kában. A művészetek, de különösen a festészet és az irodalom hatalmas 
jelentőséget kaptak népeink életének és életfeltételeinek irányításában. 
A festészet, főként pedig a nagyszerű mexikói falfestészet diadalmasan 
eleget tett az igazságtól és történelemtől ráháruló feladatoknak. Az iro
dalom, mindenekelőtt a regény, ugyancsak elért tömegeinkhez, de még nem 
jutott túl a pesszimista realizmuson, nyomorúságunk világos és kritikus 
feltárásán. Csak kivételes eset, ha ez a népi mélységben gyökerező iroda
lom, melynek kiemelkedő nevei Jorge Amado, Jósé Mancisidor és Romulo 
Gallegos, elérkezik oda, hogy megmutassa a szabadulás útját. Irodalmunk 
beleássa magát a szenvedésbe, tetemes számban termel olyan elbeszélé
seket, amelyek mintha csak a népek haladásának útjában álló áthághatat
lan falakra akarnának rávilágítani. És sok igazán hozzánktartozó, nagy- 
rabecsült író, mint a brazil Graziliano Granos, az equadori Jorge Icaza, 
a guatemalai Miguel Angel Asturias, a chilei Nicomedes Guzman és 
Reinaldo Lomboy és még sokan mások azon fáradoznak, hogy megmu
tassák Amerika sötét és fekete vadonát,. de a nélkül, hogy felvillantanák 
az abból kivezető utat, amelyet pedig népeink jól ismernek.

Helyénvaló, ha az elkeseredett küzdelem szakaszában a sorainkból 
kiemelkedett kiváló szellemek egész szörnyűségében megmutatják nekünk 
az éjtszökát, amely amerikai hazánkra borul. Most azonban más korsza
kot élünk, Olyan időket élünk, amikor milliók és milliók rázzák le ma
gukról a feudális igát, tépik szét az imperialista rabszolgaság láncait. 
Ütött az emberiség történelmének egyik rendkívüli órája, mikor az álmok 
beteljesednek, mert az emberek harca szétfoszlatta az álmokat és egész 
valóságban megjelentette előttünk az életet. Olyan korban élünk, mikor a 
győzelmes Vörös Hadsereg a fasiszta gyilkosok rommálőtt városainak fo
kán kitűzte a vörös zászlót, amely az emberiség minden ősi reményének 
szimbóluma; eljöttek a népi demokrácia korának ragyogó napjai; abban 
a tisztességben és örömben lehet részünk, hogy egy költő megnyerhet egy 
háborút, amely sok százmillió ember sorsát fogja egyszersmindenkorra 
megváltoztatni. Ennek a költőnek neve Mao-Ce-Tung.

Olyan korban élünk, amikor Paul Robeson hallatja hangját a vandál 
nácik ellenére, akik szeretnék elhallgattatni énekét, amely a föld éneke. 
Olyan napokban élünk, mikor Chile népe, bányászok, diákok, halászok és 
költők kővel és husánggal és önnön vérükkel tüntetik el a becstelenség 
gyalázatát, amelybe egy áruló döntötte hazámat. Miközben a háború 
üzérei sáncokat építenek és a bérenc sajtó szertefröccsenti gyalázkodó 
mérgét, azt látjuk, hogy Quahutemoc, Zapata és Cardenas véráztatta föld
jén ezrével gyűlnek össze az emberek, hogy megvédjék és kiküzdjék a 
békét.

Olyan mű ez, mely mindenképpen megérdemli alkotóink hozzájáru
lását. Én nem vagyok kritikus, nem vagyok esszéíró, egyszerűen csak
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költő vagyok, akinek erőfeszítésébe kerül, hogy másképpen fejezze ki 
magát, mint versben. Néha azonban kénytelen vagyok beszélni, mert 
mások hallgatnak. És továbbra is beszélni fogok, míg a gyávaság vagy 
lelkiismeretlenség bezárja olyanok száját, akiknek pedig teljesíteniük kel
lene a tisztükkel járó kötelességet. Azt a kötelességet, amely abban álla
na, hogy megmutassák, milyen megdöbbentő mértékben hatotta át kultu
rális alkotásainkat az ellenségnek az a bomlasztó mételye, amely egy új 
háború előkészítését szolgálja.

Nem ilyen müveket várunk mi ettől a mi földrészünktől. Feladatunk 
az, hogy Amerika országainak megadjuk a nekik hiányzó erőt, vidám
ságot és ifjúságot. Ne várjuk ölhetett kézzel, hogy a martalócok tönkre
tegyék kincseinket és ezek a filiszteusok elrabolják maguknak az örö
möt. Fölébe kell kerekednünk fájdalmainknak és győzelmet kell arat
nunk a pusztuláson. Meg kell mutatnunk az utat és előttük kell járnunk 
népeinknek ezen az úton. Ugyanekkor azonban meg is keli tisztítanunk ezt 
az utat, míg csak olyan ragyogó nem lesz, hogy holnap már mindenki 
járhasson rajta.

Nekünk, a szellem embereinek^ az a kötelességünk, hogy ellene sze
güljünk a metafizika és érzékiség beteges áramlatainak, amelyek alá
aknázzák földrészünk talaját. Itt jelenlévő nagy elvtársunk, Roger Ga- 
raudy ezeket a törekvéseket így határozta meg: „Szkepticizmus, elkese
redés, menekülési vágy, egy halódó világ magatartása. Valamennyinek kö
zös vonása a valóságtól való páni félelem és ugyanakkor az a csökö 
nyös vágy, hogy maradjon minden a régiben.»

Más korokban Európa utánzása arra kényszerítette benszülött roman
tikusainkat, hogy dicsőítsék a fülemülét, amely a mi égtájunkon ismeretlen 
és úgy énekeljenek a májusról, mintha az nálunk is a tavasz hónapja volna. 
Mindezzel persze meglehetősen nevetségessé tették magukat. Ma azonban 
már nemcsak nevetséges, hanem ártalmas is az a vágy, hogy olyan fertőző 
anyagot oltsanak az amerikai erekbe, amelyet nem fogadhatunk el ame
rikai realitásnak. A mi Amerikánk olyan világ, amelyet nekünk kell fel 
építenünk, és immár nem elhagyott hajótöröttjei vagyunk egv sötét szi
getnek, hanem egy észszerű rend harcosai, egy legyőzhetetlen ügy bajno
kai. És sem alkotásaink, sem harcunk nem elszigetelt tettek már, hanem 
szolidaritás részei egy teremtő erőnek s ezért nem egyezhetünk bele, hogy 
ezen a mi ifjú földrészünkön az élet és a béke ellenségei magasabbrendű 
szellemi hivatásként prédikálják a passzivitást, az elszigetelődést, az ön- 
gyilkosságot és a halált.

Nagy gyász ért bennünket ezekben az utolsó napokban. Mostanában 
temettük el azt, aki új emberségünk egyik legnagyszerűbb alkotója volt, 
Jósé Clemente Orozcót. Élete és halála nagy tanulság i^ekiink, amely nem 
maradhat következmények nélkül és nem merülhet ki puszta könnyekben. 
Ezt a tanulságot bele kell vinnünk mostani tanácskozásainkba is.

Jósé Clemente Orozco minden idegszálával ennek a földnek és népé
nek művésze volt. Gigászi művei élni fognak, amíg csak ez a mi Amerikánk 
él. Mégis alkotásaiban van valami drámai intenzitás, amely szinte a bor- 
zadáliyal határos. Műveinek komor nagyszerűsége hatni fog az eljövendő 
nemzedékekre is. Amerika szenvedése és vére van ezekben a müvekben, és 
bennük vannak a múlt és a jövő lázadásainak csírái is.

Ma azonban, amikor elvesztettük és mikor rendkívüli nagysága, tra
gikus fensége kitörölhetetlenül rögzítődik életünkben, hadd mutassak rá 
arra, hogy Jósé Clemente Orozco utolsó megnyilatkozása a szolidaritás ki-
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feiezése volt e békekongresszus mellett. Talán soha ennél jellemzőbb tény
re még nem hivatkozhatott kongresszus. Mert a halál árnyékában egész 
alkotása fölé emelkedve é« szinte átlépve erőinek határán, Jósé Clemente 
Orozco reánkszegezte tekintetét és nekünk küldte utolsó üzenetét, belénk- 
vetett reményét, azt a bizakodó hitét, hogy mi harcolni fogunk a világ 
békéjéért.

Egy sorainkból csak most kidőlt amerikainak ez az utolsó üzenete 
az, amelyet közvetítenünk kell ennek az egész földrésznek. Ebben az 
üzenetben egész korunk lelke szólal meg, ez az üzenet túl fogja élni a ha
lait. Ez az üzenet megmondja nekünk, hogy mi a kötelességünk az élet 
iránt.

Fordította Gáspár Endre



Adam Mickiewicz

K ÉT SZONETT

POTOCZKA SÍRJA

Hol dús kertek között örök tavasz ragyog 
Neked, szép rózsaszál, szirmaid porba hulltak,
Mert pillangóhada tovarepült a múltnak,
Az emlékké fakult csodálatos napok.

Mért adnak annyi fényt az égő csillagok 
A lengyel föld fölé elívelő tej útnak?
Talán tüzes szemed, mely most a sírba hullt s vak, 
Ott járva szüntelen, sugárnyomot hagyott?

Lengyel síri Engem is gyászos magányom öl meg. 
Rögét baráti kéz itt dobja rám a földnek.
Egy vándor erre jár társával elbeszélget.

Lelkem az anyanyelv hangjára felneszei,
S egy költő, míg dalol egy röpke dal tenéked. 
Meglátja hantom és hozzám is énekel.

A ZARÁNDOK

Lábamnál gyönyörű, gyümölcsáldotta hon,
Fölöttem nyájas ég, szép arcok üde bája.
Miért van, hogy szivem egy messzi-messzi tájra 
S a még messzebbre tűnt, távol napokba von?

Szebb dal volt, Litva, szebb, ha zúgott a vadon, 
Mint bülbül éneke és bajadér danája;
Az arany ananászt, a rubintepret csodálja,
De vigabban pihent szemem mocsaradon.

Oh mennyi itt a csáb s fajtája mennyiféle!
Mért vágyom én csupán a múlt szép kedvesére, 
Miért hogy szüntelen felé sóhajtozom?

Ott, tőlem elrabolt kedves vidékeinken,
Hol hű szerelmesed idézi vissza minden, 
Gondolsz-e, mondd, reám, ha látod friss nyomom?

Fordította Gáspár Endre



ADAM MICKIEWICZ*

Az egy éve tartó hatalmas Mickiewicz-ünnepségek s ezeken az ünnep
ségeken nemcsak a lengyel dolgozó nép, hanem a Szovjetunió vezetésé
vel a világ minden haladó népe részt vett, ezek az ünnepségek végükhöz 
értek a tegnapi varsói szobor-újraavatással. A költő születésének százötven 
éves fordulóján megkezdődött emlékév minden mozzanata azt a célt szol
gálta, hogy tudatosítsa Miczkiewicz haladó gondolatait, költészetének egye
temes értékeit s így ez az emlékév a felrobbantott Mickiewicz-szobor újra
felállításával nem befejezése, hanem kezdete egv folyamatnak, amit Pus
kin roppant életműve körül a szovjet művelődéspolitka már régóta meg
indított, ami kialakulóban van a mi Petőfink költészetének nemzetközi 
tudatosításában s itt is, mint annyi más téren, mint mindenütt a Szovjet- 
űnió segít nékiink is új, meg új Petőfi-fordításkötetek sok-sok ezer pél
dányával. A szobor jelkép, de jól gondolja a Mickiewicz-bizottság: a soka
sodó kötetek, olvasók jelentik majd az eleven életet, a megújuló; a hala
dást szolgáló hagyományt. S ha méltó, hogy mi is kapcsolódunk a világ 
egyik nagy forradalmár költőjének megünnepléséhez, valójában azzal kel
lene kezdenünk, hogy itt az ideje Mickiewicz valódi, tényleges megismer
tetésének. A magyar irodalmi tudat már 1831. óta, Toldy Ferenc cikke 
óta figyeli s egyre inkább tiszteli Mickiewiczet, de megvallhatjuk, hogy 
művei lefordításában még igen nagy az adósságunk, az az igazság, hogy 
Mickiewicz költészetét még csak most kezdi igazán megismerni a magyar 
nép, hiszen szonettjei egy-egy sorozatának lefordításán kívül nyomtatás
ban műve meg sem jelent, pedig egyik legnagyobb alkotásának a Pan 
Tadeusznak kéziratos fordítása csak kiadóra várt eddig. Népi demokrá
ciánk itt is jóváteszi a múlt bűneit, a forradalmár költőt állítja elénk, ki
nek alkotásai eddig nem juthattak el ahhoz a magyar néphez, amelyhez 
1848-49 legnagyobb pillanataiban forró üdvözleteit küldötte.

De, ha igaz is, hogy a szobor jelkép s a költő műveiben, az olvasók 
nemzedékeiben él igazán tovább, mégis érdemes néhány szót szólnunk az 
újra felállított Mickiewicz-szoborról is. A szobrot a költő halálának szá
zadik évfordulóján állították föl Varsóban nemzeti adakozásból s a var
sói proletariátus büszkesége, hogy legnagyobb összeggel ők járultak hozzá 
a szobor felépítéséhez, mert felismerték Mickiewicz alakjában a lengyel 
nemzeti messianizmuson túl, amit a lengyel irodalmi reakció oly szíve
sen játszott ki a költő igazi lényének meghamisítására, a lángoló hazafit, 
a nemzetközi szocialista szolidaritás képviselőjét, az európai haladó gon
dolatok, a forradalmár bátorság megtörhetetlen képviselőjét. Ezt a szob
rot a szabadság jelképének tekintette minden lengyel munkás, minden 
lengyel hazafi; 1944-ben a hitleristák felrobbantották tehetetlen dühük
ben. De a szabadságot, amit a Szovjet Hadsereg vitt a lengyel népnek is, 
ez a robbantás csak annál drágábbá, szebbé tette. S az újjáépülő Varsó 
egyik jelképe lett, a lengyel dolgozó nép újjáépítő erejének egyik szim
bóluma, hogy újra s a régi formában állította fel ismét a nagy költő szob
rát. Rabláncaiból végleg megszabadult boldog és erős nép költője most- 
már Mickiewicz, akinek egész élete tragédiák, áldozatok és beteljesületlen 
remények sorozata volt népének s Európa népeinek rabsága miatt.

Mickiewiczről szólva elsősorban is arra kell rámutatnunk, hogy köl
tői művét, mint ez Petőfivel is megtörtént, az irodalmi és politikai reakció-

* Emlékbeszéd az írószövetségben 1950. január 29-én.
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tudatosan meghamisítani igyekezett, munkásságából szinte szándékosan 
ki akarták lúgozni a haladó, máig ható eszméket. Tadeusz Zewenski mutatott 
rá egyik tanulmányában arra, hogy a lengyel iskolákban annakidején a 
hagyományos nemzetieskedő mezbe öltöztetett Miekiewiczet tanították s 
gondolatainak forradalmi, szocialista vonásait teljesen eltitkolták. Ahogy 
a mi iskoláink is meghamisították Petőfit, Kossuthot, eltorzították Tán
csics plebejus-forradalmár alakját, a cári és a lengyel reakció egyetértett 
ah|>an, hogy a Mickiewiczben meglévő szocialista forradalmárt elrejtse a 
nép elől. Szemünk előtt játszódik le az a hatalmas művelődéspolitikai, kul
turális forradalom, amikor dolgozó népünk a haladás íróit olvassa, hogy 
a maga sorsát, feladatait jobban megérthesse s a múlt magyar és világ- 
irodalmi nagyjai közül is azokhoz fordul, akik a haladásért éllek-haltak. 
Az igazi Petőfit, a teljes Adyt és József Attilát, a teljes Puskint, a nagy 
szovjet irodalmat, a magyar kritikai realizmus regényíróit olvashatják, 
hogy az elmélet tanulmányozása mellett a szépirodalmon keresztül is job
ban megértsék a maguk feladatait és a világ haladásának vissza nem for
dítható ütemét. Kritikusaink is lehántják a hazug sovinizmus, a reakciós 
elkendőzések burkait s költőinket, íróinkat a maguk igaz valójában hibáik
kal s a jövendőt szolgáló értékeikkel együtt állítják népünk elé. Ugyanez 
történik Lengyelországban is. A Mickiewicz-emlékév alkalmat adott arra, 
hogy nagy monográfiákban, tanulmányok, előadások sorozatán, kiállí
tásokon keresztül az igazi Miekiewiczet állítsák a lengyel nép, a világ 
dolgozói elé. Erről az igazi Mickiewiczről. a világirodalom egyik legna
gyobb költőjéről szertnék ezen az ünnepi ülésen szólni. Költészetének, életé
nek csak néhány, legjellemzőbb vonását emelhetem ki, a magyar irodalmi 
kritikának, műfordítóinknak s könyvkiadásunknak lesz feladata, hogy ezt 
a nagy költőt művein keresztül ismerje meg s szeresse a magyar dol
gozó nép.

Az első, amire az irodalomtörténet rá szokott mutatni Mickiewicz- 
esel kapcsolatban költői nyelvének forradalmi újsága: eleven népiessége, 
költői nyelvének népi realizmusa. A formalista, klasszicizáló lengyel iro
dalmi körök a legnagyobb megbotránkozással, éles támadásokkal fogad
ták ezt*a népi hangot, a népi realizmusnak ezt a jelentkezését, a költői 
hagyományok felrúgásának tekintették, rebelliónak. Az is volt. Ma már 
tudjuk, hogy ez az egész Európán végigfutó áramlat, gondoljunk csak 
arra, hogy Mickiewicz előtt ugyanez a jelenség megmutatkozott Puskinnál 
is, utána Petőfinél is, s szerte Európában. Mindenütt a konzervatív klasz- 
«zicizáló költészet s a népi hang ütközése, az elszörnyedt irodalmi bírálók 
s a lelkes közhangulat. Tudjuk, hogy mindez nem csupán irodalmi for
mák, verstani ellentétek, nyelvi kifejezések vitája volt, hanem a megmoz
dult hatalmas gazdasági és társadalmi erők következménye, hol ösztönös, 
hol tudatos költészeti reagálás az új társadalmi osztályok fellépésére, ki
fejeződése az új társadalmi osztályok hangjának. Mickiewicz költészeté* 
ben ez az új, népi hang jelentkezett — a lengyel irodalomtörténészek sze
rint — a lengyel nyelvnek soha nem ismert szépségei tárultak fel így. A 
klasszicisták erőtlen, sápadt, fanyar nyelvezetét a nép erejéből táplálkozó, 
ragyogó színekben gazdag költői nyelv foglalta el. Ez a hódítás egyszerre 
▼olt költői és politikai siker. Ha másutt nem, a költészet nyelvében, ritmi
kai formáiban, hasonlataiban már felszabadult a nép. Első jele volt ez 
annak a gazdasági és politikai rengésnek, amely megváltoztatja a világ 
arcát, a népek jövendőjét. Mickievicz költésztének egészét jellemzi ez az 
áj hang, nemcsak a népballadák, népdalok hatására írt költeményeit, de. 
finom szonettjeit, epikus alkotásait is áthatja ez a népi realizmus.
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Költészetének másik jellemző s általános vonása a forradalmár ro 
mantika. Európa nagy romantikus költői közé tartozik, életét és művét 
egyaránt áthatja ez a forradalmár, íomantikus hevület. Egyetlen lobogó 
láng ez az élet, ez a költészet. Nem a Byron-i individualista, önmagáért 
égő romantika ez: hevületének célja mindig népe, majd később népével 
együtt a nemzetek közös felszabadításának ideája. Romanticizmusának ez 
a jellege — költői nyelvének szépsége mellett — szerzi meg számára 
oroszországi száműzetése, majd európai számkivetése idején mindig a 
barátokat, a politikai tekintélyt. Ezt a fiatal költőt oroszországi száműze
tése idején Puskinnal az élén a haladó orosz írók, gondolkodók, rejtett 
dekabrista csoportok, előkelő irodalmi szalonok a legnagyobb szeretettel 
fogadják, támogatják s költői fejlődéséhez, emberi elmélyüléséhez, poli
tikai eszméinek tudatosulásához egyaránt hozzájárultak. Oroszországi 
barátaira s a hatalmas orosz táj szépségeire, az ukrán puszták tágasságára 
és a krimi hegyek vadságára a költő mindig szeretettel gondol. Ez a 
forradalmi romanticizmusa állítja őt kora európai tudatában a legna
gyobbak közé. így fogadja még a hűvös és zárkózott Goethe is szeretettel, 
így lesz a széthúzó lengyel emigráció egyik legnagyobb alakja, igazi poli
tikai tekintélye, reakciós ellenfeleinek minden aknamunkája ellenére, 
így emlékezik meg róla, mint a lengyel nép legnagyobb alkotójáról, a 
lengyel karakter legcsodálatosabb kifejezőjéről, Chopin-ről szóló művé
ben, Liszt Ferenc is. Mickiewicz romantikája pem az egyén fájdalmairól, 
tépelódéseiről és bukásairól szól. Ennek a romantikának minden költé
szeti kifejeződése a világ elnyomottjainak felszabadításáért harcol. Ez a 
romantika kapcsolódik aztán a költészetéből legtöbbször említett lengyel 
messianizmussal és azzal .a misztikus vall!ási irányzattal, melynek egyidőre 
rabja lesz, egy zavaros, misztikus szekta vezetőjének, Towianski-nak 
kártékony hatására. Jellemző, hogy éppen ezt a zavaros, misztikus vonást 
szerette a reakció legnagyobb értékének feltüntetni, holott ez sem politikai, 
sem költői gyakorlatában nem döntő és még a lengyelség hivatásáról való 
felfogása is megtisztul a népekt nemzetközi szolidaritásának felismerése 
során. Mickiewicz költészetének ez a vonása is jól mutatja, hogy misztikus, 
szektariánus, idealisztikus irányzatok mennyire alkalmasak lehetnek még 
nagy költői egyéniségek megtévesztésére, az irodalmi és politikai köztudat 
félrevezetésére is. Rá kellett mutatnunk erre a pontra éppen e tanulság 
kedvéért, nem mintha ez a vonás akár Mickiewicz költészetének, akár 
romantikus jellegének a legdöntőbb vonása lenne. Ez a közösségért szol
gáló költő, s romantikája a maga egyensúlyát éppen költészetének már 
említett népi realizmusában találja meg. Népi realizmus és forradalmár 
romantika azok a költészeti, irodalmi vonások, amelyeket a mai haladó 
szovjet irodalom is a költői alkotások legmélyebb értékeinek tekint. íme 
így találhatunk rá nem egyszer a ma haladó eszméinek első jelentkezési 
formáira a múlt nagy költőinél, így Mickiewicz-nél is. S itt érdemes ráírni-, 
tatni arra is, hogy Mickiewicz költészetének az eddigieken túl s az eddigi
ekből következően jellemzője a népért önmagát feláldozó, a népért har
coló hősiesség kultusza is. Harci forradalmár költészetében épúgy, mint 
epikájában (gondoljunk a Pan Tadeusz társadalmi ütközéseire, kisnemesi 
hősének Soplica-nak önmagát feláldozó hősiességére egy másik epikus 
művének Grazyna-nak a népért önmagát feláldozó hősnőjére) ennek a 
hősi kultusznak az tehát a jellemző vonása, hogy nem a csak egyénit di
csőíti, a nyugati romantikát követi, hanem a hősiességnek, a legmagasabb- 
rendű emberi tulajdonságnak a népért való harcot, a népért való önfelál 
dozást tekinti. Ki ne tudná közülünk, hogy a nagy Honvédő Háború szov-
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jet irodalmát is a hősiességnek ez a hatalmas erkölcsi pátosza és roman
tikája fűtötte. Mickiewicz költészetének értékei így kapcsolódnak, mai 
irodalom-felfogásunk leglényegesebb vonásaihoz.

Aligha kell mindezek után sok szót ejtenünk arról, hogy Mickiewicz 
költészetének tartalma, és száműzetésben, bujdosásban, reménytelen haza
térési kísérletekben eltelt életének lényege a hazaszeretet, a lengyel pat
riotizmus volt. Költeményeiben épúgy, mint politikai írásaiban, profesz- 
szori előadásaiban, lapjában, a Tribune des Peuples-ben, a Lengyel Légiót 
«szervező katonai munkájában egyaránt ez a lengyel patriotizmus él. Ügy 
érezte és hitte, hogy népe Európa felszabadításának jelképe lesz, éppen 
évszázados rabsága miatt. Életének legmélyebb fájdalma éppen az volt, 
hogy korán elhagyott hazáját nem láthatta többé. Minden bizonnyal a 
világirodalomban a hazaszeretetnek egyik legnagyobb költője és agitá
tora ő.

Azt hisszük azonban, hogy Mickiewicz alakjának legjobban ismert, 
leginkább kidomborított jellemvonása volt lángoló patriotizmusa. Annál 
kevesebb figyelmet szenteltek Mickiewicz irodalmi és politikai működése 
ama részének, amelyből kiderül Mickiewicz politikai tudatosulásának leg
fontosabb, mert leghaladóbb eleme: az igazi nemzetközi szolidaritás esz
méje, a szocializmus felismert eljövendő jelentőségének tudata. Mickie
wicz nemcsak nemzetének akart prófétája lenni, hanem egyre tudatosab
ban ráébredt arra, hogy sem a lengyel népnek, sem egyetlen népnek igazi 
és végleges felszabadítása nem következhetik be a világ népeinek, a reak
cióval, az elnyomással szembeni általános harca nélkül. Ez a felismerés 
lassan bontakozik ki Mickiewicz életművéből, de egyre határozottabbá 
válik. Már Puskin így nyilatkozik róla egyik visszaemlékezésében: «Mic
kiewicz egészen köztünk élt, mesélt az eljövendő időkről, amikor majd 
a népek egy családban egyesülnek.» Politikai fejlődésének, elméleti fel- 
emelkedésének ezt az oldalát legjobban Zelenski fejtegeti, aki rámutatott 
arra, hogy Párizsban egyre jobban megismerkedik a korabeli szocializ
mus eszméivel, közeljut a saint-simonista körökhöz, a többi közt Pierre 
Lerouxhoz, megismeri az utópista szocialisták tanait, ahogy e tanokkal 
megismerkedett a mi Petőfink is, amint az Apostolokban, mind pedig a 
19. század költőihez írott hatalmas versében olvashatjuk. Mickiewicz a világ 
politikai fejlődését tekintve egyre jobban látja, hogy a lengyel nemzeti 
szabadságnak ügye nem elkülönített, helyi probléma, s leszögezi, hogy 
a királyok, uralkodók (s mögöttük persze a kizsákmányoló osztályok) 
szent szövetségével szembe kell állítani a népek igazi szent, mindennél 
szentebb szövetségét. S csak így nyerhetik el a népek szabadságukat. 
Imádsága «A népek szabadságáért vívott általános háborúért» rámutatott 
arra, hogy egy pillanatra sem hitt a népszabadság kivívásának valamilyen 
pacifista, vagy spontán, magától bekövetkező folyamatában, hanem tudta, 
hogy a népek felszabadításáért keményen és állhatatosan harcolni kell. 
Egyik levelében 1847. januárjában így ír: «Jó a béke a halottaknak és a * 
boldog embereknek, mi azonban nyugtalanítjuk a világot és kell is nyugf- 
talanítanunk.» A nemzeti és a nemzetközi összefüggések a szocialista moz
galom, mint a jövendő igazi csirája: «az általános dogma csirája», ahogy 
magát kifejezte, az 1848-as európai forradalmak idején vált teljesen tuda
tossá benne. A népek tavasza, ahogy nevezték, az európai forradalmi meg
mozdulások fellelkesítették, harcba hívták. Mi magyarok soha el nem 
feledhetjük, hogy történelmünknek, felszabadulásunk előtti legnagyobb 
pillanataiban Mickiewicz milyen lángoló lelkesedéssel szólt a magyar nép
hez. Érdemes még ma is idéznünk ezekből a szavakból: «Már nemcsak egy
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nemzet érdekéről van szó. A ti ügyetek egyben minden nép ügye, mely 
Ausztria évszázados elnyomása alatt nyög, a közös szabadság ügye.. 
Magyar honpolgárok kezetekben nyugszik a világ jövendője, ha le tud
játok szakítani a győzelem ügyét, miként rászolgáltatok babéraira, akkor 
diadaltok egyben a szabadság diadala lesz Európában. A szabadság lelke 
ma áthat benneteket, óvjon meg bármilyen egyezkedésektől, kompromisz- 
szumoktól, az igazság és a jog örökös ellenségeitől. »■

Nem véletlen történeti egyezés tehát, hogy Mickiewicz a magyar for
radalom problémáit úgy látta, ahogy Marx Látta, nem véletlen, nagy Marx 
a lengyel felszabadítás tervében azt a mozgalmat támogatja, amely Mác- 
kiewiczé volt. így ír erről Marx: „Lengyelországban a kommunisták azt a 
pártot támogatják, amelyik a nemzeti felszabadiul ást agrárforradalommal 
kívánja megvalósítani, ugyanazt a pártot, mely az 1846-i krakkói felkelést 
szervezte.“ Mickiewicz ugyanúgy rámutatott a galíciai paraszt lázad ások 
fontosságára, a lengyel arisztokrácia és nemesség nemzetáruló bűneire, rá
mutatod arra, hogy a lengyel nemesi osztály elveszítette minden jogossá
gát, hogy irányítója legyen a lengyel népnek. Ismétlem, nem véletlen ez az 
egyezés, mert a Kommunista Kiáltvány szelleme, Marx és Engels politi
kája, Európa leghaladottabb politikája az élén járt Európa minden forra
dalmi megmozdulásának és hol ösztönösen, hol tudatosan ezek az eszmék 
voltak vezetői az európai szabadságmozgalmaknak. Midkiewicz költészeté
ben, politikai munkájában ez jelenti a leghaladóbb, a legmaibb gondolatot. 
S éppen ezért nem véletlenül mutat rá a lengyel nép nagy vezetője, a Len
gyel Köztársaság elnöke B ölest a w Bierut éppen ezen a ponton Mickiewicz 
jelentőségére: „Mickiewiczet — mondja — a múltban és a jövőben egy
aránt a nép nagy tömegének szeretete veszi körük Lángoló hazaszeretete, 
a népek felszabadítása utáni forró vágyakozással párosult. Mert tisztán 
meglátta és átérezte azt a nagy igazságot, hogy a valódi és őszinte haza
szeretet, a mély, a forradalmi nemzetköziségben nyilvánul meg a legtisz
tábban.“ Nem tekinthetjük hát véletlennek, hogy Mickiewicz politikai 
ellenfelei között egyszerre találjuk ott a lengyel arisztokratákat, az orosz 
cárt, az osztrák udvar főurait és politikai intrikusait és az angol Palmers
ton lordot, aki épúgy veszélyes elemnek tartja őt, mint a magyar forra
dalmárokat. S nem tekinthetjük véletlennek azt sem, ahogy Puskin megve
téssel ír az amerikai korai kapitalizmus első kelevényeiről, ugyanolyan 
gyűlölet szólalt meg ő is az amerikai demokratáknak az ellen az ajánlkozása 
ellen, hogy a reakciós uralkodók, illetőleg tábornokok meggyilkolásáért 
hajlandók lennének nagy pénzösszegeket kifizetni, mert ezt „kereskedelmi 
szellemmel telített feudális ízű procedúrának“ tekintette s élesen mutat rá 
„a forradalom undorral utasítja el az ilyen módszereket. Az amerikaiak 
az összegyűjtött pénzt adják oda a magyar, olasz vagy a lengyel forrada
lom céljaira!“ írta az „Amerikai nép tudomására“ c. cikkében. így bonla
kozott lei Mickiewicz előtt egyre tudatosabban, hogy kik lehetnek a népek 
felszabadításának igazi ellenségei, és kik lesznek e felszabadítás igazi hor
dozói. igazi megvalósítói.

Amiről életében hiába álmodott, az ma a \ilág egy nagy területén való
ság. Az orosz-török háború kitörésekor újból reménykedni kezdett az 
önkényuralom megdöntésében, újra akarta szervezni a maga Lengyel Légió
ját, hogy ott legyen a szabadságküzdelemben. 1885. novemberében, 
Vörösmarty Miháivlyal egyidőben húnyt el Konstantinápolyban Mickiewicz. 
Csakhogy míg Vörösmarty reménytelen pesszimizmusba hulltan halt meg, 
addig Mickiewicz, reményeinek újra fellobbant lángjánál. Az egykorú leírá
sok szerint Mickiewicz koporsó ját testvéri egyetértésiben követték egyre hátai-



masabbá váló tömegben lengyelek, törökök, zsidók, örmények, franciák, 
szerbek, albánok, bolgárok és görögök. Ahogy a visszaemlékezések írjáik, 
minden nemzetiség magáénak érezte a küllőt. Mi magyarok is magunkénak 
érezzük, s együtt ünnepelünk a lengyel néppel. Tudjuk, már életében sze
retettel rajzolja meg portréját Toldi Ferenc, tudjuk, hogy Petőfi Sándor 
48-ban a megvásárlandó legfontosabb könyveinek jegyzékében Mickiewicz 
összegyűjtött verseinek egy francia gyűjteményét sorolta fel az elsőik közt, 
8 halála után alig néhány hónapra az Üj Magyar Múzeumban Kazinczy 
Gábor állítja az elnyomatásban szenvedő magyar nép elé tudatos jelkép
ként Mickiewicz alakját. Tudjuk, hogy a magyar 48. nagy harcosai Kos
suth Lajostól kezdve állandóan szeretettel és tisztelettel említik 
nevét, hogy egyik elfeledett nagy romantikusunk, Orbán Balázs a legna
gyobbak között említette nevét.

Ezzel a tisztelettel és szeretettel fordulunk mi is a Mickiewicz emlékév 
végén a költő, a forradalmár, a politikai harcos felé Hazájában a Szov
jetunió felszabadító harcainak segítségével, az állandó politikai példa
adással és gazdasági segítséggel épül, megvalósul az a szocializmus, amely
nek ő még csak utópista, bizonytalan körvonalait látta. S a Szovjetunió, 
a nagy Sztálin vezetésével megindult a világ dolgozóinak, a népek felsza- 
badlitásának az a roppant müve, amelyről, mint Puskin is tanúsítja, mint 
egész élete tanúsítja, Mickiewicz is állandóan álmodott és jövendölt. Ennek 
az épülő új világnak egyik előharcosa, egyik nagy álmodója és agitátora 
volt Adam Mickiewicz, a lengyel népnek és a világirodalomnak ez a nagy 
költője, akire a magyar nép nemcsak ezen az ünnepünkön, de mindig is 
úgy tekint, mint a haladó emberiség, a világirodalom egyik legnagyobb 
alakjára, mint a magyar nép nagy barátjára.

Ortutay Gyula
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Mihail E mi nescii.

A TEGNAPOKKAL FOGY AZ ÉLET

A tegnapokkal fogy az élet, 
a holnapokkal egyre nő, 
s szemedben mégis mindörökké 
a mának arca tűn elő.

Ha ember távozik a földről, 
helyére nyomban más hatói, 
s az esti nap, mikor lenyugszik, 
egyúttal főikéi valahol.

Ügy látod: mindig egy a gázló, 
csak rajta más hullám suhan, 
úgy látod: mindig minden ősz más, 
egy lomb hull mégis lassudan.

Vak éj nyomán a drága reggel, 
a szép királyasszony lebeg:
Még a halál is csalfa látszat, 
új életünket őrzi meg.

Egy ősigazságról beszélnek 
parányi percek, nagy korok: 
halhatatlan az Universum 
s a végtelen körül forog.

Ezért ha illan ez az év is 
s a múltba szállva szétomolt, 
telkedben ott a kincs örökre, 
amely valaha benne volt.

A tegnapokkal fogy az élet, 
a holnapokkal egyre nő, 
s szemedben mégis folyva-folyvást 
a mának arca tűn elő.

A csillogó és változó fáj, 
az elszáguldó földkerek: t
a Gondolat fényzáporában 
örök-egyformán szendereg.

Fordította Dsida Jenő
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KINT MEGREMEG A NYÁRFA-ÁG..

Kint megremeg a nyárfa-ág 
és ablakomra koppan —

Ügy érzem most: a kerten át 
te jösz felém titokban.

'• A tóba csillag fénye hull
s lent megdereng a mélyviz. — 

Úgy érzem: kínom elcsitul 
s már megbékélek én is.

A hold szikrázik fényesen, 
a felhő szerteszéled. —

Úgy érzeiíi: rád emlékesem 
mindig, amíg csak élek.

Mihail Eminescu:

Fordította Képes Géza



MIHAIL EMINESCU

A Román Népköztársaság népe a közelmúltban a legnagyobb román 
költö, Mihail Eminescu, születésének századik évfordulóját ünnepelte. 
Azét a költőét, kinek versei olyan mélyen hatoltak a román nép nagy 
tömegeibe, hogy verssorai olt zengenek a román parasztok és munkások, 
katonák és pásztorok, tudósok és bányászok szívében, a népi költészet 
remekművei mellett, azokkal összefonódva, összeszövődve. A dolgozó ro
mén nép Eminescu iránti hatalmas — és egyetlen más román író felé 
megnyilvánulóval össze nem hasonlítható — szeretete, az a tény, hogy 
Eminescu költeményei ott bonganak a legeldugottabb falvakban is, hogy 
a román nyelv ma szinte elképzelhetetlen Eminescu verseinek harmó
niája, kristálytiszta zengése nélkül, már önmagában is megvilágítják a 
nagy költő fontosságát és irodalomtörténeti szerepét.

Eminescu a népé. Első verseinek megjelenése óta a polgári földes
úri kizsákmányoló rendszert kiszolgáló kritika hatalmas erőfeszítéseket 
tett, hogy ezt a tényt megdöntse, hogy a nép ügyét szolgáló, annak életét, 
vágyait és bánatát kifejező költőt meghamisítsa, és a tiszta művészetet 
megvalósító tökéletes formai játékban kielégülő, az élettől idegen és ál
mai és eszmei elvont terében mozgó árnnyá változtassa. Ezt a célt követte 
félévszázadon keresztül a burzsoá kritikusok, esztétikusok, irodalom
történészek légiója, ezt hirdették a tankönyvek és a kiadványok ezrei. 
És közben Eminescu versei — ha hamisan is, ha megcsonkítva is —, 
számtalan kiadást értek, elhatoltak az ország minden zugába, ott zeng
tek a dolgozó román nép millióinak szívében. És ez a zengés minden
féle reakciós kultúrpolitikai cselszövést széttörve. Eminescut a nép szí
vében, a nép ajkán élő költővé tette.

Eminescu 1850-ben született, a vérbefojtott forradalmak Európájá
ban. A korszak jellemző vonásait Romániában két történelmi tényező 
határozza meg. Az egyik a kapitalizmus rohamos fejlődése, és annak 
szoros összefonódása a feudális maradványokkal a dolgozó nép kizsák
mányolására a burzsoázia és a földbirtokosság közölt megkötött «szörny
szövetség» következtében. A polgári-földesúri koalíció támaszául Romá
niába hívja a porosz Hohenzollern dinasztiát. Kulturális téren mindez 
egy erőteljes propagandahadjáratban nyilvánult meg, mely a reakciói 
eszméket támogatja és a tömegek nyomorából vagy a kizsákmányolás 
elleni harc megmozdulásaiból fakadó eszmék és egyéb megnyilvánulások 
ellen küzd.

A korszak második jelentős tényezője a munkásmozgalom kialakulá
sának és fejlődésének kezdete Romániában. Az első «összes Romániai 
Munkások Általános Szövetsége» elnevezésű szerény mozgalomtól, mely 
1872-ben kelt életre és főképpen az orosz narodnyikmozgalom eszméi
nek hatása alatt működik, átmenet következett be egy új szakaszhoz, 
mely 1881-ben kezdődik fa «Contemporánul» című folyóirat megjelené
sének éve), amikor Marx és Engels eszméi először terjednek el; 1893-ban 
megalakul a Romániai Munkások Szociáldemokrata Pártja.

Eminescu 1850. január 15-én született egy bukovinai faluban. Szü 
leinek nehéz anyagi helyzete következtében — jóllehet apja a főadó
szedői címet viselte —, Eminescu már kora gyermekkorában megismeri 
a szegénységet. Majd 16 éves korában búcsút mond a szülői háznak. 
Máig sem derítették ki pontosan hány utat járt be, milyen vidékeken
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barangolt Csernovictól Nagyszebeni«, és mennyi nyomort viselt el a du
nai kikötőktől Belényesig. Volt vándorszínész-társulatok súgója, rakodó- 
munkás, lovászlegény, könyvtáros, tanfelügyelő és újságíró.

A kóborlás és nyomor évei gazdagították meg nyelvét a román nyelv 
valamennyi árnyalatával. Ezekben a kóborlásokban érlelődött meg — az 
élete végéig gondosan feljegyzett népköltészet és a népmesék szépségei
nek fényében, a régi krónikák zamatétól áthatva, Eminescu nyelve, 
amely széttörve a béklyóba kötött akkori irodalmi román nyelv botla- 
dozásait, megteremtette a gondolat tökéletes formai kifejezését jelenté 
gyönyörű verseit:

«Es sírhelyem után
majd senki se sírna, 

a hervadt ősz csupán
s zörgő füve, szirma.

Míg forrásvíz csobog, 
egyhangú mogorván

s a fenyvesek ormán
fehér holdfény lobog-: 

hús esteli ködben
konogna egy kolomp 

$ szent hulló hársfalomb 
suhogna fölöttem

‘ („Csak egy vágyam maradt“, Dsida Jenő fordítása.)
Vagy

A hold szikrázik fényesen 
a felhő szerteszéled. —

Ügy érzem: rád emlékezem 
mindig, amíg csak élek.“

(„Kint megremeg a nyárfa ág.“ Képes Géza fordítása.)
De Eminescu nem csak a népi nyelv szépségeit szívta magába. Ab

ban a korszakban, amikor a Hohenzollern dinasztia gyalázatos Romá
niai szerepe következtében a polgári és földesúri elnyomatás és a dol- 
dolgozó nép nyomora és elkeseredése egyre növekedett, Eminescu köz
vetlenül ismerte meg a népet, átérezte és magáévá tette annak szenve
déseit és vágyait, szorgalmasan és elmélyülten tanulmányozta múltját é* 
művészetét, megismerte annak lebírhatatlan erejét és bízott abban, h o g y  
az öntudatra ébredő dolgozó nép szét fogja törni a kizsákmányolók 
által reáerőszakolt gonosz rendet:

„Sugárzó isten-arccal, de rettentő erővel, 
örök szövétnekével, dicső időkbe nő fel 

A nagy császár: a Nép!
Ki lélekzik: szabad lény, — e föld mindenkié lesz,
Igazság és szabadság: nem szó csupán, de fény ez.
Ledőlnek ócska trónok, a vészes árba veszve,
S a széttört vasjogarral már mintha láncok ezre 

Csörögve hullana:
Pokol kapui nyílnak, kitárul lent a bendő,
Hogy ezrével beférjen a zsarnokok veszendő 

Fekélyes fajzata
(„A feslett ifjakhoz,“ Lajtha Géza fordítása.)
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1869-ben Eminescu Becsbe utazik, majd Berlinibe kerül, és idejét el
mélyült komoly tanulmányokra használja fel. „Rengeteget olvasott — 
írja 1. Slavici erdélyi novellista, aki ekkor ismerte meg —, . . .  valóban 
sokat is tudott és a saját fejével gondolkodott. Meglepő alapossággal 
ismerte valamennyi nép irodalmát, a világtörténelmet s kiváltkép a 
román történelmet, az egymást követő korszakok bölcseleti rendsze
reit, a klasszikus nyelveket és a román nyelvet.“

Ebben az időben költeményei filozófiai távlatai kiszélesednek, a 
forradalmi eszmék egyre lendületesebben hevítik sorait, mint a párizsi 
kommünt megelőző, a későbbi „Császár és Proletár“ első részét képező 
„A proletár“ című versben:

„A nagyhatalmú flották, hadak rokásnyi zsoldja,
Királyok koronája, mely homlokdíszre kell,
A zsebrák milliója pazar halomba hordva,
Csupán az elbutitott nyomorgót nyomja holtra.
Mind izzadtsága árát rabolja tőle el.
A vallás? — ők koholták e frázist rab-szíveknek,
A hajcsár ennek orvén a fojtó hámba nyom;
Ha nektek túlvilági reménnyel nem fizet meg,
Akik halálig ínség keservétől sziszegtek:
Viselnétek ti átkát, mint hű igásbarom?“

Erre azután a következő sorok felelnek: .
„Törjétek össze végre a jogfosztott rendet,
Mely mindent kétfelé oszt: Itt gazdag, ott szegény.“

(Szemlér F. fordítása.)
Ugyanez a gyűlölet és forradalmi lendület jut kifejezésre a „A fes

tett ifjakhoz“, az „Epigonok“ és az „Angyal és Démon“ című versében. 
Ebben a korszakban nincs egyetlen román költő sem, aki ilyen elszánt 
haraggal mutatott volna rá a burzsoá-földesúri rendszer ellentmondá
saira és fekélyeire, a vallás ködösítő jellegére, a burzsoa-földesúri állam 
törvényeinek a kizsákmányolok védelmében betöltő szerepére stb.

A párizsi kommün bukása és a német idealista bölcselet — külö
nösen a schopenhaueri pesszimizmus — hatása alatt azonban a költő 
forradalmi lendülete ellankad. Versei egyre jobban kiteljesedő láng
elméjének fényében egyre gyönyörűbb sorokban kristályosodnak ki, de 
már átvillan rajtuk a küzdelem hiábavalóságának téves érzése:

„A tegnapokkal fogy az élet,
A holnapokkal egyre nő,
S szemedben mégis folyva-folyvást 
a mának arca tűn elő.

A csillogó és változó táj,
Az elszáguldó földkerek: 
a gondolat fényzáporában 
Örök-egyformán szendereg.“

(„A tegnapokkal fogy az élet.“ Dsida Jenő fordítása.)
Hazatérése után a l’art pour l’art román teoretikusa, az ismételten 

miniszteri székben pöfeszkedő, konzervatív Titu Maiorescu vezette „Juni- 
mea“, irodalmi kör igájába kerül és ugyanakkor, egy konzervatív lap
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szerkesztőségében robotol. Életének ebben a korszakában Eminescut a 
képességeit sorvasztó kimerítő munka, a rothadt földbirtokosság és a 
zsírosodó polgárság korrupciójával és bambaságával vívott harc, a költe
ményeit ért támadások, a rosszindulatú, mérgezett kritikák, a polgári 
társadalomban az alkotó művészt sújtó lenézés, és az állandósult nyomor 
őrlik szüntelenül.

A nyomornak és szenvedéseknek ezekben az éveiben a költő egyszerű 
tökéletességükben a román irodalom utolérhetetlen szépségű remekeit 
írja meg:

„Látod: a fecske útrokél,
Hull a sápadt diólevél,
Deres a szöllő. őszre jár, — 
ó, jössz-e m árt“

^  . («0, jössz-e már.# Lajtha Géza fordítása.)

vagy a „Luceafárul“ (Esticsillag) című költeményét, amelyben a román 
irodalom legszebb verssorainak néhányát írja meg:

„Ott nincs határ, hová elér 
És szem se, méregetni,
S az idő hasztalan remél 
A Nincsből megszületni.
És ahol minden megszakad 
Meg nem szakad a vágya.
Mély, feneketlen, mint a vak 
Felejtkezések ágya.“

de amelyből végsőfokon a géniusz földtől való elszakadásának gondolata 
csendül ki:

„Ök járnak jó csillag szerint 
Vagy balsors hajtja őket,
Nekünk halálos perc nem int,
Nem mérünk tért s időket.“

(R. Berde Mária fordítása.)

De kiábrándult, hideg költeményei mellett ebben a korszakban szület
nek meg a „Levelek“ is, amelyekben leleplezi a kizsákmányolok világá
nak fekélyeit: a szellemi munka iránti lenézést (I. Levél), a karrieriz
must (II. Levél), az álhazafiságot és politikai demogógiát (III. Levél), a 
férfi és nő között a polgári társadalomban fennálló hamis és képmutató 
viszonyt (IV. és V. Levél). Ezek a költemények a mély hazafiasság gyö
nyörű példái, de ugyanakkor világosan dokumentálják az ideológiai zsák
utcát, amelybe írójuk került, és amelyből a kora társadalma fekélyeit 
tisztán látó és a kiút vágyától marcangolt költő képtelen volt meglátni 
a kivezető utat. Eminescu tudatában volt ennek a hiányosságának és ezt 
nem is rejtette véka alá: „Megzavarodtunk — írja a „Timpul“ 1879. 
november 18-i számában —, azt sem tudjuk már, hogy mit akarunk, mit 
tegyünk, mit fogadjunk el, mit utasítsunk vissza, kibe bízzunk, . . ,  egy 
eszmére van szükségünk, amely megvilágosítja fejünket és mindnyájun
kat összefog a munkára“. Eminescu idejében a romániai munkásság 
tömegébe már kezdett behatolni egy ilyen eszme: a marxizmus. De Emi-
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nescu nem látta meg a munkásságban a jövőt alakító erőt, művei nem 
tudták legyőzni kora ellentmondásainak ködét.

Á nép szenvedéseit mélyen átérző, a kizsákmányolók gyalázatossá
gát kérlelhetetlenül ostorozó, a népköltészetből és a népi nyelvből köl
tészetének halhatatlan remekeit formáló, Mihail Eminescu ma is él a 
dolgozó román nép szívében.

Mihail Eminescu nagy költő és nagy ember volt. Olyan költő és 
•lyan ember, aki senki és semmi előtt nem görnyedt meg.

Hatalmas szenvedéllyel szerette a népet, a tudós alaposságával ku
tatta annak nyelvét és költészetét — a román nyelvet és verstechnikát 
addig nem ismert csúcsokra emelve — és a forradalmár lendületével vágta 
kortársai, a kizsákmányolók és élősdiek szemébe véleményét. Ez a sze
retet tette Eminescut a nép költőjévé. Ezt a szeretetet érezte és érzi a 
román nép verseiből kicsendülni és ez okozza azt, hogy a proletariátus 
harcát elsőnek megéneklő, de annak szerepét meg nem értő költőt ha
zája diadalmas proletariátusa helyezi ma a román irodalom értékei 
aek élére.

F, Pácurariu
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A SÓSKÚTI KILÁTÓN

Ez itt az erdő s ott a sík, 
a hótól fehér téli táj, 
ott Sóskút sziklás halmai, 
és túl a zsámbéki határ.

Nézd, ott távol a hegyeket, 
a felhősipkát a hegy fején, 
s a dombokat, a völgyeket, 
a csöpp tanyát a völgy ölén.

Hazámnak földje ez itt!
Arany kalász és szőke rozs 
zúgnak itt nyáron s a tengerik 
hada hajnalban harmatos.

ó , mindenütt e földeken 
már boldog, szabad nép lakik! 
Dicsérjem dallal életed, 
te nép, hajnaltól esteiig.

Sötétedik. A nap lehullt.
Lila eres a messzi ég.
A villany üvegbuborék-csillaga 
kigyúl falutól faluig.

Mint győnyörűszép üzenet 
száll a hazában szét a fény, 
mint egymilliárd üterek 
vernek december éjjelén.

Hirdetik emberkéz formálta 
jelek, e szárnyaló hazát.
Aki e tájra néz le, holnap 
a kommunizmus tájaira lát.

Etia, Sóskúti kilátó, /949. december.

Juhász Ferenc



BIA, 1949.

Szülőföldem, te: görbe utcák, fák, sárból 
ragasztott házak, ferde tetők sokasága!
A tar, dérverte jegenyék, mint menyasszonyok 
futnak a kék ég elébe.
Feljön a nap! S most a láng arany 
tócsáiban fürdik a táj. E kék-arany 
lobogásból ökrösszekér fordul 
lassan az útnak. S a fagyott göröngyökön 
porzik a kecskenyáj tovább.
Tülök szól, kondul a harang zuhogva.
Falum, te, ki húsz éven át 
ringattad emlőiden legnagyobb fiad, —  
fogdj magadba, légy, mint második anyám! 
Magasra tartva, te is, mint tenyerén 
apa fiát, derülsz e boldog időben.
Körülfognak a fények s egyre tisztább, 
egyre magasabb fények felé nyújt 
Pártom, Hazám, — míg magad is 
fényiem kezdesz e zengő ragyogásban.

Juhász Ferenc



A POLKA

Vizes, lucskos volt az ősz ezidén, az utcákon agyig járt a kerék a 
sárban, voltak sikátorok, melyekből ki se lehetett hajtani. Azok, akik sze
kérrel jártak, felkerültek messze a nagyutoára, s úgy néztek belé a sikátor 
szájába, mintha a pokol tornáca ott kezdődne. Mindössze Forrás István 
nem hitt se sárnak, se pokolnak, ő csak a Lét lovában hitt. Mert vagy van 
az embernek két lova, akkor pedig húzássá el ha kell a kapufelet, vagy 
pedig nincsen lova és ebben az esetben kikerülheti a gödröket, kottyanó- 
kat. Az ő sorsa immár örökre összeforrott a két lóval, a Polkával, meg 
az Almával. Két ló minden paraszti életnek az értelme, függetlenségének, 
anyagi jólétének a kútfeje Hat hold föld, meg két ló: olyan erős vár, 
amit nem tud megingatni semmi és senki. A demokrácia? Meg a kommu
nista Párt? Csak azok szavalnak ezekről, akiknek nincsen a földjükre 
két lovuk 1

— Nheee . . .  kcsi! — rántja meg a gyeplőt, s ezeket a csodálatos sza
vakat dünnyögi inkább a gégéjéből, mint a szájából s a két ló nekifor
dul a sikátornak. Szeme a hosszát méri, a nap rafekszik a sárra ott, ahol 
nincs mellette kerítés, s ezért úgy ragyog, mintha valami újfajta betonút 
volna.

— Kár vót behajtani, sógor! — kiáltja utána egy ember a járdáról, 
s néz a szekér után. Néz. Aztán a fejét csóválja.

De Forrás István úgy teszen, mintha nem hallaná. Fogja a gyeplőt, 
büszkén, derekát is kihúzza s most szeretné, ha látná ország-világ, hogy 
hajt ő által a sáron, ahol más elkerüli!

A két lónak felgörbül a háta, szinte beledől a hámba. Megiható, ahogy 
húznak, ahogy azoft igyekeznek, hogy a gazdájuk ne maradjon szégyenbe. 
A kotyogás, zakatolás elmaradt a szekér alól, olyan zajtalanul halad tova, 
mintha bárka volna s úszna egy tavon.

Éva riadozva markolja meg a szekéroldalt, s rémülten látja, ho
gyan közeledik egyre jobban a sár az aljdeszkához, öccse, Miska éli és 
élvezi az apja diadalát, ő is azt hiszi, hogy ez a két ló nem is dó, hanem 
sárkány, mi ezeknek ez a kis sár? Semmi. Ezt csinálják utánuk a gazdák!

Az aljdeszkát csakugyan majdnem eléri a sár, a két ló annál jobban 
húz, mennél mélyebb a sár. Forrás Istvánnak egyszerre gyorsabban kezd 
verni a szíve. A két ló szilajabban gyűri a sikátort, na még egy kicsit, 
na még egy kicsit, mindjárt túl leszünk a nehezén . . .  — suttogja Forrás 
István ijedtibe, s a gyeplőt szinte előre taszítja. Vagyis, azt szeretné, hogy 
most ez is másvalami volna. Rúd, vagy vas, amivel ültéből segítene a 
lovaknak húzni a szekeret.

Elhagyták a sikátor közepét, itt a legcsúnyább. Itt olyan gödör van, 
amit hiába töltenek fel szőrazidőben földdel tégladarabbal, kővel mi
kor elkezd esni az eső, eltűnik a töltés, s marad a sár. Forrás Istvánban 
úgy is, mint új gazdában, úgy is, mint részbeni régi gazdában itt, a gö
dör kellős közepén egy kicsit megingott a büszke függetdenség érzése. 
Egyszeriben a hat hold is valami bizonytalan masszává lett, a két lónak 
is annyi köze van a sárkányhoz, mint a kukorékolásnak az égzengéshez, 
a haja emelkedni kezd a sipka alatt és ész nélkül paskolja a lovakat 
Kiváltképpen a Polkát. Mert ő se különb paraszt, mint a többi. Azt a lovat 
üti, amelyek jobban húz.

Csakhogy az Almának meg éppen elég, ha a másikat ütik, nyög egyet, 
szívszaggatót, s inkább oldalt lép, mint előre.
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A Polka is kilép hirtelen a hígabb sárból, térdig belesüllyed az öreg 
sárba, mint valami lekvárba. A két ló bizonytalanul ténfereg ide, oda, és 
Forrás István kimeredt, rémült szemmel nézi az egyre szaporodó lyuka
kat az észvesztő sárban, s hallgatja, hogy cubog a lovak lába.

Miska elsápad. Évának a szeméből kibuggyan a könny, de a Forrás 
István szemét a szégyen égeti, nem más.

— Polka ne! Alma ne! Az Isten aszaljon meg rongydögöknek . . .  —- 
S az ostor úgy suhog a kezében, mint mint a fergeteges esőt hogy szokta a 
földre ereszteni a Mindenható.

A két ló tudja, hogy vagy kihúzzák gazdájukat, vagy másképpen 
elmúlik a világ, szinte beletérdelnek a sárba mint a bivaly. Az Alma 
egyre nagyobbakat nyög, és íme, túl vannak a nehezén! Egyre könnyeb
ben és könnyebben libben a szekér, végre csattogni kezd az első két kerék 
a Nagyutca kövén. De Éva hangosan sírt már ekkor, s Miskának is ned
ves a szeme. Csak az apjuk teszi magát, hogy mindez semmi, azért ló 
a ló, hogy húzza az igát, hátranéz, mint elhagyott volna valamit, de 
nem lát mást, csak azt, hogy az iménti ember, Sárközi sógor most is ott 
áll a sikiáiorszájában és csóválja a fejét.

— Csak nem rítok tán? Lovak ezek, nem kisasszonyok! — formed
a két gyerekre, de azért, legbelül, nincsen rendben valami. Vagy a lovak 
mégsem egészen olyan bizonyosak, vagy pedig ő nem jól csinált valamit, 
de mit? Amiért nem kerülte el a. sikátort? Hiszen, ha nem is most, de 
más is hajtott már ott ő előtte, mert valakik vágták a sikátort, nem ma
gától lett olyan, amilyen! Miért legyen ő gyengébb szekeresember mint 
más? . __

A két ló csak olyan, mint amikor befordult a szekér a sikátorba, a 
szekérnek sincs semmi baja, legfeljebb a kerekek olyanok, mint mikor 
szüreti bálkor befonják ezek a kutya fattyúk papirossal. Csakhogy most 
nem pirossal, meg fehérrel, hanem feketével. És persze, jó térdig fénylő 
sár a lovak lába. Milyen szépen megtakarította hajnalba pedig.

A nagy utcán szekerek mentek, ballagtak, meg gyalogosok, mindenki 
igyekszik kifelé a határra, míg ideje van hozzá. Forrás István úgy né
zett a szekeresekre, hogy lámcsak, milyen egyet gondoltunk mink gazdák. 
A gyalogosokra meg úgy, hogy úgy kell nektek. Előttetek van a nagy világ, 
miért nem keresitek meg a szerencséteket?

Bent, a faluban csak szemerkélt az eső, percenként ha lecseppent egy 
szem az ember kezefejére, ahogy tartja a gyeplőt, de kint a mezön köd 
volt, s úgy folyt keresztül a végtelen határban, mintha rettenetes nagy szi
tán szóródna által. Egyszeribe sötéten csillogott tőle a lovak szőre. Miska 
köhögött a kasban, elébb nyávogva, mint a kismacska, aztán vastagon, 
mint mikor a sikátoron szalad ríva befelé a csürhe. Éva nézte a végtelen 
homályt, s érezte, hogy milyen parányi pont az ember benne. Milyen 
kicsi az apja, a szekér és ezen túl pedig neki egyáltalán nem tetszik az 
egész lóhistória, ő  nem így gondolta, mikor a Polkát megkeresztelte a 
virágzó kökénybokrok alatt. Valami mást gondolt. Hogy ez életük ezután 
más lesz, tisztább lesz, emberségesebb lesz. S ehelyett. . .

Vadlibák húznak el a szekér felett, s a határban, az Ér tocsogóiban 
hallik, hogy egész sereg beszélget, gágog. Ahogy közelednek, zúgva fel 
röppen az egész, s szinte szelet kavar, ahogy átrepül a fejük felett.

— Mink Miskával szántunk, te meg jányom szedd fel azt a kis ré 
pát, — rendelkezik az apja, miközben az istrángot leveti, s ha nem sze
gy élné, markába fújna, mivel a hideg ködben meggémberedett.

Gazdának érezte már megint magát, sorstól és mindentől fűggetlen-
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nek, olyan szabadembernek, mint amilyen szabad parasztokat írtak és 
rajzollak felszabadulás előtt a kormánypárti miniszterek az újságokban 
és kalendáriumokban. Aki lesz-vesz, a lovat kifogja, vagy beiogja, ha 
akar, befordul a sikátorba, vagy kikerül a Nagyutcára, és ha kiér a ha
tárra, úgy veti ile az istrángot, ahogy neki tetszik.

— Pattanj csak Miska. Hozd csak ide a kisafát Miskai
Miska csörgeti a kisafát, Éva szoknyáját bontogatja a szekérdereká

ban kucorogva. Mióta szekerük van, nem kell ilyesmivel bemenni a kö- 
kénybokrokba. *

Nincsen holdnyi se szántatlan a tengeriföldből, a kolompírföldbe me- 
revül búza van. Már ütögeti is az orrát legnagyobb részbe. Jól sikerült 
a vetés. Pedig kézzel vetette. Igaz, hogy akkor se tudta, most se tudja, 
hogy vájjon egyenlően esett-é, vagyhogy . . .  velett-é bejé eleget egyálta
lán? Amit vetett, jól vetette, inert már kél, a többi aztán nem az ő dolga. 
Mindazonáltal csak sunyítva mer ránézni a vetésre, nem akarja egyszerre 
látni, csak apránként. Mert ha innen látja, úgy látja, mintha a kelés úgy 
lenne csak, darabokba, foltokba.

— Biztosan jobb volt ott a föld, — vigasztalja magát és az eke
szarvát megfogja —, szólj neki fiam, Polka ne!

A Polka nyomban nagyot lép, s az Alma horgasinát veri a kisafa, 
így fordulnak belé a tegnapi barázdába.

A barázda belévész a ködbe, darab szántással együtt, s ahogy halad
nak, azon módon nyílik ki belőle. Mintha nem is ők mennének, hanem 
a föld folyna ki alóluk. Miska csendesen, inkább magának fütyörészik, 
vinnyogva, majd kuncogva, mint a kiskutya, s az ostort oldalvást suhog
tatja. Az öreg gondolkozva baktat az eke után, nézi, hogy fordítja a föl
det a vas. Majd a csoroszlyát nézi, amint hegyével hasítja a tarlót az ekefő 
előtt, ahol valami nyom van, vagy valami okból hajlás van, vagy gödör 
van, ott elhagyja. Jó eke. Kitűnő eke. S közben néha a lovakra is sandít, 
mert mintha nem úgy húznának ezek máma, mint tegnap, vagy ő benne 
változott meg valami? Nem az az ember, aki? Kételkedik a kisgazdapárt
ban? Vagy egyáltalán . . .  kételkedik magában a kisgazdában? Még nem 
tudja, csak azt látja, hogy a két ló között valamiképpen elromlott a vi
szony. Eddig olyan szépen mentek párba, míg m ost. . .  a Polka nagyob
bakat lép, mint szokott, az Alma viszont ok nélkül is szaporázza.

— Alma ne! — mondja rekedten, s nem tehet róla, de megcsóválj;» 
a fejét.

Az Alma még apróbbat lép, ellenben a Polka rnegiramodik, s szinte 
csattog, úgy veri az Alma inát a kisafa.

Most vele érez a Polkával, lelkének minden érzésével, az mégse lehet, 
hogy egyedül húzza az ekét. . .  Felmarkol egy marék földet, s az Alma 
hátához vágja.

Most meg az Alma ugrik úgy meg, hogy a második barázdára szórja 
az eke a földet. így se jó. Sehogy se jó.

— Hó! ' ' . Iji.’ 1
A lovak megállnak, s Forrás István nagyon furcsa érzésekkel bab

rálja meg feje tetejét. S mintha tanácsot kérne, szeme keresi' Évát a 
ködben.

Éva rángatja fel a földből a burgondit, körülié végtelen nagy csencí 
és békesség, nem is lát semmit, csak az ásatlan burgondit egy darabon. 
Az apja szöszmötölése is csak úgy hallik ide, mintha puha faágakat rak
nának egymásra keresztbe-kasba. Vékonyabbat, vastagabbat. Olyan jó' 
egyedül lenni, s olyan jó a csend. Tegnap még gyermek volt, s gyermek -
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koTán gázolt által a történelem, szeme előtt lett az új falu, s új emberek 
ütik fel fejüket a faluban. Fogalmak születtek, miket soha nem hallott, 
s még most sem odahaza hallja, hanem egyebütt, az utcán, az ártézikút- 
nál, a boltban, a határon, náluk otthon, mintha megrekedt volna az idő. 
A lovak így, a lovak úgy, — itattad már a lovakat? Tettél már a rácsba 
éjtszakára pévát? Polka megint megivotl két vederrel! Az Alma ráhaj
totta a fejét a Polka hátára és úgy aludt, csak láttad volna! •— Hallja az 
ilyesmit unos-untalan, akkor fel se vette, de most. hogy egyedül van, 
nagyon szomorú. Tudja, hogy azért szomorú, de hogy pontosan miért, 
nem tudná megmondani.

A lovak hirtelen kibukkanak a ködből, jönnek, jönnek, hirtelen 
nagyra nőnek, aztán hirtelen eltűnnek megint. Az apja háta látszik még 
pillanatig, aztán az se. Semmi se. Csak a Miska fütyörészése hallik.

Hármával, négyével hordja karikára a felszedett burgondit, egyen
ként markolja meg a levelét, egyszer erre lódítja, egyszer arra, aztán fel
rántja. Könnyen megyen ez, s valami csodálatos érzés érezni és látni, hogy 
a holt földből hogy bukkan ki a burgondirépa, mint nagy, érett gyümölcs.

De itt van ez az egy, evvel nem bír
Próbálja így is, meg amúgy is. Azaz: kézzel is, meg lábbal is. Olyan 

szép nagy burgondi pedig, hogy lenne egy jó emelinlet. Cipője talpával 
próbálja kimozdítani, de csak a levele zúzódik össze, lia kézzel próbálja, 
meg se moccan. Melege van és tehetetlenül bámul a konok répára. De 
elképedve fordul meg, mert egy csizmatalp bukkan fel mögüle, s egy
szerűen csak kibillenti.

— Jaj, Sándor bácsi. . .  — mondja nevetgélve és azon van, hogy 
ne örüljön olyan nagyon. Minek is örülne? Érdekes. . .

— Sándor bácsi? — lép szorosan mellé a nagyobbik Katona-fiú —, 
hát jó. Ha bácsi vagyok, hát legyek bácsi. De elébb tisztázzunk valamit.

— Jó. Hát tisztázzunk.
— Hány éves vagy te? — s dohányt vészén ki a zsebből, meg papírt, 

avval babrál és összehúzott szemmel sandít Évára.
Éva örülni szeretne, nagyon örülni, de nem szabad neki az örömét 

megmutatni, hiszen, Katona Sándor komunista! így, kívülről nézve, éppen 
olyan azért, mint a többi, sőt, még különb is, mint a többi, de milyenek 
lehetnek ezek a komunista legények belől, ki tudhatja? ő  ezt nem tudja 
meglátni. Éppen úgy, mint éjiéi, sötétbe, hiába bámul valaki a kútba.

—■ Na? Nem mered megmondani?
— Én? Hogyne. Decemberben leszek tizennyolc.
— Szóval, tizennyolc, öregítsük magunkat, mert nekünk sietni kell. 

Tehát tizennyolc. Na már- m ost. . .  — de Katona Sándor is elhallgat. Mi 
értelme vájjon, hogy ő ezt most és éppen itt próbálgassa? Nézi Évát. 
amint áll előtte, két maszatos kis kezét leejtve, két nagyra nyílt szemét 
várakozón őrá emelve, milyen hirtelen lett nagylány ez a lány! Vagy 
nem hirtelen? S egyszerre megvilágosodik benne negyvenöt tavaszának 
minden zűrzavara s a nagy, békességes beszélgetések a virágzó kököny- 
bokrok mellett, a szalonnasütések, a rágyújtások, az akkori egész tavaszi 
hangulaf Éva kis csitri volt, de benne volt már a mai lány, mint ahogy 
a virág benne van a pattanó rügyekben.

— Persze, most Sándor bácsi nem mond egy szót se.
— Hát mit mondjak? Mondjam, hogy én huszonkilenc éves vagyok?
— Azt tudom úgyis, de . . .  azt mond ja meg, hogy . . .  miilyen az, ha 

valaki kommunista? — s várakozva néz Katona Sándorra, ujjait szét
nyitva, kötőjében egyenként törölgetve.
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— Heh ehe. . .  milyen kíváncsi! Hát nézzen meg engem, most itt 
vagyok!

— Magát, látom, de . . .
Tűnődik. Hol a fiút nézi, hol a. ködbe hallgatózik. A vadlibák megint 

az Ér tocsogóit lépik, persze nem látszanak, csak zenebonájuk hallik, a 
két ló bukkan fel mellettük, majd Miska, majd az öreg Forrás, de ennek 
is inkább a hátratolt sipkája. Éva most ezt nézi, míg el nem tűnnek 
megint. Miska most már dalol, közben hol egyik, hol a másik lovat 
szólongatja.

— Nem mindenkinek könnyű meglátni az emberben a kommunistái. 
De aki egyszer meglátja, az többet el nem felejtheti. .

Éva szinte mérges, feleselve mondja:
— De igenis, elfelejti. Ha akarja, hát elfelejti. Meid lássa, én tudom, 

mint ahogy akkor is tudtam, hogy maga kommunista és igenis elfelej
tem. Különben is . . . akkor még én kicsi voltam, gyermek voltam, az egy
általán nem számít, tudja? — s szembe néz a legénnyel, bátran, kihívón.

— Ez, látod, nem igaz, de mindegy. Úgy mondod, mintha valahol 
olvastad volna!

— Miért? Olyan nagy valami az, ha azok is olvasnak, akik nem 
kommunisták? Mink is olvasunk otthon, az^gész család, újságot, járatunk...

— Tudom. Az «Igazság»-ot járatjátok.
— Igen, a mi igazságunkat, kisgazdákét, tudja meg. — S úgy for

dul meg cipője sarkán, hogy mély lyukat fúr a puha földbe.
Katona Sándor elképedve nézi a lányt pillanatig, majd a ködben el

tűnt eke után hallgatózik, aztán minden további nélkül megkapja kötője 
bokrát, magához rántja, s fejét hátra hajtja. Nézi a szemét.

Éva pillanatig vergődik, aztán elengedi magát, ráborul a fiú mellére, 
sír keservesen.

A fiúnak kimondhatatlan érzések feszítik a mellét, egyre mélyebbre 
és mélyebbre szívja a levegőt, az ázott föld szagát, a köd szétfolyó ízét, 
a lány hajának szagát, de a fanyar répalevélnek zöld szagát is, és ez 
együtt olyan vadító. A régi fiú ölelte magához a lányt, de az új legény 
simítja meg a haját, puhán.

— Gyermek . . .  — elengedi s odébb áll.
— Nekem mondja meg, magyarázza meg! . . .  — küszködik Éva to

vább is a sírással és a fiú után lép, makacsul.
A fiú gondolkozva túrja széjjel csizmája ori’ával a tegnapi fülledi: 

répalevelet, majd kézzel csomóra dobálja, a vizesét elszórja, aztán meg
fogja az Éva kezét, leülteti s maga is leül mellé. Pillanatig a ködbe bá
mul, ami. sietve, iramodva folyik által a határon, mint valami füst, s 
délen vibrálni kezd időn. ködön át a nap korongja. A vadlibák nyug
talankodnak, valaki távol káromkodik, tehénfogatával veszekedik, az 
öreg itt baktat el megint az ekével visszafelé. Éppen csak erre tekint, az
tán leüti a fejét megint, s csóválja. Valami nem tetszik neki nyilván. 
Miska is úgv in^eszti a szemét, majd kiapad. Éva térdére hajtja a fejét, 
úgy néz fel a fiúra.

—- Szóval . . .  annyi minden! szeretnél tudni egyszerre. Te mondd el, 
hogy mitől félsz, mi bánt. mit nem látsz tisztán?

— Én? Ha otthon vagyok . . . egész más a világ, mintha veled va
gyok. Vagvis . . .  — elpirul nagyon . . .  — ha Sándor bácsival vagyok . . .

— Jobb neked, ha így mondod?
— Nem. ,

Nohát. . .  «
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— Szóval. . .  ha veled vagyok, neked hiszek, ha otthon vagyok, azok- 
nak hiszek. Édesapáméba! igazolja a pap a templomban, őket igazolja a 
közvetlen szomszédunk, ha lefekszem este, most is imádkoznom kell, 
mint gyermekkoromban, és én úgy szerettem imádkozni.

— S most? '
— Most nem. Nem tudok hinni abban, amit mondok.
— Hát akkor ne mondd. Ott kezdődik az ember, ahol azt mondja, 

ami a szívéből jön.
■— De az apám! Meg az anyám! Hát nem érted?
— Azért van ez csupán, mert ma még ők jelentik számodra a vilá

got. Ha hozzám jössz, akkor majd én jelentem.
— Csak látnálak! Ismernélek! Ismerném a te vallásod, a te istened, 

a te hited, de nem ismerem. . .  — Fejét térde közé rejti, csendesen sír- 
dogál.

A fiú szívéről leszalad a vér. Egyszerre érzi tisztán és világosan, hogy 
az Éva vívódása nem egy akármelyik parasztlánynak a vívódása. Nyil
ván úgy van, hogy megannyi korabeli lány töpreng, gondolkodik, této
vázik, mintha valami küszöbön állna, egyik felől a teljesen ismeretlen 
szoba, másik felől az ismert, a régiben nem maradhat, feltétlenül át kell 
lépnie az újba. Ez az, a lépéá^ Nem tudják rászánni magukat a lépésre. 
De az Éva töprengése több, súlyosabb, mint ahogy Éva is több és súlyo
sabb a falu többi lányainál. Ha ez egyszer átlép a küszöbön, nem áll meg 
az új szobában, az új forma legalsó fokán, hanem széli, száll a magas
ságba, mint a sas. És akkor pedig mindörökre elszáll tőle is. Mert ő, röp
tében követni nem tudja.

— Az új istent még nem ismered, tehát hinni sem tudsz benne. A 
régi Istent pedig már megtagadtad, ahhoz se tudsz többé visszatérni. Nem 
egyedül vagy így a világban, de megtalálod új hitedet, új istenedet ha
marosan. Ez egészen bizonyos. Mint ahogy az is bizonyos. . .  — Elhallgat. 
Nagyon, nagyon szomorú lesz hirtelen, s ha akarja, ha nem, de számba 
veszi összes eddigi dolgait, a pártmunkát, a szemináriumot, még azt is. 
hogy a megyei titkárság egyéves tanfolyamot emleget. Olyan kicsik ezek. 
olyan színtelenek, fakók. Még az se elég már, hogy a lány váratlanul az ö 
ölébe hajtja a fejét, és az is, mint ő, nézi a nap előtt elsuhanó köd- 
foltokat.

—• Kislánykoromban . .. úgy szerettem a villámlásokat. . .  — mondja 
Éva egyszerre váratlanul és a fiú úgy érzi, hogy egy rakás kő benne a 
lélek, s Éva most tett fel megint egyet a tetejére.

Egyszerre látja a régi, nagyon régi, elsüllyedt nyári viharokat, a va
kító fényességben kinyílt égalját, hallja az égzengést és érzi bőrén az eső 
melegét. Megdöbbenve néz a lány szemébe. Úszó könnye nem más. mint 
drágagyöngy, amit ő elég oktalanul a tóba ejtett.

— Eilvész valakinek a lova, hél — mordul rájuk az öreg Forrás az 
eke mögül, s olyan nagyot lép, lenne jó félölnyi.

A két fiatal sután összenevet, aztán Éva felugrik. Megyen a répához, 
megfog egyet így, egy másikat amúgy, s egyszerre rántja fel mindkettőt. 
A fiú is feláll, nadrágjáról leveri a rátapadt répalevelet, moszatot, aztán 
szó nélkül odamegy a répa szélébe, rángatja, szórja a nélkül, hogy fel
nézne, vagy hogy felegyenesedne.

Az öreg megnyugodva tekintget hátra, aztán felmarkol egy marék
nyi földet, de most Miskához vágja, nem a lóhoz, mert Miska a biztatást 
nagyon hanyagolja. A föld úgy szórédik rá a Miska réklijére, mint az
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ostorcsapás, csak persze, nem olyan csípősen és csudálatos, hiába, Miska 
érzi, mégis a Polka ugrik meg tőle.

Ez az, hogy a Polka megugrik.
Azt jelenti ez, hogy egyre romlik a viszony a lovak közt, meg Forrás. 

István közt. Hol egyiknek a hámfája marad el, hol a másiknak. Úgy 
billeg ez a két hamra, mint a mérleg nyelve a Szűz kezében a kalendá- 
ri ómban.

— A Polkát szólítsd te ! . . .  — rikkant a fiára. Pedig tudja, hogy 
mindez hiába. Úgy kellene a Polkát szólítani, hogy az Alma értsen róla. 
Vagyis, hogy van hát ez az egész, tudja a jónyavalya. . .  s iszonyodva 
nézi a hámfát, a lovakat, most, mintha megnyugodna. Mintha a lovak 
közt az egyetértés helyrebillent volna. (A Szűz a kalendáriomlxm elége
detten dörzsölheti össze a kezét.)

Kerülnek egyet, még egyet, úgy látszott, hogy nem is flesz itt már 
semmi baj. Miska vidáman teszi a kötelességét, az ostort suhogtatja, hol 
az egyik lovat szólítja, hol a másik lovat, s közben jár a szeme össze
vissza, Éva már ássa a répát, még az a Katona-fiú is segít neki, az a 
kommunista, szóval, él. lobog benne a való világ. A nap gyéren síit a köd 
alatt s a köd felett, az ázott föld, fű, gaz, szomorkodik a gyenge napsütés
ben, egy tarka toll kavarog a magasságban, varjúsereg lepi el hirtelen a 
szántást, szótlanul, mint a gyász és ekkor történt meg az első baj.

Az öreg az ázott kórókat, gazokat, kései, idétlen kis virágokat néze
gette éppen, ahogy elhaladt mellette, ő is olyanformán érezte, hogy úgy 
el van ázva a teste, a lelke, mint a pacal. Nagyon sóhajtott. És csaknem 
rábukott az ekére. Mert látván látta, hogy a Polkának meg van görbülve 
a gerince!

Nem felfelé, mint általában húzás közben a rossz lovaké, hanem 
oldalvást. De még így se úgy görbe, hogy szabályosan, mint a kifli, vagy 
az újhold, hanem csak úgy, hogy a hátulja görbült le a többitől. Az 
eleje a nyakánál egy parányit hajlik el mindössze, a háta közepétől aztán 
szinte kunkorodik, mint a giliszta. Ami még megjárta volna, de ígv nem 
fér meg a barázdáján! Pedig váltig erőlködik szegény, a lábait próbálja 
takarosán rakosgatni, de a hátulja minduntalan széjjelcsúszik, mint a 
rosszul kötött kéve, s a balhátsó lábával próbálja magát a szántásba 
támaszkodva összetartani. S ezért úgy megyen, mintha egy kicsit tán
colna, mint csikókorában. Éppen csak hogy a feje kókkad egyre lejjebb 
és lejjebb.

— Kegyelmes Isten! — iszonyodik meg az öreg és még feljebb taszítja 
sipkáját.

A Polka mást értett nyilván, mert egyszerűen megállít. Fejét felfelé 
kapkodta, feljebb, még feljebb, két füle egyenesen áll, szinte hegyesen, 
s a gerince ekkor kiegyenesedett. De utána nyomban leejtette a hasát, 
minha valamitől megnndorodott volna.

Az Alma jó fél lóhosszal előrébb állt meg, s csak álil. Mintha semmi 
köze se lenne az egészhez.

— Polka ne! — kiált éktelenül nagyot az öreg ijedtibe s az esztikét 
felemeli, a Polkát fenyegeti. Az Alma nekiiramodik azon nyomban, a 
Polka is meglódul végre, de immár nyilvánvaló, hogy nem az er^'e viszi 
előbbre, hanem a neheze. — Ne okoskodj! . . .  — mondja megkönnyebülve 
az öreg és valamelyest megnyugodva nézte a barázda fenekét, ahogy az 
eke szaggatta el a gyökereket, s hasonlókat. De alig mentek néhány öl
nyit, a Polka egyszerre mind a négy lábával lépett kj a barázdából és 
megint megállt. Aztán hátra fordult.
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De nem a tájat nézte, vagy a gazdáját, hanem a saját hátulját. Tudja, 
hogy ez immár nem az övé, mert nem rendelkezik véle!

— Poika ne! Hogy az Isten sz; rasszon mt:g . . . — emelgeti az öreg 
az eszükét rémülten, iszonyodva, mert azt is tudja hirtelen, hogy vége 
van immár mindennek. Összeomlott körülte az áhított és elért világrend. 
Nincsen immár többé a világon független kisgazda, mert minden más 
egyébnél hatalmasabb erővel tartja a markában az embert a lova, ami, 
idővel megvénül, megrokkan, bármilyen táncos csikó is volt valaha. Hite, 
magatartása olyan szilárd volt eddig, mint a kőfal, és tessék. Vége van 
menthetetlenül. Talán, ha a Polka elébb maga helyett egy csikót nevelt 
volna . .. mint az ember, hogy neveli fel maga helyett a gyermekét. . .  de 
a Polkának már nem lesz csikaja. Az Alma meg . éréit.

— Idesapám! Lement a kutya a fődrül! — zeng a kiáltás messziről, 
két dűlő hosszából, valamelyik kisfattyú ismerkedik az,őszi határ titkai
val. De Forrás István félelmes dolgot sejdít e kiáltásban. Sorsot, f yelmez- 
tetést. Ha nem embereli meg magát most. azonnal a Polka, úgy vége van 
itt mindennek.

— Teíezabáltad magadat, úgy-i? — méltatlankodik és az eszükét 
hozzá vágj a.

A Polka behúzza a hátulját, de nem megyen előre. E helyett hátra
néz. Mintha azt kérdezné, hogy ugyan mivel zabálta magát tele? Vadzab
bal, pipaszúrkálóval, cigánybúzával? Fejéti ink bb előre hajítja, mint 
kapja, s az ekét megrántja. Ekkor térdreereszkedik az eleiével, nyög 
egyet és minden további nélkül oldalára fekszik. Négy lábát kinyújtja 
messze a szántásra.

Az Alma mit tehet mást, kilép az istrángból. Megszagolja a Polka 
horpaszát és belebámul az égbe egykedvűn.

Miska kerekre nyílt szemmel nézi az egészet, az öreg megint előszedi 
egyetlen tudományát, a káromkodást:

— Hínyje . . .  hogy az az én jó Istenem aszaljon meg. . .  — s titkon 
a vak égre sandít. Oszlopos tagja az evangélizációs mozgalomnak, s most 
lesi, hogy a káromkodásért nem vágja-é felbe az a Valaki, akinek nevé
ben olyan elszántan evangélizál a pap mellett? Olyan a természete, hogy 
hajlamos a káromkodásra, mert ha nem káromkodhatna, megenné a fene 
a szegényembert minden evangélizál ása mellett. E^ért olyan furcsa károm
kodásokat talált ki saját használatára, mint amilyeneket már most elmon
dott, meg aztán, hogy: «Az ég szíjjá fel, az Isten lova, a Krisztus kutyája
a hasonlók. Még akkor is. mikor szája az Ö nevét kimondja, a szíve másra 
gondol, farkasra, kútágosra, mert mit tehet róla az ember, ha olyan tehe 
tétlennek született, mint a kutya?

Na de. akárhogy is van, itt van a Polka, itt fekszik a Polka.
— Polka ne! — rángatja a kötőféket Miska rímánkodva, és szégyen 

ide, szégyen oda, tizenhárom esztendeje dacára, elkezdi a vívást. Rí ke
gyetlenül. Az öreg didergő szájszéllel veti le az istrángot, a Polka felüti 
fejét, de visszaejü megint.

Ködfelleg borult a nap elé, pillanatig még látszik, birkózik, aztán 
szétterül a homály az őszi határon. Látszik, hogy a falu felett már köd 
gomolyog, de idébb is, jön erre délről, mintha iába volna. A vadlibák a 
táj különböző irányából erre húznak, gágognak, kiabálnak, a köd elérte 
az Ér partját, felette kavarog, aztán lassan, lomhán lefordul a szántásra.

—  Polka ne! — rikácsol az öreg Forrás rekedten, s a Polka oldalát 
az istráng görcsével veri. Az úgy dühben, mint az üreshordó, de meg nem 
mozdul. Ekkor megáll mellettük Éva, meg Sándor.
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Nem mondanak semmit, csak állnak és néznek. Az öreg magyaráz
kodva fordul hozzájuk:

— Egy kicsit hadd pihenjen, aztán . . .
Évának önkéntelenül is összekulesolódik a keze, mint ezt az anyjá

tól látta, ha egy csirkéje megdöglött, vagy egy süldő fordult fel a szalma 
tövébe. Szája is megrándul, imádkozásra, de gyötrelmesen szorítja valami 
a szívét, nevetséges. Az oldalán fekvő Polka közt, meg az esetleges imád
kozás iközt olyan mérhetetlen a távolság, hogy ésszel fel sem fogható. 
Vasért, amit a rozsda megevett, lóért, amit az idő elnyűtt, lehet úgy imád
kozni, hogy megint vas legyen, meg ló legyen?

Nem, ezt nem lehet. De akkor mit lehet? — S várakozva néz a fiúra. 
De az nem szól, nézi a Polkát, mintha az valami érdekes látványosság 
volna, s a szája mintha egy kicsit gúnyosan mosolyogna.

Egy ember bukkan fel a ködből, lihegve és bukdácsolva, Máté Ger
gely ez, ide nyúlik véggel a földje a dűlő túlfelén. Bátor ember, de most 
mtred a szeme és a foga vacog.

— Jó napot? — kérdezi inkább, mint mondja és azonnal általlép 
a Polka nyakán, két karját alányujtva, próbálja felemelni, pedig tudja, 
hogy nem bírja. De szerinte muszáj véle valamit csinálni. — Nincs nehe
zebb a döglött lúnál c id ri. . .  cidri . . . cidri . . .  — Utóbbit nem ő mondja, 
hanem a foga. S hogy ezt eltitkolja, a levegőt befelé szíjjá.

— Döglött? Nem döglött ez, csak huncut! Polka ne! Hogy az Isten 
tegyen a villahajtórúdba! — Védelmezi a Polka éleiét az öreg Forrás s 
belérúg a szügyébe. De gyenge az ember, s nagydarab a ló, kevés híjjá, 
hogy hátra nem vágódik.

— Nincs ezzel mit csinálni hájjá kend, hanem itthagyni. Vagy haza
megy, vagy a fene megeszi, — véli Máté Gergély és a markába köp. Az
tán mást gondol, hirtelen hátrább lépeget, aztán két karját kitárja, mintha 
szárnya volna, és úgy rugtat néki a Polkának, ordítva.

De ez se használ. Semmi se használ. Csakhogy, ügyes ember ez a 
Gergély. Nem hiába, hogy a frontról is hazajött. (Bolondnak tetette 
magát.) Megfogja a Polka farkát, tőbe, két marékkai csavarja egyszer erre. 
aztán arra. S közben a fogát vicsorítja.

A Polka hátranéz egyszer, hátranéz kétszer, aztán előrelöki ma
gát, vergődik, sokára feltérdel az elejével. Csak a hátulját nem bírja.

— Most, most! Ide csak azt az ostort! —• kiabál Máté Gergély és úgy 
üti a lovat, mint a fát. De nem az ostorral, hanem a nyelével. Egy puk
kanás az oldalán, egy nyögés valahol bent (azt mégse lehet mondani, hogy 
a lélekben), a Polka mindannyiszor felkapja a fejét, mintha az ütéseket 
számolná. Egyszer aztán megúnja az egészet és feláll. De nem a baráz
dába, hanem két lábbal a barázdán innen, két lábbal a barázdán túl. S 
úgy reszket, mint a nyárfalevél.

Senki nem szól semmit, nézik a Polkái mindannyian.
Forrás István azt hiszi, hogy helyére billent megint a világ, minden 

úgy megyen, mint eddig ment. ő  hűséges tagja marad a kisgazdapárt
nak, segít a papnak evangélizálni a falut, a két lóval szánt, vet s fuvaro
zik egyéb idejében.

— Gyere csak Sándor, egy cseppet! — mondja Éva csendesen a le
génynek, s megindul a nyári árpatarlón lassan, lehajtott fejjel. Nem néz 
hátra, mert hiszen bizonyosan tudja, hogy Katona Sándor azonnal mellé 
lép, ránéz, majd avval a tiszta, különösen tiszta szemével, s ő kérdez, 
s az válaszol az élete eddig feltett kérdéseire.

Szabó Pál



JELSZAVAK ÉS TÉNYEK

POLITIKAI VITA AZ ATOMOK KÖRÜL

Francis Perrin, a Collége de France tanára, május utolsó napjaiban 
előadást tartott a Francia Filozófiai Társaságban az «alapvető tudomá
nyos determinizmus elvetése» címen. A legkevésbbé beavatottak körében 
is aligha akad valaki, aki ne hallott volna arról az éktelen reklámhadjá
ratról, melyet a reakciós és kispolgári ideológia hirdetői — a hittudósok
tól a triforszistákig — indítottak, még 1927-ben néhány nagy fizikus és 
az elméleti fizika számos nagy és kis kolomposának aktív részvételével, 
az állítólagos atom-«indeterminizmus» érdekében. Bizonyos, hogy Fran
cis Perrin semmi újat se hozott a vitába azon a durva filozófiai és poli
tikai rágalmán kívül, melyet így fogalmazott meg: a «materialista dialek
tika» kívülről igyekszik rákényszeríteni a tudományra a «laplace-féle me
chanisztikus determinizmus”-t (epifenomenisztikus eredménnyel!) és, 
hogy éppen ezért úgy támaszkodik flhatalmas anyagi erőire“, mint a 
középkori egyház máglyáira.

A túlságosan durva filozófiai tévedésnek, melyet könnyű lett volna 
tüstént szerzője ellen fordítani, megvolt az az előnye, hogy rögtön az első 
pillanatban felfedte előttünk a fizikai «indeterminizmus» valóságos ér
telmét* ideológiai fegyver ez a munkásosztály történelmi felemelkedése 
ellen.

Ha áttanulmányozzuk a fizikai «indeterminizmus»-ról kiadott bőséges 
irodalmat, ha a gondolat zavarosságából és naivitásából, amely gyakran 
tudatos keresettség alá rejtőzik, megkíséreljük kihámozni, a maga való
ságában, az „indeterminizmus“ tételét, a következőkre bukkanunk.

A «determinizmus» mindig metafizikai értelemben vett fogalom: min
dig a «mindenség egy jelen állapota» mely teljességében «benne foglalta
tik» a «megelőző» állapot-ban; jövő, mely teljességében «benne foglalta
tik» a múltban és így tovább. Más szóval, enyhébb formája a régi hittu
dományi fatalizmusnak. A csillagász Eddington jellemzően választotta a 
«determinizmus» szó meghatározására az arab költő, Omar Khayam versét:

„És a teremtés első reggele megmutatta, 
amit az ítélet napjának hajnala mutatni fog“.

Ezzel a metafizikai tétellel az „indeterminizmus“ követői egy össze
függéstelen, kaotikus, a véletlen anarchiájának teljesen kiszolgáltatott 
világot helyeznek szembe. És ugyanúgy, ahogy Laplace, korának leg- 
előrehaladottabb fizikai elméletére, az Ég mechanikájára kívánt ala
pozni egy metafizikai determinizmust, úgy a tudomány eme modern 
anarchistái az atomfizikára kívánnak támaszkodni, pontosabban a kanti 
mechanika egyik ágára. Abból a tényből, hogy egyetlen atomtestecske 
mozgása, egy elektroné, pl., ha egy az atom méreteinek megfelelő térben
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történik, rendkívüli bonyolultságában részlegesen, viszonylagosan, a vélet
len jellegét mutatja, azt a következtetést vonják le előbb, hogy ez a 
mozgás lényegében határozatlan és minden objektív törvény alól mentes. 
Később hozzáteszik, hogy az atom alkotja „a dolgok szubsztanciájának 
titkát“ (Jeans)) a „valóság legvégső titokzatos szérumát“ (L. de Broglie), 
az „alapvető valóságot“ (F. Perrin) —, ami nem más, mint a régi mécha- 
nizmus maradványa, mely az anyagot kimeríthetetlennek tartotta és a 
tudományról feltételezte, hogy „befejezett“, mintha az élőlény vagy a 
ködfolt kevésbbé alapvető valóság lenne, mint az atom! És mindebből 
könnyen megállapítják, hogy a természet, lényegében, anarchisztikus.

De, lehetséges lenne vájjon teljességében tagadni a természeti tör
vények létezését, melyekre egész gyakorlati életünk épül, annyira fej
lett, modern technikával együtt? Bizonyosan nem. Hogyan birkóz
nak meg vájjon az „indeterministák“ ezzel a nehézséggel?

Egyesek Kant meséjét veszik elő. Hallgassák meg Bertrand Russell• 
„Lehetséges, hogy a külvilág csak illúzió, de van, és rövid, gyors, 

véletlen események alkotják. Rend, egység, folytonosság: megannyi em
beri találmány, melyek nem igazabbak az enciklopédiák katalógusainál 
De megtörténhetik, hogy az emberi találmányok olyan hatalmas szerepet 
játszanak emberi világunkban, hogy mindennapi életünkben könnyen 
elhitetjük, hogy egy kaotikus világba süllyedtünk.“

Hallgasuk meg G. Bachelardt, akinek Kant nem a königsbergi ma
gános gondolkodó többé, hanem egy Burnham típusú mérnök: „a ter
mészet rendje az a rend, amit technikailag viszünk be a természetbe.“ 

Filozófusok, idealisták ezek. A „kantianus“ filozófusok, mint Louis 
de Broglie szerint: a fizikai törvények csak látszatok, mint ahogy az 
ég kéknek látszik, de nem az, a fizikai rend csak érzékelt tulajdonság, 
mely az atom-állapotban, ahol már káosz uralkodik, szertefoszlik. Ez a 
tétel, vagyis az atom-káosz tétele már Auguste Comtenak is kedvence 
volt. „A mi korunk, vallja be ártatlanul Bertrand Russel, nagyszámú 
találmánnyal és felfedezéssel gazdagodott, de a filozófia terén sokkal 
ehnaradottabbak vagyunk, mintsem képzelnék!“ Végeredményben tehát, 
ha új szavakkal is, ismét a régi reakciós polgári filozófiát prédikálják.

A „látszólagos determinizmus“ és a „valóságos indeterminizmus“ 
tétele azonban tudományosan is megkíséreli megvetni alapjait a „sta
tisztikai törvényinek a fizikában való alkalmazása segítségével. Abból 
kiindulva, hogy az anyag minden töredéke atomok megszámlálhatatlan 
sokaságának „néptömegére“ bomlik, bizonygatják, hogy a fizikai tör
vények statisztikai természetűek. Ezek után az effajta »törvényeket meg
fosztják szükségszerűségi jellegüktől és áltörvényeket csinálnak belőlük. 
Miért? A következő okból: minthogy az összeségre vonatkoznak, lénye
gében meghatározatlanul, szabadon hagyják az egyedet. így Mariotte tör
vénye csak egy légnemű test számtalan molekulájának összeségét kor
mányozná és minden molekulának külön-külön teljes szabadságot adna. 
Ugyanilyen hasonlóságot von le Louis de Broglie: „az öngyilkosság sta
tisztikai törvényének állandósága nem gátol meg bennünket, hogy el
higgyük, hogy az emberek szabadon választhatnak az öngyilkosság el
követése, vagy el nem követése között.“

Kérem az olvasót, figyelje meg jól azokat a fizikai és társadalmi 
törvények közötti összehasonlításokat, melyek olyan gyakoriak a fizi
kusok írásaiban és ne tévessze szem elől állandó célzásaikat a „szabad 
akaratara, minthogy ez is felfedi előttünk, hogy ebben a vitában poli
tikai kérdésről van szó. Kölcsönös összefüggésbe hozni a kollektiven
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vett egyedeket a nélkül, hogy mechanikusan, egyenként összefűznénk 
őket, vájjon nem ez-e valójában az a fejlődés, alapvető értelmében véve, 
a társadalmi törvények, a történelmi törvények lényege?

Az effajta összehasonlítások különben nem törvényellenesek, éppen 
ellenkezőleg. Amikor Maxwell és Boltzmann bevezették a fizikába a sta 
tisztikát, tételeiket már teljesen kidolgozva találták Laplace és Gauss 
műveiben, melyekben komoly helyet kapott a társadalmi statisztika. 
Ugyanígy van ez Cournotnál és de Quételetnél, akik kizárólag ezzel fog 
lalkoztak. A művelt közönségnek gyakran fogalma sincs róla, hogy amíg 
a szerencsejátékokról szóló matematikai gondolatoknak szerepük volt «; 
születések arányszámában és a valószínüségszámítás felállításában, addig 
a statisztika, a statisztikai törvény fogalmával együtt főképpen a gazda
ság és társadalomtudományokból eredt és a biztosítás gyakorlatával egy- 
időben született Angliában és Német-Alföldön a XVIII. században. Hogy 
a társadalmi törvények és a fizikai atomi kollektivitásnak törvényei közöli 
bizonyos analógiát lehet kimutatni, még jobban bizonyítja a természet 
dialektikus egységét.

De lehetséges-e vájjon, hogy egy kollektív törvény ne vonatkozzék 
az egyedre is? Vizsgáljuk meg, hogy ez mit jelent: egy légnemű test mo 
lekuláinak mozgása enyhe nyomás alatt rendellenes, véletlenszerű lesz 
Vagyis: két egymástól távolfekvő molekula tulajdonságai (gyorsaságuk 
pl.) különbözők és minden közös, közvetlen kapcsolatot nélkiilöznek. 
Figyeljiik meg azonban a molekulákat összeségiikben a helyett, hogy 
kettesével néznénk őket. Ugyanabban az edényben, ugyanabban a légkör 
ben, kölcsönösen befolyásolva egymást, összetartozni látszanak minden 
alkalommal, valahányszor egymáshoz közelednek és ez az összetartás, 
ez az egymástól való függés az, amit a statisztikai törvény, pl. Mariotte 
törvénye kifejez és ez a törvény éppen olyan szükséges, éppen olyan tár
gyilagos és a használatban éppen olyan pontosan bevált, mint bármelyik 
más törvény. Sűrítsük össze hirtelen a légnemű testet: izzásnak indul, 
ami a molekuláris világban a következő változást" hozza: :— a molekulák 
összeségének középsebessége emelkedik. Hogy a középsebesség növeked
jék szükséges, hogy egyes molekulák — nem mind és nem mind egyfor
mán, de a többség — meggyorsítják sebességüket a dugattyú nyomásá
nak hatása alatt. Ugyanígy a szocializmus megteremtése csökkenteni 
fogja a gyakori öngyilkossági statisztikát: szükségszerűen, az egyedek, 
akik a kapitalizmusban öngyilkosok lettek volna, nem követnek el többé 
öngyilkosságot. Kivel akarják hát elhitetni, hogy egyes elemek nincsenek 
alávetve egy kollektív törvénynek?

Ugyanígy, ha feltételezzük a kollektív állapotot, akad-e orvos, aki 
azt állítaná, hogy nem lehet hatni egy öngyilkossági pszichózisra bioló
giai, családi stb. körülmények befolyásával. . .? Akad-e fizikus, aki kitar
tana az állítás mellett, hogy az egyes molekulákat nem befolyásolhatják 
helyi változások, pl. a fénytestecskék felszívása?

A véletlen valóban objektíve létezik a természetben. Ez a véletlen 
azonban csak relatív, vagyis egy közvetlen kapcsolat hiányának ered 
ménye. A dolgok és közvetítő elemei szélesebb, többrétű látása, előbb- 
utóbb felfedi a kölcsönös egymástól való függés, az összetartozás való
ságát, mely az egyetlen abszolutum.

A dialektikus törvények nemismerése, a véletlen és a természet nél
külözhetetlen törvényeinek nemismerése vitt el odáig több fizikust, hogy 
előbb metafizikailag helyezzen szembe ezzel a valósággal egy abszotűl 
„determinizmus“-t és a természeti jelenségek totális véletlen találkozá-
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sát, majd, hogy az egyik végletből a másikba essék. A mechanika, és még 
általánosabban a klasszikus fizika törvényei nem voltak túlságosan szi
gorúak, legfeljebb a matematikai tételek megfogalmazásában, melyeket, 
minthogy az ismeretek relativitásának valóságát nélkülözték, magának 
a valóságnak képzelték a mechanisztikus álláspont hívei. A csillagászat 
mégse jósolta meg soha előre az égi jelenségeket, legfeljebb dicsekedett 
azok megjóslásával és a napfogyatkozások rendszerint több másodperc
cel lekéstek a csillagvizsgálók által megjelölt rendez-vousról. Ez termé
szetes is, minthogy minden fizikus tudja, hogy a gyakorlati alkalmazás 
fokán a kísérlet csak hozzávetőleges és így a fizikai törvények is azok, * 
mert a természeti jelenségek szüntelen áramlása közben a jelenségek 
egy parányából szűri le őket, míg a mindenség többi része, magárahagyot- 
tan, kilengésekben és véletlen hullámzásokban nyilvánul meg. Minden fizi
kus liszt ban van vele, hogy egy méréssorozat, melynek egységei annyira 
hasonlóak, amennyire csak technikailag lehetséges, mindig csak megköze
lítőleg hasonló, de különböző számokat hoz létre és így a két-két mérés 
között adódó kapcsolatok véletlenszerűnek tűnnek. Ezeknek a számoknak 
az összeségéből tanított meg bennünket Gauss a „valószínűség“ törvényei
nek alkalmazására, — arra, hogy a nagy fizikai állandók — pl. fény gyor
sasága — csak statisztikai módszerrel, százszoros kiértékelés után mér
hetők le. És a véletlen, a nem statisztikai törvényeken belül, mint ami
lyen pl. az Ég mechanikája, ugyancsak a fent említett valószínűségek 
törvényének elvét igazolja. Ez mutatja azt is, hogy minden fizikai tör
vény a valóságban egyetlen formában, kollektive nyilatkozik meg és 
elismer egy bizonyos véletlent az egyéni megnyilvánulásokban, melyeket 
a „statisztika“ vagy a „valószínűség“ szavak fejeznek ki. Pontosan meg 
kellene magyarázni, a zavarok elkerülése érdekében, hogy milyen fajta 
kollektivitásról van szó itt. A Föld és a Hold közötti kölcsönös gravitá
ciós akcióban például a kollektivitás azokban a véletlen parányi kilen
gésekben jelentkezik, melyekről éppen beszéltem és nem az atomokban, 
melyek a két bolygót alkotják, minthogy a törvény nem az atomokat köti 
egybe, hanem a szervesen, rendszeresen felépített bolygókat: csak a 
mechanisztikus rövidlátás, mely nem képes észrevenni a minőségi ugrá
sokat, amilyeneket az atomok és a csillagok között észlelünk, képes 
hasonló zavarhoz vezetni. A ritkított légnemű test molekuláinál és egy 
kristálytest atomjainak esetében ugyancsak domináló egyéni kölcsön
hatásokra bukkanunk. Planck egy másik lényeges különbségre hívta fel 
a figyelmet a statisztikai és a dinamikai elem fejlődése között: az utóbbi 
kétirányú (inga), az előbbi egyirányú (a hő, mely egy meleg testről egy 
hidegre megy át).

Éppen olyan helytelen lenne leszűrni ebből, hogy minden fizikai tör
vény kizárólagosan statisztikai jelleget mutat, mint teljes szigorúsággal 
hinni benne. Azt mondani, hogy egy dominálóan „statisztikai“ jellegű tör
vény elismerheti az individuális elem abszolút véletlenszerű jeliegét, tiszta 
misztifikáció. Csakis egy dekadens tudomány elégedhet meg ilyen együgyű 
és fantasztikus teóriákkal.

Miután a terepet így előkészítettük, talán megkísérelhetjük ponto
san felvetni az atomfizika problémáit.

Két előzetes megjegyzést:
Azt állítani, hogy az atomvilágot nem kormányozzák objektív tör

vények, képtelen állításnak tetszik az atomok századában! Az alchimis- 
ták régi álmának megvalósítása: az elemek átváltozása, a rádióaktív tes
tek mesterséges előállításával; a nehézércekben rejlő hallatlan energia
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felszabadítása; az olyan nagy finomságú technikai megfigyelöeszközök 
gyártása, melyek megengedik, hogy már nem a hatalmas atomcsoporto
sulásokat tanulmányozzuk, mint a klasszikus fizikában, hanem egy kü
lönálló atomtestescske mozgását és két, vagy más kétegységű atomtes- 
tecske kapcsolatát és kölcsönös változásait; az atomenergia közeli ipari 
felhasználása; a mesterséges kisugárzások felhasználása az orvostudo
mányban; a bombák, mellyel az amerikai háborús uszítok az emberi
séget fenyegetik; a technika uralma az atomvilágon, — már magában el
árulja a csalást, minthogy természetszerűen feltételezi az állandó és 
állandóan újra létrehozható kapcsolatok létezését és az anyagi atomikus- 
átváltozás törvényének létezését.

Egy másik jel, mely gyanússá teszi az „indeterminizmus“ állítóla
gos tudományos alapját, az az egyenetlenség, mely a botrányos 1927-es 
Solvay-i Kongresszus óta — melyen a fizikusok nagy részének többé- 
kevésbbé ösztönös véleményének képviseletében a Paul Langevinek, AI 
bért Einsteinek, Max Planckok, E. Rutherfordok olyan élesen kiálltak 
az atomok objektív törvényei mellett — két táborra osztja a fizikusokat 
(a kapitalista államokban). Abszurditás, megrovandó abszurditás az elek
tronok szabad-akaratáról beszélni, mondta Einstein; „intellektuális sze
mérmetlenség“ fűzte hozzá Paul Langevin. Mégis el kell ismerni, hogy 
biztos filozófiai látókör hiányában (Paul Langevin és Jacques Solomon 
sajnos túlságosan gyorsan távoztak) a „determinista“ theoretikusok nagy 
része, minthogy képtelen volt a mechanisztikus materializmus fölé 
emelkedni, kizárólag elvi ellenállásra szorítkozott a nélkül, hogy való
jában megoldotta volna a problémát. Már Lenin megjegyezte: a „fizikai' 
idealizmus korunkban, mint a „fiziológiai“ idealizmus a múltban, csak 
annyit jelent, hogy a természettudományok egyik ágának naturalista 
iskolája a reakciós filozófiáig süllyedt, mert képtelen volt egyetlen ug
rással egyenesen felemelkedni a metafizikai materializmusból a dialek
tikus materializmusba. A mai fizika meg fogja tenni ezt a lépést, de az 
egyetlen jó módszer, a természettudományok egyetlen igaz filozófiája 
felé nem egyenes vonalban, hanem kerülőkkel, nem tudatosan, hanem 
spontánul, nem egy pontosan látott „végcél“-től vezetve, hanem tapo
gatódzva, ingadozva, olykor hátrálva, teszi meg az utat. A korabeli fizika 
vajúdik, a dialektikus materializmus lesz a szülötte. Fájdalmas szülés 
ez. Az élő, életképes lényt, elkerülhetetlenül, holt produktumok, a tisz- 
tátalanságokkal együtt kidobatásra ítélt hulladékanyagok kísérik. Az 
egész fizikai idealizmus, az empiriokriticizmus, az empirioszimbolizmus. 
az empiromonizmus stb. csak hulladékok.“1 1 (Lenin: Materializmus és 
empiriokriticizmus.)

Kizárólag a szovjet fizikusok nyitottak utat a kanti mechanika elmé
leti találmányainak helyes fizikai értelmezéséhez. „A régi, ma már túl
haladott elméletek határozott elvetése“ — írta a múlt évben B. Kedrov -— 
nem jelenti semmiképpen, hogy az emberi gondolat tehetetlen.“ „Éppen 
ellenkezőleg“ fűzte hozzá és megmutatta „azt a hatalmas lépést, melyet 
a fizika tett az utóbbi években.“

Miről is van szó lényegében a hullámzások mechanikájában? Az 
atomtestecskék pl. egy elektron mozgásáról. Amikor egy nagyon hosszú 
pályáról van szó — ezt a hosszúságot az atomtestecske méreteihez ké
pest értjük (néhány milliméternyi az egész) —, mint ahogy ez a gyorsi- 
tószerkezetekben, szélfejlesztőgépekben stb. történik. . .  vagy a sötétkam
rában, melyben a mozgó test pályáját fényképezik, nagyon Jó eredmény
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nyel alkalmazhatjuk a relativista dinamika törvényeit. Minthogy ez kü
lönben nem sokban különbözik a newtoni dinamikától, emberi nyelvre 
fordítva abban áll, hogy a mozgó testecskéket geometriai pontoknak te
kinti, melyeknek egymást követő helyzetei egy ideális vonalat, a mozgó
test pályáját írják le. Ezek a pontok különben minden pillanatban pon
tos energiájú mozgások sokaságával terhelődnek, melyeknek száma hatá
rozza meg a mozgás lendületét, a mozgatóerő lökését „impetus“-át (he
vességét), ahogy Descartes idejében nevezték.

De mivé lesznek a testecskék mozgásának törvényei, amikor felha
gyunk egy hosszú pálya egészének szemlélésével és egy képzeletbeli na
gyítóval felnagyítjuk a pálya egy végtelenül rövid részét és figyelmünket 
egy olyan területre korlátozzuk, melynek kiterjedése az atomok kiterje
déséhez arányítva a centiméter százmillomod része? Ilyen problémával 
kerülünk szembe a gyakorlatban, ha meg akarjuk érteni az elektro
nok mozgását az atomok belsejében és megmagyarázni a fénykisugár
zásokat és felszívódásokat, — a testek kémiai tulajdonságait, az elektro
nok fénytöréseit, amikor az egyenletes távolságokra elhelyezett atomok 
között elhaladnak — , ha meg akarjuk érteni az atommag belsejében tör
ténő mozgásokat és ezeknek figyelembevételével irányítani a sejtmag 
kémiájának átváltozásait... Ennek a nehéz problémának a megoldását 
tűzte ki maga elé századunk fizikája. Nehéz probléma ez, mert az atomok 
világa kivonja magát direkt megfigyelésünk alól és új bizonyítási mód
szerekkel kell fogalmat alkotni róla azokból a gyakran különös üzenetek
ből, melyek bonyolult műszerek útján jutnak el hozzánk.

így „közelről nézve“ az atomtestecske mozgása kereken visszauta
sítja, hogy egy pálcikán végigcsúszó porszem együgyű képével ábrá
zolják.

Lehetetlenség lenne számunkra — még számítás útján is —, Iépés- 
ről-lépésre követni az atomtestecske vándorútját és pillanatonként meg
jelölni pontos helyzetét. Olyan repülőgép propelleréhez hasonlíthatjuk 
leginkább, melyet sose láttunk, csak gyorsforgása közben, amikoris el
mosódott kört látunk csak belőle, melyet, ha minden más megfigyelő 
eszköz nélkül, kizárólag a szemünkkel szemlélünk, úgy tetszik, mindenütt 
van egyszerre . . .  A pályát, melyet az atomtestecske cikk-cakkban, szünet 
nélkül, minden iránvban, hallatlan sebességgel befut, valamint azt az 
időt, mely alatt pálváját megtette, teljes egészében, összeségében kell 
venni, nincs módunkban, hogy egy tárgy sorozatos helyváltoztatásának 
mozgására egyszerűsítve elemezzük, hiszen ezt a tárgyat (mondjuk a re
pülőgéppropellert) nyugalmi állapotában is láthatjuk. Vagvis filozófiailag 
ez nem jelent mást, mint a mozgás mechanikai metafizikus felfogásának 
teljes csődjét.

Tcsernovnak, aki azt állította, hogy a „mozgás nem más, mint a 
test állapota egy bizonyos pillanatban és egy bizonyos helyen egv követ
kező pillanatban és egy másik helyen bekövetkezendő állapotához vi
szonyítva“ — Lenin így válaszolt: ,

„Ez az állítás helytelen: 1. mert a mozgás eredményét írja le és nem 
magát a mozgást; 2. mert nem jelöli meg és nem tartalmazza a mozgás 
lehetőségét, hanem úgy ábrázolja, mint egy álmot, mint több pihenő álla
pot összeségét, vagyis nem fedi fel a (dialektikai) ellentmondást, hanem 
elkendőzi, elrejti, álcázza.“ (Filozófiai munkák 194—195.)

Az új mechanika önmagától megtalálta a dialektikus ellentmondást, 
melyet már a görög filozófia felvetett, nevezetesen, hogy mozgási terü
letén, „hullámzásában“ az atomtestecske létezik is és nem is létezik min-
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denütt egyszerre. Hogyan oldja meg ezt az új mechanika? A valószínű
ség törvénye által.

Könnyű megérteni ugyanis, hogy bizonyos pillanatban és mozgási 
pályájának bizonyos pontos helyén nem tudjuk biztosan megállapítani, 
vájjon az atomtestecske jelen van-e (belelőhetünk a „körön“ át a pro
pellerbe, a nélkül, hogy eltalálnánk). Csak átmehet rajta! Ha pl. egy 
atommag körül forgó elektronról van szó, annál több esélyünk van rá. 
hogy találkozunk vele, mennél gyakrabban fordul meg körülötte. A hul
lámok mechanikája kiszámítja ezeket az esélyeket, a forgások gyakorisá
gát, vagy ahogy még nevezni szokták, a jelenléti lehetőségeket. A hul
lám mechanikájának második lényeges jellemvonása tehát, hogy statiszti
kai mechanika még akkor is, amikor egyetlen atomtesteeskével foglalko
zik (annál inkább az bizonyára, ha az atomtestecskék kollektívájáról 
van szó). Tegyük hozzá, hogy az a taszítóerő, amit egyetlen atomtestecske 
kifejthet, nem egyedülálló, mint a dinamika esetében, hanem a „valószí
nűség-értékek“ végtelenjét foglalja magában és a matematikai szabályok 
itt is megengedik, hogy minden egyes „valószínűség-értéknél” számítsuk a 
megvalósulási esélyeket.

Jogunk van-e vájjon mindezekből az esélyekből az elektron „szabad
akaratára“ következtetni? Merő képtelenség ez, melyre a statisztika tör
vényeiről tett fentebbi megjegyzések változtatás nélkül érvényesek. 1. A 
taszítóerő különböző „valószínűség-értékei“ és azok kölcsönös esélyei 
összefüggésben vannak egymással és a mozgó test áthatolási lehetőségével 
mozgási területének különböző helyeire. Ezt a kölcsönös egymástól való 
függést a matematikai arányok egész hálózatával fejezi ki egy törvény, 
melyet „spektralanalízisnek“ hívunk. 2. Ezeknek a valószínűség-értékek
nek a lajstroma sohasem önkényes jellegű, hanem „jellemző valószínű
ség-értékekből álló“ egyenlet által determinált és ez az egyenlet annak 
a mozgási területnek a tulajdonságával foglalkozik, melyben az atom
testecske mozog.

Fontos tény ez, mert a metafizikai idealizmus szívesen megfeledke
zik a mozgató ellentétről a mozgó test és a mozgási terület között. El
felejti, hogy az anyag egyetlen része se mozog soha az abszolút metafizi
kai semmiségben, de egy aktív és materiális miliőben és, hogy magával 
a mozgással is szüntelen kapcsolat áll be a mozgó test és a mozgási hely 
között. Mikor egy, az „űr“-be eső kő meggyorsítja esését, energiát fo
gyaszt, vagyis anyagot veszít a gravitációs térben. Mikor egy a „rádió
lámpa“ huzalaiból kipattanó elektron növekvő gvorsasággal siet a korong 
felé, útja teljes hosszában energiát fogyaszt a lámpa „tír“-jében.

„A Természet bármelyik területének bármelyik jelensége“ — mondja 
Sztálin — „értelmetlenné válik, ha a környező körülményeken kívül 
szemléljük őket, ha különválasztjuk őket ezektől a körülményektől. Ez
zel szemben, bármelyik jelenség érthető és magyarázható lesz, ha a kör
nyező jelenségekkel való felbonthatatlan kapcsolatának szemszögéből 
nézzük.“

Az atomtestecskének a környezetével való érintkezésében nem az 
anyag • egyszerű helyváltoztatásáról van szó többé, hanem minőségi vál
tozásokról. Mihelyt a mozgási térben talált fénytestecske az elektronnal 
egyesül, megszűnik mint ilyen tovább élni, —■' „áthasonul“. A mozgás, 
mondta éleslátóan Engels, nem -csupán helyváltoztatás, de a szupermecha
nikus területeken, minőségi változás is.“ A tapasztalat egy harmadik 
tulajdonságot is feltárt itt, nevezetesen azt, hogy az atomoknak ezek a 
mozgási területtel való érintkezései nem folytatólagosak. Pontosabban,
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hogy létezik egy fontos erő, az akció, melyet láthatatlan egységek össze- 
sége alkot és mely nem nőhet és nem kisebbedhel, legfeljebb egy egység
nyi kilengésekkel (ugrásokkal). Míg a hosszútávú mechanika úgy tekin
tette a mozgást és a mozgási felületet, mint valami végtelenül folytató
lagosat, addig az új mechanika, az atommozgás mechanikája hirtelen ug
rásokkal módosított mozgásokról beszél, melyben a tudósnak egy állan
dóan megszabadított miliőben történő megszakított kapcsolatokkal van 
dolga. Az atomvilágnak ez a nagy törvénye, a megszakított mozgás (nem
folyamatos mozgás) törvénye legékesebben igazolja az élettelen világ for
radalmainak létezéséről szóló dialektikai elvet.

„A dialektika — mondja Sztálin. — megállapítja, hogy a fejlődés 
folyamatában a minőségi változások nem fokozatosak, hanem gyorsak, 
váratlanok és ugrásszerűen mennek át az egyik állapotból a másikba“. ..

így a kanti mechanika, mint valamennyi statisztikai elmélet, a ter
mészet egységét a folytonossal és a nem folytonossal fejezi ki. Minthogy 
az anyag és mozgási atomállapotban viszonylagosan különálló részekre 
bomlanak, a mi érzékeink nívóján folytatólagosként jelennek meg a köz
rejátszó körülmények megszámlálhatátlan sokasága folytán. így látjuk 
egységesnek messziről a felhőt, amit különálló vízcseppecskék alkotnak. 
Az átmenet érzékelhetetlensége, ez a folytonossághiány okozza a viszony
lagos véletlen látszatát a fizikában.

A nélkül, hogy tovább fejtegetnénk, máris világosnak látszik, hogy 
az atomvilágban éppen úgy van minden, mint az érzékelhetöben. Nem 
uralkodik itt sem abszolút „determinizmus“, se káosz, hanem a determi
nált és a nem determinált, a véletlen és a törvény természetes egysége. 
Az is világos, hogy az elsőbbség a rend tulajdona, különben — hogyan 
lehetne megmagyarázni az összefüggést az elmélet és a szép kísérleti ered
mények között? Hiába gördítenek a formalizmus és az idealizmus, 1927. 
óta súlyos akadályokat a fejlődése elé. hiába kürtölik róla. hogy még nem 
tökéletes, a kémia, az optika, a rádióaktivitás stb., amelyek eddig tel
jesen különálló tudományoknak és összefüggésükben majdnem érthetet
lennek látszottak, ma kölcsönösen kiegészítik egymást és napról-napra 
szorosabban, harmónikusabban működnek össze a hullámok mechani
kájának segítségével. Az elektronok törése, az elektronos mikroszkóp, a 
kémiai vegyérték kiszámítása, a mezon létezésének elméleti előrelátása 
stb. után nyugodtan feltehetjük a kérdést, mi marad meg az „indetermi
nizmus“ tételeiből? Az, hogy az atomtestecskék mozgása teljesen tetsző
leges? „Hogy a természet szabadon választ“? (Dirac.) „Hogy az atom 
több lehető ugrás között szabadon dönt?“ (Eddington.) Az, hogy „az 
elemi mozgás (sic!), mint olyan, előre láthatatlan?“ (B. Bavink fasiszta 
fizikus.) stb .. .  Semmi, hacsak nem a polgári idealizmus tudományos 
meddőségének bizonyossága!

Mégis, mindennek a betetőzése volt az a kísérlet, mely ki akarta 
mutatni az objektív törvények hiányát az atomok mozgásában, még hozzá 
úgy, hogy éppen ezeknek a törvényeknek egyikére, azaz Heiseuberg 
számítására támaszkodott, melyet ez a fizikus maga is a „természet egy 
törvényének“ tekintett.

Ez a számítás lényegében azt fejezi ki, hogy ha az atomtestecske 
mozgási területe megfelelő szélességű (térben és időben), úgy taszító
ereje egyetlen, pontosan determinált valószínűségszámot mutat. Ha 
azonban a terület összeszűkül, szükségszerűen maga után vonja a taszító
erő számításba jövő és véletlen valószínűség-értékeinek pluralitását. 
A törvény azt is pontosan kimutatja, hogy a véletlen esélye a mozgási
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terület szűkülésével fokozatosan nő. Első jelentősége ennek, hogy az a 
dinamika, mely összeegyeztethetetlennek ítélte a mozgó test szűk térre 
lokalizálását a taszítóerő ritkulásával, nem jöhet számításba atomfokon, 
—- de ezt már tudjuk.

Heisenberg és Bohr munkája abból állt, hogy kísérleti folyamatokat 
(gyakran fiktíveket) kerestek egy elemzésben (mely nem volt mindig 
világos), hogy ezeket a folyamatokat azután felhasználhassák helyzetek, 
gyorsaságok stb. szerint. Az ő sokak által népszerűsített eredménye volt 
az a kísérlet, melyben a pontosan megjelölt helyzetben mutatkozó alom- 
testecske szükségszerűen más atomtestecskékkel kölcsönös mozgásba 
megy át és az ennek következtében beálló folytonossághiány miatt taszító- 
ereje fontos és véletlen módon módosul.

Heisenberg és Bohr pozotivista és nyíltan idealista tanítványai ebből 
a tanításból kiindulva hirdették azután, hogy az atomnak nincsenek tör
vényei, vagy ha vannak, úgy felismerhetetlenek. Von Neumann mesz- 
szehbre ment ebben a mániában. Szerinte a megfigyelő abban a mérték
ben alkot, amekkora a felmérendő nagyság. Paulette Destouches-Février 
szerint teljesen érthető, ha a tudós nem alkotja meg az atomtestecskét 
magát! Ezek a tudósok úgy viselkednek, mint Mach új követői. Mach 
ugyanis érzéseket gyűjtött és „alkotott“, — ezek pedig mértékeredmé 
nyékét. Ez modernebb ugyan, de még mindig ugyanaz az idealizmus, 
mely eltünteti a felmért vagy érzékelt anyagot, hogy ne tartsa meg csak 
az emberi mérték vagy érzékelés aktusát.

Bizonyos, hogy Heisenberg és Bohr elemzésének megvolt az a dia
lektikus érdeme, hogy eszébe juttatta a fizikusoknak, hogy kísérleti ku
tatásaik igazi tárgya nem a világ egyetlen atomtestecskéje, hanem az 
atomtestecskék kapcsolata a világgal, beleértve a mértékekről való íté
letünket. Mégis, mikor Heisenberg megfigyelője, a mozgásban lévő elek
tronra kipattint egy fénytestecskét (photon), avagy szűk térbe szorítja 
azt s tb .. ., a megfigyelés az elektron és a photon közötti, a fizikai világ 
és a tárgy és nem az elektron és a megfigyelő közötti kölcsönös akcióra 
irányul. Mert az elektronsebesség váltakozásainak sebessége, amit itt 
megfigyelünk, bekövetkeznék és engedelmeskednék Heisenberg törvényé
nek akkor is, ha az elektron találkozása a photonnal természetes lenne, 
a helyett, hogy mesterségesen áll elő. Magától adódik, hogy az ilyen 
találkozások, az ilyen akciók a mozgó test és környezete között stb. 
állandóan megvalósulnak a természetben, sőt már megvalósultak akkor 
is, mikor még nem voltak eljárásaink az elektronok lemérésére, sőt ember 
se volt a világon. Egy szóval, a taszítóerő hullámzásai reálisak, objektí- 
vek és nem, — vagy nem csak a megfigyelő szubjektív bizonytalanságai.

Heisenberg és Bohr és iskolájuk tehát mégis hozzájárultak, hogy a 
fizika elméleteit a szubjektivizmus, sőt az obszkurantizmus útjára te
reljék. Egy többé-kevésbbé tudatos részrehajlás vitte rá őket, hogy el
felejtsék, hogy az igazi, tehát materialista tudomány kötelessége, hogy az 
emberi tolmácsolás viszonylagos és megközelítő jellegének szem előtt tar
tásával objektív törvényeket ismertessen meg velünk, olyan törvényeket, 
melyek tartalma régebbi, mint az ember és a mérték.

Tehát, bár nem tárgyalhattuk itt a kantiánus filozófia minden meg
nyilvánulását, úgy érezzük, jogunk van leszögezni, hogy az „indetermí- 
nista“ elméletnek az az igénye, hogy a fizikának erre az ágára támasz
kodjék, teljesen alaptalan, minthogy ezeknek a felfedezéseknek csak a 
ködösítését adja.
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De, hogyan is követhettek el ilyen tehetséges fizikusok ilyen komoly 
tévedéseket?

Rögtön, kezdetben rengeteg bizonyítékot találtunk erre. Ilyenek 
voltak a polgári tudomány gyógyíthatatlan betegsége, a dialektika isme 
rétének hiánya, valamint azok a tudományra annyira gyászos, hamis, 
régi felfogások, melyeket kívülről csempésztek bele. (Igen, Francis Per
rin, ön  gyakorolja az effajta becsempészéseket, ön. és nem mi.) Ezeket 
a koncepciókat csempészeik társadalmi osztályuktól, a polgárságtól, a 
kispolgárságtól kapták és miután maguk is elhitték, hogy fizikai tények 
bői szűrték le őket, rázúdították a közönség fejére.

Az „indeterminizmus" hatalmas visszhangja mutatja (könyv, sajtó, 
előadások), hogy a polgárságnak sürgős szüksége volt a fizikusok együtt
működésére. Annyira fontos lett volna talán számukra, hogy az atom 
anarchikus legyen? Semmiesetre sem! Azok az objektív törvények, me
lyektől minden áron szabadulni kívánt, nem az atom törvényei voltak, ha
nem a történelemé. Bizonyos, hogy a munkásosztály minden nap nagyobb 
számú szövetségessel sorakozik fel a hanyatló, öreg polgárság ellen. 
Fegyverei — a történelem objektív törvényei, szükségszerű következmé
nyükkel, a történelmi erők technikai uralmával, melyeknek mindegyi
két évszázados harcban szerezte meg. Elismerni egy tudományos törté
nelmet a polgárság számára, annyi, mint szembenézni a kapitalizmus ká
ros voltával, uralmának közeli végével és a szocializmus (tudományos 
értelemben) szükségszerű bekövetkezésével. Ezt azonban nem tudja meg
tenni és ezért megkíséreli becsepegtetni a köztudatba a tudományelle- 
nesség mérgét. „Mi a törvény? Az az emberi agy, mely megteremti!", vagy 
„Mik a gazdasági és társadalomtudományi törvények? Vitatható statisz
tikai szahályosságok, melyek egyetlen elképzelhető esetben se vonatkoz
nak az egyedre. Ez annyira igaz, hogy íme még a fizikában is . . . “ íme 
az atom-,.indeterminizmus“ igazi értelme és a külsőre tudományos és 
filozófiai szakvitának látszó %arc mögött az osztályharc az, ami kiraj
zolódik.

Valójában a megkönnyebbülés sóhaja tőrt fel a polgári és kispol
gári rétegekből, mikor a kanti fizikusoktól, a természetben és még inkább 
a társadalomban szükségszerű törvények alól való felszabadulásukat hírül 
vették. Jellegzetes tény, hogy a fasiszták tüstént politikai céljaikra hasz
nálták ki a helyzetet. „A materializmus gyakorlatilag eltűnt és a szüksé
gesség zsarnoki törvénye alaposan meggyengült.“ — írta az új fizika 
felbukkanásának alkalmából Smuts tábornok 1931-ben, a híres angol 
tudományos folyóiratban, a „Nature"-ben. Egy másik folyóiratban, a 
„Pozitivismus und Nalur"-ben Bemard Bavink a „fizikus“ és A. Wetzel, 
a „filozófus“ az elektronok kilengéseit, „pszichikai folyamatnak“ minő
sítették. Egy másik náci, Kurt Hillebrandt 1935-ben azt hirdette, hogy 
.,a szabadság elve napfényre jutott az atomkutatásokban“, ami megen
gedi majd egy nem általános tudomány kialakulását, mely „megterem
tője nemzetének véréhez kötődik.“

A kapitalista országokban most már gyors iramban terjedt el a 
..szabad-akarat“ hulláma. Több fizikus, így Eddington, Bohr és Jourdan, 
tudományosan is kimutatta. A polgári szabadság filozófiai visszfénye, a 
„szabad-akarat“ tana visszaállítja az „erőszak szabadságát“, a mások ki
használásának szabadságát, azt a szabadságot, mely megengedi, hogy elő
jogaikat, kapzsiságukat bármivel szemben előnybe részesítsék, hogy min
den történelmi felelősség nélkül, kényük-kedvükre cselekedjenek és gon
dolkozzanak. Röviden: visszaállítja a rothadó polgári társadalom anar-



chiáját, valamint a kispolgárság gyerekes liberalizmusát, minthogy lénye
gében nem más, mint a történelmi törvények tagadása. Ez a tan elve
zethet a megtorlások elméletéhez is, mely igen hasznos lehet sztrájkok 
Idején!

Hermann Roeder, osztrák jogász, a modern fizika pontos adataira 
támaszkodva, így győzedelmeskedett 1932-ben „a materialisták, az oko
zati determinizmus és a szükségesség“ hívei felett. Azzal vádolta őket, 
hogy „a szabad-akarat durva megtagadásával megingatták a büntetőjog 
öreg pilléreit, a bűnösség és az egyéni bünhödés ősi fogalmait

A hittudósok természetesen, egyházi propagandájuk javára fordítot
ták azt a látszólagos tényt, hogy Heisenberg törvénye megbénította a tu
dományt. De vájjon nem írta-e maga Eddington, a számos tudományos 
apoligetika szerzője: „a vallás elfogadható minden józan tudós számára“. 
1927. óta, amikoris Heisenberg és Bohr elméletét elfogadták.

A „Harmadik Erő“ természetesen nem szalaszthatta el a gyönyörű 
alkalmat, hogy a polgárság oldalára sorakozzék. Victor Leduc mesélte 
el nekünk, hogyan alkalmazta Georges Izard, aki ma túlhaladta Krav- 
senkót, Heisenberg törvényét, a marxizmus „elavultságának“ kimutatá
sára. Jean Wahl existencialista kollégiumában természetesen az atomok 
„indeterminizmus“-át tanítják. És alig néhány hónapja, a Collége de 
France fizikatanára, minthogy nem ismeri tanaink ábécéjét, melyet ma 
m ár a filozófiai fakultás minden hallgatója ismer, — az „indeterminiz
mus“ és a blumi „szocializmus“ nevében durva kommunista- és szovjet- 
ellenes támadást indított.

Az igazság, hogy az „indeterminizmus“, ez a tudományellenes misz
tifikáció csupán ideológiai méreg a munkásosztály és a népi tömegek 
elleni hadjáratban. Ugyanekkor, természetesen, gátat vet a ' tudomány 
fejlődése elé, melynek egyetlen támasza ma éppen a munkásosztály, 
melynek győzelme, elméleti síkon, a dialektikus materializmushoz van 
kötve. •

Ha akadna még valaki, aki kételkednék az „indeterminista“ állás- 
foglalás osztályjellegében, az hallgassa meg, hogyan gondolkozik Bert
rand Russel maga azokról a tudósokról, „akik úgy kísérelték meg meg
menteni az emberi szabad-akaratot, hogy az atomok természetéről való 
tudatlanságunkra hivatkoztak.“ Úgy gondolkodik róluk, ahogyan ők be
szélnek:

„Valóban tudományosan mondtak nem-et, nem annyira azért, mert 
tudósok, inkább mert jó honpolgárok, akik meg akarják védeni a becsü
letet és a tulajdont. Az 1914— 18-as háború és az azt kpvető orosz forra
dalom után, — fűzte hozzá —, minden félénk ember konzervatív lett és 
tudjuk, hogy a tanárok általában vérmérsékletüknél fogva félénkek

Felejtsük el a professzorok gyávaságát, de könyveljük el szovjet-' 
ellenes politikai állásfoglalásuk bevallását!

Ilyen „tudósok“-at (szerencsére nincsenek sokan), akik politikusok 
inkább, mint tudósok (másfajta példányaikkal is találkoztunk a Micsurin- 
felfedezések alkalmával), csak egy dekadens polgári tudomány termel
het ki, minthogy a polgárság politikai állásfoglalását nem lehet a tudo
mányos igazságokkal összeegyeztetni.

G. Vassails
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SZEMLE

HÁROM FEBRUÁRI ÉVFORDULÓ
I. „BUDA KAPÚT!“

Naplórészlet 1945. február ÍS-áról.
Buda kapát, Buda kapát! Ez a furcsa orosz mondat, amely félig 

magyar, félig német, ez a győzelmi kiáltás van ma minden ajkon. Tíz 
órakor hallottam először. De addig, mi magunk is majdnem „kapui“ 
lettünk. Lövöldözésre ébredtem fél hét tájban. Két és féléves Gábor fiam 
is felriadt. Feleségem már néhány nap óta nincs itthon,, beszállítottuk 
a Széher-úton abba a villába, ahol hevenyészett szülőotthont rendeztünk 
be. Fiam az anyját keresi, azután odabújik hozzám, — ebben a pillanat
ban újra nagyot lőttek. Gábor így szólt: „Jó, hogy a Mamó nincs itthon.“ 
Ez a gyengédség annyira meghatott, hogy jutalmul három cukorral 
adtam neki a teát.

Anyám felkelt, felhúzta az elsötétítő papírt, bejött a mi szobánkba. 
Az ajtóban állt, amikor egymásután kétszer belőttek a szobájába. Lerán
tottam a gyereket magam mellé a földre és ott kuksoltunk néhány má
sodpercig. Azután négykézláb kimásztam anyám szobájába. Vigyáztam, 
hogy a fejem ne kerüljön az ablakkal egy színvonalba. Kikukucskáltam, 
de semmit sem láttam. A golyók átütötték az ablakot. Azután a kis szoba 
melletti vékony falat is és belevesztek a szemközti vastagabba. A szoba 
levegőjét kiszorította a por és a malter. Felegyenesedtem és már láttam 
is a szomszédos budai Ludovika-garázs kapujából egy puska torkolat- 
tüzét. Levágódtam és már be is csapódott a harmadik golyó. A gyereket 
átvittem a nagyobbik szobába. Anyámat egy alacsony fotelbe ültettem. 
Hevertünk vagy tíz percet. Kopogtak. Kikúsztam és ajtót nyitottam. 
Szovjet tiszt állt az ajtóban. Megismertem: a ludovikai garázsok parancs
noka. Járt már néhányszor nálunk, együtt olvastuk Goethét és Schillert, 
ö t nappal ezelőtt egyik este teázás közben Petőfit fordítottam neki.

Most azért jött fel, hogy figyelmeztessen: nem szabad az ablakhoz 
mennünk, a környező házakban még vannak németek. (Az előző nap 
törtek ki és még nem verték ki őket egészen.) Az oroszok azonnal lőnek. 
Az orosz kapitány közölte a parancsot, le kell húzni a rollókat, vagy 
el kell sötétíteni. Mondtam, hogy nem merek az ablakhoz menni, mert 
tőnek. Odalépett az ablakhoz, és alig nyúlt a rollőhoz — bumm — már 
ne is vágódott a lakásba a negyedik golyó. A kapitány erre kiment a 
folyosóra, a vele jött katonát leküldte a Ludovikára, hogy magyarázza 
meg a helyzetet. Én is utána mentem a folyosóra. Ott álltunk a korlátra 
.ámaszkodva és beszélgettünk.

— Buda még ma elesik — mondta. — A németeknek végük.
— Hát akkor miért lőnek a gazemberek — kérdeztem.
Ugyanekkor észrevettem, hogy kibomlott a cipőfűzőm. Féltérdíe

ereszkedtem. Ilyen torz imádkozó helyzetben hallottam két golyó becsa-
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pódását. Az egyik . . .  az egyik pontosan arra a helyre vágódott, ahol az 
imént álltam. Ugyanebben a pillanatban bukkant fel a katona, akit a 
kapitány leküldött a lépcsőn. Földrevetettük magunkat mind a hárman. 
A katona és én saját erőnkből, a tiszt nem. Esés közben megfordult a 
sarka körül és még mielőtt földet ért. felkiáltott:

— Ubil, ubill Megöltek, megöltek!
Hörgött és azután kisvártatva ezt hallottam:
— Szerce, szerce . . .  A szívem . . .
Beszaladtam a szobába, törülközőt kerestem, hogy bekötözzem. 

Mire visszaértem, már három orosz katona szorgoskodott a sebesült körül. 
Elfogott a rémület. Hátha ezek most azt hiszik, hogy én lőttem le a tisz
tet? Nem tudhatják, ki vagyok. Fiatal ember itt, az ostromlott városban. 
Ekkor megfordították a tisztet és az megpillantott engem.

— Nem ő volt — hörögte és habos vér fordult ki a száján. Több 
szót nem tudott mondani, de rám mutatott és rázta a fejét. Most már 
láttam a golyó helyét is: tüdőlövés. Szaladtam le az első emeletre az 
oryosért. Bekötöztük. Nem éli túl szegény. Meghalt, mert engem, mert a 
családomat figyelmeztetett a veszélyre. Megölte a fasiszta golyó, mert 
bennünket védett előle. Meghalt és még utolsó mondatával is engem 
óvott, a volt ellenséget, az új barátot. Meghalt, hogy mi élhessünk. Az 
orosz kapitányt hordágyra tették. A most feljött katonák között volt egy 
tiszt, az odajött hozzám és kezet fogott velem, önkénytelenül is össze
csaptam a bokámat, kihúztam magam és úgy adtam vissza a köszöntését, 
ahogy a katonaságnál tanultam.

Visszamentem a lakásba és nem találtam a helyemet. Szokatlan 
tehetetlenség vett rajtam erőt. Féltem is egy kicsit, hátha nem verték ki 
teljesen a németeket. Félóra múlva erőt vettem magamon, négykézláb 
kimásztam az előszobába, fejemre vettem a kalapomat (ez nagyon fon
tos, így messziről is látják, hogy civil vagyok) és kimentem a folyosóra. 
A falhoz húzódtam, lekushadtam, nagyon tartottam most már » golyók
tól. Kettesével szaladtam le a lépcsőn és az utcán leesett az állam. Az 
utca tele van szovjet katonával, mind mosolyog, sok a civil, nevetnek 
azok is. Az udvaron szekeresek álltak. Egy Kublájkán-képű szovjet kato
nától hallottam ezután először:

— Buda kapát!
Kezdtem magam nagyon jól érezni. Nem is tudom, mikor fogott el 

a csöndes, de egyre növekvő örömnek ez az áradása, ami most. Buda 
felszabadult! Vége a lidércnyomásnak, vége az ostromnak. Most, most 
kezdtem csak érezni: vége a Horthy-kornak, vége a nyilasságnak, vége 
minden rossznak. Buda kapút, és mi élünk.

Ezt az örömet nem lehetett magamban tartani. Nekiiramodtam, 
hogy felmenjek a Széher-útra a villába, ahol feleségem várja gyermekét. 
Negyedúton megálltam, Hohó, mit fognak gondolni otthon, hova tűntem. 
Visszasiettem, elmondtam az örömhírt édesanyámnak is. Fellármáztam 
vele a házat, hiszen sokan még ki sem mertek bújni a lakásból, meg a 
pincéből. Azután kitakarítottunk és én hosszú, barna szépségtapaszokat 
ragasztottam a golyóverte ablakokra. Különös dolog, hogy az ostrom 
egész ideje alatt meg tudtam őrizni ablakaimat és az utolsó napon, jófor
mán a felszabadulás pillanatában repedtek meg. Láttam, amint néhány 
íégelhárító gépágyút vontatnak a ház elé. Ha megszólalnak, nem nagy 
jövőt jósolok átlyukasztott ablakaimnak. De miért szólalnának meg? 
Buda kapút és mi szabadok vagyunk. Buda kapút és mi emberek 
vagyunk.
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Újra elindultam. Az utcán most már szinte félelmetes a forgalom. 
Mikor láttunk ennyi jármüvet? Autó- és kocsioszlopok egymás hátán. 
Közben újra meg újra német hadifoglyokat terelnek. Egy óra alatt jó 
néhány ezret láttam. Igen, ez már az utolsó felvonásnak is a vége. 
A város felszabadult. Negyvennyolc napig tartott az ostrom. Miért kellett 
ez? Kinek kellett ez? Ki fog ezért megfizetni?

Gyorsan elhessegettem ezeket a gondolatokat. A Hadapród-utcánál 
feküdtek az első holttestek. Két-három lépésre egy-egy német hulla. Ha
sán vagy hátán fekszik — a kép mindig ugyanaz: sapkája, vagy sisakja 
félregurult, körülötte szétszórva fényképek, papírdarabkák, levélmarad
ványok, zsoldkönyvek. Kissé odább szappan, törülköző, borotvaecset és 
a szokásos, sárga, műanyagból készült vajasdoboz. Odafelémenet még 
mindenütt láttam a szappant. Mire visszajöttem, már elvitték. Messze a 
holttestektől megláttam két jó szíjat. Tudtam, hogyan kerültek oda, de 
behúnytam a szememet, önmagam előtt és zsebrevágtam őket. Szíjra 
mindig szüksége van az embernek.

A Tárogató-út sarkán egy nagy épületben már december 28-án be
rendeztünk, felállítottunk a szovjet parancsnokság engedélyével egy 
„Budai Elöljáróságot“. Pesten még folytak a harcok, amikor én itt már 
sokszorosított újságot csináltam. És Várban még egymásután omlottak 
be a kis paloták, amikor itt már mi számba vettük az embereket és már 
„közellátási felügyelőnk“ is volt. Most egy lélek sem áll az Elöljáróság 
előtt. Az ablakok betörve, a kapun, a homlokzaton lövések nyomai. 
Eddig ez a ház sértetlen volt: december 24-én, amikor a szovjet ék betört 
a városba, ezt a részt egészen a Budagyöngyéig harc nélkül foglalták el. 
Bementem. Az első emelet mélyéig úgy kongtak lépéseim, mint valami 
elvarázsolt kastélyban. A „Rendőrfőnök“ felírású szoba előtt végre egy 
rendőr. Vörös karszalag már — vagy még — nem volt rajta, de arcról 
megismertem.

— Hivatal nuku — mondta. ,
— Mi történt? — kérdeztem.
— Hát nem tudja? Nagy csata volt itt. Szemben a vendéglőben be

fészkelték magukat a németek. Itt ebben a házban voltak az oroszok. 
Egész éjjel és egész nap lődöztek egymásra. Végül persze kiverték a 
németeket.

Szidjuk még egy sort a németeket, azután továbbállok. Néhány 
lépésre innen a szovjet őrnagy, a kerületi parancsnok háza előtt ismerős 
arcok: az örményarcú, szénfeketebajszú őr, meg a másik, a kedves, mo
solygós, boxbajnok-képű. A kapun éppen ebben a pillanatban lép ki a szőke 
titkárnő-őrmester, meg egy ifjú sztarzsina. Nyomukba szegődtem és 
tőlük is megkérdem, hol vannak a németek. A sztarzsina nagyot nevet és 
egészen pontosan megmondja, hogy hol. Ügy teszek, mintha nem érte
ném, de nevetek velük együtt.

Kimegyünk az udvarra, onnan megint az utcára, mindenfelől özön
lenek a szovjet katonák. Egyre több és több gyűlt össze a parancsnok
ság udvarán. Fáradtak voltak, sárosak, némelyiknek a vattaköpenye uj- 
ján vérnyomok. Egyik-másik feje beturbánozva, karja felkötve, össze
gyűltek, így, önként, vagy parancsszóra, nem tudom, de nagy önkéntes 
öröm sugárzott róluk. Kezet ráztak egymással, gyorsan beszéltek, nem 
értettem minden szót. De4 tudtam, örülnek annak, aki a nagy csata után 
megmaradt. Keresik baj társaikat, hírt visznek egyikről, hírt hoznak 
másikról. Előkerült a parancsnok is. Beinvitálta őket a lakásba. Megáll
tam az udvaron, de nevetve hívtak be engem is. Bementünk, kolbász és
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szalonna került elő. Magyar bor és orosz vodka. Ittunk néhány kortyot, 
ettünk néhány falatot. Azután szabódtam, el kell mennem. Kimentem 
újra a Hidegkúti-útra. Fel, a Széher-út felé. Egyre több és több szovjet 
katonával találkoztam. Egyre nagyobb és nagyobb öröm sugárzott az 
arcukról. Egyre mélyebb és mélyebb lett az én örömöm, a felszabadu
lás boldogsága is.

— Buda kapút, — ezzel a kiáltással fogadott a feleségem is a Széher- 
úton.

— Dehogy is „kapút“, most kezd élni! — válaszoltam.
*

Nem tudok ünnepélyeseben megemlékezni Budapestünk felszabadó 
lásának évfordulójáról, mint ezzel a nem ünnepélyes napló-részlettel. 
Azt hiszem, mindenki őriz emlékezetében egy napot, egy órát, egy moz
zanatot és ezt kapcsolja személyében össze a felszabadulással. Mind
annyian ünnepelni fogjuk április 4-ét, amikor hazánk egész területe fel
szabadult; magam már jóval előbb, 1944. december 24-én este, kisfiam 
karácsonyfája alatt teáztam az első szovjet (akkor még úgy mondtuk: 
orosz) tankos főhadnaggyal, aki megtudván, miféle ünnepre készültünk, 
eltűnt s félóra múlva visszatért egy csodálatos, gumiabroncsos, világító
szemű német játékautóval. Mégis számomra a felszabadulás, Buda fel- 
szabadulásával és e szovjet kapitány hősi és megrázóan emberi önfelál
dozásával, majd a többi szovjet katona ujjongó győzelmi örömével azo
nosul.

II. A BÉKE HADSERGE.
Budapest felszabadulása után tíz nappal ünnepelte a szovjet nép 

és győztes katonái a felszabadított országokban a Vörös Hadsereg huszon- 
hetedik születésnapját. 1918. február 28-án az ifjú Vörös Hadsereg csa
patai Pszkov és Narva mellett szétverték a német intervenciós hadsere
get. Azóta ez a nap a Vörös Hadsereg napja. Naplómból látom, hogy ezen 
a napon a házban lakó orosz katonák meghívtak egy pohár vodkára. 
Nem tudtam, persze, miről van szó. Mire az egy pohárból több pohár 
lett, töviről-hegyire ismertem a pszkovi győzelem történetét. De évek 
teltek bele, míg a Szovjet Hadsereg története valamennyiünk közkincsévé 
vált.

A szovjet nép hadserege magában a harcban született, de nem volt 
még a történelemben katonaság, amely ennyire a béke hadserege lett 
volna. A békéért harcolt a fasisztaellenes háborúban és a békét hozta ne
künk is. Minden győzelme: minden elnyomott és minden felszabadított 
nép közös győzelme. Jó és büszke dolog hozzátenni, hogy a mi né
pünké is.

A mi népünkért is megvédte Lenin és Sztálin hadserege az Októberi 
Forradalom vívmányait. Hogy a világ nem esett áldozatául a német 
fasiszta barbárságnak, a szovjet hadseregnek köszönhetjük. Hogy ma a 
népek az egész világon szabadabban lélekzenek, mint azelőtt, hogy Euró
pában és főként Ázsiában győzelmesen nyomul előre a szabadság, az 
emberség, a szocializmus zászlaját hordva, a népek milliója, hogy az 
imperialisták nem tudják megvalósítani háborús terveiket, mindez a 
szovjet hadsereg győzelmeinek és a szovjet hadsereg létezésének az ered
ménye. A Sztálin vezérelte szovjet hadsereg ma már nemcsak a szovjet 
nép, hanem az egész haladó emberiség, a világ szabadságszerető és béke
vágyó népeinek büszkesége és reménysége. Nincs a világon még egy had
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sereg, amelynek ilyen vezére, ilyen katonái, amelynek ilyen szervezete, 
amelynek ilyen múltja volna.

Nikolaj Tyihonov, a nagy szovjet költő még 1942-ben írt egy verset 
a szovjet hadseregről. így végződik: „Nincs hadsereg, amelynek igazsága 
igazságodhoz hasonlítható

Valóban, nines a világon még egy ilyen hadsereg. De ez természetes 
is, mert nincs a világon még egy hadsereg, amely szocialista hazát vé
dene. Csak a szocialista szovjet rendszer tudott ilyen hadsereget terem
teni. És hozzá olyan népet, vagy hogy a háború kifejezését használjam, 
olyan „hátamögötti területet“, amely megadta ennek a hadseregnek ma
gasfokú politikai és erkölcsi szilárdságát. A hadsereg és a nép ilyen 
egybeforrottságát a történelem eddig nem ismerte. Milyen szépen fejezte 
ki ezt is Tyihonov:

„Járj bárhol is, most és múlt századokban 
Harcos tetteket fürkésszen szemed, —
Nincs hadsereg, amely a néppel jobban
összeforrt volna, mint ez a sereg.“ _____

A szovjet hadsereg erejének forrása volt az is, hogy a legutóbb a 
fasiszták ellen, de fennállásának 32 éve alatt minden ütközetben és min
den hadjáratban igazságos háborút viselt. A legigazságosabb háborúk 
hadserege, most a béke idején az igazságos, tartós békének a hadserege. 
Jellemző a szovjet kormány békepolitikájára, hogy a szovjet hadsereget 
háború után teljesen békeállapotba helyezte. A Szovjet Tájékoztatási 
Iroda 1949. február 16-i közleménye szerint 1948-ban befejezték minden 
olyan szovjet csapatrész leszerelését, amelyet a háború idején hívtak be 
a hadseregbe. Ezzel egyidejűleg a szovjet kormány jelentősen csökken
tette a hadikiadásokat. 1940-ben a szovjet kormány fegyveres erőinek 
fenntartására költségvetésének 32.5 százalékát költötte. 1944-ben, a 
háború tetőpontján, ez az összeg a költségvetés 52 százaléka volt, 1946- 
ban, az első háború utáni évben már csak 23.09, 1947-ben 18.4 és 1948-ban 
csupán a költségvetés 17 százalékát irányozták elő védelmi célokra. 
A háború utáni szovjet költségvetéseket tehát a hadikiadások szakadat
lan csökkentése és a nemzetgazdaság fejlesztésére szánt összegek szaka
datlan emelkedése jellemzi.*

Ezzel szemben az imperialista kormányok állandóan növelik katonai 
kiadásaikat és fegyveres erejüket. így például az Egyesült Államok had
serege 1948—49-es költségvetési évben 25%-kal volt magasabb a 47— 
48-i évi színvonalnál, és ezen belül a szárazföldi csapatok létszámában 
az emelkedés 44% volt. Az Egyesült Államok legutóbbi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslathoz Truman elnök „üzenetet“ mellékelt és ebben 
közölte, hogy a kiadások 79%-a „azokat a költségeket tükrözi, amelyekbe 
az előző háború felszámolására és a jövő háború elhárítására irányuló 
erőfeszítéseink kerülnek“.

Nyilvánvaló, hogy a hadikiadások emelése, a katonaság létszámá
nak növelése szorosan összefügg az Egyesült Államok és a többi impe
rialista ország háborús terveivel. Ezzel szemben sorakozik fel a Szovjet- 
únió mellé a világ békeszerető népeinek hatalmas mozgalma. Ennek a 
békeharcnak, a történelem legnagyobb szabású tömegmozgalmának, be
folyása .és jelentősége a nemzetközi politikában egyre növekszik. Tud
nunk kell azonban, hogy a tartós béke feltételeit a szovjet hadsereg 
győzelmei teremtették meg és a békénk fenntartásának, a népek biztonsá
gának ma is a Szovjet hadsereg a legfőbb és legnagyobb őre.



III. A MÁSODIK FELSZABADULÁS.

Magyarország ennek a békefrontnak formálisan is akkor vált tag
jává, amikor két évvel ezelőtt, február 18-án megkötötték a szovjet-ma
gyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződést.

Molotov, az akkori szovjet külügyminiszter ezeket mondotta a szer
ződés aláírásának pillanatában:

,,Ez a szerződés népeink tartós közeledését és szoros együttműködé
sét szolgálja függetlenségünk és nemzeti szuveréniiásunk kölcsönös meg
becsülése alapján.“ Akkor, két évvel ezelőtt, joggal neveztük ezt a nagy 
eseményt, amelynek dátuma szintén a február hónaphoz fűződik: „Ma
gyarország második felszabadításának.“ Két évvel ezelőtt, a moszkvai 
fogadtatás megkapó élményei között, a szerződés aláírásának ünne
pélyességében elsősorban a nagy gesztust éreztük: felszabadítónk szövet
ségese lettünk a teljes függetlenség és az egyenrangúság alapján.

Azóta két esztendő telt és a politika, a gazdaság és a kultúra terü
letén napról-napra meggyőződhetünk arról, hogy ez a második felszaba
dítás ugyanolyan valóságos és ugyanolyan fontos Magyarország szem
pontjából, mint az első, a fegyveres volt. A magyar nép történelme folya
mán először léphetett szövetségbe egy nagyhatalommal, amely önzetle
nül és hátsógondolat nélkül segíti biztosítani békéjét és függetlenségét.

Az elmúlt két esztendő megmutatta, hogy a Szovjetúnióval kötött 
szövetségi szerződés nemcsak kiemeli Magyarországot politikai elszige
teltségéből, de ugyanakkor számottevő és fontos politikai szereplővé is 
tette a világpolitika arénájában és a békefront egyik küzdő, erős tag
jává, szilárd bástyájává tette. Két év óta a magyar nép, a magyar demo
krácia belső fejlődése is hatalmas utat tett meg. Természetes, hogy ezen 
az úton a Szovjetúnió támogatása és a Szovjetúnióval kötött szövetségi 
szerződés politikai ténye is hatalmas segítséget jelentett. Hiszen a Szov
jetúnió a magyar demokráciával kötött szövetséget és nem a demokrácia 
ellenségeivel. És ez, ha visszatekintünk az elmúlt két évre, meggyőz ben
nünket arról, hogy ez a tény a magyar demokraták önbizalmát fokozta, 
és a fejlődésnek egységes, határozott irányt szabott. A magyar társada
lom belső fejlődésében a szovjet szövetség nemcsak a demokrácia ellen
ségeinek végső legyőzését könnyítette meg, de lehetetlenné tette az impe
rialisták beavatkozási kísérleteit és a harmadikutas mesterkedéseket is. 
Az imperializmus és a demokrácia harcában nincsen semlegesség, aho
gyan az élet és halál harcában sem lehet semleges álláspontot elfoglalni. 
Aki az élettel szemben „semleges“, az akarva-akaratlanul a halált vá
lasztja. Magyarország számára a Szovjetúnió, a szocializmus országa az 
életet, a jövőt, a szocialista fejlődést, a méltóbb emberi életet, a békés 
alkotómunka tündöklő távlatait jelenti.

A Szovjetúnió szövetségesének lenni annyit jelent, mint szövetség- ' 
ben lenni az élettel, a jövendővel és a békével.

Boldizsár Iván
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CHURCHILL SZOCIALISTÁI
Az angol munkáspárt öt éve.

Az amerikai „Information Please“ almanach szerkesztősége a mull 
év nyarán felkérte Morgan Phillips-et, az angol Munkáspárt főtitkárát, 
hogy egy 5000 szavas kis tanulmányban ismertesse a Munkáspárt poli
tikáját és céljait. Ugyanilyen kérés érkzett R. A Butler konzervatív kép
viselőház a konzervatív párt politikáját illetően. John Kieran, az amerikai 
almanach szerkesztője rendben meg is kapta a két „mesterművet“. A 
továbbiakról M. Phillips így számol be könnyed csevegő formában a 
News Chronicle tudósítójának A. J. Cumming-nak: — „Nem sokkal ez
után levelet kaptam Kierantól. A levél rendkívül mulattatott, mivel Kieran- 
arról ír benne, hogy az amerikaiak az elküldött tanulmányok alapján 
nagyon nehezen tudnának csak különbséget tenni a tory és a szocialista 
politika között. Éppen ezért arra kér engem is, Butiért is, írjunk még 
500—500 szót és ebben válaszoljunk egymás állításaira.“

A konzervatív Observer a maga kapitalista zsargonjában így jellemzi 
a Munkáspárt és a konzervatívok politikáját: „.. . a modern konzervatí
vokban és a mérsékelt szocialistákban nagyon sok a közös. Könnyen fel
válthatnák egymást a kormányon, a nélkül, hogy ez a törvényhozásban 
valami felfordulást idézhetne elő.“ A Times szerint „a szenvedélymentes 
választó részére nehezebb, mint valaha a választás, legalább is, ha a 
kél programm elolvasása alapján kíván dönteni.“

Mindezeknek az idézeteknek az ad különös jelentőséget, hogy a 
Munkáspárt vezetősége — versenyt futva a válság kibontakozásával — 
hirtelen jónak látta február 23-ra kitűzni az új általános választásokat.

Öt évvel ezelőtt, a Munkáspárt választási programmja, a „Nézzünk 
szembe a jövővel“, hatalmas átalakulásokat, a „béke és haladás világát“, 
a Szovjetunióval való baráti együttműködést ígérte az angol népnek. A 
„demokratikus szocializmus“ öt éve ezzel szemben az angol függetlenség 
nagy részének kiárusítását, az angol birodalom elzálogosítását a Wall- 
Streetnek, a Marshall-tervet, a háborús Atlanti Szerződést, a katonai 
fegyverszállítási szerződést, a szovjetellenes uszítás példátlan felfokozó
dását, a nemzetközi szakszervezeti mozgalom egységének megbontását, 
a baloldali angol szakszervezetek elleni hajszát, az angol dolgozók élet- 
színvonalának csökkenését, a nagytőkés profitok magasba szökését, s 
végül a gazdasági válság, a munkanélküliség s egy új háború gyötrelmes 
perspektíváját hozta az angol dolgozóknak.

Az új választási programm, a „győzzünk közös erővel“ a sok kép
mutató frázis mellett már ennek az öt évnek „fejlődését“ tükrözi vissza. 
Újra állást foglal az Atlanti Egyezmény mellett kifelé, s a „kormány, a 
vállalkozók, és a munkások közti gyümölcsöző együttműködést“ hirdeti 
befelé.

Talán érdemes, ha még oly röviden és vázlatosan is, visszapillan
tani erre az öt esztendőre.

A „.deficit problémája“.
A háború befejezésekor minden eddiginél nyilvánvalóbbá vált az 

angol imperializmus teljes csődje, a birodalmi politika“ reménytelen
sége. Minden teljesen új politikai tájékozódást követelt, az élősdi angol 
kapitalizmus helyébe gyökeresen új gazdasági szerkezet megteremtése
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vált szükségessé. — „Figyelmeztetjük a munkásmozgalmat — intett az 
Angol Kommunista Párt 1945. novemberi kongresszusa —, hogy, ha nem 
kényszeríti a kormányt jelenlegi külpolitikájának megváltoztatására, 
mely külpolitika egyszerűen a Tory Párt és a reakciós monopolkapita 
listák imperialista vonalának folytatása, semmi alapvető szociális haladás 
nem lehetséges, és az ország egész jövőjét súlyos veszély fenyegeti.“

ő  felsége szocialistái azonban másként látták. Morrison, a Munkás- 
párt 1946-os bournemouth-i konferenciáján nagy hangon jelentette ki. 
velük már nem történhet meg ugyanaz, mint a második munkáspárti 
kormánnyal 1929—31-ben. A inunkáspárti kormányt akkor meglepte a 
gazdasági válság — mondotta —, „mert nem tudtuk, hogy válság felé 
megyünk.“ Ez azonban nem történhet meg mégegyszer, mert most egy 
„nagyszabású tervező szervezetet“ létesítettünk. „Rövidesen többet és job
bat ' ásrolhaiunk külföldről“ — mondotta Morrison ugyanezen a konfe
rencián. „ . . . 1947. az az év lesz, amikor 1946-os erőfesztíéseink kezdik 
majd meghozni a maguk gyümölcseit.“

1947. az amerikai kölcsön teljes kimerülését, az ú. n. átvál iható sóg 
válságát és a kormány politikája gazdasági alapjainak csődjét hozta. 
Következett Cripps „szűkösség“-programmja és az importok korlátozása 
A fizetési mérleg hiánya 630 millió fontra emelkedett ebben az évben. 
A deficit problémája ez időtől kezdve központi probléma lett, de a mun
káspárti vezérek nem tudtak és nem is voltak hajlandók többet látni 
benne, mint pénzügyi problémát. „Termeljünk többet, hogy többet expor
tálhassunk importjaink fedezésébe“, hirdették az újságok, a „magyarázó ' 
kiadványok, a rádió az „egyszerű“ megoldást.

Amikor a Marshall-terv javaslat elhangzott, a kormány, a konzer
vatív vezérek, a Szakszervezeti Főtanács boldogan sóhajtott fel: a dollár 
megkezdi ismét jóttevő áradását. És*a , szocialista“ Bevin és a „szocia
lista“ Shinwell magyarázni kezdték a munkáspárti hallgatóságnak; — 
mely még abban a „régi módi“ hitben nevelkedett, hogy a szocializmus 
kiküszöböli a munkanélküliséget —, csakis az amerikai kapitalistáknak 
köszönhető, hogy Angliában nincs másfélmilliós munkanélküliség.

A M arsbaM-segélv feltételeiről nem es'Mt s-*ó. ha pedig elkerülhetek 
lenné vált válaszolni a feltett kérdésre, egyszerűen tagadták, hogy bármi 
feltétel is lenne. A jövő ismét rózsaszínben tündökölt, s 1952-re az angol 
fizetési mérleg sorsa biztosítottnak látszott. Azután a Marshall-igazgató- 
ság londoni megbízottja berendezkedett az angol fővárosban, átnyúj
totta az előírásokat, az exportilalmak listáját és megelégedetten jelen 
tette haza: ,, . . . a házépítési programmot egész komolyan lecsökkentet
ték, s ugyanígy az egészségügyi és közoktatási programmot is." (Thomas 
K. Finletternek a Marshall igazgatóság angliai „külön bizottsága elnöké
nek“ jelentése a szenátus külügyi bizottságához, 1949. február 10.)

Az angol dolgozóknak a nagyobb munkateljesítmény jutott. Hivata 
los jelentés szerint a termelés 1947. nyarától 1949. őszéig 17%-kal emel
kedett. A nyereségek ugyanezen idő alatt 24%-kal növekedtek, a reál
bérek pedig 3°/o-kaÍ csökkentek.

Mindezek után 1949. nyarán „egyszerre csak" kiderült, hogy a hely
zet rosszabb, mint valaha, a dollár-deficit évi 600 millió font értékű, az 
arany- és dollártartalék kimerülőben és a „talpráállásra“ 1952. után sines. 
remény Bevin és Cripps elzarándokolt tehát Washingtonba és visszatér 
tek a 4 03 dollárról 2.80 dollárra leértékelt fonttal. Ez az újabb amerikai
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offenziva tovább gyöngítette a font nemzetközi helyzetét, leszállította az 
életszínvonalat Angliában, növelte az ország gazdasági nehézségeit és 
végül megkönnyítette az amerikai tőke felvásárlási lehetőségeit Anglián 
és a birodalmon belül. Ennek az egész politikának tehetetlenségére és 
katasztrofális voltára jellemző Cripps következő kijelentése: „A problé
mákkal állandóan időleges eljárásmódokkal próbálkozunk megbirkózni. 
Mindez a válságok sorozatára vezetett.“ (1949. szeptember 19-i sajtó- 
konferencia.) Az alsóházban így nyilatkozott a leértékelésről szeptember 
27-én: „Ha nem lesz sikere, akkor a defláció következik, és máris meg
buktunk a tömeges munkanélküliség és szegénység elkerülésében.“

A hamis és megtévesztő propaganda azonban változatlanul folytató
dott és folytatódik: „Túl sokat importálunk.“ „Túl keveset exportálunk.“ 
„Többet kell termelnünk.“ „Túl sokat fogyasztunk“ stb. Azt azonban, 
ami az egész deficitprobléma alapját képezi, mélyen elhallgatják. Ért
hetően, hiszen itt már a Munkáspárt imperialista politikájához kellett 
volna nyúlni. Itt már arról kellett volna beszélni, hogy — mint azt R. 
Palme Dutt legújabban megjelent nagyszerű könyvében a „Britain’s 
crisis of Empire“-ben megállapítja — a teljes deficit több, mint hét-tize
dét a tengerentúli katonai kiadások teszik. (1946. januártól 1949. júniusig 
806 millió fontot, a fizetési mérleg 1130 millió fontot kitevő teljes ösz- 
szegéből.)

„Az amerikai hübérúr engedélyével“.
Churchill szocialistái erről azonban mélyen hallgatnak, mintha hall

gatásukkal politikájuk csődjét is el tudnák feledtetni. Ezt a csődöt, a 
„birodalmi politika“ csődjét kívánták ideiglenesen eltakarni az első 
amerikai kölcsönnel. A kölcsön azonban, nemcsak hogy nem nyújtott 
gazdasági segítséget Angliának, hanem további injekciót adott a válság 
alapokainak. Az.. USA, e kölcsön segítségével ,,lehetővé tette“ Anglia kül
földi katonai ,,kötelezettségeinek“ további fennmaradását, amely kötele 
zettségeket egyébként jelentősen le kellett volna csökkenteni. Ugyanak
kor a kölcsön-egyezmény hírhedt 9-ik „megkülönböztetésellenes“ cik
kelye, megakadályozta Anglia gazdasági talpraállását és az angol gazda
ságot az amerikaihoz láncolta.

Attlee és Bevin ezt a valójában csődbejutott imperialista külpolitikát 
vitte azután tovább — a kölcsön kimerülése után — a Marshall-tervvel, 
az Atlant' Sz-crződésspl és r mr>st aláírt katonai segélv-egyezménnyel. 
Ez a politika pedig elkerülhetetlenül Anglia Amerika előtti növekvő gaz
dasági, po’it'kai és katona' alávetettségét jelenti. — ..Anglia — írja 
í’alme Duft már idézett könyvében — névleoesen továbbra is kezében 
tartja a Birodalmat. De csak az amerikai hübérúr engedélyével. Mint 
Truman elnök Négy Pontja világosan kifejezte, Anglia az amerikai befek
tető rendőr gondnokává válik.“

Az angol vezetők, noha hallgatnak róla, természetesen nagyon jól 
tudják, hogv a „dollár-deficit“, a „fizetési mérleg hiánya“ nemcsak egy
szerűen a több vagy kevesebb export és import problémája. Az Observer 
5949. május 22-én többi között ezeket^ írta: „Nagy kampány kezdődött 
a Nyugat-Kelet közti kereskedelem megnövelése érdekében. A Nyugat és 
Kelet közötti kereskedelem növekedése — mondják — csökkentené 
Nyugat-Európa függőségét az amerikai élelmiszerektől, és ezáltal a dől 
lár-deficitet is. Mindez Iásértően hangzik. De ha engedünk a kísértésnek 
a politikai eredmény katasztrofális lesz “
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őfelsége munkáspártja.
Ez után az áttekintés után, talán érdemes röviden arra is rámutatni. 

mi az, amit az angol munkáspárt „demokratikus szocializmus“ néven be 
akar csempészni az angol tömegekbe.

Soha annyi képmutató, hazug és nyálkás frázist, mint a hivatalos 
munkáspárti szótárban, melyben az „osztály“ szó csupán, mint ijesztő 
kísértet jár vissza tévedésből, hol a „kapitalista“ merő anakronizmus, 
melynek helyét észrevétlenül betöltötte a semleges „management“, a 
„forradalom“ fogalmáról már nem is beszélve, mely önmagában nem is 
szerepel ebben a szótárban csupán „véres“ jelzővel, s funkcióját az el
vont „demokrácia“ vette át. Egy munkáspárti konferencia hallgatója ful
ladozik az ilyen kifejezések konfettijétől: „a mi külön demokratikus szo
cializmusunk“, „Brit szocializmus“, „vegyes gazdaság“, „szabad demo 
krácia“, „igazi együttműködés“ „nyugati értékek“, „nyugati keresztény 
civilizáció“, „a mi angol életformánk“, „józan gazdasági vonal“, „a nagy 
békés brit forradalom“ stb. Mindez egyetlen egy célt szolgál csupán, az 
angol munkásság osztálytudatának elhomályosítását, az osztályviszony
latok teljes elködösítését, az angol munkásság erkölcsi és politikai lefegy
verzését, a kapitalizmus konzerválása érdekében. Ezt a nyelvezetet, ezt a 
szóhasználatot tálalja a rádió, a mozi és ezen a nyelven szólalnak meg 
az újságok is, mely utóbbiak 95%-a változatlanul kapitalista kézben van 
És azzal párhuzamosan, ahogy az angol munkások kiszabadítják magu
kat a hazug és megtévesztő fogalmak hálójából, úgy gyártják Attlee-ék 
az új „mítoszokat“. S mivel a Bevin—Morrison—Bevan-i ékesszólás 
egyre hatástalanabb, Ő felsége munkáspártja az utóbbi időben már a 
királyi palástot is takarónak használja. Nincs olyan filmhíradó, alig 
akad olyan újság, ami ne közölné únos-úntalan az olvasóval vagy a néző
vel, hol weekendezett a Margit hercegkisasszony, milyen új kalapja van 
az Erzsébet-nek, mit nyitott meg a király, s mit az oly annyira „ember 
és királynő“. Minden a királyság intézménye iránti tisztelet, a hagyomá
nyokhoz való ragaszkodás érzésének felkeltésére. A Munkáspárt, min 
dent, ami a fennálló rend megtartását szolgálhatja, ami ködösségével, 
vagy kegyességével, kispolgári sziruposságával, vagy hazúg uszításával és 
rágalmazásával szembeállítható az osztálytudatos munkássággal, készsé
gesen felhasznál.

Mindezek után természetes, hogy minél hivatalosabban munkáspárti 
valaki, annál „öntudatosabban“ elmélet- és ideológiaellenes. Bevin azzal 
büszkélkedett két évvel ezelőtt az alsóházban, hogy Marx öt „csak meg
zavarta“. S az elmélet elleni harcban a nacionalista korlátoltság erősítése 
is megfelelő eszköz. Teória =  dogma, az pedig nem „British“ az nem 
egyezik a „British way of life“-vei, az angol életmóddal. A munkáspárt 
egyik ismertnevű, rendkívül „rugalmas“ „főideolőgusa“ így rajzolta még 
magánbeszélgetés közben az angol „demokratikus szocializmus“ perspek- 
tiváját: „Minden évben békésen leszeletelünk valamit az angol kapitaliz
musból. Ilymódon húsz év múlva nem lesz kapitalizmus Angliában.“ 
S mikor, a' társalgás másik részvevője, egy magyar újságíró nem ragad 
tatta el magát ettől a menetrendtől, s nagyon udvariasan az osztálytár
sadalom szerkezetéről, s a kapitalizmus természetéről általában kezdek 
példálódzni, a „szocialista“ képviselő sajnálkozó meghökkenéssel így 
kiáltott fel: „Hiszen ön dogmatikus!“ A képviselőről még csak annyit, 
hogy több éven keresztül „marxizmust“ tanított Oxfordban.
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Morrison ideális Szocialista Állama.
De nézzük meg a „demokratikus szocializmus“ „ideológiáját“ . . .  „az 

utolsó — írja az egyik szakszervezeti lapban Arthur C. Allen munkás
párti képviselő —•, amit ennek az oiszágnak munkásmozgalma meg akar 
teremteni, az a baloldal kizárólagossága. Mi meg akarjuk őrizni a poli
tikai demokráciát. Vagyis meg akarjuk tartani azt a párt-rendszert, 
amelyben az ellenzék mindig felválthatja az ép hatalmon lévő párto t..  . 
Ez a teljes szocializmus alatt nem volna lehetséges.“

E szerint a felfogás szerint tehát a teljes szocializálás helytelen. Túl 
sok hatalmat adna a munkásosztálynak s annak vezetőit diktátorokká 
változtatná. Vagyis a Szocialista Államban tervszerűen ellenzéknek is kell 
lennie. Ehhez a kapitalizmust életben kell tartani. Morrison-nak, mint 
azt többször kifejtette, kész is a terve: az ő idealista Szocialista Államá
ban kétharmad szocializmus egyharmad kapitalizmussal volna a korrekt 
„keverék“. Természetesen felvetődik egy néhány kérdés ezzel az idillikus 
osztály-együttműködéssel kapcsolatban. Kinek az érdekében dolgozik 
majd ez a kapitalista ellenzék? Milyen osztályért fog az küzdeni?

Erre a kérdésre persze sem Morrison, sem az előbb idézett képviselő 
nem kíván feleletet adni. De érdemes tovább idézni Mr. Allen-t. Szerinte 
„meg kell vonni valahol az államosítás határát“. — Azt hiszem — írja — 
ez nagyon sürgős feladat. „Ha ezt elmulasztjuk, kitesszük a mozgalmat 
a totalitarianizmus vádjának. . .  Churchill kritikájának is ez a lényege 
és egyáltalán nem volna bölcs, ha ennek a kritikának az igazságát figyel
men kívül hagynánk.“ Tehát Mr. Churchill a döntőbíró! A munkáspárti 
vezérek hozzá és nem a munkásmozgalomhoz fordulnak annak eldönté
séért, hogy meddig mehetnek a szocializmusban. Churchill bírálatának 
akarnak eleget tenni, s nem a munkásmozgalomnak.

Nyíltabb, vagy kevésbbé nyílt formában, de ez, a kapitalistákkal 
harmónikus együttműködésben megvalósítandó „szocializmus“ szerepel 
a Munkáspárt valamennyi hivatalos megnyilatkozásában. Attlee volt 
sajtófőnöke Francis Williams, a múlt évben megjelent „Triple Challenge“ 
c. könyvében például így jellemzi Morrisont. ,,ö (Morrison) nagyon sok 
időt fordított az üzletemberek meggyőzésére s annak megvilágítására, 
hogy a munkáspárti kormány nem ellenségük, hanem segítségükre lesz 
kereskedelmi és ipari vállalkozásaik sikeresebbé tételében. — Nem va
gyok ellene a magánvállakozásnak — szokta mondani nékik Morrison. 
Még többet akarok belőle.“

„Elértük a gazdagok megadóztatásának határát.“
Morrisonék — Bevinék és a kitartott szakszervezeti főnököknek 

ebben a világában így semmi sem meglepő. Nem meglepő, ha Cripps 
kijelenti a blackpooli munkáspárti konferencián, hogy „elértük a gazda
gok megadóztatásának határát.“ Nem meglepő, ha Sir George Chester, a 
Szakszervezeti Főtanács nevében a profitok „fontosságát“ hangsúlyozza, 
és a profitok törvényes ellenőrzését „az angol ipart érhető lehető legrosz- 
szabb szolgálatnak minősíti.“ Nem meglepő végül a kapitalisták javára 
történő „államosítás“, a munkások kizárása az ipar vezetéséből, a bér- 
rögzítés a profitok és árak szabadonhagyása mellett, a szakszervezti demo
krácia megfojtása, a féktelen kommunista-ellenesség, az, hogy a külügy
minisztériumtól, a pénzügyminisztériumon és a hadseregen keresztül 
egészen a hírhedt M. I. 5 nevű titkosrendőrségig minden pozíció a kon
zervatívok, a kapitalista osztály kezén van. Mint egy nemrégiben kiadott
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angol pamflet, „A Westminster proletárjai“ kimutatja, a munkáspárti 
képviselők jelentős hányada, képviselősége mellett egyben vállalati tulaj
donos, vagy vállalatok, bankok részvényese. A szakszervezeti „főnökök“ 
pedig megelégedetten zsebelik be többezer fontos fizetésüket, s boldogan 
poharaznak a konzervatív „úri osztály“ tagjaival. George Gibsonról, aki 
szakszervezeti „főnökből“ az Angol Bank igazgatója lett, majd a múlt 
évi „Stanley“-féle megvesztegetési botrány főszereplőként vált hírhedtté 
— közismert, élete legnagyobb büszkeségének tartotta, hogy Montagu 
Kormán az Angol Bank volt főkormányzója, barátságosan vállon vere
gette s tehetséges embernek minősítette. Vagyis csak a nevek változnak, 
de a „munkáspárti“ és „szakszervezeti főnöki“ lényeg nem. MacDonald, 
mikor a király miniszterelnökké nevezte ki, így kiáltott fel: „Holnap 
minden harcegnő Londonban meg akar majd csókolni engem.“

A demokratikus szocializmus lelepleződik
A Munkáspárt öt évi kormányzására visszatekintve, el kell ismerni 

„hűségesen“ teljesítették a rájuk bízott feladatot. Mindent elkövettek a 
munkásosztály lefegyverzésére, a munkások elbódítására és megtéveszté- 
séx-e, arra, hogy a munkásokat a konzervatívok helyett a kommunisták, 
az amerikai trösztök helyett a Szovjetunió ellen fordítsák.

Egész politikájuk arra irányult, hogy az élet minden teréről kiűzzék 
az osztályszempontú szemléletet, hogy a munkásság osztálytudatát éppen 
a döntő csaták előtt megzavarják.

A munkáspárti vezetők „buzgalma“ .kezdetben el is ért valami „ered
ményt“. Az angol munkásmozgalom ismert történelmi előzményei, a 
háborút követő első időszak fellendülése okozta teljes foglalkoztatottság, 
a konzervatív uralom keserű emlékei, a reformizmus morzsái kétségkívül 
éreztették hatásukat. A bűvöletnek azonban lassan vége szakadt. A Kom
munista Pártnak az egész országban, s különösen a szakszervezetekben 
folytatott nehéz és szakadatlan harca, a munkáspárti kormány árulásá
nak nyilvánvalóvá válása, a válság fenyegető előszele, az életszínvonal 
csökkenése, a háborús veszély megnövekedése hatalmasan megmozdí
totta a tömegeket. 1949. már ennek a megmozdulásnak a jegyében állott. 
A londoni autobuszvállalatok alkalmazottainak sztrájkja az év elején, 
a lancashirei bányászok sztrájkja az év közepén, majd a liverpooli és 
londoni dokkmunkások hősies küzdelme már ezt a folyamatot jelzik. 
A munkáspárti behódolás politikája azonban ez év januárjában szen
vedte el első döntő vereségét. A bérrögzítés kérdésében történt szakszer
vezeti szavazás, a bérrögzítést elutasító 3,606.000 szavazat, a Főtanácsra 
eső 4,263.000 szavazattal szemben, hatalmas jelentőségű. A változást a 
657.000 szavazatnyi különbség méri. Ebben a kérdésben az utolsó orszá
gos szavazást 1948. márciusában tartották. Akkor a kormány bérrögzítő 
politikája 3,389.000 szavazattöbbséget kapott.

A megindult folyamatot többé megállítani nem lehet. Bármi legyen 
is a választás eredménye — a jelek szerint a Munkáspárt még megsze
rezheti a többséget — a munkáspárti „demokratikus szocializmus“ lelep
leződött. Az angol tömegek csalódtak és kiábrándultak a munkáspártból. 
Ha mégis rászavaznak, ez azért van, mert félnek a konzervatívok vissza
térésétől. Az alternatívát, „Anglia szocialista útját“ a Kommunista Párt 
kongresszusa mutatta meg. Az angol munkásosztály lassan megindul a 
felé az út felé.

Korolovszky Lajos
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KRITIKA

A. I. HERZEN:

VÁLOGATOTT FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK.
Szikra, 1949. Tudomány és haladás. 32. szám.

Herzen, az orosz forradalmi demokrácia nagy filozófiai képviselője 
válogatott filozófiai tanulmányai kiadásának mind filozófiai irodalmunk, 
mind marxista filozófiai tömegmuveltségünk szempontjából nagy fontos
sága van. A szovjet kultúra nagy értékeit egyre inkább megismerjük, 
s ez magával hozza azt a kívánságot is, hogy ismerjük meg ennek az 
emberiség életében legnagyobb, az egész történelmet átalakító kultúrfor- 
radalomnak a készen kapott hagyományait, a 19. század orosz irodalma, 
képző- és zeneművészete és tudománya nagy képviselőit is. Nagy örömmel 
kell fogadnunk Herzen filozófiai tanulmányainak magyarnyelvű kiadását 
nemcsak azért, mert egy, a polgári filozófia-történetek által nem ismert 
vagy félreismert és meghamisított nagy, progresszív filozófiatörténeti 
korszak reprezentánsáról van szó, hanem azért is, mert Herzen és az 
orosz forradalmi demokraták a Marx előtti filozófiai fejlődés csúcsán 
állanak, mert életművük a lenini életmű számára nagy és értékes örök
séget képviselt. Az orosz forradalmi demokrata világnézet az a fejlődési 
sora, melynek első fokán Herzen áll, s mely Gsernyisevszkij és Dobrol- 
jubov munkásságában érkezett el a legmagasabb fokra, valójában nagy
szabású nyitány az orosz forradalmi munkásmozgalom osztályharcaihoz, 
az orosz forradalmi marxista világnézet kialakulásához. Ez a fejlődési 
sor teremtette meg gondolati anyag szempontjából a biztos lehetőséget 
ahhoz, hogy a marxista filozófia oly könnyen gyökeret tudjon verni az 
orosz kultúrában, hogy annyira a nemzeti kultúrából szervesen kinövő, 
s egyben annak egészét átható, megtermékenyítő jellegű világnézet legyen, 
hogy a dialektikus és történelmi materializmus az orosz nemzeti kultúra 
mondhatni betetőzése és új, következetesebben forradalmi alapra való 
helyezése legyen Lenin és Sztálin kezében. Lenin az orosz forradalmi 
demokrácia örökségét mindig ennek a iörténelmi összefüggésnek a jegyé
ben értékelte. Persze, a kontinuitás kiemelése helytelen lenne, ha ugyan
akkor nem látnánk a diszkontinuitást, a marxizmus minőségileg újszerű
ségét ebben az összefüggésben. Az örökség forradalmi jellege, mely az ob
jektív összefüggést megteremti, egyben figyelmeztetés arra, hogy — Lenin 
szavaival — ez örökséget ne úgy kezeljük, ahogy az irattárosok őrzik a 
régi papirosokat, hanem mint objektív, társadalmilag meghatározott tör
ténelmi helyzetek visszatükröződését, oly helyzetekét, melyekhez való 
osztályharcos állásfoglalás ugyanakkor mindmáig aktuális és elengedhe
tetlen. A forradalmi demokrata világnézet, s ezen beiül Herzen filozófiai 
és politikai álláspontja a cári abszolútizmus, a feudális önkény, majd a 
barbár „ázsiai“ kapitalizmus és a lezüllött liberális burzsoázia elleni szen
vedélyesen pártos harcból nőtt ki; — s a feudális elmaradottságot, a bur-
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zsoá társadalmi-morális züllést egyaránt a legizzóbb gyűlölettel megvető, 
a kifosztott néptömegek érdekeit és vágyait szolgáló harcosan humanista 
pátosz adta és adja meg a múlt század orosz demokratikus értelmiségiek 
legjavának, s így Herzennek is emberi nagyságát, értékét, politikai és 
filozófiai időszerűségét.

Herzen az 1825-ös dekabristák politikai nézeteiből indult ki, s a 40-es 
években az új forradalmi jellegű tömegmozgalom feléledése idején éppen 
a cári barbár önkényuralom elleni lázadás hőseinek eszméihez való 
ragaszkodása, a kizsákmányolt paraszti tömegek iránti mély rokonszenve 
tette lehetővé, hogy a hegelianizmus baloldali kritikájáig eljusson, hogy a 
német polgári demokratikus átalakulás feladataira mozgósított feuerbaelii 
materializmust elfogadja anélkül, hogy a hegeli progresszív dialektikus 
módszert, amiben Herzen a „forradalom algebráját“ ismeri fel Feuerbach 
mintájára a hegeli konzervatív rendszerrel együtt sutbadobta volna. Her
zen, a földbirtokos nemes, így mondhatni, a kizsákmányolt paraszti töme
gek vállán állva, messze kimagaslik a kor filozófiai kátyújából. A hegeli 
rendszer misztifikált burkát lerántja, s megindul a dialektikus mód
szer és a ifeuerbachi materializmus egybekapcsolása felé, a dialektika 
materializmus irányában. Ez a fejlődési tendencia adja meg egyben az 
esztétikus és kritikus Bjelinszkij és Dobroljubov, a filozófus és közgaz
dász Csernyisevszkij világnézeti álláspontját. Az orosz forradalmi demo
kraták e helyzete filozófiatörténetileg úgy fogalmazható meg, hogy a 
dialektikus materializmust Marx előtt ők közelítik meg legjobban, de 
ugyanakkor paradox módon a marxista filozófia létrejöttének a kortár
sai. Marx és Engels is baloldali hegelianizmusból fejlesztette ki a dialek
tikus materializmust, csak náluk ez a kapitalista társadalom ellenI- 
mondású szerkezetének, az ellentmondásos szerkezet a proletárforra
dalomban való feloldásának az elméleti és gyakorlati kidolgozásával, 
a történelmi materializmus elméletének felfedezésével és alkalmazásá
val jár együtt. Az orosz társadalomfejlődés a nyugati kapitalista orszá
gokéhoz viszonyítva elmaradt volt. 61-ig a feudális megkötöttségek a 
tőkés termelési viszonyok kialakulását lehetetlenné telték. Ezért a for- 
radalmi orosz demokrácia, s már a 25-ös dekabristák a jobbágyrend- 
szer és a cári önkényuralom ellen szálltak harcba. Nagyságuknak és 
gyengeségüknek éppen ezért egyformán mértéke a paraszforradalomba 
vetett hitük. (Ilyen értelemben emeli ki Lenin, hogy Herzen a „narod- 
nyikság“, az „orosz“ szocializmus elképzelésének a megalapítója.) A 
proletárforradalom megértéséig éppen az orosz fejlődés elmaradottsága 
miatt még nem tudtak eljutni, de a liberális, saját forradalmát eláruló 
burzsoáziát már gyűlölték. Itt is van bizonyos fokozatiság az osztály- 
eilentétek kiéleződésének foka alapján. 48 előtt Herzen még nem a forra
dalmi néptömegekre épít, még liberalista módon bízik abban, hogy az 
uralkodó osztályt meg lehet győzni a jobbágyfelszabadítás és az önkény
uralom megszüntetésének szükségességéről. De mikor az emigrációban 
felismeri, hogy a cárizmus hóhérok szervezkedése a paraszti tömegek és 
a haladó értelmiségiek megfojtására, következetesen felszámolja liberális 
álláspontját.

A most megjelent válogatott filozófiai tanulmányok 1842-től 45-ig 
íródtak. Egyik legfőbb törekvésük tisztázni a hegelianizmus felbomlása 
után létrejött filozófiai káoszt, kimutatni az orosz kultúra számára a 
hegeli örökség értékes és nem értékes elemeit. Herzen, aki a dialektikát 
a „forradalom algebrájának“ nevezte, a fiatal, a materialista dialektikáig 
még el nem jutott. Engels-szel szinte teljesen meggyőzően Hegel legfőbb
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hibájának azt tartja, hogy a dialektikus princípiumokat nem vitte végig 
következetesen, hogy a végső következtetések levonása elől meghátrált, 
tehát: — ahogy Engels később a „Feuerbach“-ban értette — hogy konzer
vatív rendszere arculcsapja forradalmi módszerét. Herzen a Feuerbach- 
típusú baloldali hegelianizmussal ellentétben, a dialektika vívmányai 
mellett foglal állást.

A filozófia ilymódon Herzennél nem hegeli „Minerva baglya“, mely 
a szürkület beállta titán repül, nem a világtörténelmi korszakok post 
festum tudatosításának az eszköze, hanem a legnagyobb mértékben út
mutató, a gyakorlat, az élet, a tudományok iránytűje. E felfogás éles 
harcot jelent ama hegeli történelemkoucepció ellen, mely a történelmi 
valóság mozgásának ellentmondásos jellegét lényegében a tudat szférá
jában oldja fel, — Herzen tagadja, hogy a hegeli „kibékülés“ máshol, 
mint az eleven, valóságos praxis területén lehetséges volna: „a tudomány 
megbékítése: újból kezdett harc, mely a gyakorlat terén ér véget megbéké
léssel.“ — majd: „ ...pozitív  megbékélés csak a szabad, észszerű, tudatos 
cselekedetekben lehetséges.“ Ezzel a tudomány legmagasabb formái úgy és 
annyiban érvényesek, ahogy és amennyiben átmennek az életbe, a való
ságos gyakorlatba. Herzen gúnyosan mosolyog a tudomány „buddhis
táin“, akik a filozófia legmagasabb teljesítményét az üres, problémátlan 
kontemplációban látják, — s ezzel messze túlmegy még Hegel kvietizmus- 
kritikáján is. Ennek megfelelően filozófia-történeti álláspontja is a sko
lasztikus formalizmus minden jelenségének éles elvetése, — ezért értékeli 
pí. Bacont Hegelen túlhaladva, sőt vele ellentétben oly különlegesen meleg 
szeretettel.

Mindez az idealizmus, az élettől elszakadt formalizmus baloldali,, 
materialista kritikáját jelenti. Herzen azonban az idealizmus és a mate
rializmus elvi különbségét ismeretelméleti általánosításban ennek a helyes 
kritikai pozíciónak ellenére sem tudta felismerni. Nemcsak azért nem, 
mert egy helyen a hegeli terminológiát is megtartva a világszellem ön- 
megismerő útjáról beszél, — hanem méginkább azért, mert a lét és a 
tudat összefüggését ismereteiméletileg nem a visszatiikrözés materialista 
elméletének, hanem a lét — tudat — korrelációnak, az idealisztikus iden
titásfilozófiának a szemszögéből veszi fel, mely tagadja azt, hogy van lét 
tudat nélkül. (Ez^jt Schelling-kritikája is egy lépés hátrafelé Hegelhe/r 
viszonyítva.) De a visszatükrözési elmélet ismeretelméleti elvi tisztaságba 
való meg nem értése nem zárja ki Herzennél azt, hogy a részletkérdéseket 
materialisztikusan világítsa meg. A dialektikus materializmus ismeretel
méleti síkon való felvetése és megfogalmazása csakis Marxnál és Engels- 
nél, a történeti materializmus elméletének kidolgozásával szerves egység
ben volt lehetséges.

A filozófiának az a felfogása, mely a gondolkodás legmagasabb kate
góriáit az életbe való átcsapásuk szempontjából értékeli, szükségképpen 
felveti a szaktudományok és a filozófia összefüggésének a kérdését. Her
zen nagv érdeme, hogy a szaktudományok szűk prakticizmusának ve
szélyét felismerve, rámutatott e veszély leküzdésének főbb szempontjaira. 
Benin külön kiemeli ebben a vonatkozásban az „Empíria és idealizmus“ 
című levelet mely a természettudósok számára bizonyos értelemben 
mindmáig megszívlelendő tanulságot mond ki: a szaktudós a maga szak
szerűségén belül csupán a katalógusig juthat el, a „fogalmak egymás alá 
rendeléséig, de sohasem juthat el azok belső értelméig, fogalmáig, azok 
igazságáig, már csak azért sem, mert az igazságban mindent, ami parciális, 
meg kell semmisíteni.“ (Jobb lett volna így fordítani: „feloldani“ — a he-
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geli aufheben értelmében.) Az említett levél központi gondolata, hogy a 
tények és adatok empirikus gyűjtögetése Hegellel szólva: rossz végtelen
séget eredményeznek, hogy az igazi tudomány az empíriát a spekuláció
val köti össze, értve a spekuláció alatt a filozófiának, azt az eljárását, mely 
„a legmagasabb, kifejlett empíriát“, vagyis a tapasztalati adottságok ma
gasfokú általánosítását, koncentrált abreviaturáit teremti meg. Az ilyen 
értelemben vett tudományos előhaladás előfeltételezi a filozófia irányító 
szerepét, melyre éppen a valóságos gyakorlat, az élet tapasztalatait jo
gosítják fel. A természettudományok fejlődése akkor válik igazán termé
kennyé, ha a filozófiát, mint kutatásainak elméleti általánosítását s egy
ben mint a kutatásokhoz nélkülözhetetlen iránytűt, a természettudósok 
magukévá teszik. Világos, hogy Herzen itt a materialista filozófiára gon
dolt és nem a skolasztikus formalizmusra. így valóban iga&zá válik, 
hogy a tények terjedelmi, mennyiségi növekedése egyben koncentráció
juknak, értelmi felfogásuknak is a mértéke.

Herzen felismerte, hogy a szűkkeblű szakszerűség a kapitalista 
munkamegosztás eredménye, ezért utal oly világosan arra, hogy a szak
mabeli specialista tudós -— gyári munkás abban az értelemben, hogy — 
mesterségén kívül hasznavehetetlen s így még saját szakmájában is nehéz
kesen mozog. Ez az oka egyben annak is, ahogy ezt Herzen zseniálisan 
felismerte, hogy a pozitív tények felhalmozása a szűk specialistáknál nem 
zárja ki az idealizmusba való átcsapást: mert amennyiben tárgyukról, 
kutatásukról elmélkednek, mikor módszertani elveket gondolatilag tisz
táznak, helyes, materialista filozófiai műveltség híján, helytelen, idealisz
tikus konstrukciókba kénytelenek menekülni. „Bárhogy higyje is az 
ember, hogy kizárólag csak tényekkel foglalkozik, az elme belső szük
ségszerűsége a gondolat szférájába ragadja, az eszméhez, az általánoshoz 
vonzza: a specialisták csak azt nyerik, konok engedetlenségükkel, hogy 
a felemelkedés helyes útja helyett különös világba tévelyegnek, melynek 
alapja összefüggéstelen tényekből, teteje pedig összefüggéstelen elméleti 
ábrándokból áll.“

A specialisták prakticizmusa az élettől való elszakadás egyik formája 
s ezért szükségképpen idealizmust eredményez. Az akadémikus polgári 
filozófia is sokat fecsegett a filozófia és a szaktudomány „családias egysé
géről“, de sohasem ismerte fel, hogy ez az egység nem valami kiagyalt 
postulátum a természettudományok felé, hanem éppen a társadalmi praxis 
szükséglete. Persze Herzen sem tudott odáig eljutni, hogy az elmélet helyes
ségének kritériumául elvi síkban is a társadalmi gyakorlatot tegye meg, 
de gyakorlatilag a dialektikus materializmus álláspontját fejezi ki akkor, 
amikor a szatkudósoktól azt követeli, hogy a passzív szemlélődés állás
pontját reprezentáló meddő ténygyüjtögetés nívójáról emelkedjenek fel 
az élettel, a gyakorlattal való termékeny egységig, a filozófiai spekuláció 
közvetítése segítségével. Lenin „Materializmus és empiriokriticizmus“- 
ában természetesen már a dialektikus materializmus elvi magaslatáról 
ugyanezt a figyelmeztetést intézi a természettudósok felé: a spontán, 
„szakmabeli“ materializmus nem óv meg attól, hogy általánosításaikban 
az idealizmus lejtőjére ne csússzanak, ha nem tudatos dialektikus materia
lista módszer és elmélet kapcsolja össze az empirikusan adott tényeket és 
összefüggéseket.

Már Feuerbach kimondta, hogy a materializmus számára nem az 
elvont részember, hanem a mindenoldalúan képzett egyén az ideál. Herzen 
Feuerbach-féle humanizmusának is magasan felette áll, amennyiben az
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ő humanista embereszménye nem marad meg a passzív megfigyelés állás
pontján, hanem eljut az életbeli (politikai és tudományos) aktivitásig. 
Persze, a két eszmény között ott ál az őket meghatározó társadalmi való
ság: a német kispolgár és az orosz forradalmi demokrata társadalmi vi
szonylatainak alapvető különbsége. Ez magyarázza azt is, hogy Herzen 
miért tudta leküzdeni a feuerhachi mechanikus, szemléleti materializ
must.

Marx a régitípusú materializmus főfogyatékosságának azt jelölte meg, 
hogy képtelen a tárgyat a valóságos gyakorlat, az emberi aktivitás formá
jában felfogni. Herzen ebből a szempontból már az újtípusú, a dialektikus 
materializmus előfutára. Igaz, hogy a visszatükrözési elméletében inga
dozik a mechanikus materializmus és egyfajta — az identitás-filozófia 
alapján nyugvó — idealista dialektika között. De ez az ingadozás szükség- 
szerű: Herzen — ahogy ezt Lenin megállapítja — nem tudott eljutni a 
történelmi materializmusig, a megismerési formák társadalmi történeti 
meghatározottsága, az ideológiai felépítmény és a gazdasági társadalmi 
alap összefüggésének materialista elemzése, a társadalmi osztály fogalma 
számára ismeretlen terület. De ugyanakkor ki kell emelni azt is, hogy ez 
nem is fejthető ki a proletárforradalom szükségszerűségének felismerése 
nélkül: — Herzen csak a parasztforradalom szükségességét láthatta és 
követelhette. A tudományos szocializmus az egész emberiség mindenfajta 
kizsákmányolás alól való felszabadítását jelenti, s e felszabadítás „feje a 
filozófia, szíve a proletariátus“, — s ez magyarázza meg, hogy mik a 
Herzen-féle filozófiának — minden nagysága mellett — a korlátái.

Zoltai Dénes

Ázsájeo:
TÁVOL MOSZKVÁTÓL 

Szákra kiadás
Fiatal író első nagyobbíélekzetű 

miivé. S egyszeriben eseményévé vált 
a szovjet irodalomnak, a szovjet élet
nek. Mert a szovjet irodalom egyik 
legfontosabb jellegzetessége, hogy 
együtt no az élettel és teljesen új vi
szonyt teremt írók és olvasók között. 
Olvasók százezrei keresik fel leve
leikkel a fiatal írót. Olvasók százez
reinek nyuijt örömet, tanulságot, föl
ismerést, szórakozást. Olvasók száz
ezreit segíti napi munkájában. Ol
vasók százezreinek teszi tudatossá 
munkájuk fontosságát maguk és az 
egész emberiség szempontjából. Olva
sók millióival együtt vesz részt a 
szovjet nép harcában, amely már a 
kommunizmus építéséért folyik. És 
olvasók százezreitől kap szóban és

írásban kritikát, útmutatást, segítsé
get további munkájára.

Ez a viszony író és olvasó, nép és 
művészet között, az írónak ez a sze
repe csak a szocializmust építő nép, 
csak a felszabadult nép, csak a szov
jet nép körében teremtődhet meg.

A Távol Moszkvától talán még a 
szovjet irodalom többi nagy alkotá
sánál is jobban, azoknál is közvetle
nebbül mutatja, hogy mennyire az 
ábrázolt valóság értékétől függ a mű
vészi alkotás értéke: mennyire nem 
a művész külön, sajátos, egyedülálló 
egyéniségével magyarázható. Ebben a 
regényben az író szinte eltűnik az 
ábrázolt valóság mögött: teljesen egy 
és azonos alakjaival, azzal az élettel, 
amelyben él s amelyet könyvében új 
életre kelt. Ezért vesztik értelmüket
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a szocialista-realista, a szovjet írók 
tanulmányozásánál a polgári iroda
lomszemlélet szempontjai; ezért nem 
keli! külön vizsgálni az író „egyénisé
gét“, egyéni stílusának különös for
máit. Az író helyett maga a mű, s a 
műben egyszerre, közvetlenül maga 
az élet, a fejlődő, gazdag, új emberi 
élet ölt testet.

Ázsájev regénye ezt az életet már 
a kommunizmus küszöbén mutatja. 
Olyan embereket ábrázol, amilyenek 
eddig sosem éltek még a világtörténe
lem folyamán s így a világ irodalmá
ban sem; olyanokat, akiknek már — 
mint Marx mondta — „a munka 
nemcsak testi megélhetés eszköze, de 
maga a legfőbb életszükségletté lelt.“ 
Akiknek a munka „becsület és dicső
ség dolga“.

A munkáról szól a regény. Talán 
egyik első regénye a világirodalom
nak, amely szinte teljes egészében a 
munka színterein folyik le, amelyben 
az ember élete legdöntőbb területén, 
a munkájában jelenik meg teljes egé
szében, belső élete egész gazdagságá
val együtt. A munkáról szól a regény: 
a munkáról, amely a Nagy Honvédő 
Háború alatt is épp olyan fontos, 
mint akár a fronton való harc; a 
munkáról, amely a fasizmus legyő
zésének, a szocializmus megvédésének 
épp olyan eszköze, mint a fegyveres 
küzdelem; a munkáról, amely a szov
jet haza szeretetének záloga; a mun
káról, amely gazdagabbá, erősebbé, 
boldogabbá teszi az embert és vég
telenül emberivé, bensőségessé, igaz
zá, termékennyé teszi az emberek 
közti kapcsolatokat.

Három mérnök egy szép napon, a 
Nagy Honvédő Háború első évé
ben elindul Moszkvából, hogy tízezer 
kilométerre a fronttól, az őserdőben 
megépítsék az olajvezetéket, amelyen 
keresztül a Tájszin-szigeten felszökő 
olaj az Adun-folyón át szállítóeszkö
zök nélkül egyenesen eljut Novinszk 
városába, ahol feldolgozzák. Az épít
kezésnek egy éven belül el kell ké
szülni. Ez a Népbiztosok Tanácsának 
és Sztálinnak a terve és határozata.

A tájszini olajra szükség lesz még a 
Nagy Honvédő Háborúban. De az 
építkezés vezetői régi szakemberek, 
akiket nem fűt a kommunizmus 
nagy eszméje; nem tartják lehetsé
gesnek a feladatot; saját tudásukra 
és külföldi tudományos „tekintélyek“ 
véleményére támaszkodva kiszámít
ják, hogy az építkezéshez legalább 
három évre van szükség. Ilyen érte
lemben is készítik el a tervet. Ezért 
megy le Batmanov, Beridze, Kovsov, 
hogy megmutassák, mire képes az 
ember, ha tudja, hogy az emberisé
gért dolgozik; ha kommunista. A régi 
szakemberek sem ellenségek, Grub- 
szkij, Topoljev nem szabotőrök, csak 
.nem tudják, éppen azt nem tudják, 
mire képes az ember. Azt nem tud
ják, hogy ami a kapitalizmusban nem 
lehetséges, az a szocializmus hazájá
ban megvalósítható. Megrekedt embe
rek, akik tele vannak polgári múlt
juk gátlásaival — és nem bíznak az 
emberben. Nem ismerik, nem élik át 
magukban azokat az új képessége
ket, új gondolatokat, új érzéseket, 
amelyeket a szocializmus építése, a 
szovjet élet vált ki az emberekből, 
amelyek képessé teszik őket arra. 
hogy egy év alatt elvégezzék azt, 
amit a „legbecsületesebb“ polgári 
számítás szerint csak három év alatt 
lehet elvégezni. Batmanov, Beridze. 
Kovsov bíznak a szovjet ember, a 
kommunista ember határtalan erejé
ben és képességében; bízhatnak ben
ne, mert megtalálják önmagukban. És 
hozzáfognak, hogy az elhanyagolt, 
lezüllesztett építkezésben, a demorali
zált munkásság soraiban rendet te
remtsenek, megszervezzék az emberek 
közt azokat a kapcsolatokat, anyagi 
értelmi és érzelmi viszonyokat, a 
munkának azt a módját, amely a 
minden munkásban élő alkotó, terem
tő képességet felkelti és teljes egé
szében kifejlődni segíti. A munkának 
ez a formája, az ember teljes alkotó 
erejének felkeltése és munkába állí
tása az, amit szocialista munkamód
szernek, szocialista munkaversenynek
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nevezünk. A munkaverseny, a munka 
örömének és szenvedélyének kibon
takozása eredményeiben, beláthatat
lan, előre kiszámíthatatlan; „felül
ről“ csak azokat a viszonyokat kell 
megteremteni, amelyek szükségesek 
hozzá. Ezt teszik a mi embereink. 
Először is kiirtják azokat a rémhíre
ket, amelyek kezdtek elharapódzni a 
„pályán“; nyíltan odaviszik a munka 
nehézségeit, de a Párt, a haza, a győ
zelem követeléseit is a dolgozók elé, 
akiket már elcsüggesztett az eddigi 
vezetők pesszimizmusa, tehetetlensége, 
az ügytől, a szocializmus ügyétől, 
mindnyájunk ügyétől való idegensége. 
Megszervezik a piszmogó adminisztrá
ciót; az aggályoskodó beszerzési osz
tállyal előteremtetik a munkához 
szükséges eszközöket; magukévá te
szik az emberek gondjait, kívánsá
gait, ötleteit. A többi már magától 
megy; és „alulról“. Maguk a munká
sok kezdeményezik az új munkamód
szereket, maguk teremtik meg azt az 
izgalmat és szenvedélyt, amelyben a 
munka játék lesz, verseny és öröm. 
Tanja maga szervezi meg csupa kom- 
szomolcból a híradókülönítményt, 
amely a szükséges szaktudás nélkül, 
a lehető legnehezebb feltételek mel
lett is idő előtt megteremti a telefon
összeköttetést az őserdőben, a vezeték 
egész vonalán végig, kint a „pályán“, 
a különböző részlegek között. Szilin 
a maga erejéből nekivág a járhatat
lan fagyos útnak teherautójával. Urná
ra Mahomet új hegesztési módszeré
vel egy csapásra többszáz százalék
kal emeli az egész hegesztési munka 
normáját. És az őserdő dermesztő 
lágyában sorra kígyóinak a szenve
déllyel végzett munka forró és mész- 
szevilágító tüzei. Bennük edződik és 
ég ki az új ember és az új világ, amit 
ő megteremt.

Mindez nem símán történik, ha
nem a fejlődés állandó küzdelmében; 
ez az egy építkezés, amelynek sikeres 
elvégzéséről szól a regény, teljes éles
ségében felveti a szovjet társadalom
ban is meglevő ellentmondásokat, az 
új folytonos harcát a régivel és en

nek a harcnak a szocialista társada
lomban kialakult új formáját, a kriti
kát és önkritikát, az emberi fejlődés
nek ezt az új mozgatóerejét.

Sztálin 1942. május 1-én azt mond
ta: «Nálunk az arcvonal és a hátor
szág egységes és oszthatatlan harcos 
tábor, mely kész elhárítani az ellen
ség fölötti győzelem útjából minden 
nehézséget.» Ázsájev regényének tár
gya és tartalma ez a sztálini mondat 
és az, ami mögötte van. A regény sze
replői azonban nem mind ismerik fel 
rögtön azt, amit ez a mondat jelent. 
Alexej Kovsov a regény elején nem 
szívesen indul új munkahelyére, sze
rencsétlenségnek és megalázásnak 
érzi, hogy míg bajtársai a fronton 
harcolnak, ő a fronttól tízezer kilo
méternyire olajvezetéket építsen. Nem 
ismeri fel mindjárt, hogy egyformán 
a győzelmet vívja ki az, aki Sztálin
grádban harcol, és az, aki a hátor
szág szívében dolgozik azért, hogy a 
harcosnak legyen mivel harcolnia. 
Ezt tanulja meg a regény folyamán 
Aljosa. De hogyan tanulja meg? Úgy, 
hogy az elvtársak megtanítják rá; az 
elvtársak, a regény hősei, Batmanpv, 
Zalkind, Tanja, Karpov, Umara Ma
homet. És a Párt, amely minden ne
hézségen keresztül segít kivívni a győ
zelmeit. És közben az egyes embert 
is segíti mindenen keresztül, hogy 
képes legyen hozzájárulni. a győze
lemhez.

E’nnek a regénynek is — mint szá
zadunk történelmének — a Párt az 
igazi főszereplője, a bolse.vikok párt
ja, az emberiség új történelmének 
megszervezője. A mi kezdődő szocia
lista-realista irodalmunk egyik legna
gyobb kérdése, hogyan ábrázolja a 
történelem szervezett erejét, a szo
cialista építés motorját, a Pártot és 
annak megtestesítőit, a kommunistá
kat. A mi íróink legtöbbje eddig csak 
a követelményét érzi ennek a nagy 
feladatnak, valódi megoldását még 
nem találta meg. íróink a kommunis
ták ábrázolásában még merevek, ne
hezén mozognak, a Párt szerepét 
mintegy az élet, a valóság ábrázolá
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sán kívül álló, külön feladatnak fogják 
fel. A kommunistákat (kácsdt ogv- 
síkúaknak, a Pártot merev organiz
musnak ábrázolják. Ázsájev regénye 
nagyszerű példája annak, hogy a va
lóság igazi ábrázolása mennyire ter
mészetesen foglalja magában a Párt 
irányító szerepének, a kommunisták 
új emberi alakjának bemutatását. Az 
építkezés pártszervezője, Zalkind — 
típusa az igazi bolseviknak. De nem 
azáltal típusa, hogy jelleme egy
síkúim, csupán pártmunlkáijíában nyi
latkoznék meg; nem azzal válik a 
bolsevik, a kommunista típusává, 
hogy egysíkúbb, merevebb, mint a 
többiek, hanem épp azzal, hogy em- 
berebb, az élet minden, területén telje
sebben ember, minden szempontból 
gazdagabb, mint a többiek. A munkát 
nem az élettől elvonatkoztatva látja, 
hanem a dolgozók személyes életé
neik, egyénis egérnek megértésével, és 
azok alapján szervezi meg. ő az, aki 
az első vigasztaló szót találja, mikor 
Kovsov hírt kap feleségének hősi ha
láláról; ő az, aki a munkájukban kis
sé elmaradt embereknek még egy utol
só lehetőséget ad, hogy hibájukat 
helyrehozzák. Minden döntő kérdés
ben határozott, de sosem türelmetlent)» 
Olyan viszonyt teremt az emberek
kel, a legegyszerűbb munkással és az 
építkezés vezetőivel, a nanáj kolhoz- 
parasztokkal és a kissé megrekedt 
régi szakemberekkel egyaránt — ami
lyen viszony sosem volt még embe
rek között a világtörténelemben, 
amelynek a lehetőségét a szocialista 
forradalom teremti meg az emberi
ségnek. Az ember mindenetkfelctt való 
szeretető, a közösség, a szocialista 
haza és az emberiség egyedüli érdeke, 
az új, boldogabb emberi világ megte
remtése — ez mozgatja minden tet
tét. És ezek a teltek nem a kispolgári 
irodalom jólismert álforradalmi pó
zait jelentik, hanem a forradalomnak 
azt a mindennapi, póztalan egyszerű
ségét, amit a szovjet emberek terem
tettek meg.

A mi íróinknak gyakori hibája az 
is, hogy a Pártot egy alakban pro

hálják megteremteni, mintha a Párt 
hatása nem volna döntő a mai Ma 
gvarországon minden munkás, paraszt 
és értelmiségi, minden párttag és 
minden pártonkívüli dolgozó életében 
és munkájában. Ázsájevtől mi sem 
áll távolabb, mint a Pártnak ilyen 
egyalakba sűrített, kissé mitizált áb
rázolása; a Párt ott él a regény majd 
minden szereplőjének telteiben, mun
kájában, gondolataiban. És a Párt, a 
szovjet emberek élete nem képzelhető 
el Sztálin nélkül. A távolkeleti őser
dőben november 7-én felcseng a rá
dióban Sztálin hangja. A regény a 
tiszta megrendülés erejével, egyetlen 
nagyhangú szó nélkül érzékelteti azt 
a hatást, amit az emberekre, az épít
kezés minden munkására Sztálin sza
vai tesznek. Azok a szavak, amelyek 
egy emberöltő, az emberiség történel
mében legdöntőbb emberöltő óta a 
legnagyobb hatásúak a világon. Azsá 
jev egy-egy hirtelen mondattal jel
lemzi, végigvillantva fényét a rádiót 
hallgató embereken, e varázsosan igaz 
szavak hatását. „Ebben az órában 
Aiexej számára nem létezett semmi 
a világon Sztálin szavain kívül.4* 
„Zsenja nem tudott uralkodni magán. 
Szégyenkezés nélkül ennyi ember élőit 
hangosan sírva fakadt.“ „Batmanov, 
aki Zsenja mellett állt, kinyújtotta 
kezét és vígasztalóan simogatta a 
lány fejét.“ „Elvtársak — törte meg a 
csendet Tanjá — adjunk hálát a sors
nak, hogy van eev Sztálinunk! Mi 
lenne belőlünk nélküle?”

Lehetetlen felsorolni vagy akár csak 
érinteni is mindazt, amit a regény fa! 
ölel: az érzelmi gazdagságot ami az 
emberek egész életét betölti á munka 
versenytől a szerelemig; a tárgyi gaz 
dagságot, amellyel elénk tárja a 
munka folyamatát, a környezetet, a 
tájakat; a tartalmi gazdagságot, 
amellyel feltárja a kommunizmust 
építő embernek az egész emberiségén 
folytatott harcos és boldog életét.

Aki a regényt elolvasta, maga is 
részesévé ílesz ennek az életoeik, job
ban. teljesebben érzi a maga helyét a
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világban, szinte megfoghatóan érzi 
jövőjét, amely a világtörténelemben 
először s most már nálunk is, a sa
ját kezébe került. Aki ezt a regényt 
olvasta, még biztosabban érzi életének 
és munkájának elválaszthatatlan kap
csolatát a világ minden dolgozó né
pével. Aki ezt a regényt olvasta, lehe
tetlen, hogy ne érezze ugyanazt, amit 
Alexej Kovsov érez, mikor a regény

Végén jól végzett munkájukról be
számolni Moszkvába repül.

Szinte fizikailag érzékelte a szovjet 
haza mérhetetlen táv'alait és mind
azt, ami benne történik. Egyszerre 
kedve támadt énekelni. Sohasem érez
te még ilyen erősen és sohase látta 
még ilyen tisztán saját helyét abban 
a titáni küzdelemben, amely a népek 
boldog jövőjéért folyik.

Somlyó György

Jurij German
TÖRTÉNETEK DZERZSINSZKIJ ÉLETÉBŐL 

Üj Magyar Könyvkiadó N. V.
„Ha megfosztjuk a művészetet at

tól a jogától, hogy szolgálja a társa
dalom érdekeit — ez azt jelenti, hogy 
nem fölmagasítjuk, hanem lealjasít- 
juk a művészetet, mivel megfosztjuk 
életerejétől — az eszmétől, az elpu- 
hult élvezet eszközévé és a henye lus- 
tálkodók játékszerévé tesszük“ — 
írta Bjelinszkij, az öncélú művészei 
elméletének nagy ostorozója. Ez azt 
is jelenti, hogyha azt a célt tűzzük a 
művészet elé, hogy alkosson a társa
dalomért, akkor magasra emeljük a 
művészetet, akkor életerővel töltjük 
meg a műalkotásokat és a harcos és 
munkás ember fegyverévé a munka
eszközöket.

Jurij German könyve a társadalom 
szolgálatára íródott; a szovjet iroda
lomnak abba a szakaszába tartozik, 
ahová Szeráfiinovics, Libeldinszkij, Fe- 
gyin, Furmanov, Maliskin, Lavre- 
nyev, Ivanov, Fagyéjev. Trenyov mű
veinek jelentős része. Ez az irodalom 
még telve van a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom előtti hősi ille
gális harcok emlékével, hősei azon
ban már ügyet sem vetve a régi se
bekre, új harcok forró közepébe ve
tik magukat, a győzelmi biztonságá
val szívükben. A forradalom hősi ro
mantikája, az emlékezés és a jövőbe 
vetett hit szárnyalása jellemzi ezt az 
irodalmat — nincs szüksége az iro
dalmi cikornyákra, az illegő szépel-

gésre, a kimódolt hatáskeresésre. Az 
illegalitás, a forradalom és a szocia
lizmus építésének hőskora annyira 
telítve van a legőszintébb emberi he
vülettel, szárnyaló szenvedéllyel, 
hogy puszta fölidézése is őszinte ér
zelmi hatást kelt. Ennek az irodalom
nak képzelt alakjai is az eleven élet 
hitelességével élnek, éppen ennek az 
érzelmi telítettségnek fokánt, amivel e 
felé a kor felé fordulunk. Ám micso
da rajongást keltenek azok a hősök, 
akik a történelemből lépnek be a re
gények világába, egy Csapájev, egy 
Dzerzsinszkij!

Dzerzsinszkij élete a forradalomig 
a búvó patak élete: börtönről börtön
re bujtatta őt a cári önkény és szik 
larepesztő szívóssággal, kristályos 
tisztasággal tört minduntalan előre 
s őrizte meg szenvedések közt is hű
ségét. Gáncstalanabb életpálya kevés 
van az övénél, folttalanabb jellemet 
kevesebbet ismerünk nála. Kivételes 
képességeihez, ragyogó jelleméhez hó
dító külső járult: boltos, nivilt homlo
káról, szemei átható, félelmetes és 
mégis hódító tüzének villogásáról, 
mosolyának édes derűjéről szólnak 
az emlékező kortársak. Különös va
rázsa személyiségének az is, hogy 
Lenin legbensőbb körébe tartozott, 
Sztálin, Szverdlov, Urickij, Kalinin 
társaságába. Hősi alakját a mi sze
münkben még fényesebbé teszi az a
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gyülölség és az az eszelős hideglelés, 
ami neve említésére kitört a burzsoá
zián: — Dzerzsinszkij volt a sokat 
rágalmazott „Cseka“, az összoroszor- 
szági Rendkívüli Bizottság főnöke, az 
imperialista cselvetések, a régi cári 
arisztokrácia ellenforradalmi ügykö
dése, a spekulánsok haszonhajhászá- 
sa, a kulákok szabotázsa elleni harc 
megszervezője, vezetője, diadalra vi
vője.

Jurij German történetei azzal hó
dolnak Dzerzsinszkij csodálatos alak
ja előtt, hogy lemondanak minden 
külsőségről, minden hatáskereső, iro
dalmi módszerről és Dzerzsinszkijt 
magát élesztik föl, élete valóságában 
Olyan ez a könyv, mintha nem egy 
író műve lenne, hanem az egész tár
sadalom közös alkotása, mint a nép
dalok, mint a népmesék, melyeken 
minden mesélő tökéletesít valamit — 
nem azzal, hogy hozzátesz, hanem 
azzal, hogy elvesz belőle minden fe
leslegeset.

Ezt a hatást nem holmi ügyeske
déssel, fortéllyal éri el a költő, hanem 
azzal, hogy valóban a szovjet társa
dalmat hagyja szólni. A történetek 
nem kitalált történetek, hanem meg
történt események, melyeket Dzer
zsinszkij életének hiteles tanúi, két- 
kézi dolgozók, börtöntársak, forradal
márok, a szocialista építés éveinek 
hősei őriznek meg róla. Az író érde
me nem több, mint a helyes váloga
tás és az az egyszerű, nagyvonalú, 
cicomátlan irány, mely valóban azt a 
hatást kelti, mintha maga a nép a 
nagy szemtanú szólna. A nép emlé
kezetének és az író alkotó kedvének 
ez az összetalálkozása a szovjet iro
dalom forradalmi jelfegzetessége. „A 
népköltészet és az irodalom öszeol- 
vadásából új, nagy népi irodalom fog 
megszületni“ — írta a szovjet nép
rajztudomány hősi halált halt kitűnő 
tudósa, Effendi Kapije. Ebből az ösz- 
szeolvadásból ad ízelítőt ez a könyv.

Az író érdeme valóban nem több 
annál, mint amiről fentebb szóltunk, 
de korántse higyje senki, hogy ez 
nem nagy érdem. Azonosulnia kellett

ezer és ezer emlékezővel, vilnai susz
terekkel, varsói pincérekkel, szedlec- 
ki börtönlakókkal, kacsugai parasz
tokkal s még mennyi mindenkivel 
ahhoz, hogy ezeket a hiteles történe
teket a szemtanú közvetlenségével 
tudja elmondani. Mély és bensőséges 
kapcsolatok kellenek ehhez az író és 
társadalma között, a képzeletnek 
realista hatalma és pártos szocializ
musa.

Mert ez a hiteles könyv pártos 
könyv. Jurij German nem tagadhatja 
el, hogy hová tartozik. Könyve, Dzer
zsinszkij példáján keresztül arról tesz 
tanúságot, hogy a proletáforrada- 
lom hősei megféiemlíthetetlen, szí
vós. következtés forradalmárok vol
tak. German könyve azt bizonyítja, 
hogy az osztályharc elszántsága 
megvesztegethetetlenül élt bennük, 
nem tudtak máskép látni, mint a 
munkásosztály szemszögéből. Jurij 
German könyve magasra emeli a 
kommunista ember, az igazi bolsevik 
példamutató alakját, hódító erkölcsét.

„A hivatásos forradalmár csak ha 
állandó harcot folytat, akkor nem 
gyöngül el a börtönben“ — tanította 
Dzerzsinszkij. „A szükségszerűség 
nagy belső tudatával kell bírni ah
hoz, hogy az ember halálba menjen 
az élet kedvéért, rabságba induljon a 
szabadság kedvéért és ereje legyen 
nyitott szemmel átélni az élet egész 
poklát, lelkében a szépség, igazság és 
boldogság nagyszerű, fenséges élet
himnuszát érezve“ — vallotta Dzer
zsinszkij.

Kizsákmány olókkal, oszlályárulók- 
kal, bérenc rabtartókkal, szabotörők- 
kel, bérgyilkosokkal, kémekkel küz
dött és nem tudták megtörni, nem 
tudták megtántorítani, nem tudták ki
ölni szívéből az emberiség fejlődésé
nek bizonyosságát. Szenvedései mély
pontján, az alexandrovszki börtön se
tét mélyén olyan bőrtönlázadást szer
vez, mely diadalt arat és visszaadja 
rabtársainak megtört fölényük öntu
datát, bebizonyítja nekik, hogy rab 
tartóik nemcsak aljasok, hanem osto
bák is. Éber — nemcsak a csekista
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álruhában fosztogató, a forradalmat 
tudatosan és szándékosan kompro
mittáló Eboli herceggel szemben, 
nemcsak a közraktárakat fosztogató 
livlaodi báróval szemben, de éber ott 
is, ahol nem rosszindulat, hanem fá
radtság és túlbuzgó bürokratizmus 
hagy nyitva rést a forradalom épsé
gén, gyémánt-zártságán. Önfeláldozó 
ember, nem kápráztatja el a hata
lom, épúgy nem, mint ahogy a szen
vedés nem tudta megtörni. Felelős 
államférfi, nemcsak mint népbiztos, 
hanem akkor is, amikor egy megren
dült, hatása alá került fogolykísérő 
szökésre adna alkalmat neki s nem 
szökik, mert nem hagyja cserben 
azokat, akiket együtt fogtak el vele. 
Velük marad és megtanítja őket a 
börtön és a megaláztatások ellen 
küzderii. Vezeti és neveli őket, mert 
az igazi vezető, a szocialista vezető 
sohasem hagyja cserben azokat, aki
ket vezet és nem adja fel a harcot a 
börtönben sem, nem hágy föl a pro
pagandával a halál torkában sem.

Halála napján a Szovjetúnió Kom
munista (bolsevik) Pártjának egy bi

zottsági ülésén beszélt: „Nem kímé
lem magamat. . ,  Soha. És önök itt 
mindnyájan azért szeretnek engem, 
mert bíznak bennem. Nem vagyok 
képmutató, ha úgy látom, hogy ná
lunk valami nincs rendben, úgy min
den erőmből a bajokra vetem maga
mat ..

A szovjet népnek ez a legendás 
hőse lengyel származású volt. Rava
talánál Lenin és Sztálin barátja, a 
grúz OrdSzsonikid'ze áilíit sokáig őrt. 
Nevét ismeri a szabadságszerető világ, 
emlékét a nemzetközi munkásmozga
lom őrzi. A szocialista hazafiság és a 
proletár nemzetköziség tartja ébren 
közöttünk is Félix Edmundovics 
Dzerzsinszkij emlékét. Ennek tett 
szolgálatot az író, ennek szolgált az 
Uj Magyar Könyvkiadó is, mikor ki
adta German könyvét. Nagy kár, hogy 
a fordító nem eléggé művész ahhoz, 
hogy a monumentális egyszerűségét 
ne szürkén adja vissza. Az élenjáró 
szovjet művészetet nem tolmácsolni 
kell, hanem művészi fordításokkal 
kell szárnyat adni alkotásainak, hogy 
a mi egünkön is fölragyogjanak.

Bóka László

Iljin—Szegál:
. HOGYAN LETT AZ EMBER ÓRIÁS? 

Szikra kiadás
Mihail Iljin nevét a „Hegyiek és 

emberek“ magyarnyelvű megjelenése 
óta ismerik nálunk az olvasók. Egyik 
napról a másikra vált valóban a szé
les olvasórétegek — és ami a legfon
tosabb, az ifjú munkások és diákok 
— kedves írójává, aminek következ
tében azóta már számos müve — 
földrajzi, kultúrtörténeti, természet- 
tudományi vonatkozású. — jelent meg 
magyarul. Jellenitőségüket tekintve, 
azonban valamennyi elmarad © nagy 
alkotásnak mondható mű mellett, 
amelyet Szegál társaságában írt ar? 
ró! az útról, amelyet az ember meg
tett azóta, hogy védtelen lényként ki

emelkedett az állatvilágból egészen 
addig, amikor világszemléletét már a 
természet ismeretére építi fel, tehát 
már felkészült arra, hogy ő uralkod
jék a természet fölött. Iljin és Sze
gál ezt a határpontot igén! helyesen 
a renaissance-ban isimeri fel, amikor 
hosszas előzmények után megszüle
tett a természettudomány és akadt 
egy gondolkodó, aki szemét a mesz- 
sze jövőre függesztvén, férfiasán vál
lalta a máglyahalált, de még szavak
kal sem volt hajlandó megtagadni 
természettudományra épített bölcse
letét. Giordano Bruno vértanúhalálá
val végződik a könyv, amelynek hőse
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az ember, aki valamikor, évszázez- 
redek mélységbe süllyedt messzesé
gében, mint törpe indult el útjára.

Anyagát tekintve szakszerűen így 
lehetne a tudomány skatulyáiba so
rozni Iljin és Szegál művét: kultúr
történet az őskortól a reneszánszig. 
De nem volna értelme a tudományos 
skatulyázásnak, mert ez a könyv tar
talmánál fogva ugyan tudományos mii, 
de feldolgozási módja következetesen 
szépirodalmi. Ezt az ötletet Gorkij 
vetette fel valamikor a szerzők egyi
kének: nagy elbeszélést írni az em
berről. A szerzők pedig nagy felké
szültséggel és kitűnő írói — még 
hozzá szépírói — készséggel valósí
tották meg a feladatot. . .  illetve eb
ben a könyvben a feladat első felét. 
Itt ugyanis arról van szó, hogyan 
lelt az ember óriás, vagyis hogyan 
jutott el a természettudományok felis
meréséhez. A következő mű majd azt 
fogja elmesélni, hogyan tudta érté
kesíteni a maga javára a természet 
ismeretét. Ez a folytatás „Az óriás a 
válaszúton“ majd arról szól, „hogy a 
filozófia, amely azelőtt kevesek ügye 
volt, hogyan lett milliók tulajdona és 
Marx, Engels, Lenin, Sztálin nagy 
ianítása mikép lett fegyvere a dolgo
zó emberiségnek a kapitalista rab
ságból való kiszabadulásért vívott 
harcban“. Ezzel az ígérettel zárul az 
előttünk fekvő mű. Az a kapitaliz
mus, amelynek rabságából éppen a 
mi korunkban szabadul önerejéből 
az ember, a könyv végéni éppenhogy 
kialakulóban van; az a természettu
domány, amelynek segítségével nap
jaink szovjet embere folyókat igáz 
és hegyet mozdít helyéről az emberi
ség érdekében, a könyv végén ép
pen, megszületett; azok az előítéletek 
és babonák, amellyel mi most vívjuk 
nagy csatáinkat, a könyv végén- ürü
gyül szolgálnak arra, hogy máglyára 
vigyék a világosság nagy előhírnökét, 
Giordano Brúnót — de mégis hatal
mas az út, óriási a fejlődés, amelyet 
az ember megtett idáig attól kezdve, 
hogy markolásra alkalmas keze meg
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markolta a követ, hogy azzal kőny- 
nvítse gyűjtögető munkáját.

Ennek a regénynek — mert év- 
százezreidek regénye ez — a hőse 
kezdetben még homályosarcú, az ős
kor egyénei nem emelkednek ki, ar
cuk nem válik el közösségüktől. Nem 
tudjuk, ki vitte be először a tüze- 
barlangjába és ki pattintotta először 
céltudatosan a követ. Nem is lehetn* 
megállapítani, mikor kezdett céltuda 
tos lenni az efajta tevékenység. A/ 
ember eszközt használt és az eszközt 
igyekez-ett kezéhez alkalmazni. Nem 
tudta előre, hogyan kell csinálni ez! 
Munka közben ismerte fel a tenniva 
lót és ahogy felismerte, jobb lett a 
munkája. A munka és az értelem fej
lődésének kapcsolatát ragyogó mese 
szövéssel teszik szemléletessé a szer
zők. Majd a beszéd kialakulásnáak 
fejlődéstörténete következik. Mindaz, 
amit tudományunk — legmodernebb 
szovj-et tudományunk — az őstörté
netről tud, eseményszerűen jelenik 
meg az olvasó előtt.

Az elbeszélés gerince mindenütt az 
ember és a természet viszonya, az 
ember küzdelme a természettel. Ha
nem attól a fordulóponttól kezdve, 
hogy az őskommunizmus felbomlott, 
előtérbe nyomult a másik nagy küz
delem: az osztályok harca, a kizsák
mányoltak küzdelme a kizsákmányo- 
lók ellen. Ahhoz, hogy' az őskommu 
nizraus szabad és egyenlő nyomorá
ból a komunizmus szabad és egyen
lő, boldog közös gazdagságáig juthas
sunk — az osztálytársadalmak nm:; 
alázó ezredéin kellett keresztül ver
gődnünk. És mindaz, aki egy lépés
sel tovább jutott a természet mégis 
mérésében, ezt az utat rövidítette. 
Sejtették és később tudták is ezt ; 
hatalom urai. Ezért jelenteti olyan 
nagy veszélyt ezeréveken keresztül a 
természet felé fordítani a figyelme*. 
Az osztálylársadalmakban a hős 
egyenlő volt az üldözöttel.

Mert ki a hős?' Hős az olyan em 
bér ,aki rendkívüli méretű és tudatos 
cselekedetet hajt végre az emberistg



érdekében*. A hőstett mindig a sza
badság irányába mutat, vagyis küz
delem a kétfajta rabság — az osz
tályrabság és a természet rabsága — 
ellen. A természettudomány fejlődése 
hőstettek sorozatán halad keresztül. 
Erről szól az Iljin—Szcgál-könyv at
tól kezdve, hogy elhagyta az őskom- 
munizmus fejlődési fokait. Ne gon
doljuk azonban, hogy a természet- 
tudomány története ez, több annál: 
az ember és természet viszonyának 
története, még pontosabban az em
beri felszabadulás útjának első — 
időbelileg a sokkal nagyobbik — fele.

Az osztálytársadalmak hőseinek 
már tisztán látjuk egyénli arcait. A 
nagyszerű görög tudomány, az ókori 
materializmus nagy kezdeményezői 
szemléletesen, valóban regényhősök
ként lépnek az olvasó elé. Látjuk 
K raped okles piros palástját és arany 
koronáját, Demokritos derűsen ne
vető arcát s látjuk a komor Hera- 
kleitost, aki képes volt az emberi 
értelem egyik legnagyobb erőfeszíté
sére, amikor 25 századévvel ezelőtt 
alapját vetette a dialektikus bölcse
letnek. Előítéletek és tévhitek soka
ságát oszlatja el ez a könyv, mesélve 
adja tudtunkra az ókori filozófiák 
marxista-leninista értékelését. Milyen 
világos például ebben a tisztafényíi 
megvilágításban, hogy az annyira 
tisztességes szándékú Sokrates, aki
nek minden tettét és gondolatát való
ban a jóhiszeműség vezérelte és ma
gatartásával sok mindenben példát 
mutatott a haladás hőseinek is, vég
eredményében mégis csak a reakciót 
képviselte és működése káros volt az- 
emberiség számára. Ha részletekbe 
merülnénk:, el is merülnénk az anyag 
roppant bőségében. Hiszen a könyv
ijén is többszáz oldal tárgyalja a 
klasszikus ókort.

A középkor a természetismeret 
mélypontja. Az egyház jól vigyáz a 
hűbérúri érdekekre. Jaj annak, aki 
íúliekint a feudális-egyházi, börtön- 
szérűén zárt világképen. A természet 
bűnös és ellenséges. Aki feléje for
dul, az ördög felé fordul. . .  És még

is akadnak hősök. íme Albertus 
Magnus, a tudós professzor, aki nem
zedékeket nevel föl. . .  De éppen azt 
nem tanulják meg tőle, amit ő maga 
a legfontosabbnak tart, hogy nézzék 
és tanulmányozzák a természetet. Al
bertus! nagy tekintélye — gróf is 
volt — megmentette a súlyosabb kö
vetkezményektől. De a másik közép
kori professzor, Roger Bacon, már 
többévtizedes pincebörtönnel bünllöd- 
te meg, hogy a fény természetével 
foglalkozott és megalapozta az op
tika tudományát.

A fejlődést azonban lehet késlel
tetni, de nem lehet megállítani. Az 
árutermelés, a forgalom növekedése, 
a hajózás szükségképpen fordította a 
figyelmet a természet felé. A hűbéri
ségben csírázik a kapitalizmus és a 
teológiában csírázik a tudomány. 
Végre a renaissance századában Cop- 
pernicus-szal és Galileivel önálló tu
dománnyá, hatalmas lehetőségeket 
rejtő tudománnyá izmosodik a ter
mészet ismerete. Giordano Bruno, a 
vértanú, nem volt természettudós. 
Költő volt és filozófus, aki megismer
vén az új tudományt, Galilei tudo
mányát, meglátta benne a hatalmas 
lehetőségeket és világszemléletében 
levonta az új világkép következmé
nyeit. Sorsa a máglya lett. De ez a 
vértanúság előremutatott: az ember 
óriás lelt. . . Jöttek még hosszú sor
ban a vértanúk. Ám a fegyver már 
készült, amely kiszabadítja az em
bert mindenfajta rabságából. . .  És 
itt bevégződik a könyv. És majd kö
vetkezik a másik. De itt már óriás 
az ember.

Mindez pedig olyan mozgalmas re- 
gényszerűséggel, a stílusnak olyan 
csillogó szépségével tárul elénk, hogy 
a szépirodalom rangsorában is jelen
tős helyre kell sorolnunk. A költői is- 
merettterjesztésnek, amely ugyanany- 
nyira igaz, mint szép — s amelynek 
múltja Hesiodosra és még inkább 
Lucreiiusra nyúlik vissza — kevés 
igazi remekműve van. Ez az. Tizen- 
kétéves kortól kezdve oda lehet adni
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az if júságnak kezébe.... nemcsak oda 
■ebet, hanem oda is kell adni, mert 
ez a könyv egymaga képes arra, 
hogy fejlett történelemszemléletet ne
veljen az olvasóba. És azért nemcsak 
az ifjúsághoz szól. Történelmi ismere
teink újraértékelésében bárki számá

ra, a nagyon müveitek számára is. a 
legjobb — és legélvezetesebb — ka
lauz. Győri Miklósnak az illusztrációi 
pedig valóban láthatóvá teszik, ami 
szemléletes. Ezek a rajzok nagyban 
emelik a könyv pedagógiai jelentő 
ségét.

Hegedűs Gé'o

DZSOMÁRT SZŐNYEGE 
(Bemutató az Ifjúsági Színházban)

Akik a Szovjet-Kelet irodalmát nem 
ismerik, azok számára meglepetés 
lesz a kazach hősi-éposz magas mű
vészi és társadalom-erkölcsi színvo
nala, melyet az Ifjúsági Színház Ro- 
sái és Tazsibájeif diramatizálásában
színpadra vitt. De még azok számára 
is érdekes és ismereteik gazdagítását 
jelenti Dzsomiáir;i és Neszvelda szerel
mi története, akik ismerik a régi ke
leti népköltészetet, mert ezt a remek 
népi-époszt a cárizmus korszakában 
elásták és eltemették: a mullahok 
nem tűrhettek meg egy olyant drámát, 
melyben férfi és nő hősi tetteket visz
nek végbe, hogy a rabszolgasorsot 
elkerüljék, nem tűrhettek meg egy 
olyan drámát, amelybén egy nép, 
élén egy hősi nővel, felveszi a harcot 
a Sötétség Hatalmaival szemben!

Puskin ugyan, megismerkedett már 
az oirét népi-éposz: „Koszink és Bá
ján“ rövid tartalmi kivonatával, ami
kor az orenburgi Szteppén utazott, 
azonban az ázsiai népköltészet még 
mindmáig fel nem tárt kincseinek 
mélyreható felkutatása és rendszeres 
feljegyzése csak a Szovjet hatalommal 
kezdődött, amikor a részben nomád 
népesség lakta területeken egy telje
sen új kultúra és új városok kelet
keztek. amikor ez az új kultúra soha 
nem sejtett gazdagsággal virágoztatta 
fel a zenét, a festészetet és a költé
szetet.

A keleti népek mondáit és hősköl
teményeit keletkezésük idején — a 
régmúlt időkben —- korlátozták or
szághatárok — a vándordalnokok 
útján egyik néptől a másikhoz kerül
tek. Ennek következtében találunk pl.

török eredetű époszokat kazachoknál. 
kirgizeknél, oírotoknál. tatároknál is; 
egy ősrégi „Rómeó és Júlia“ témájú 
lírai költeményt pedig, amit az Altáj- 
ban talállak feljegyezve, a kazachok 
is mesélik egymásnak a szteppeíüzek 
mellett stb. *

A kazachok számtalan kisebb 
époszból álló nagy népiéposzukat 
egyszerűen „dalnak“ nevezik. Maguk 
a költők ismeretlenek. A dalnok-elbe 
szélők nem ismételnek egyszerűen 
egy meghatározott, megianult szöve
get, hanem módosítják, kiszínezik, a 
legnagyobb művészettel mindig sző 
vik egyéni értelmezéssel egy-egy éposz 
mintáját és alapfonalát a gyakran 
évezredes hagyományok keretein be 
lül. Mert ezek az eposzok meghalá 
rozott ritmus szerint Íródtak és éne- 
kelhetők. Versmértékük rendkívül 
művészi: egy-egy vers 7—8 szakaszos, 
minden szakasz különböző számú 
sorból áll. A szakaszok belső ritmu 
sát, a vers dallamosságát a jólhangző 
ismétlések, az alliterációk és az asz- 
szonancia, a díszítő jelzők és a szám
talan metafora adja meg. Az époszok 
tartalma a gyakran évezredekre vjsz- 
szanyúló vad harcok világa, esküvők, 
tivornyák, halotti ünnepségek világa: 
mondabeli lovak tetteiről, nagy sze 
relmesek hősi szenvedélyeiről, elmúlt 
évszázadok hatalmas zsarnokainak 
kegyetlenkedéseiről és hűtlenségeiről 
szóló közlések.

Ezt a nagy gazdagságot most nem
csak a tudósok használják fel, ha
nem költők és zenészek értékesítik: 
Kirgizia és Kazahisztán operaházai 
színházai a régi époszokat dramati-
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zált és megzenésített formában adják 
elő a népnek.

A kazach éposz dramatizálása, me
lyet az Ifjúsági Színház bemutatott, a 
folklór egyik első darabja és a régi, 
mohamedán-előtti korszakban játszó
dik le. Rendkívül érdekes darab, mert 
a benne foglalt szerelmi konfliktus 
az emberi munka kérdésével szövő
dik össze. Vagyis a mű alapját egy 
magas, általános-emberi és egyben 
erkölcsi motívum képezi és az, ami 
ma is foglalkoztat bennünket: a ne
mek viszonya egymáshoz, nem mint 
érzéki, hanem mint emberi ügy.

A mű azokba az időkbe vezet visz- 
sza, amikor a keleti nő még nem 
szenvedte végig életét a mohamedán 
papság uralmat alatt férjének teljesen 
kiszolgáltatott, kizárólag a házba 
száműzött rabszolganőként, de amely 
időkben a Sötétség és Zsarnokság 
erői már megkezdték működésüket. 
A tárgy: egy szőnyeg. Ennek a sző
nyegnek jelentőségét azonban nem 
nyugvóhely jellege adja meg, mint a 
keleti mesékben és mondákban oly 
gyakran, hanem az a tulajdonsága, 
hogy munkatermék. A darab két fő
hőse, Dzsomárt és Neszvelda között 
mindjárt az első jelenetben megmu
tatkozik dialektikus kölcsönhatásá
ban a férfi és női munka közötti tár
sadalmi elentét, vagyis egyszersmind 
az ellentét nő és férfi életének tartal
ma és életfeladata közt, amely a ne
mek sorsára annyira döntően kihal. 
Rendkívül érdekes ebben a darabban 
az ázsiai Kelet nőjét, mint forradal
márt látni. Szerelmeséhez intézett 
első kérdése ez: «Milyen munkához 
értesz?» És nem akar nőül menni 
hozzá, mert a férfi, a híres hős és 
harcos csak a háborúhoz és a fegy
verforgatáshoz ért. ö, a szőnyegszö- 
vönő, aki ezenkívül a kardforgatáshoz 
is úgy ért, mint a férfi és népét a 
Sötétség rettenetes hatalmai éllen 
győzelemre tudja vezetni, megkívánja, 
hogy férje a szőnyegszövéshez is ért
sen, vagyis: dolgozni is tudjon. Dzso
márt elismeri Neszvelda igényének

jogosultságát, méltóvá akar válni 
szerelmére, elmegy, hogy — megta
nuljon dolgozni. A szerelmesekre rótt 
súlyos próbatételek, melyeket meg 
kell állniok, ezeknek romantikus-me-* 
seszerü ábrázolása alkotja a darab 
további cselekményét, amely darab 
az emberiség társadalmi viszonyai
nak. az emberi munka és munkameg
osztás történelmének egyik legna
gyobb fordulópontját mutatja be. 
Dzsomárt és Neszvelda magatartásuk
kal és állhatatosságukkal megoldják 
a régi és az új rend közötti ellentétet, 
az összes gonosz szellemek és a Sö
tétség Hatalmai ellenére is, akik régi 
varázserőkkel állnak az Uj Rend út
jába. Egyik legszebb része a darab
nak, amikor Neszvelda, aki vélt sze
relmese ellen harcolt, kijelenti: „Még 
a szerelem sem tarthatja vissza a 
kardot, ha az ellenséget pusztít ©I.»

Ilyen jellegű tehát a darab, melyet 
az Ifjúsági Színház műsorába felvett. 
Merész vállalkozás volt. Nagy bátor 
ság kellett hozzá, mert itt is küzde
ni kellett: küzdeni a naturalizmus, a 
formalizmus, a klisé ellen és a darab 
mélyebb értelmének megnemértése el
len. Az előadásnak sikere volt és 
célját lényegében elérte, ami ennek a 
fiatal együttesnek nagy becsületére 
válik.

Egri, a darab rendezője, bizakodás
sal tekinthet színháza jövője elé. 
mert valóban megmutatta, hogy ké
pes irányítani az együttes régi és új 
tagjait. Különösen örvendetes, hogy 
az új erők, akiket már népi demokrá 
ciánk színiiskolái neveltek, egész je 
lentős sikert értek el ebben a darab
ban: elsősorban Neszvelda alakítója.» 
kinek belsősége, frissessége, őszinte 
naivsága és lelki ereje teljes mérték
ben meggyőző. A címszerep, Dzsomárt 
alakítója is örvendetesen eltért a sah 
Iontól. Kellemesen tűntek fel kisebb 
és még kisebb szerepek különböző 
szereplői és teljes elismerést érde
melnek a Sötétség Hatalmai nehéz 
szerepeinek összes alakítói, akik 
könnyen nevetségessé válhattak vol 
na. különösen A jász, a gonosz G au
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hardász félelmetes megbízottja: Gau- 
hardász döbbenetes szépségű jelen
ség. A két öregaszonyt alakító sze
replő nem találta el teljesen a darab 

‘hősi stílusát, úgyhogy pl. az a jele
net, melyben! Zahija kezeit a tűzben 
elégeti, hogy a lángok a méltatlan 
haragtól megtisztítsák, nem érte el 
azt a nagyságot, amit az éposz itt 
legerősebb realizmussal ábrázol.

Hacsaturján zenéje — ami más da
rab számára készült — kifejezőnek és

meggyőzőnek bizonyult, talán csak 
kissé lassú, különösen a nyitány,, egy 
fiatalságból álló közönség számára.

A díszletek a kazach népművészei 
beható tanulmányozásáról tanúskod
nak. A vívó jelenet kissé tágasabb, le- 
vegősebb tájat kívánt volna. A gur- 
ták semmikép sem állnak oly sűrűn 
és összezsúfolva, mint itt. Gauhar- 
dasz otthona nagyon szép. A gyors 
színváltozások kérdését meglepő jól 
oldották meg.

Fogarusi Béláné

Előfizetési ügyben
felvilágosítás , reklam áció: VL, Sztá lin -ú t 25 . 
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TÉR K ÉPEK

Azokat a hatalmas, Magyarország történelmében példátlan méretű és 
jelentőségű eredményeket, amelyeket a Magyar Kommunista Párt — a 
Magyar Dolgozók Pártja — és Rákosi Mátyás vezetése alatt a Szovjetünk) 
segítségével elértünk, a maguk teljességében csak úgy érthetjük meg, ha a 
mai helyzetünket összehasonlítjuk az öt esztendő előttivel. Ez az összeha
sonlítás megkönnyíti annak megértését is, hogy milyen módon és milyen 
mértékben alakul át minden magyar város és falu, minden magyar csa
lád és minden dolgozó magyar élete az előttünk álló öt esztendő alatt, az 
ötéves terv megvalósítása folyamán.

Az öt esztendő előtti rombadőlt Magyafország sorsa nem a Kárpáto
kon dőlt el és nem a budai harcok folyamán, nem Bajánál, nem Szolnok
nál és nem a Balaton mellett. Ismerünk két térképet, amelyek előre meg
határozták. előírták, így is mondhatnánk megrendelték a sorsnál Ma
gyarország kínszenvedését és pusztulását. E térképek elsejét von Luden- 
dorff tábornagy készítette, aki az első világháború idején a német birodal
mi hadsereg vezérkari főnöke volt. Jóval a második világháború kitörése 
előtt — sőt még Hitler uralomrajutása előtt — Ludendorff tábornagy elő
készítette a második világháború katonai terveit. E tervek segítségével 
vélte megkönnyíteni azt a feladatot, amelyet Hitler vállalt magára: a világ 
meghódítását és leigázását. Ludendorff haditerveihez térképeket is készí
tett. Ezeken a térképeken látható Magyarország földje. Ludendorff úgy 
tervezte, hogy a német birodalmi hadsereg Magyarország nyugati határ
szélein vívja a döntő ütközeteket — miután előzőleg holtterületté — pusz
tasággá — teszi Magyarország keleti és középső területeit, a Tiszántúlt, a 
Duna-Tisza közét és Budapestet, hogy ez a holtterület védje a német had
sereget és az azon való átvonulás csigázza el a kelet felől előrenyomuló 
hadsereget — a Szovjet Hadsereget. Nem az a legfelháborítóbb, hogy a 
német imperialisták szinte teljes nyíltsággal készültek Magyarország el
pusztítására, a legfelháborítóbb az, hogy Horthy és klikkje, bár ismerte 
ezeket a terveket, mégis odakötötte Magyarország sorsát Hitler szeke
réhez.

A második térkép, amely kapcsolatban van Magyarországnak öt esz- 
i tendő előtti szomorú állapotával, egy német vezérkari ezredes tulajdoná

ban volt és akkor került a győztes Szovjet Hadsereg birtokába, amikor ez 
az ezredes Budán, a Vérmező környékén a szovjet csapatok fogságába 
esett. A térkép — Magyarországot ábrázolta. Egyes városok és falvak mel
lett kettős kereszt volt látható, más városok és falvak mellett hármas ke
reszt. A fogoly német tiszt sokáig nem volt hajlandó magyarázatot adni a 
különös térképhez. Végül azonban mégis vallott. Jegyzőkönyvbe mondotta, 
hogy a térképet a német vezérkar, úgynevezett «Keleti Csoportja» készí- 

í tette — gazdasági szakemberek bevonásával. A kettős csillaggal megjelölt 
városok és falvak nagyobbak és népesebbek, mint az a német katonai és 
gazdaságpolitika számára szükséges — és ezen „segíteni kell“. A hármas- 

[ kereszttel megjelölt városok és falvak — a német katonai és gazdasági 
politika szempontjából -— fölöslegesek, tehát el kell tűnniük a föld színé
ről. A magyar főváros dunabalparti része, Pest, kettőskereszttel volt meg
jelölve, a dunajobbparti rész, Buda, hármaskereszttel. Ez volt a német 
politika véleménye Magyarországról, így készítette a jövendőt Magyaror
szág számára, a sorvadást, halált az a Hitler, kinek őrült világhódító ter-
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veiért indított harcban többszázezer magyar vérzett el, — nem Hitler 
ellen, de Hitler mellett. Hitlerért harcolva.

Aki azt hiszi, hogy mindez múlt, régmúlt, az alaposan téved. Az ame
rikai imperializmus nemcsak Hitler világhódító terveit örökölte, de örö
költe barbár módszereit is, sőt-ezeket a módszereket továbbfejlesztette. Az 
amerikai imperializmusnak (hála a békefront öntudatos harcának) nem 
sikerült háborút kezdeni a szabad népek ellen. De ő tud rombolni háború 
nélkül is. Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban és még egy 
egész sor országban egymásután zárják be azokat a gyárakat, amelyek az 
amerikai gazdasági élet vezetői számára fölöslegesek. Szegényedik Európa 
gazdasága és a munkások tízezrei, százezrei, —- milliók lesznek munkanél
küliek. Könnyű kitalálni, hogy az amerikai katonai térképen, azokon a 
térképeken, amelyek az imperialisták céljait ábrázolják, Magyarország 
pusztaság, sivatag . . .

*

De nemcsak ilyen térképeken készítik az emberiség jövendőjét. Le- 
ningrádon, a Szmolni épületében (ott. ahol a Nagy Októberi Forradalom 
sorsdöntő napjaiban Lenin és Sztálin tartózkodott) látható a térkép, 
amelyen a forradalom két nagy vezére rajzolta föl a fegyveres fölkelés ter
vét. Moszkvában, a Lenin-múzeumban látható a térkép, amelyen Lenin a 
hároméves polgárháború katonai eseményeit követte és látható a térkép, 
amelyen Sztálin fölrajzolta a polgárháború döntő ütközetének, az általa 
vezetett első sztálingrádi csatának tervét.

A moszkvai Forradalmi Múzeumban látható a térkép, amelyet Lenin 
és Sztálin utasítására készítettek a Szovjetúnió villamosításáról. Sztálin 
dolgozószobájában ott van a Szovjetúnió térképe, amelyen nyomon követ
hető a szocialista építés minden csatája, minden győzelme. A térkép mel
lett grafikonok, melyekről leolvasható a termelés növekedése és a dolgo
zók életszínvonalának emelkedése.

Ezekről a térképekről olvashatjuk le az emberiség jövendőjét. Az Ok
tóberi Forradalom és a hároméves polgárháború idején született meg. nőtt 
fel és acélosodott meg a Szovjet Hadsereg. A Szovjet Hadsereg megszületése 
hatalmas lépés volt az egész emberiség felszabadulása felé. Ha régi ma
gyar újságokat lapozgatunk, hol itt, hol ott találunk néhány közlést a 
Szovjet Hadseregről. A polgárháború idején Horthy újságjai hetenként 
legalább egyszer beszámoltak arról, hogV ,,a Vörös Hadsereg döntő vere
séget szenvedett“ és legalább havonta egyszer arról, hogy ,,a Vörös Hadse
reg megsemmisült.“ Hogy a tények rácáfoltak e jelentésekre, az igen ke
véssé zavarta a Horthy-sajtó ügynökeit —- rendületlenül hazudtak tovább. 
Most arról hazudtak, hogy a polgárháborúból győztesen kikerült szovjet 
nép «a gazdasági fronton szenved vereséget vereség után.» Ha valaki-fá
radságot venne magának és összeállítaná azokat a hazugságokat, amelye
ket a Horthy-uralom alatt közölt a Szovjetúnióról a magyar sajtó, kide
rülne, hogy ez idő alatt a Szovjetúnióban kétszer-háromszor annyi em
ber halt éhen, mint ahány lakosa egyáltalán van a Szovjetuniónak és a 
bolsevikok legalább nyolc-tízszer annyi gyárat robbantottak fel és gyujtot- 
tak fel, mint ahány gj'ár a Szovjetúnióban akkor létezett. A Szovjeh'miót 
természetesen igen kevéssé zavarta ez a cinikus, aljas, állandó hazugság
hadjárat, rde ez a hadjárat mégis elért bizonyos célt. A magyar dolgozók a 
Horthy-uralom alatt nagy nyomorúságban és rettenetes elnyomávS alatt
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éltek. A szovjetellenes rágalomhadjárat célja az volt, hogy gyengítse azt a 
varázslatos hatást, amelyet a Szovjetunió katonai győzelmei és munkasi
kerei a világ minden dolgozójára tettek.

Ma már nehéz elhinni, de így volt: a világ legszabadabb népéről 
rendszeresen azt írta a Horthy zsoldjában álló sajtó, hogy — szolgaságban 
él. Arról az országról, ahol tüneményes sebességgel építették a szocialista 
ipart, azt írták, hogy hanyatlik a termelés. Arról a munkásosztályról, 
amelynek életszínvonala és kulturális színvonala napról-napra növekszik, 
azt hazudták, hogy nyomorúságban él. Hogy mi mindent hazudtak a 
Szovjetúnió parasztságáról, amikor az áttért a kolhózgazdaságra és ezzel 
egyrészt erősen felemelte a mezőgazdasági termelést, másrészt megszaba
dult attól a félelmetesen nehéz munkától, amely évezredeken át nyomo
rította és megszabadult az évszázados éhségtől. Horthy sajtója, iskolája, 
irodalma azt hirdette, hogy az orosz paraszt gyarmati rabszolgák sorsára 
jutott, — pusztulásra van ítélve a százmilliós orosz parasztság.

Ma már nehéz elhinni, hogy ezek a félelmetesen ostoba és határta
lanul aljas rágalmak hívőkre találtak. De ha arra gondolunk, hogy a szó
szék is támogatta ezt a propagandát és ha arra gondolunk, hogy Magyar- 
ország népét szinte légmentesen elzárták az igazságtól, ha arra gondo
lunk, hogy azt, aki az igazságot ki merte mondani, fegyházba vetették és 
agyonkínozták, akkor nem lehet csodálkozni azon, hogy a tervszerűen 
tudatlanságban tartott nép egyrészére ezek a hazugságok hatottak. így si
került a Horthv-fasizmusnak elérni azt, hogy a magyar parasztságot a 
harctérre tudta hajszolni, — vérezni és pusztulni elnyomóik érdekeiért. 
A voronyezsi katasztrófát ez a szovjetellenes propaganda készítette elő és 
tette lehetővé.

Ezekután magától értetődő, hogy amikor Hitler megtámadta a Szov
jetuniót, a magyar sajtó mindennap Hitler újabb döntő győzelméről szá
molt be. Hitler hadserege elvesztette a moszkvai ütközetet — erről hallga
tott a magyar sajtó. Sztálingrádnál a Szovjet Hadsereg bekerítette és meg
semmisítette Hitler csapatait, — erről is hallgatott a magyar sajtó. Hall
gatott a magyar sajtó arról, hogy a Voronyezs alatt álló magyar csapatok 
éheznek és fagyoskodnak. Hallgatott arról, hogy a hitleri hadvezetőség ki
vonta a Don mellől a német tüzérséget, de a magyar csapatoknak helyt

állást parancsolt. És mikor a Szovjet Hadsereg egyetlen éjtszaka tönkre
verte a betegség, éhség és fagy által megtizedelt 2. számú magyar hadse
reget, a magyar sajtó erről is hallgatott. Sőt ekkor bizonyos „sikerről“ szá
molt be, új harcászati módszerről beszélt. A magyar hadsereg szomorú kis 
maradványának gyászos futását „újfajta mozgóháborúnak“ keresztelte el.

A hazugságokért egyszer fizetni kell. Ebben az esetben előbb azok fi
zettek, akik hittek a hazugságoknak. De későbben fizetni kell azoknak, 
is, akik a hazugságot terjesztették.

A Voronyezsnél hadifogságba került magyar katonák egyike ezt 
mondotta:

— Goebbels nem hazudott, mikor azt állította, hogy csak minden ha
todik vörös katonának van fegyvere. Ez igaz. Csak minden hatodik vörös 
katonának van fegyvere, — a másik öt géppisztollyal van felszerelve.

Budapesten — az ostrom napjaiban — egy vörös katona csokoládét 
adott egy síró kislánynak. A gyerek anyja ezt mondotta:

— Goebbels nem hazudott, mikor azt mondotta, hogy a szovjet kato
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nák megölik a gyerekeket. A szovjet katonák annyi ennivalót adnak a gye
rekeknek, hogy félni kell, hogy a gyerekek megbetegszenek a sok édes
ségtől . . .

A Szovjet Hadsereg, amikor átlépte a Kárpátokat és három oldalról 
Magyarország felé haladt, utasítást kapott arra, hogy kímélje a magyar 
városokat és falvakat és kímélje a magyar népet. így állott elő az a külö
nös helyzet, hogy a Magyarországgal hivatalosan szövetségi viszonyban 
álló Németország hadserege pusztította, irtotta Magyarországot és a ma
gyar népet és a Szovjetunió (melyet a hivatalos Magyarország minden ok 
nélkül haddal támadott meg), a Szovjetunió hadserege igyekezett meg
menteni Magyarországot. A német hadviselés kíméletlen pusztításai, a né
metek zsoldjában álló nyilasoknak, a németekkel versenyző kegyetlenke
dései hatálmas csapásokat mértek Magyarországra. Amikor a Szovjet Had
sereg bevonult Magyarországra, kétezer híd állott romokban. Romokban 
hevert a magyar iparnak jó fele és még ennél is többet szenvedett a ma
gyar vasút. É félelmetes pusztításoknál is súlyosabban hatolt az a remény
telenség, amely hatalmába kerítetíe a magyar nép túlnyomó részét. A fal
vak, ahonnét a németek és nyilasok elhajtották az állatokat, meg voltak 
győződve arról, hogy itt a világ vége. A budapestiek, amikor a pincéből 
előjöttek és először látták a félig rombadőlt várost, meg voltak győződve 
arról, hogy Budapest egy negyedszázad alatt sem fog talpraállni. Üton-
útfélen ezt hallotta az. ember:♦

—- Vége Magyarországnak! Vége a magyarságnak! . . .
Csak a Vörös Hadsereg katonái hittek a magyar jövőben és a föld 

alól napfényre 'tört Magyar Kommunista Párt harcosai. Amikor a buda
pestiek azon siránkoztak, hogy Magyarország volt. de már nincs és nem 
is lesz, Rákosi Mátyás pontosan jellemezte a helyzetet és pontosan meg
fogalmazta a feladatokat: Az urak Magyarországa elpusztult. Fel kell épí
teni a dolgozók Magyarországát.

És azt is megmondotta:
— Fel fogjuk építeni!
A kezdet nem volt könnyű. Budapest népe élelem és fűtőanyag nél

kül állott. Úgy látszott, hogy éhhalálra van ítélve. A Szovjet Hadsereg a 
Bécs felé előretörő hadosztályok hadtápvonalából ötszáz teherautót vont 
el, hogy segítsen megszervezni Budapest élelmezését. A Magyar Kommu
nista Párt pedig legjobb harcosait küldte Budapestre — legyőzni az éhín
séget, megmenteni Budapest népét.

A Szovjet Hadsereg a fenyegető éhhalál elleni háborúban is győzött.
A Magyar Kommunista Párt ezekben a harcokban mutatta meg elő

ször az egész országnak, hogy nála jobban senki sem viseli szívén a ma
gyar nép sorsát és nála senki sem hivatottabb a magyar jövőért folytatandó 
harc vezetésére. A legendák hőse, Rákosi Mátyás ekkor vált realitássá, 
valósággá, 0, aki nagy pőre idején évszázadok bűneiről rántotta le a lep
let és évszázados programmot adott a magyar népnek, most odaállott 
megoldani a legégetőbb napi feladatokat. És e viszonylag kicsinek látszó 
kérdések megoldásában éppen olyan nagy volt, mint az egész történelmi 
múlt ábrázolásában és a jövő hatalmas feladatainak megfogalmazásában.

Különös, azelőtt sohasem látott és soha vissza nem térő hangulatú hó
napokat élt át a magj'ar nép a fölszabadításért vívott harcok idején és a 
fölszabadítást követő hónapokban. A szovjet katona, mikor Magyarország 
felé haladt, azt hitte ismeri a magyar népet. Azt hitte, hogy az ukrajnai
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partizánvadászok jellemzik a magyar népet. Azt hitte, hogy az a magyar 
őrnagy jellemzi a magyar népet, aki Karatolják városában — kihallgatás 
nélkül — hatvanhét orosz asszonyt és gyereket akasztatott föl. A Szovjet 
Hadsereg parancsnoksága figyelmeztette a szovjet katonát — a magyar 
népet elnyomó urak és a magyar dolgozók közötti döntőjelentőségű kii 
lönbségre. Elvben, elméletben minden szovjet katona tudta, hogy a m a
gyar urakkal nem szabad azonosítani a magyar dolgozókat, hanem ami
kor ágyúk dörögnek, géppuskák kattognak és félelmetesen villognak a szu
ronyok, akkor nincs ideje a harcosoknak elmélkedni, akkor cselekednie 
kell. Gyorsan és határozottan. De a tanítás, amit a szovjet katona parancs
nokságától kapott a magyar népről, a magyar viszonyokról, nem veszett 
kárba. A kolhózparasztból lett szovjet tiszt, amikor a magyar falvak sze
génységét látta, a grófi földeken élő, lerongyolódott cselédséget, amikor 
a cselédlakásokat látta, ahol egy szobában két család élt, rögtön visszaem
lékezett mindarra, amire a hadsereg politikai osztálya tanította. És a ron
gyos cselédség, a síró gyerekek láttán a szovjet katonáknak nemcsak szíve 
szólalt meg, de az agya is beszélni kezdett. A Szovjet Hadsereg minden 
katonája gyorsan megértette, hogy azok a magyar urak, akik ellen háborút 
vezetnek, nem képviselői a magyar népnek, hanem elnyomói, ellenségei. A 
Magyarország fölszabadításáért folyó diadalmas harc folyamán a Szovjet 
Hadsereg katonái megismerték és megszerették a magyar népet. És ba
rátjává lett a szovjet katona a magyar dolgozónak, amikor látta, hogy a 
magyar munkás, a magyar paraszt, ahogy az ágyúk elhallgatnak, rögtön 
nekifog a munkának.

A szovjet ember tudja értékelni a munkát, tudja, hogy a munka, amit 
a nép érdekében végzünk — becsület és dicsőség dolga. A magyar nép az
zal szerezte meg a szovjet katonák barátságát és becsülését, hogy késedel
meskedés nélkül, teljes erejét latba vetve fogott hozzá az ország újjáépí
téséhez. Nélkülözés, infláció, fenyegetőzés, az ellenséges rémhírterjesztés 
— semmi sem tartotta a magyar dolgozót vissza attól, hogy az urak által 
rombadöntött országot hősies munkával újjáépítse — a nép, a dolgozó 
nép számára. Egy — hősies munkával újjáépített — magyar gyár elfeled
tette a szovjet dolgozókkal azt, hogy Horthy katonái szovjet gyárakat 
gyújtottak fel. Egy rohammunkával újjáépített magyar híd láttára a szov
jet katona elfelejtette, hogy Horthy katonái szovjet hidakat robbantottak. 
És mikor látta, hogy a Magyar Kommunista Párt milyen lelkesedéssel és 
milyen hozzáértéssel szercvezi meg Budapest élelmezését, a szovjet kato
nák elfelejtették azt, hogy hány szovjet kolhoz népének kellett éheznie 
azért, mert Horthy katonái elhajtották a marhákat, szétrombolták a gé
peket és felgyújtották a magtárakat.

Magyarország népe, — valljuk be — határozatlan érzésekkel várta a 
Szovjet Hadsereget. Nagyon sokakban hatott még a méreg, amit Goebbels 
és Goebbelsnek magyar ügynökei terjesztettek. Az első, amit a magyarok 
láttak, amit meg kellett látniuk, a szovjet katona páratlan hősiessége volt. 
Azután meglátta a magyar nép, hogy a szovjet tiszt és a szovjet katona 
egész más viszonyban vannak egymással, mint ahogy a magyar tiszt a ma
gyar katonával volt. A szovjet tiszt és a szovjet katona, a szovjet tábornok 
és a szovjet közlegény egyformán a nép fia — elvtársak, barátok. Közö
sek érdekeik, közösek az érzéseik, egy nyelven beszélnek, egy a szívük és 
az agyuk. Aztán látták, hogy a szovjet katona nemcsak harcolni tud, de 
tud és akar dolgozni is. Hidakat épít, vasútvonalakat hoz rendbe — vállat 
vállnak vetve dolgozik a magyar munkással Magyarország újjáépítéséért.
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És a falvak népe látta, hogy a szovjet katona (ahol szükség volt rá, ahol 
hiányzott a magyar férfi) kemény kézzel fogta meg az ekeszarvát. Etette 
a marhát, vizet Hozott, csutakolta a lovat — dajkálta a gyerekeket. így 
kezdte megérteni a magyar falvak népe — és így értette meg, hogy a ma
gyar nép immár nincsen egyedül, barátra talált, szövetségesre, testvérre.

A munka, a szocialista építőmunka kovácsolta a szovjet-magyar ba
rátságot. A két szabad nép barátságát.

Magyarország térképe. Szomorú térkép. Rombadölt hidak, szétrom
bolt városok, felégetett gyárak, kirabolt falvak. A térkép előtt Rákosi 
Mátyás ül. Kezében vörös ceruza. Az agya tervez, a szíve sürget. És Rákosi 
átrajzolja a térképet.

Ceruzája nyomán újjáépülnek a hidak, "újjáépülnek a gyárak, felvi
rágoznak a falvak és pezsgő élet támad a városokban. Ceruzája nyomán 
új vérkeringés indul a súlyosan beteg ország ereiben, a halálraszánt ország 
újjáéled és az új élet más, sokkal szebb, sokkal jobb, mint a régi élet volt.

Rákosi Mátyás Magyarország térképe előtt ül és boldog büszkeséggel 
nézi a térképet. Az újjászületett Magyarország térképét. Agya hatalmas 
terveket sző, szíve sürget. És fölrajzolja a térképen a szabad, gazdag, bol
dog Magyarországot, a nép Magyarországát. A terv, amelyet a térképre 
vet, nagyobb és szebb mindannál, amit a magyar ezer esztendő alatt elvég
zett, elért. De Rákosi tudja, hogy a terv valósággá válik.

A Szovjetúnió segíti a terv megvalósításában a magyar népet és a ma
gyar nép, Rákosi vezetése alatt megvalósítja a tervet, felépíti a szocia
lizmust.

Illés Béla
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Leonid Pervom ajszki

MAGYAR RAPSZÓDIA

1

ZORD IDŐK 
(1849—1919)

Magyar tájról északra tartva,
Jaj, mit beszél az ősznek darva. 
Jaj, mit beszél?

Repüli, repül szemközt a széllel 
A füstön át. Komor ködöt 
Sürít a távol, távol éjjel 
S bánat borong szárnya mögött.

S egy daru halkan szól a sornak:
— Magyar rögön latrok tipornak.

S a második kiált a ködben:
— Salgótarján égett mögöttem.

S a harmadik felsír riadtan:
— A Duna vérrel folyt alattam!

És szállnak gyásznál szomorúbban, 
Csak innen el, csak innen el! 
Fekete tájon csupa bú van.
Fekete eTdőn gyászlepel.

A magyar föld felihasogatva. 
Vetésén vércse, kétfejű 
Törvényes úrnak elfogadva 
A dögre éhes keselyű.
Fekete karddal vont határ — 
Baljóslatú felhőmoraj...
Mit mond e jaj?



2

PETŐFI SÁNDOR HALÁLA 

(1949)

Dalolva lép elei sorra sor 
A vágtató élhad nyomába,
Vérző magyar földön tipor 
Kozákok dongó léptű lába.

Urainak árú a nép,
Azt számolgatják, mi az ára.
Az ércorkán elé kilép 
A költő s mellét odatárja.

Petőfi elesett. S még ki se hűlt,
A kényur tudta már, hogy napja fel jő. 
Villog rezével a tábori kürt 
S szurony hegyéig csüng alá a felhő.

S hol földbe tették a felhő alatt 
Szabadság magvát, vértanúi testét.
Sok társa közt, ki a síkon maradt,
A holt Petőfit hasztalan keresték.

S a nép, mely tudta, hogy nem rejti sir, 
Dalokba szőtte, hitt és várta egyre. 
Szibériában él, igy szólt a hir,
Hol hóvihar dúl, szélvész fergetegje.

iOtt messze, hol csak hó van s ere terem, 
A balszerencse ellen küzdve, rój ja 
Legszebb dalát, amely a győzelem 
És a szabadság kettős indulója!



3

INDULÓ

A fogoly katonák hazatérnek.
De hol van a dalnok, a nagy? 
Páncélja lepattan a télnek,
Kun földön is enged a fagy.
Mért röppen a légben a szikra? 
Tűzcsóva miért kanyarog?
Előre, Lenin katonái,
Előre, vörös magyarok!

Ki jár a kemény hadak élén, 
Daloló, sugaras tünemény,
Hogy a magyar éjszaka mélyén 
Kigyúljon a hajdani fény? 
Tűzben szuronyok hegye villan, 
Mint nádon a nap ha ragyog! 
Előre, Lenin katonái,
Előre, vörös magyarok!

Ünnep derül újra hazánkra, 
Beszélni fogunk vele még, 
Lobban Budapesten a lángja,
És Debrecenben tüze ég. 
Felzengenek újra a meghitt,
A régi Petőfi-dlálok:
Előre. Lenin katonái,
Előre, vörös magyarok!

Még messze a drága szabadság, 
Kárpát havas orma megett,
De a harci parancsot kiadták: 
Mennük csak előre lehet1 
Az égen a lenini csillag,
Petőfi tüzlel'ke lobog.
Előre, Lenin katonái,
Előre, vörös magyarok!
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A VÖRÖSGÁRDISTA

Magyar Rős fekszik a távoli sztyeppen. 
Fölötte dong a harc, mint ércpata.
Az égen át éket formázva röppen 
Beszédes darvak hosszú csapata.

A gyalogság a sebesült felett lép, 
Vágtatnak támadó lovas sorok,
S a fordulóban mennydörög, fület tép 
S felhőt repeszt a hars ágyútorok.

Homályosulni kezdő szeme látja 
A regimentet egy távol mezőn,
S fekete holló száll, nem nézve hátra, 
Zászlók előtt, szárnyával verdesőn.

Szemhéja már-már lecsukódna s álma, 
Mielőtt-a világtól elköszön,
A földön át suhan, mely füstben áll ma, 
És Magyarország egy nagy lángözön

Búcsúszavát még hazájába küldi,
Vigyék a darvak könnyű szárnyai:
— Meleg szivem idegem tájon hül ki,
De fölöttem az égbolt hazai.

Idegen ország édes fia lettem,
S mezői csendje lelkem vigasza,
Ukrajna, én édes szerettem,
S te nagy, te nagy szóvjetihaza!

Fordította Gáspár Endre



FÜGGETLENSÉGÜNK, BÉKÉNK ÖRE: 
A SZOVJETUNIÓ!

1. «.A SZABADSAGOT HOZTUK». A Szovjetunió soha, egy pillanatig 
sem tekintette Magyarországot legyőzött, hanem mindig felszabadított or
szágnak. Mindannyian emlékszünk Budapest szovjet városparancsnokának, 
Zamercev tábornoknak 1945. nyári kijelentésére: «Nem hódítókként jöt
tünk, a szabadságot hoztuk Magyarországnak».

A Szovjetuniónak ez a magatartása természetesen folyik abból a tény
ből, hogy a Szovjetunió és a szovjet nép soha egy pillanatig nem azono
sította a magyar népet a Horthy-rendszerrel és a fasizmussal. Ez a ma
gatartás természetes a szocializmus országában. A Szovjetunió népei min
dig különbséget tettek a hódítók és a népek között. Emlékezetes Sztálin 
kijelentése 1944. november 6-án:

«A szovjet emberek nem azért gyűlölik a német hódítókat, mert azok 
egy idegen nemzet fiai, hanem azért, mert mérhetetlen szenvedést és bajt 
okoztak népünknek és valamennyi szabadságszerető népnek. A régi orosz 
közmondás szerint: «Nem azért verik a farkast, mert szürke, hanem 
mert a bárányt megette».

Mi magunk is szenvedést és bajt okoztunk saját népünknek és vala
mennyi szabadságszerető népnek, ennek ellenére a szovjet politika a há
ború egész folyamán, de különösen a döntő fordulattól kezdve azon voh, 
hogy megteremthesse a lehetőséget a magyar népnek a háborúból való ki
ugrásra és megadja az alkalmat, hogy fegyverét az igazi ellenség, a hitler- 
fasizmus ellen fordítsa. Nem a Szovjetunión múlt, hogy ez a lehetőség ki
használatlan maradt és uralkodóosztályunk árulása és gazsága következté
ben Magyarországnak jutott «Hitler utolsó csatlósa» megbélyegző cím. En
nek ellenére a Szovjetúnió politikája sem bel- sem külpolitikai téren sem
miféle különbséget nem tett a többi felszabadított ország és Magyarország 
között.

A Szovjetunió tényleges, adatszerűén is regisztrálható diplomáciai 
segítsége egybeesik az ideiglenes kormány megalakulásával. 1944. novem
ber 22-én alakult meg Debrecenben az ideiglenes nemzeti kormány és a 
felszabadító szovjet csapatok parancsnoksága már másnap, november 
23-án lehetővé, teszi, hogjf az ideiglenes kormány küldöttei Moszkvába 
utazzanak. Néhány nap múlva, 1944. nov. 28-án pedig az ideiglenes kor
mány fegyveres együttműködési szerződést köt a szovjet csapatokkal. 
Tudnunk kell, hogy a kormány már első minisztertanácsán, november 
23-án, hadat üzent Németországnak. Még folynak Budapesten a harcok, 
amikor 1945. január 3-án az ideiglenes kormány delegációja Moszkvába 
érkezik, hogy a fegyverszüneti szerződésről tárgyaljon. 1945. január 18-án 
adja át Molotov külügyminiszter a magyar, meghízottaknak a fegyverszü
neti feltételeket, és két nap múlva, január 20-án. megkötik a fegyverszü
neti szerződést.

2. KENYÉR ES AUTÓ. Az első segítség, amit a Szovjetúnió a felsza
badult magyar népnek ad, nagyon is kézzelfogható segítség. 1945. január 
30-án érkezik Vorosilov marsall Debrecenbe és első intézkedése az, hogy 
kenyérgabonát és vágómarhát küld az éhező Pestnek. Néhány nap múlva 
175 ezer kiló nyersdohányt adtak át az ideiglenes magyar kormánynak. 
Budapest felszabadulása után hat héttel, március 31-én megérkezik az első 
élelmiszerszállítmány, most már egyenesen a Szovjetúnióból. Április 12-én
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a Szovjetunió 250 milliós kölcsönt ad a felszabadult országnak. Se szeri, 
se száma annak a sok segítségnek, támogatásnak, amiket ezekben a nehéz 
hónapokban kaptunk. Április 21-én igásállatokat küld a Szovjetunió. Jú
nius 20-án nagyarányú élelmiszerkölcsönnel, liszttel, vetőmaggal és 250 
vadonatúj tehergépkocsival segíti a Szovjetunió Magyarországot, elsősor
ban az éhező főváros lakosságát. Ma már nem emlékszünk rá, de az ak
kori Szabad Népben olvashatjuk, hogy az első szovjet élelmiszerszállítmá
nyok árzuhanást idéztek elő a budapesti élelmiszerpiacon. Július elsején 
a Vörös Hadsereg 350 gyárat ad vissza és ezzel hatalmas lökést ad az ipari 
újjáépítésnek. Néhány nap múlva a Vörös Hadsereg átadja a magyar ha
tóságoknak az összes szénbányákat. A magyar kormány tudja, kinek kö
szönheti ezt a nagylelkű segítséget és ezért 1945. június 20-án táviratban 
— az első ilyen táviratban — köszönetét mond Sztálin marsallnak az élel
miszeradományokért.

3. AZ ELSŐ EGYEZMÉNY. A szovjet politika arra irányult, hogy mi
nél előbb normális nemzetközi kapcsolatot léptessen életbe a felszabadí
tott országokkal. Igen korán, már 1945. augusztus 27-én 30 millió dollá
ros keretben- árucsereforgalmi egyezményt kötöttünk a Szovjetúnióval. Ez 
a dátum azért is érdekes, mert hiszen a háború a Szovjetúnió számára 
még nem fejeződött be, a japánok csak néhány nap múlva, szeptember 2-án 
tették le a fegyvert. Ennek ellenére a háborúban álló szovjet kormány 
rendes,, nemzetközi szerződés keretében kötött árucsereegyezményt egyik 
volt ellenségével. Ezt a kifejezést egyébként a szovjet sajtóban soha nem 
olvashattuk. Ellenkezőleg, már szeptember 19-én a Pravda nemzetközi 
szemléjében vezető helyen rámutatott arra, hogy a békekötésnél figye
lembe kell venni, hogy Magyarország megváltoztatta belső rendszerét.

A nemzetközi politika síkján a Szovjetúnió teszi meg a döntő lépést, 
hogy Magyarországot a háborúvesztés állapotából kivezesse. 1945. szep
tember 25-én a Szovjetúnió, mint az első nagyhatalom felveszi a diplomá
ciai kapcsolatot Magyarországgal.

A kezdeti anyagi gazdasági segítség sorozata után a diplomácia elis
merésével a Szovjetúnió nagy döntő lépést tett a felé, hogy Magyarorszá
got visszavezesse a békeszerető népek nagy családjába. Nemzetközi téren 
a Szovjetúnió minden lehető módon éreztette azt, amit a Pravda szemlé
jében kifejezett, más Magyarországgal áll most szemben a világ, mint 
azelőtt. így például 1946. január 12-én meghívták a Szovjetúnióba a ma
gyar Szakszervezeti Tanácsot. 1946. január 19-én a békekonferenciát elő
készítő külügyminiszteri tanácskozás Molotov javaslatára úgy határozott, 
hogy a konferencián meghallgatják a magyar delegációt is. 1946. január 
30-án Sztálin generalisszimusz táviratot intézett a magyar miniszterelnök
höz. «Őn nem kételkedhetik óbban -— táviratozta Sztálin generalisszimusz 
—; hogy a Szovjetúnió kimélyíti a demokratikus Magyarországgal való ba
rátságos viszonyt.» 1946. áprilisa is fontos dátum a magyar-szovjet vi
szony történetében. A szovjet kormány elfogadja a magyar kormány ké
rését és hozzájárul ahhoz, hogy magyar kormányküldöttség utazzék 
Moszkvába. Maga Molotov fogadja a küldöttséget a repülőtéren, majd más
nap Sztálin hosszú magánkihallgatáson tárgyal a magyar küldöttséggel. 
Amikor az visszaérkezik egyhetes tartózkodás után a Szovjetúnió főváro
sából, az egész ország örömmel hallja a tárgyalások eredményét: a Szov 
jetúnió 8 évre hosszabbította meg jóvátételi kötelezettségünk teljesítését 
és ezzel jelentős mértékben hozzájárult újjáépítésünk megkönnyítéséhez 
és gazdasági talpraállásunkhoz.
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3. A MAGYAR JAVAK VISSZAADÁSA. Ebben az időben a magyar kül
politika egyik fontos feladata volt a nyilasok és a német fasiszták áltál 
Ausztriába és Németországba hurcolt javak visszaszerzése. A nyugati ha
talmak húzták-halasztották a Magyarországot jogosan megillető, hatal
mas értéket képviselő üzemi berendezések, hajók és egyéb javak vissza
küldését, a Szovjetúnió azonban már Magyarország első kérésére, már
1946. július 20-án hozzájárult az .ausztriai szovjet zónában levő magyar 
értékek hazaszállításához. A hazaszállítás igen rövid idő alatl megtör
tént, már október 29-én visszakaptunk minden magyar értéket az ausztriai 
szovjet övezetből. Ugyanakkor tudnunk kell. hogy az amerikai és . angol 
hatóságok még ma is, öt évvel a háború befejezése után, milliós és milliós 
magyar értékeket tartanak teljesen jogtalanul vissza, a békeszerződés nyilt 
megsértésév dl. 1946. augusztusában és szeptemberében a párizsi béketár
gyalások alatt a szovjet delegáció közvetítő javaslata telte lehetővé, hogy 
megegyezés jöjjön létre a Magyarország számára legfontosabb és legsúlyo
sabb kérdésben, a szlovákiai áttelepítések kérdésében. Ez a megegyezés a 
messzenéző, előrelátó szovjet politika kitűnő példája: ez tette lehetővé, 
hogy a két szomszéd, baráti nép, a csehszlovák és a magyar, demokratikus 
fejlődésük egy bizonyos útját megtéve, szövetségi kapcsolatra lépjenek 
egymással. Amikor a nyugati hatalmak elviselhetetlen jóvátételi és gazda
sági-helyreállítási, úgynevezett restaurációs terhekkel akarták sújtani Ma
gyarországot, Visinszkij hatalmas beszédben védte meg a fiatal, gazdasá
gilag éppen csak hogy talpraállt magyar demokrácia érdekeit. A szovjet 
diplomácia később sem mulasztott el egyetlen alkalmat, hogv a magyar 
érdekeket képviselje. Például Molotov 1946. november 14-én New York
ban, a négy külügyminiszter értekezletén sürgette a Németországba hur
colt magyar javak minél előbbi visszaadását. Szviridov altábornagy, a ma
gyarországi szövetséges ellenőrzőbizottság helyettes elnöke 1947. május 
14-én jelentette be, hogy a németországi szovjet zónából visszakapjuk az 
elhurcolt magyar értékeket.

4. AZ EREDMÉNYEK SOROZATA. Ebben az időszakban természe
tesen a Szovjetúnió Magyarország gazdasági támogatását sem hanyagolta 
el. 1946. július 28-án, a stabilizáció előestéjén a szovjet kormány bele
egyezett abba, hogy elmaradt jóvátételi szállításokat nem 1946-ban, ha
nem 1953-ig elosztva szállíthatjuk. Ugyanakkor elengedte a 6 millió dollárra 
rúgó kamatokat és hozzájárult a Magyarországról szállítandó áruk átcso
portosításához. Mindez azt jelentette, hogy az 1946-ban kötelező szállítá
soknak alig egy harmadát kellett teljesítenünk és a magyar ipar tekin
télyes része felszabadult az újjáépítés és a fogyasztás céljaira.

1947. július 11-én a szovjet kormány beleegyezett abba, hogy a kö
vetkező évben búza helyett felerészben rozsot szállítsunk, majd ugyanezen 
év december 17-én a rossz magyar termésre való tekintettel 600 ezer mé
termázsa búza szállítására adott egy évi haladékot.

1948, január 19-én a szovjet kormány teljesítette a magyar kormány 
kérését a jóvátételi áruk árának felemelésére, ami pontosan 17.2 millió 
dollárral csökkentette Magyarország jóvátételi terheit. Ehhez hozzájárult 
még az a 3—4 millió dollárra becsülhető kedvezmény is, hogy a jóvátételi 
árukat Fekete-tengeri kikötők helyett dunai kikötőkben adhatjuk át.

A szovjet kormány sorozatos engedményeit 1948. június 8-án egy 
minden addiginál nagyobb és fontosabb engedménnyel tetézte be. Június 
8-án érkezett meg Molotov levele, amelyben teljesítette a magyar kormány 
négy nappal átadott kérelmét és elengedte a hátralévő jóvátétel fél össze
gét. E nagyfontosságú elhatározás megértéséhez fel kell idéznünk a ma
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gyár jóvátétel számszerű adatait és ezek szemelőtt tartásával értékelhetjük, 
milyen jelentős, hatalmas segítséget nyújtott a gazdasági életnek ez az 
egyezmény. Magyarország jóvátételi terheit a békeszerződés tudvalévőén 
300 millió dollárban állapította meg és ebből 200 millió dollár esett a 
Szovjetúnióra, ami természetesen csak egy töredéke volt a Szovjetunió 
elleni háborúban okozott károknak. Ebből az összegből Magyarország 
1948. júniusáig körülbelül 70 millió dollárt teljesített, hátramaradt még 
tehát 130 millió dollár. Ennek a hatalrhas összegnek a felét, azaz 65 mil
lió dollárt engedett el a szovjet kormány. Forintra átszámítva ez az ősz- 
szeg, minthogy a békeszerződés szerint a jóvátételi terheket az 1938-as vi
lágpiaci árfolyamnak megfelelően számították ki, kétmilliárd forintnak 
felelt meg. Ez a kétmilliárd forint a magyar népgazdaságba áramlott bele, 
mégpedig minden ellenérték, kamatkötelezettségek nélkül és a nélkül, hogy 
a Szovjetúnió ehhez bármilyen feltételt kötött volna. A magyar gazdasági 
élet az ország újjáépítése és felemelkedése, a hároméves terv teljesítése 
szempontjából ez a szovjet engedmény többet jelentett bármilyen kül
földi kölcsönnél. Amikor ez a hatalmas gazdasági engedmény történt, Ma
gyarország tulajdonképpen már szövetségese volt a Szovjetúniónak.

5. FELSZABADÍTÓNK SZÖVETSÉGESE. 1948. február 18-án írták 
alá a magyar-szovjet viszonyban legjelentősebb okmányt, a szovjet-magyar 
barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezményt. Ez 
annyit jelent, hogy Magyarország a nagy Szovjetúnió szövetségesévé vált. 
A szerződés aláírásának tényével, Magyarország felszabadított országból, 
felszabadítójának szövetségese és egyúttal a legjelentősebb nemzetközi tá
bornak, a béketábornak tagjává lett. Joggal nevezzük ezt az eseményt Ma
gyarország második felszabadulásának.

Ma, felszabadulásunk ötödik évfordulóján ez a tudat mindannyiunk 
közkincse, gondolkozásunkba szervesen beletartozik a tudat, hogy szövet
ségese vagyunk felszabadítónknak és a nemzetközi porondon, mint a Sztá- 
lin-vezette békefront egyik tagja küzdünk. De 1948-ban egészen más volt 
a helyzet. Gondoljunk csak vissza, akkor még nem valósult meg a mun
kásegység. Éppen a moszkvai tárgyalások ideje alatt indult meg 
a döntő küzdelem a jobboldali szociáldemokrata árulók ellen.

Gondoljunk csak vissza, Magyarország gazdasági alapépítménye 
még javarészt a tőkések és a bankok kezén volt. Csak néhány hónap
pal később kerülhetett sor egy nagyarányú államosításra. Gondoljunk 
csak vissza, a magyar falu még jóformán el sem indult a szocializmus út
ján. Ellenkezőleg: Mindszenty és emberei, a nagybirtokosok és visszama
radt ispánjaik még javában lázíthattak a demokrácia ellen. Gondoljunk 
csak vissza, kulturális és oktatási fronton még messze voltunk a döntő lé
péstől, iskoláink nagy része még az egyházi reakció kezén volt. Színhá
zaink kongtak az ürességtől, az irodalomban éppen csak megindultak az 
első próbálkozások az új, igazi emberábrázolás felé. A hivatalokban, a 
gazdasági életben még fehér holló volt egy-egy munkás vagy parasztszár
mazású vezető- ember. A középiskolákon, az egyetemeken még meg sem 
változott a Horthy-időkből származó arányszám. Mindez ma már szinte 
történelmi távlatban van. Hatalmas utat tettünk meg és ezen az úton mind
végig éreztük a Szovjetúnió segítő, baráti kezét. A szovjet nép valóban 
komolyan, szószerint vette ezt a barátsági szerződést. A gazdasági, kultu
rális élet minden területén, de a mindennapi élet minden területén is ke
zünkre járt mint szövetséges és barát. Legnagyobb jelentőségű mégis a po
litikai segítség, amit éppen ez a szerződés pecsételt meg. A szovjet-ma'.’var 
barátsági egyezmény megkötése előtt Magyarország függetlensége koránt -
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sem volt .biztosítva. Az amerikai és angol imperialisták és magyarországi 
ügynökeik javában készültek arra, hogy Magyarországból második Görög
országot csináljanak. Magyarországot felvonulási területnek, vagy ahogy 
egy emberük mondotta, szárazföldi flottabázisuknak tekintették. Innen 
akarták folytatni támadásukat a Szovjetúnió ellen, természetes, hogy en
nek előfeltétele az lett volna, hogy a magyar nép teljesen az amerikai be
folyás alá hatjsa fejét.

6. SZTÁLIN A MAGYAROKRÓL. Ugyanakkor, amikor az imperialis
ták, elsősorban az amerikaiak minden eszközt és minden bitangot meg
ragadtak, hogy függetlenségünket eltiporják és a magyar dolgozókat visz- 
szataszítsák évszázados rabságukba, a Szovjetúnió, a nagy ■ szocialista ál
lam, felszabadítónk, egyenrangú * társként, szövetségesként vont maga 
mellé, és ezzel biztosította függetlenségünket. Nem lehet véletlen, hogy 
Sztálin generalisszimusz éppen a magyar kormányküldöttség moszkvai 
útja alkalmával tette meg felejthetetlen kijelentését a nagy népek és kis 
népek viszonyáról és a kis nemzetek függetlenségéről. Sztálin ezeket 
mondotta:

«Saját ideológiánkkal kerülnénk szembe, dezorganizálnók saját pár
tunkat, ha nem becsülnök a kis népeket, ha nem tartanók tiszteletben jo
gaikat és nemzeti függetlenségüket, ha beavatkoznánk a kis államok belső 
ügyeibe. Megtehetjük ezt? Nem! Nem tehetjük meg. Ha megtennők, ma
gunk alatt vágnánk a fát. A másik ok, amely arra késztet bennünket, hogy 
tiszteletben tartsuk a kis népek függetlenségét: saját államunk összetétele. 
Nézzenek végig a Szovjetúnióban! Itt nemcsak nagy nemzetek vannak, ha
nem kicsinyek is, vannak nemzetiségiek, népi csoportok. Megtehetjiik-e mi, 
hogy ne számoljunk saját nemzetiségeink véleményével, mikor az orszá
gunk határain túl élő kis népekhez való viszonyunkról van szó? Nem! 
Nem tehetjük meg, mert saját soknemzetü államunk alapjait ásnánk alá. 
Íme, ezek azok az okok, amelyek megmagyarázzák, miért lehetséges igazi 
barátság olyan nagyhatalom, mint a Szovjetúnió és olyan kis állam, mint 
Magyarország között.»

Ma • már nemcsak azt tudjuk, m i é r t  lehetséges, miért kell barát
ság nagyhatalom és kisállam között, hanem azt is tudjuk, milyen ez a ba
rátság. A diplomácia története régebben nem ismert, de nem is ismerhe
tett ilyen szerződéseket. Azelőtt a diplomáciai egyezményeket kormányok 
kötötték kormányokkal. Tehát érdekcsoportok érdekcsoportokkal. Céljuk 
nem a nép jólétének emelése, hanem saját kizsákmányoló uralmuk foly
tatása, kiterjesztése volt. Ahogy a világtörténelemben először a Szovjet
únióban vette a nép kezébe sorsának irányítását, úgy a Szovjetúnió kötötte 
a baráti népi demokrata államokkal az első olyan diplomáciai szerződése
ket, amelyben mindkét nép jólétét, fejlődését, és csak azt tartotta szem 
előtt.

7. A JÖVÖ TÁVLATAI. A Szovjetúnióval való szövetség megkötése 
szerves következménye volt annak a félreérthetetlen demokratikus poli
tikának, amelyet a magyar nép, élén a Magyar Dolgozók Pártjával a fel- 
szabadulástól a szerződés aláírásáig folytatott, úgy maga a szerződés lehe
tővé tette a további föladatok megoldását és megnyitotta a magyar jövő táv
latait. A Szovjetúnió szövetségeseként a fiatal magyar demokratikus állam 
kilépett a háborúvesztés elszigeteltségéből és mint Rákosi Mátyás mon
dotta Moszkvából hazatérve: «Számottevő tagja lett a haladó, békétvédő, 
demokratikus nemzeteknek. A világhatalomra törő imperialista erők — 
mondotta Rákosi Mátyás — súlyos vereségét jelenti ez a szerződés és
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ugyanakkor azt is, hogy a békét, szabadságukat és függetlenségüket meg
szilárdító országok frontja szorosabbra zárul.»

Kétségtelen, hogy a barátsági szerződés a legnagyobb támogatást po
litikai téren adta. Ez a politikai segítség pedig lehetővé tette, hogy a ma
gyar felemelkedés útja az egyezmény aláírásától kezdve egyre biztosabban 
és egyenletesebben haladjon felfelé. Ennek az útnak minden állomásán, 
nehezebb fordulóján, meredekebb partjain éreztük a szovjet nép baráti ke
zét. Vizsgáljuk meg most közelebbről azt a támogatást, amelyet a Szovjet- 
úniótól a nemzetközi fórumok előtt kaptunk.

8. HARC A NEMZETKÖZI FÓRUMOK ELŐTT. Az imperialisták kü
lönösen két síkon indítottak támadást a magyar népi demokrácia ellen. Az 
egyik az volt, hogy megakadályozták Magyarország felvételét az Egyesült 
Nemzetek szervezetébe. Ismeretes, hogy a békeszerződés kifejezetten ki
mondja, hogy Magyarország a békeszerződés ratifikálása, tehát annak 
életbelépte után kérheti felvételét az ENSZ-be. Háromszor tárgyalták Ma
gyarország és a többi népi demokrácia, Bulgária és Románia felvételét az 
ENSZ-be, az amerikai-angol blokk minden egyes alkalommal, átlátszó ki
fogásokkal megakadályozta Magyarország felvételét. A Szovjetúnió kül
döttsége ugyanakkor minden alkalommal a legerélyesebben és leghatáro
zottabban síkraszállt Magyarország felvételéért. Különösen emlékezetes 
Visinszkijnek 1948. november 23-i beszéde.

Az angol és az amerikai imperialisták második támadási manővere 
abban áll, hogy Magyarországot az emberi jogok megsértésével és ily 
módon a békeszerződés be nem tartásával vádolják. Az angolok és az 
amerikaiak egyrészt ezt a vádat az Egyesült Nemzetek közgyűlése elé vit
ték, másrészt, mint a magyar békeszerződés aláíró hatalmai, követelték, 
hogy a Szovjetúnió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia képviselői 
üljenek össze és vizsgálják meg a békeszerződés megsértését. 1949. áprili
sában az amerikaiak és az angolok több jegyzékben fordultak a magyar 
kormányhoz, majd a Szovjetúnió kormányához. A magyar kormány ápri
lis 8-án válaszolt az angol-amerikai jegyzékre és leghatározottabban visz- 
szautasította a vádakat, tiltakozva a magyar belügyekbe való beavatkozási 
kísérlet ellen. A szovjet kormány június 13-án utasította vissza az angolok 
és az amerikaiak kísérletét. Panyuskin, szovjet nagykövet Washingtonban 
átadott válasza hangsúlyozza, hogy Magyarország, Bulgária és Románia 
pontosan teljesítik a békeszerződésben vállalt kötelezettségeiket. A szovjet 
kormány nem lát okot a három ország diplomáciai képviselőinek össze
illésére. Hasonló álláspontot képvisel a Szovjetúnió kormányának július 
23-i jegyzéke.

E sikertelen közvetlen beavatkozási kísérletek után az amerikaiak 
Magyarországot, különösen a Míndszenty-iigyből kifolyólag, az emberi 
jogok megsértésével vádolták és az ügyet az Egyesült Nemzetek közgyű
lése elé vitték. A magyar álláspontot először Manuilszkij, az ukrán szo
cialista köztársaság delegátusa, majd Visinszkij külügyminiszter védte 
meg. Manuilszkij rámutatott arra, hogy az amerikai és angol imperialis
táknak szükségük van erre a rágalomhadjáratra:

«Nagy-Britannia és az Egyesült Államok delegátusai azt akarják, 
hogy a népi demokráciák ne védekezzenek belső és külső ellenségeikkel 
szemben, a békeszerződés feletti aggodalom ürügyén fasiszta- és kémszer
vezetek szabad működését akarják biztosítani a népi demokráciákban.»

Visinszkij külügyminiszter október 11 -i hatalmas beszéde visszaverte 
és nevetségessé tette az amerikaiak és az angolok vádaskodásait. Nemcsak 
azt bizonyította be, hogy ezek a vádak durva .hamisítások, nemcsak arra*?
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hívta fel a figyelmet, hogy az árulók perei az egész világ szemeláttára 
folytak le, nemcsak azt mutatta ki, hogy «a magyar, a bolgár és a román 
kormány pontosan, lelkiismeretesen és különleges alapossággal hajtja 
végre a békeszerződés valamennyi követelményeit.» Visinszkij beszéde 
ezen túlmenően a nyugati világ küldöttei előtt megnyitotta a népi demo
kratikus rendszernek, a szocializmus útjának nagyszerű távlatait. A világ 
minden dolgozója felfigyelt Visinszkij szavaira:

«A népi demokratikus országok alkotmányai valóban biztosítják az 
emberi jogokat, az ember igazi, reális jogait és elsősorban azt a szent jogát, 
hogy a holnaptól való félelem nélkül, az éhenhalástól való félelem nélkül 
éljen.»

9. A RAGALOMHADJÁRAT KUDARCA. Az imperialisták rágalom- 
hadjárata az ENSZ előtt teljes kudarccal végződött. De csődöt mondott az 
a közvetlen beavatkozási kísérlet is, amelyet Amerika javasolt. Az ENSZ 
közgyűlése nem fogadta el azt a javaslatot, hogy küldjenek ki vizsgálóbi
zottságot a három népi demokratikus országba, köztük Magyarországra is. 
Visinszkij három felszólalásában bebizonyította, mennyire tarthatatlanok 
az angol-amerikai delegátusok érvei, akik sikertelenül próbáltak válaszolni 
a szovjet küldöttség leleplezéseire, a népi demokratikus országok ellen in
tézett rágalomhadjáratok sötét céljára. Az egész vita visszafelé sült el. Kü
lönösen nyilvánvalóvá vált ez Kiszeljovnak, a Bjelorusz szovjet szocialista 
köztársaság küldöttjének, a Szovjetúnió jelenlegi budapesti nagykövetének 
felszólalása során. Kiszeljov rámutatott arra, hogy a mostani ülésen, a 
Magyarország ellen irányuló rágalomhadjárat kezdeményezői közül senki 
sem tiltakozott a személyi jogok és alapvető szabadságok megsértése elilen, 
a monarchofasiszta Görögországban. És eszük ágában sincs ezt a kérdést 
a közgyűlés napirendjére tűzni. Kiszeljov beszédét így fejezte be:

«Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és más államok uralkodó kö
rei nem bírnak megbékülni azzal, hogy Magyarország, Bulgária és Romá
nia a demokratikus fejlődés útjára lépett és nem a Wall Street és a londoni 
City parancsai szerint jár el, hanem saját belátása szerint, ez országok né
peinek akaratával összhangban.»

Az imperialistáknak ez a rágalomhadjárata és beavatkozási kísérlete 
kudarccal végződött. A küzdelem minden menetében éreztük a Szovjet
únió baráti, harcos támogatását. A magyar népet büszkeséggel tölti el az 
a tudat, hogy a nemzetközi fórumokon a világ leghatalmasabb országának 
képviselői állnak ki a magyar ügyért. A Szovjetúnió segítségét egyaránt 
érezzük a szocializmus építésének mindennapi feladataiban és a nemzet
közi kérdések megoldásában.

Boldizsár Iván



OTTHON

Kilenc éve, hogy eljöttem hazulról 
és most a munkám újra haza vitt.
Különösek voltak ezek az évek, 
négy nagyon hosszú is öt nagyon rövid.

A bajtól volt a négy év szörnyű hosszú 
S a munkában gazdag öt elrepült.
Nézegettem városom házait, 
a háborúban mennyi romba dűlt.

Ezen az úton jött haza apám,
— lábnyomát nem őrizte meg az út — 
a fogságból, 920 nyarán, 
szorongva verte meg a kiskaput.

Nagy szakálla volt, nem ismerte fel 
a család. De még a nagymama sem.
— Az apád meghalt — mondta azután 
és sirt, ahogyan szokott, csöndesem.

Az apám akkor — ígv gondolom én — 
megmosdott és a kertbe ballagott, 
megnézte mekkorát nőttek a fák, 
észrevett mindent, ami változott.

A kert végében hátára feküdt, 
sokáig nézte a fellegeket 
és hogy milyen szép az itthoni ég, 
és fújt a szél és lassan este lett.

Most is, amikor én jöttem haza, 
a szél az égen felhőket hozott, 
mint új világban, úgy néztem körül 
és láttam, mennyi minden változott.

Láttáim a régit, ami összedült 
s láttam az újat, hogy emelkedik 
romok helvén, hogv épül új világ.
Látom a jövő fényes éveit.

Az apám azt hitte, hogy haza jött, 
de új fogságba hozta csak az út.
Én szabadon jöttem és igazán haza 
s vidáman vertem meg a kiskaput.

• Kuczka Péter
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SZABADSÁG

Nagy szó, a legnagyobb szó az egész világon. De éppen ezért jelentő
sége, emberi és tárgyi tartalma semmiképpen nem határozható meg az
által, hogy . . . „szolgasors vagy úrisors“ . .. Valami egészen más ez a 
szó. Ez a szó ád felelelet arra a kérdésre, hogy vájjon érdemes-e élni, 
érdemes-e embernek lenni. Ez a szó jelenti mindazt, amelyek után mióta 
ember az ember, annyi harc, könny, szenvedés és kínhalál árán is tö
rekedett.

Ezerkilencszázötven tavaszán • megáll az író ennél a szónál, mint 
ahogy megáll az ember a szélenyhén, vagy az eresz alatt és széjjelnéz 
a zsongó, pezsdülő világban. Megállapítja azt, hogy soha nem látott ütem
ben halad a munka, traktorok szántják a kimaradt földeket, tárcsázzák 
az. őszi mélyszántást, a vetések buján zöldéinek, új hiúnkon új szerel
vények robognak által s új nép száguldozik az országutakon új jármű
vekkel, biciklin, motorokon, teherautókon, új szekereken. Mindezt látja 
az író, de még többet is lát. Látja a megújhodott gyárakból az új gépek 
mellől özönlő új munkásokat. Látja a derült, vidám fiatalságot, látja 
a csendes békességben éldegélő öregeket, szóval, látja az író mindazt, ami 
az országban történt 1945. óta mostanig. Szabadság... Mint a felszedett 
napsütést a falak, jivegek és kerítések: úgy verik vissza ezt a szót a szí
vek, égő neoncsövek, szántások, íróasztalok és gyárkémények.

Hát áll az író ebben a zsongásban, csillogásban, épülő új házak ren
getegéhen, fiatal szőke erdők növekedésében és próbálja a maga ügyét 
megtalálni ebben a fogalomban. De látható, érzékelhető valóság csak 
féligformán ad rá feleletet. Kell, hogy az író a lélekbe hallgatózzon, 
mire vágyakozott, mit akart, mint ember, mint gondolkozó, mint író, 
mit akartak ők, akik ezt a szót először kimondták? Akik először papírra 
vetették, aztán vagy a postára, de méginkább a szelek szárnyaira bíz
ták? Nagy kérdés, de az még nagyobb kérdés, hogy az író, egy író élete 
tud-e erre felelelet adni?

Az író, ha nincsen ott szerte a földeken, ahol a dolgozó parasztság 
éppen ezekben a napokban vívja legtisztább és legigazabb harcát az em
beri felemelkedésért, ha nincsen ott bányákban és üzemekben, az üzemi 
bizottságok ülésein, ha nincsen ott, ahol a csille csattog, ahol a va» 
izzik, vagy ahol a precíz termelési formák kalkulálódnak, bizony, köny- 
nyen zsákutcába jut. De mindezekre, szinte ráadásul: az írónak benne 
kell lennie a napi politika apró munkáiban éppenúgy, mint a külpolitika 
hajszálfinom erezetében. Egyszóval, át kell hogy zúgjon rajta újra és 
újra minden, ami népével történik, ami népével van.

Ha így van, már pedig így van, az író számára még evvel sincs tisz
tázva ez a szó, hogy: Szabadság.

Persze, a legkönnyebb az lenne, hogy az író egvszerően szóbaállana 
a jövőkkel-menőkkel, s notesszel a kezében megkérdezné őket a dolog 
mibenléte felől. Vagy egyszerűen csak kikönyökölne az ablakon és a 
hullámonként előreszökő történelemre bízná magát. De az író ezt nem 
teheti meg. Vagy a saját bőrén tudja érezni, vagy sehogy. Vagy a saját 
nyelvével tudja kifejezni, vagy nem lesz belőle más, mint színtelen 
dadogás.

Magamnak adom fel tehát a kérdést, saját bőrömet tapintom meg,
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saját életembe (hallgatózok. Ez az, ahol az író nem tévedt el a múltban, 
nem téved el ma, nem téved el a jövendőben.

Többször elmondtam már, talán le is írtam, hogy engem valami 
egészen embertelen sors avatott íróvá. Az embertelenség nem az volt, 
hogy börtönbe voltam zárva, vagy fegyházba, az életem ilven irányú 
szabadságvesztése összezsugorodik mindössze néhány napra. Ha most át
gondolom az elmúlt életemet, hát még csak mem is az a pár évi helyi 
internálás jelentette a szabadság hiányát. Igaz ugyan, hogy az embert 
mégis csak nyomta ez az idő, de másrészt azokban az időkben olvastam 
rengeteget, s felmértem a magam használatára a világ mai és tegnapi 
arculatát. A szabadság hiánya sokkal keservesebb valami és egészen más. 
Talán a legmélyebb pontja az, mikor gyötrelmesen ébred rá az ember, 
hogy a mindig csak őt sújtó társadalmi szervezetek, törvények mögött, 
vagy felett egyáltalán nincs semmi más, amihez fellebbezhetni lehetne.

Az egész failusi szegénység élete olyan annyira reménytelenül le volt 
süllyedve a társadalmak mélyére, ahonnan egyáltalán semmi reménység 
nem volt arra, hogy ki lehessen törni, fel lehessen emelkedni. Nekem 
egyénileg ez a kegyetlen sors még avval is komplikálódott, hogy írokorom- 
foan egyrészt tovább is ezt az életet éltem, másrészt meg mint író, foko
zott mértékben rajtam volt minden rendű és rangú felsőbbség szeme. 
De kell, hogy egészen a gyermekkoromig visszanyúljak, hogy a szabad
ság hiányát ha nem is tökéletesen, de nagyjából megértessem azokkal, 
akiket érdekel.

Nagyon kicsi, szegényes párasztházunk volt az «Alsósoron», vagyis 
a « Félgaty aszár-utcában»: egy szoba, pitvar és kamra. S a kicsi szobá
ban éltünk hatan, mint család. Az apám, mint szegényember sok min
dennel próbálkozott, így többek között kosárkötéssel is. Közben az édes
anyám már ősszel megkezdte a fonást, a tél vége felé pedig szőtt. Köz
ben a kiscsirkék is keltek az ágy alatt, meg kislibák, — szóval töké
letesen zsúfolva volt a ház. A tél sokszor hideg volt, kegyetlen és em
bert, gyermeket bevert a házba. Sokszor, hogy meg ne fagyjon, be kellett 
hozni a kismalacokat is. Az apám szigorú ember volt és ha pillanatra 
is kiténjferegtem a sutból, hát egy fűzvesszővel minden további nélkül 
idekorcolt. Én ész nélkül menekültem vissza a sutba. Ősztől tavaszig a 
sut volt a lakásom, világom, börtönöm. Mert hát az udvarra kimenni cipő 
hiányában nem lehetett. Ennél irgalmatlanabb és ' kegyetlenebb rabságot 
egy gyermek számára, akinek szemében pillanatról-pillanatra nyílik meg 
a világ: el sem lehet képzelni.

De ez a rabság idők múlásával csak halmozódott. Soha nem azt 
csináltam, amit az ember akarna. Egy pillanatig sem. Az iskolában száz
negyven fiúgyermek tanult egy tanító vezetésével, ennyi gyermeket egy 
tanító sem tudott másként kordában tartani, minthogy kiépítette a spicli- 
rendszert. Egyik gyermek ellenőrizte, tanította és feladta a másikat. Az
tán későbben a csőszök, ispánok, bandagazdák, számtartók. . . Gyötrel- 
mes világ. Ipari munkáskoromban se volt jobb a helyzet, legfeljebb 
annyival módosodott, hogy a forma, a munka menete és szervezete ki
zárólag a vállalkozók zsebére volt felépítve. Iparoskoromban volt még 
csak egyszer cifra a világ! Ha ezekre az időkre gondolok, borsódzik a 
hátam, — egyfelől a zsugori és kevéspénzért sokat akaró gazdák, más
felől a minden fillér hasznot számontartó hatóság. Mindezekből követ
kezik, hogy nekem, az író számára az jelentette az elnyomást: hogy soha, 
soha nem volt az életemnek olyan napja 1944. őszéig, amikor ne valami
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szorongással ébredtem volna fel. Természetesen koránkelő ember vol
tam és még az ágyban végiggondoltam az elém táruló napot hirtelen, 
hogy vájjon mi, vagy ki üt ma a fejemre? Minden napnak megvolt a 
maga nagy, szinte elviselhetetlen terhe. Egy ügyvédi felszólítás, vagy egy 
árverési hirdetmény ráadásul. Vagy csak egy foglalás. Később, író ko
romban mindezek azza'l szaporodtak, hogy a hatóságokkal egészen ért
hető okból harcba keveredvén, mindenképpen térdre akartak kényszerí
teni. Már az első könyvemmel meglehetős szép írói tekintélyem lett, így 
tehát mégsem lehetett csak úgy egyszerűen elintézni. Rámszabadították 
tehát a bankokat, adóügyi végrehajtókat. Állandó és folyamatos harc 
volt ez, ami csak negyvennégy őszén dőlt el végérvényesen és hát per
sze, hogy az én javamra. Mint író, aki a faluban él, szervesen bele van 
ágyazódva a falu társadalmába, szinte ütközőpont lettem a hatóságok 
közt és a falu közt. Ennek súlya, s állandó veszélye ma már alig kifejez
hető. Egyfelől a szinte végtelenül nagy felelősség lefelé, az örökké ébren
lét felfelé, annyira állandósult ez az állapot körülöttem, mint valami tó. 
S én csápoltam, csapkodtam a tó szintjén, hogy el ne süllyedjek, a reg
geli ébredéseim immár nem avval kezdődtek, hogy számbavegyem az ese
dékes bajokat, hanem avval, hogy mi lehet az elém kitárult napban va
lami olyan, amiért érdemes élni, amiért érdemes magam felszínen tariani!

Nem valami sok kínálkozott ilyesmi, de ha nem volt, hát kiagyal
tam. Mi lehetett ez? Nem más, mint egy soron lévő munkámnak az el
végzése, annak az íze, vagy egy könyv, vagy pedig az, hogy egyik gyer
mek éppen akkor tanult írni, vagy olvasni. Ezek a nagyon belső és na
gyon elsüllyedt dolgok kizárólag az író dolgai, hogy meg tudott velük 
küzdeni, szinte hihetetlen. De miért tudott? Csak és kizárólag azért, mert 
benne élt a szabadság utáni vágy és pedig olyan annyira, hogy minden 
bajt, bitangságot és keserűséget le tudott gyűrni maga alá. Hasonlítha
tatlanul könnyebb lett volna a sorsom, ha ügy élek, mint akinek semmi 
köze lényegében a többiekhez. De az élet, így tehát a falu élete is, a 
mindennapok sűrű és apró kis bajaiból, harcaiból áll. En az embereket 
ezekben a kicsi harcokban ott nem hagyhattam. Nem az ünnepnapokon 
ültem velük össze, hanem a keserves paraszti élet minden formájában 
és rezdülésében. Hittem abban, aminek el kellett jönnie: emberségben, 
új társadalomban, szocializmusban.

Az író nem szabadulhat fel származásától, osztályától függetlenül. 
Vagy együtt szabaduilnak fel, vagy sehogy. Hát mi felszabadultunk.

De még mindig hiányzik egy kérdés és pedig az, hogy mégis, tény
leges vonatkozásban mi volt hát a tény, ami a parasztságból jött írót le
fogta, rabságban tartotta? A felelet nagyon egyszerű. Az, hogy még tá
volról sem írhatta meg azt, amit szeretett volna. Hiszen mindazt, amit 
én láttam, tapasztaltam, ha megírhattam volna! Nem írtam meg bizony. 
Egyrészt nem engedte meg az akkori irodalompolitika, másrészt, az író
nak sem volt meg a kellő felkészültsége, mesterségbeli eszköze hozzá. 
De nem utolsósorban az is hiba volt, hogy elárasztott engem a paraszti 
és általában a magyar helyzet egyre katasztrofálisabb hullámverése, hogy 
a fülem sem látszott ki belőle. Na de, népi hétköznapok valóságaitól füg
getlen írók sem írhattak meg mindent, valami nagyon. Végre is úgy pró
báltak, próbáltunk a helyzeten segíteni, hogy politikai hetilapot adtunk 
a dolgozó parasztságnak, ez volt a «Szabad Szó». A lap engedélyét, ter
jesztési jogát idefent Pesten ki tudtam harcolni, viszont fütyültek erre 
a jó magyar vidék csendőrei, papjai, szolgabírói. A csendőrség beszélte 
le az embereket az előfizetésről, csak úgy négyszemközt, de a papok már
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szószékről agitáltak ellene! Haj, haj. De keserves dolog is volt írónak 
lenni.

Anyának nincs rossz gyereke, írónak nincs rossz műve. Tehát min
den, amit írtam, nekem kedves gyermekem. De a legszebbek, a nagyok, 
az óriások egyszerűen nem születtek meg, mert nem születhettek meg. 
Az írói magzatelhajtásban szinte mindenki egyetértett. Hatóság, uralkodó 
közvélemény, töméntelen szerkesztő és a legtöbb kiadó.

Néha ma is keresem az okát, miért éppen én sodródtam bele az 
életnek ilyen vad kavargásiába? Hiszen voltak nálam hősebbek, tisztáb
bak, emberiebbek, tehetségesebbek a kortársak közül és világosan tudtam 
és láttam, hogy rájuk sokkal kevesebb terhet rakott a sors. Én nem tu
dom mi ennek az oka. Valahogy olyanformán éreztem magam sokszor, 
még íróbarátaim között is, mint az a malac a többi kismalac között, 
amelyiknek valami csík van a hátán, vagy az oldalán. De a libacsapat 
között is szokott ilyesmi előfordulni. Olyan egyformák ezek a malacok, 
olyan egyformák ezek a libák, mint a rét füve, vagy az ég csillaga. De 
elég egy tarka toll a libán, vagy egy pötty a malac szőrén, hogy a többi 
újra és újra belemarjon. Beveszik a bandába, vagyis, a nyájba, védel
mére is kelnek, ha úgy kerül a sor, de ők azért ezt külön is megmarják. 
Úg3r időközönként. Én nem tudom, mi ennek az oka. Ma is, régen is 
keresem ezt a foltot rajtam, a ruhámon, vagy az arcomon, dehát per
sze senki se látja meg saját magát. Mindenesetre múltbeli, ostromkora- 
béili lakásomon halmozódott össze. Asztalos Pista egyszerűen kilépett a 
frontról és odajött hozzám. Ott volt a vöm, a fiam, mint katcnakötele- 
sek, és ezt tudta ez a nagy ház. De egyébként is tudja, hogy kik vagyunk, 
mik vagyunk, hogy mire készülünk. Látták ezek itt ezt a csíkot rajtam, 
vagy ezt a foltot, vagy ezt a cirmókás tollat és nagyon, nagyon meggyö
törtek. Nagypolgárok, bitangok lakták ezt a házat nagyrészt. Méltóságos- 
asszonyok verték el a feleségemet a tűzhelytől, nem adtak helyet az óvó
helyen, martalékul dobták oda az éjjeli robotnak gránáttűzbe és részeg 
nyilasok kényére-kedvére. Három csallád volt mindössze, Farcádiék, Ácsék 
és Szabókiék, akik emberek voltak hozzám abban a szörnyű embertelen
ségben.

És mit tesz az ember? Mi azt tettük Asztalossal, hogy a szovjet csa
patok bejöttek ma és másnap már vezércikket fabrikáltunk, valamilyen 
kiáltványfélét Buda népéhez. A kiáltványból nem lett semmi, ellenben én 
avval az ujjongó érzéssel léptem át a múltból a jelenbe, mint ahogy a so
kat szenvedett, sokat küszködött ember végre átléphet a szebb élet kü
szöbén.

Űgv léptem én által Qzen a küszöbön, mint akit születése pillanatá
ban kitagadtak a házból és fél életen át ronggyá bitangolta magát a nagy
világban és végre megtisztulva, megigazulva révbe érkezett. D e . . .  ezr 
meíT'nt c«ak nem olyan egvszprű dcüng! Valahogy olyanformán volt ez, 
mint amikor viharos, fagyos férgetekből belép az ember a napsütésbe. 
Az ember nemcsak tudja a különbséget, de inkább érzi. Érzi a bőre. a 
lélekzetvétele. Az őssejt érezhette így magát, ahogy ezer és ezer próbál
kozás után végre a számvak. tüdők elbírták a levegőt. De megpróbálom 
nagviából megrajzolni az ezerkilencszáznegv ven ötbeli érzésemet, íme: 
minden további nélkül mohó vagyok, s szinte féktelen. Testestől-lelkes- 
től benne vagyok mindenben, ami van. Fakó, nviitt parasztok gyűlésein 
veszek részt estéktőbhajnalokig. mocskos, mészrúgta színekben, kamrák
ban főzöm az emberekkel tengeriből a pálinkát, isszuk ezt a kegyetlen 
büdös italt, de soha nem érzett édességgel érzem, ahogy szájukból fakad
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a szó. Vitäzok velük, civakodok velük, nem különösebb szándékért, 
éppen csak azért, mert a szabad életet válláraiképpen meg kellett kez
deni. Barátkozok a földosztóbizottság tagjaival és csudálatos érzéssel lá
tom, amint húzzák a láncot a tavaszi sáron, segítek abban, hogy alkotó 
elemeire hulljon szét a kastély. Pestre kerülök hamarosan, tapsolok a 
tüntetőknek, majd ismét lent vagyok Biharban. Rossz szónok vagyok, 
gyakran dadogok, de azért szónokolok Debrecenben, a Bikában, Sámson
ban, Á l.m ásd an, Bagamérban és száz és száz faluban és tanyán. Nyo
mom a biciklit ,a felfakadt dűlőkön. Veszprémben és Fehérváron és Mis
kolcon hallgatom a lebukott úri rend siránkozását, soha ennyi mámor 
és gyönyörűség: Újságot szerkesztek parasztoknak, parasztokkal, közben 
írom a novelláimat. A novelláimat, amelyek előfutárjai magának a fel
szabadult írónak és ezen túl pedig (ha nagyképűség, ha nem) magának 
az irodalomnak. Soha ilyen nagy elbukását az uralkodó úri rendnek, 
mint akkor. Micsoda gyönyörűség, micsoda csudálatos nagy emberi fel
adat ebből a bukásból felépíteni az új világot. A mi világunkat! És én, 
ha kicsi is, ha névtelen is, de részese és tagja lehettem az építőknek. 
Tagja lehettem a fergeteges társadalmi átalakulásnak, némely területén 
múló, vagy múlandó, de rezdüléseiben mégis maradandó krónikása. De 
ez csak egy. Másik meg az, hogy végre közelről láthattam, benne élhet
tem abban, amit úgy fejeztünk ki a múltban, hogy: szabadság. Szabad
ság, amely író számára több, nagyobb és tartalmasabb, mint bárki más 
szánára a világon.

Mit is jelentett hát nekem a szabadság egyénileg? Mit is jelen és je
lentett a teljes valómnak úgy, ahogy vagyok?

Nekem ezerkilencszáznegyvenöttől, pontosan pedig április ötödikétől 
kezdődően minden egyéni problémám megszűnt. És ezen időtől kezdve 
soha se feküdtem még le egyetlen egy este sem, hogy valami baj lehetne 
abból, hogy nincs körülöttem valami elintézve. Én ezen időtől kezdve 
soha nem ébredtem fel éjtszakai álmomból, hogy valami olvmi probléma 
adódhatik elő napközben, amelyből valami baj származhatik részemre. 
Vagyis: nekem ezen időtől kezdve soha nem voltak személyes problé
máim, soha nem hajtottam le nyugtalanító álomra a fejem, soha nem 
ébredtem fel szorongó aggodalommal.

Ez a szabadság.
Természetes, hogy az író sorsa, mint ahogy más ember sorsa is ezek

ben az egészen nagyvonalú és nagvakaratú esztendőkben sem fenékig 
tejfel. Mert hiszen a történelmi közelség minden időben könnveket is hul
lat, hogyne hullaitana hát most, amikor ilven nagvon, szédületesen vál
tozott a világ? Vannak bajok persze, vannak problémák. De ezek a ba
jok. ezek a problémák már nem azok, amiket nem lehet elintézni és meg
szüntetni. Ráadásul: az írónak, az ácsnak, a vasesztergályosnak, a min
den renaű és rangú szakembernek a problémája közösségi probléma lett. 
Micsoda felmérhetetlen kincs és boldogság az, hogy nem egyedül vívó
dok a fejlődő társadalomért, hanem megannyian. közösen. Sőt: mindezek 
fölött tisztán és világosan és határozottan ott van a Párt. A Párt a bi
zonyosság, a Párt a megtartás. A Párt az aggodalomnélküli élet, a Párt 
az egymásba fonódó munkás hétköznapok haszna és öröme, a Párt a 
Szabadság.

Mindig sejtettem, de azért meglehetősen bő fantáziámmal se bírtam 
ilyen egyszerűen elképzelni a dolgot. Mert llehet ennél egyszerűbb dolog 
a világon, mint a Párt és a mi életünk viszonya?
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Mert tény az, (hogy a fejlődő társadalomnak egyre finoxnabb és kom
plikáltabb lesz az élete. Finomabb az egyén életvonalában, komplikáltabb 
az egymáshoz való viszonyban. Ez az új emberi életforma, aiioi az egyes 
ember, vagyis az egyén pontosan meg tudja jelölni a maga helyét. Hogyne 
tudná hát az író, aki ezt akarta, ezért született, ezért kínlódott, ezért 
tűrt, ezért próbált prófétája lenni a nagyon meggyötört osztályának? 
Az író helyzete az új társadalomban tiszta helyzet, látható és teljesen 
megalapozott helyzet. Ügy jár-kél a társadalomban, hogy a megbecsülés
től és tisztelettől szinte semleges tér keletkezett körülötte. Ami magyarán 
mondva azt jelenti, hogy negyvenöt tavaszától kezdve mindaddig a pilla
natig, míg e sorokat írom, szinte azt csináltam, amit én akartam. őzt 
írtam, azt dadogtam, vagy szónokoltam, az életem annyira saját kezem
ben van, mint a gyújtóm, cigarettaszipkám, vagy a szemüvegem. Múltbeli 
szenvedésemet, hányódásaimat, harcaimat tehát nem bután és ostobán 
szenvedtem el. íme az eredmény: méltó vagyok az életre és emberségre, 
saját életemmel, létezésemmel tudom értelmét adni annak a szónak, 
hogy: szabadság.

Vannak, főként a nyugati imperialisták országaiban, akik a mi iro
dalmunkat valamiféle rosszértelmű irányítással, befolyásolással vádol
ják. A vádat elsősorban is magamon tudom lemérni. Öt év óta úgy élek 
a magyar irodalomban és közélelbeix, mint szabad ember. Ha munkás- 
ságonx mégis szorosan és szervesen azonos a szocialista fejlődés semmi 
megalkuvást nem tűrő fejlődésével, az éppen ebből az írói és emberi nagy 
szabadságból adódik. Világos, hogy ha az írót ennyire megbecsüli az új 
társadalom, akkor az írónak magatartásával, munkásságával kell rádup
láznia erre a megbecsülésre.

Mindazonáltal az író író marad minden körülmények között, a gya
nakodó ösztön finomabbra van benne kifejlődve, mint bármi más és ez 
nagyon heilyes. Mii*ől is van szó? Magam is pontosan érzem, de azért 
talán mégis jobb, ha valakitől, mástól kérem kölcsön erre a feleletet.

Ha jól emlékszem, a múlt év tavaszán, vagy télutóján járt az író- 
szövetségben Leonid szovjet író. Nem ünnepeltetni jött magát, csak úgy 
jött, beszélgetni. Valamelyik írót elsősorban az érdekelte, hogy a Szovjet- 
únióban, ahol már szocialista társadalommá fejlődött át az egész társa
dalom, mi szerepe lehet többé az írónak? Andrejev Leonid megmagya
rázta.

Megértettem: igen, erről van szó. Az író szerepe tulajdonképpen csak 
most következik. A szocialista fejlődés az író elől nemhogy elpumpálná 
a levegőt, hanem olyan lehetőségeket tár ki elébe, hogy az író az égbe 
szállhat, mint a sas.

Készsége és ereje válogatja.
.  Szabó Pál
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FELSZABADULÁS

Ballagtam  a kanyargós út szélén 
lioaoiioről Budapest leié, 
dörömbölő ágyú ütemére 
lengette meg ruhám at a szél.
Felvitt az út hóval vetett dom bra, 
a m agasból mélybe vezetett — 
ugrándozó cipötalpam  halkan 
visszam ondta folyton léptemet.

Lobogó voltaim, másszinii zászló, 
éhség gyötört, kiűzött a hideg 
m agányos, m int bom bázott házról 
szétszóródott tö rö tt cserepek.
F u tn i akartam , de m egvakultam  . . . 
á rok  ölelt,, tüske szaggatott —  
göröngyöktől hóbuckáig bukva 
tűnek  véltem m inden kavicsot.

Zuhantam , estem, gödrökben m ásztam, 
ü tö tt a föld, áztatott a hó 
s úgy csapott reám  a fáradság, mint 
elitéltre egykor a bakó.
Fékve m aradtam , ők felemeltek, 
k arju k b a  vittek a réten át 
s m intha a fülembe súgták volna 
néha — „gólya viszi a fiá t“ .

Fárad tan , ném án, aléltan  csüngtem 
s m int sebesen forgó hinta járt, 
mozgott, száguldott, iram lott körben 
az ágakra ülő látóhatár.
Lélegzetükre bakancsuk dobbant... 
sapkájukon sarló-kalapács, 
úgy fénylett, m int tiszta terítéken 
a frissen sült ünnepi kalács.

K itartóan, percet nem pihenve 
döröm bölt a messzi ütközet 
s a  gépm adarak töm ör ezüstje 
fel-felesiilant h a táru n k  felett,
— Bom bát vetünk, gránátot a m últra, 
m ondották a szovjet em berek 
s a Pilisnél Sztálin gyalogságát 
nyilas tank nem állíthatta meg.



Gödöllőnél k erü lt m ár -a zsákból 
leveskonzerv, gömbölyű cipó, 
Kerepesen ju to tt a kon dérből 
asszonyunknak ebédre való.
Az autóban gyúrták  fagyos lábam , 
cipőt adtak, ru h á t eleget, 
utitársam  fémlábon ugrálva 
szó nélkül a szélben vetkezett.

K arja lendült, sörényét feldobta 
m agasra a sebes m ozdulat — 
tartalék  ingét á tadta nékem  
szaporán, egy p illanat alatt, 
aztán leült, fegyverét ölében 
átfogta, m int otthon gyermekét, 
ha miunka u tán  hordozta vállán 
vagy csókolta hunyorgó szemét.

Nagyiccénél, m ikor elváltunk,
Leültem  az állomás előtt 

.s valam i m egm agyarázhatatlan 
furcsa érzés vett ra jtam  erőt: 
boldogság volt, öröm, vagy rajongás? 
nem tudom  m ár, m i is lehetett — 
csak azt tudom , fagyos arcom  szélén 
éreztem a mieleg könnyéket.

Ki szólt hozzám, am ikor bolyongtam  
m unkát!áriul hónapokon át 
s örültem , h a  vehettem ebédre 
lószalám it öt vagy tiz dekát?
Ha ujjam on zizzentek a  selymek, 
nyelhettem  a szövet porát — 
hentesnél vásároltam  délre 
szalonnához olykor paprikát.

Oly m indegy volt, hol tölti az em ber 
céltalannak érzett életét — 
szalmazsákon vagy a gépterem ben 
tömi babbal csordultig belét.
Gyermek voltam — tőkés ráncigáit, 
míg nem hívott egyszer ütközetbe 
anyám nál is jobb b ará t — a Párt.



M egtanultam  a tőkés mocsáriban 
osztályom ban bízni szüntelen 
s  osztályom nak szovjet katonái 
felemeltek engem Nemzetem.
Nagyiccénél könnyes volt még arcom,
Sashalom nál fent a dom btetőn 
m enet közben összezártam  öklöm  
s éreztem, bogy növekszik erőm.

Dörömböltek, szóltak m ég az ágyuk, 
füstöt form ált egy-egy lövedék —
Buda felett villanó bíborral 
kavargott a korom szinű ég.
Körülöttem ' hason, háton fekve 
temetetlen náci katonák  
hirdették, hogy összedőlt örökre 
H azánkban a fasiszta világ.

Szüdi György



A TIZENNEGYEDIK NAP

A sarkig tárt pinceajtón betódult a friss, fagyszagú levegő. Lassan 
gyűrűző hullámai behatoltak a nyirkos, penészes földalatti folyosón, a 
hullott vakolatú falak között. A hűvös légáram üdítően húzódott át az ápo- 
rodott szagú pincetérségen, amelyen a háromemeletes szürke kis bérház 
lakói préselődtek össze ágyastól együtt s a zugokból kiöblítette az éjtsza- 
kai álmok dohos lehelletét.

Eszti testén borzongás futott végig, amint egy öblös, zománcozott la
vórban pelenkát mosott. A ruhaujja fel volt tűrve s könyökig meleg szap
panos vízben ázott a karja.

A nagyságosasszonyék tanyája éppen az ajtó közelébe esett s a ned
ves bőrre zúduló hideg léghullám végigcsapott a kis szolgáló testén, mint 
valami csípős korbács. Eszti néhány másodpercre abbahagyta a pelenkák •  
dörzsölését és kiegyenesedett a lavór fölött. De a nagyságosasszony, aki a 
csecsemő ágya mellett nercbundájába gubózva. kíméletlenül ráripakodottr

— Persze, ha lazsálsz, sose készülsz el!
—- Ügy rámjött a hideg — védekezett szelíden Eszti s tüstént meg

buktatta felsőtestét és a piszkos haboktól puffadt víz fölé görbedt újra.
Az ágyak vetetlenül tátongtak a falak mentén, púposra vert párnák 

és dunnák tornyosodtak a gyűrött lepedőkön, a tarka cihák a beléjük ivó
dott testszagot szellőzték ki.

A férfiak kint az udvaron toporogtak, míg az asszonyok odailent elvég
zik a reggeli takarítást, rendezgetést. Az iszonyú bizonytalanság: vájjon 
megérik-e a holnapot? — ott szorongott a lelkűk mélyén, de hűségesen 
megfogták a seprű nyelét napjában többíziben is, ha kellett, és némán 
rakosgatták a holmikat, tolták lapátra az ételhulladékot és a szemetet, 

■szótlanul — akár egy ünnepélyes komor szertartást.
Nagy, sivár és nyugtalanító csendesség terpedt a pincére, csupán a 

lavórban a víz locsogásának meg-megszakadó zaja törte meg azt, amint 
Eszti sorra kimosta a pisis pelenkákat s felaggatta a pléhkályha és a fal 
között kifeszített zsinórra. Olykor-olykor valahonnan géppuskák tompa 
ropogása szüremlett be a levegőbe.

Eszti gyöngén megremegett, kezében a munka is megállt egy pilla
natra, de oly kurta kis időre csak, hogy a nagyságosasszony árgus szemei 
észre sem vették — s a merengés apró, szivárványos sugarai nyíltak ki a 
szívén, mint jég kérgén a repedés finom érszálai. Már tizennegvedik napja, 
hogy az ostrom gyűrűje bezárult a város körül, kialudt a villany, reggel
től! estig záporoznak a bombák, durrognak az ágyúk s a foguk vacog a 
félelemtől egymás hegyén-hátán szorongva a pincetérségen, akár a ket
recbe terelt jószágok. S amint egyik nap múlt a másik után, Eszti gondol- 
latai mind sűrűbben kalandoztak el a háztól, a pelenkáktól, a nagyságos
asszonytól, aki még ezekben a szörnyű vajúdó órákban is úgy dirigált, 
mintha odafönt a háromszobás, összkomfortos lakásban kényeskedne. 
Persze, a nagyságos úrral együtt, meg Grund nagyságos úrékkal, akik 
szemközt, a másik fal mellett «laknak», fújják is mindifníalan, hogy így a 
«csodafegyver», meg úgy a «csodafegyver»... Harcbavetik s akkor fel
költözhetnek megint. «Ne veszítsük el a reményt, rövidesen megfordul a 
kocka.»

Eszti — bár sohasem foglalkozott a dolgozók és kizsákmányolók 
társadalmának roppant problémáival s arról sem világosította fel senki,
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hogy voltaképpen miért is folyik az a szörnyű háború —- titokban mégis 
azt kívánta, bárcsak sose sikerüljön feltalálni azt a csodafegyvert, ami
ben a nagyságosúrék bizakodnak, mert akkor neki mindig cselédnek kell 
maradnia.

Szeretne már visszamenni Röszkére, a falujába. Itt akarta hagyni a 
nagyságosasszonyt, meg a nagyságos urat, aki igazgató egy bankban, — 
meg ezt az egész szekánt úri népséget. Utálta a cselédeskedést s a lelke 
mélyén, akárcsak a kalitkában raboskodó madár előtt a szabadsággal ke
csegtető ajtónyitásra — homályosan földerengett, hogy ütött az óra, ami
kor szakíthat velük s az új élet hajnala megvirrad neki is.

Amikor a nagyságos úrék elkezdték kürtölni a «csodafegyver» és a 
«felmentő seregek» vaklármáját, Eszti szemében éles szikrák lobbantak 
fel s lopva rájuk pillogott. De hallgatott.

A többiek is hallgattak. Az orvos, a kocsmáros, a tanár, a nyomdász, 
a tojásárus, a házmester, meg a többi. Lacika, a nagydiák, meg Hedvig 
kisasszony, aki egyetemre járt.

Eszti szeretett elbeszélgetni Hedvig kisasszonnyal, aki az új életről 
sugdosott a fülébe, amit a szovjet katonák hoznak. Abban az éleiben nincs 
szolgaság: egymásért dolgoznak az emberek és nem a gyárosokat, banká
rokat, meg a földesurakat hizlalják verejtékükkel.

Eszti pillantása a Hedvig kisasszonyéval szokott talállkozni, amikor a 
nagyságos úrék szavaira azok az acélos szikrák felvillámlanak a szemében.

Hedvig kisasszony pedig biztatóan mosolyog rá.
Lacika, a diák már egészen más természetű. Szóba nem áll az senki

vel, senkire se néz, csak olvas, meg ráncolja a homlokát, mintha mindig 
törné valamin a fejét. Magánakvaló fiú. Eszti hiába pillogat felé, — rá se 
hederít. Ki tudja, mi baja?

Most ő is, meg Hedvig kisasszony is fönt sétálgat az udvaron s talán 
az utcára is kinézegetnek.

Eszti szontyolodott arccal mosta a szagos pelenkákat: neki arra se 
hagy időt a nagyságosaszony, hogy kicsit teleszívja tüdejét friss levegővel.

Hirtelen dörrenés rázta meg a pincét. A föld is, mintha megmozdult 
volna. A váratlan dörej szétrobbantotta a csendet s Eszti ijedtében lesza
kította a szárító zsineget, melyre éppen föl akarta akasztani a kicsavart 
rongyot a többi pelenka közé s azok most mind lepotyogtak a földre.

— Hülye! — szisszent rá a nagyságosasszony. Odaugrott és a kezére 
vágott.

— Nem tudsz vigyázni?
— Nagyságosasszony kérem . . . megijesztett a robbanás.
— Akkor se kell mindjárt leszakítani a zsineget... Mafla! Most 

kezdheted elölről. Azért tartalak én, hogy a bajt csináld, mi? Köszönd a 
jó szivemnek, hogy nem rúglak ki ilyen időben.

A gyerekágy felől visítozás harsant. Az udvarról dobogva futottak le 
az emberek.

— Látod, most a gyereket is fölverted!
— A robbanás, nagyságosasszony. . . nem én, tessék elhinni — pi- 

tyegte Eszti. Lélekzete elnehezült, széles, nyomott orrcimpái megremegtek.
— Vigyázz a nyelvedre, te paraszt, te! — rikoltozott a nagyságosasz- 

szony, mint eg}' dühödt jérce. — Még nincs kommunizmus, de nem is lesz, 
hiába várod. A „csodafegyver“ majd elbánik velük, ne félj.

— Persze, ezek most mind azt hiszik . . .  — kontrázott a csontos vér
csearcú Grundné a szemközti fal mellől. — Fiam — tette hozzá más han-
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gon — erről maga ne is ábrándozzon, figyelmeztetem . . . Károly . . . Ká
roly, hallod? Gyere már el az ajtótól. Csukd be, nem hallod? Repülőgépek...

Eszti csüggedten szedegette föl az összepiszkolódott pelenkákat, aztán 
a lavórba dobta.

A repülőgépek dongtak, akár a kerge darázsraj. Eszti akadozó lélek- 
zettel fülelt a halálthordozó neszekre az ajtó iránt, amelyeket a vén, de 
fürge házmesterné bekallantyúzott. Tatárképéről a veszély óráiban is tö
retlen prófétai fölény tükröződött, mintha biztos tudomása lenne arról, 
hogy a házat elkerüli a veszedelem. Legfeljebb a sok hiábavaló ajtónyi- 
togatás szomorította el, amelyekért a markát nem üti kapupénz.

Aztán kezdetét vette a mindennapos, megszokott élet, Ki-ki elfoglalta 
a helyét és búskomoran gubbasztott, vagy sopánkodva sóhajtozott, várva 
a bombák rémítő zuhogását; megint mások valami foglalatosságba igye
keztek fojtani a gondolataikat. Kártyapartikat szerveztek, sakktáblák fölé 
hajoltak bedugott füllel. Az orvos előszedte dohányleveleit s bicskával vé
kony szálakká vagdosta. Tizennégy napja szeleteli, nyesegeti a barna, nyir
kos leveleket, szükségtelenül, hiszen kész cigarettát szív.

Hedvig kisasszony hátrakulcsolta a kezét és kék mackóruhájában fel- 
alá járkált az ágysorok alkotta szűk kis térség hosszán az alacsony meny- 
nyezetet ducoló oszlop körül.

A vaskos oszlopon petróleum-lámpa lógott s gyönge sárgás fényt per
metezett szét a pincében. A lámpa alatt, hátát az oszlopnak támasztva 
ácsorgott a diák s kékkötésű könyvet tartott a kezében. Olvasott. Mihelyt 
bezárkóztak a (légitámadások elől, amiket már a szirénák üvöltése sem 
jelzett — mindig előhúzta a könyvet, s a lámpa alá vonult. De Eszti megfi
gyelte, hogy alig-alig forgatja a lapokat. Inkább sűrűn felveti a fejét, a 
plafonra'mered s mozgatja az ajkait.

Hedvig kisasszony — nyugtalan sétifikálása során — a fiú mellé 
ért és hozzádörgölődött. •

— Mit tanul?
— Én? — emelte rá apró, összeszűkült pupillájú szemét a fiú, — 

Én . . . verseket. . . József Attilát.
— Szép, szép. . .  — bólogatott gúnyosan a lány. — De mikor a 

bombák potyognak . . .
— Éppen azért . . .  — Aztán, egyszerre ingerülten felcsattant. Egyéb

ként semmi köze hozzá! . . . Hagyjon békén . . .  El akarom felejteni, ami 
itt körülöttünk . . .

— Talán fél?
— Dehogyis. Csak . . .
Torkára forrott a szó. Éles süvítés hasított a pincébe. Ismerős hang: 

a bomba! Az emberek megmerevedtek, az arcokon jeges dermedtség. A 
kártyacsata lármája elhalt: egy kéz a levegőbe akadt, amint kivágta a 
lapot.

Egetrázó dörrenés . . . Valaki felsikoltott. A csecsemő fölriadt megint 
és bömbölésbe csapott. Eszti lekunyta a fejét.

— Apukám! — jajdult föl egy sápadt kisfiú s az ijedtszemű nyom
dászhoz lapult. Görcsösen szorongatta vértelen kezét. Hedvig a diák vál
lába kapaszkodott.

A diák feje megrezzent, mintha ütés érte volna. S összecsukott ajkát 
vonagló rángás keskenyítette el, — kinyújtott gumiszalagként.

— Mégis fél? — incselkedett Hedvig kisasszony, amikor a gépzúgás 
tovakúszott. Szeme gonoszkodón csillogott.
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— Hagyjon magamra, jó? — A diák szúrós tekintettel tolta el magá
tól a lányt, aki sértődötten folytatta kerengését a lámpa körül, mint egy 
kábult pille.

— Ne álljon elém! — döfött felé Grund nagyságos űr, a vércsearcú 
nagyságosasszony férje. — Nem látja kisasszony? Elfogja a fényt: enni 
akarok.

— Ó, bocsánat, Grund úr — fanyalgott Hedvig kisasszony. Megfordult 
és végigmérte Grund urat, aki a hatalmas, két férőhelyet is kiszorító zöld 
plüssel bevont fotel mély öblébe süppedt, amely olyan volt, akár egy 
furcsa trónus a halálfélelem szaggatta lelkek roncsain. A lámpa gyönge 
fénye árnyékba borította a fotelt és terpeszkedő utasát, aki zsarnokian 
szétvetette lábát. De pergamentszerű, fonnyadt arcával, amely áttörte a ho
mályosság vékony falát, ügy tűnt, mint egy elsuhanó korszak és társadal
mi rend kísérteiéinek halványuló, egyre zsugorodó szellem-árnya, amint 
a hatalmas, vérpezsdítő szélfúvás kergeti maga előtt.

Grund úr felesége szolgálatkészen tolt egy széket a fotel elé s ekkor 
Grund úr maga alá húzta a lábát. Az asszony tálcán szervírozta föl a reg
gelijét. Gőzölgő teát és vajaskenyeret. Hedvig szájában összefutott a nyál 
s hirtelen hátatfordított e modern basának.

A diák is majszolt. Furcsa mozdulatokkal nyúlt a zsebébe s fogai kö
zé dugdosott valamit. Aztán ropogtatta. Állkapcsa kidudorodott az erőlkö
déstől, amikor össze kellett Toppantani ételét.

— Nem kínálna meg? — libbent oda a lány s a szeme sóváran vil
logott.

A diák elpirult és szemmelláthatóan megzavarodott.
— Én . . .  én kínáljam meg magát? . . . Izé . . . Csak nyers kukorica. 

És maga . . .
— Remek ötlet . Én meg koplalok i t t . . . Mutassa csak. Legalább 

megtudom, milyen élvezet disznónak lenni.
És elnevette magát. A fiú félszegen mosolygott vissza s megkínálta:
— Nekem ízlik. És itatja magát. így hát hamar elveszi az éhség csi- 

karását.
A lány apró fogaival összeroppantott egy szemet.
— Jó pépesre kell rágni . . . ízlik?
— Akár a disznónak! — kacagott a lány. Aztán elhalkította a hang

ját s sziszegve fűzte hozzá, Grund úrra célozva:
— Elvégre mi nem vagyunk burzsujok, hogy egész raktárra való élel

miszert halmozhattunk volna fel.
Elhallgatott, mert egyszerre több kukoricaszemet öntött a szájába. 

Mohón majszolt egy darabig, aztán a keze gyorsan a blúza alá siklott, ösz- 
szehajtogatott papírlapot emelt ki onnan és a verses kötetbe csúsztatta.

—- Vigyázzon . . . Majd olvassa e l . .. — susogta. Aztán magáraliagyta 
a fiút. Odakint bombák sem robbantak, a gépzúgás is megszűnt. Percek 
óta tombolt a csend s nyomasztó szorongás görcsösödött a lakók szívében.

— Mindenki a vendégem lesz — vakkantott a félkarú kocsmáros a 
sarokból. — Istenuccse, a vendégem, ha épségben megússzuk, — s az üres 
kabátujj megleffent a vállán.

— Na, majd szaván fogom — kedélyeskedett hideglelősen valaki.
Megint csend. Aztán:
— Apukám — nyügösködött az ijedlszemű nyomdász kisfia. — Ki 

kell mennem, apukám.
— Tartsd vissza kicsit.
— De ha kell . . , Kísérj fel, apukám .
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— Próbálj uralkodni magadon, hisz nagyfiú vagy már — csitítgatta 
az apa, de gyereke egyre nyafogott s az apának föl kellett vezetnie az 
udvarra.

Ám kisvártatva dördülés rezzenhette össze Esztit, mintha egy ajtót 
csaptak volna be odafönt. Aztán futólépések riadt kopogása hallatszott. A 
nyomdász és fia lélekszakadva esett a pincébe.

— Mi történt?! —- ugráltak föl az emberek.
—- A k isfiam ... hebegte elfúlva a nyom dász... — Furcsa beszé

det hallott.
—• A lichthófból jött — lihegte a kisfiú elfehéredett ajakkal.
-— A felmentők! — kurjantott Grund úr, de csak kényelmesen eresz

kedett talpra.
-— Nem németül beszéltek . . .  — hűtötte le a kisfiú. Grund úr pedig 

elsápadt, megingott, mint az elfűrészelt fa és belecsuklott a fotelba.
—- Istenem — tört ki Hedvig kisasszony s fölragyogolt a tekintete. A 

diák és Eszti odaugrottak hozzá s egymást tuszkolva szaladtak föl hárman 
az udvarra.

A lichthóf ablakán akkor ugrott be az első szovjet katona. Prémes 
sapkáján az ötágú csillag villogott. Arca szőrös volt, a szeme kék s csiz
mája nagyot csattant a kövön, mikor a magasból földet ért a lába. Hed
vig kisasszony, akár a macska, elrugaszkodott a földről s kitárt karral 
röpült a katona nyakába. Két gyors, kemény kis csókot cuppantott az 
arcára.

Akkorra már a nyomdász is felballagott, hiszen őt a kisfia ellenállha
tatlan rémülete sodorta magával. Eszti is megemberelte magát és oda
nyomta ujját a katona zubbonyához. Aztán ott toporogtak az ujjongó kis 
csapat élén, amely a lichthóf ablakán ügyesen beugráló szovjet katonákat 
fogadta.

A szűk ablaknyílásban előbukkanó fejek mögött földerengett az ég 
egy darabkája s a katonasapkákon a piciny csillagok úgy piroslottak, 
mintha apró lámpák hullanának a ház udvarára, a földre: megvilágítani 
az emberek ú tjá t. . .

Dékány Kálmán



CSIPKE GÁSPÁR HONVÉD

Mikor a ládával odaért 
a kapu elé,
m orgott m agában: a m énkű 
csapna belé!

Kati sirt otthon s m ikor 
u tána szaladt, 
kiáltott: gyere vissza, de 
fu to tt a vonat.

S Kati ott m aradt, a hegy 
csipkéi között, •
M int vászon feszült a kék ég 
a feje fölött.

F u to tt a vonat, vitte 
száz tájon  át,
S kicsapott vígan az éneik, 
a rét alá.

Szétterül szépen az ének, 
egekben, földeken.
Zúgott, m int sárguló búza, 
m int kender, a len.

Belépett a kapun s akkor, 
m int apa fiát, 
egy honvéd fogadta, vígan 
elébe állt.

Hozzánk jöttél? No nézd csak, 
ez nagyszerű!
A neved? Csipke Gáspár. Oszt
m ér vagy oly keserű?

Nevess hát vígan, öcskös, 
itt a haza
úgy nevel téged, hogy sose 
kívánsz m ajd  haza.

S vitte m ár fütyörészve, 
a laktanyába.
Este m ár száz kopasz fej 
készült a lakom ára.



S hogy egyenruha feszült 
dom ború  mellén,
tűnődött: e szép ruhán  m ikor lesz 
szikrázó jelvény.

✓
Galléron 'büszke csillag, 
éginéi fényesebb!
Gyém ántként ragyogó, m it adott 
a Néphadsereg?

S talán, ha tiszt lesz, e 
hadsereg tisztje?
Kati nevet m ajd  és ap ja sose 
volt ilyen büszke.

S hogy m egkapta fegyverét is, 
szebbet a kalapácsnál, 
igazi honvéd lett végre 
Csipke Gáspár!

Szem ragyogott-e szebben, szív 
vert-e hevesebben?
Pirult-örüilt a lány így 
m ájusi szerelemben?

S tud ja m ár, ha  kell majd. 
e fegyverrel m indhalálig, 
védi a hazát. Utolsó 
pillanatáig.

H ulljon b á r piros vére, 
nem adja oda 
e drága, drága földet 
senkinek soha.

Juhász Ferenc



KÉT KATONA

Kovács Lászlóné lement a pesti Dunapartra és míg a révészek a 
tolakodó, átkozódó és rimánkodó emberektől százpengös viteldíjat szeu- 
tek, ö egyszerűen beszállt a csónakba és átvitette magát Budára. Ki
szállásnál sem kérték tőle a taksát, mert harcias külsejű, szikár asszony- 
volt Kovács Lászlóné. Felment a hegyre, kopogtatott a húga. pincelakásá
nak bedeszkázott ablakán, Mari örvendezésére és könnyeire nem sok 
ügyet vetett, összecsomagolta a legszükségesebb holmit és kijelentette:

— Megyünk át Pestre, itt nem marautiatsz.
Körülnézett. A kis szoba és konyhá között hatalmas rés a falban,, 

lemállott a vakolat, törött bútordarabok a sarokban, hideg és sötétség. 
Mari szelíd tekintetű fiatalasszony, hebegett. Megyünk? Hogyan? Azt 
mondják, a hidon még nem lehet átm enni. . .  te hogy jöttél Lujza? A 
másik asszony legyintett: átmegyünk, ahogy a többiek, hidon, vagy csó
nakon, no, indulás — azzal fogta a kosarat, Mari a batyut és mentek 
kifelé a düledező budai bérházból.

A Krisztina-körúton mintha szakadatlanul vonulna egy megvert, le
rongyolt és elvadult külsejű sereg — Buda hajléktalan lakossága. A ko- 
csiúlon hármas-négyes sorokban szekerek és kézikocsik, hátizsák és ba
tyuk alatt görnyedő férfiak és asszonyok, taliga, felpakolt gyerekkocsik. 
A szekérsor lépésben halad előre, valahol akadály torlaszolja el az utat, 
az elől járók megtorpannak, kiáltozás, taszigálás, káromkodás, a menet 
húsz percig is egyhelyben topog. Néhányan előresietnek, szemügyre ve
szik az akadályt, hírt hoznak: tankroncsok .. . óriási gránáttölcsér a 
Bethlen-tér környékén . . . beomlott ház az úttesten . . .  A Szent János-tér 
egyik ötemeletes háza előtt mindenki lassít, nvakát feszíti magasba. A 
háztető alatt, a falba fúródva egy német vadászgép. A repiilőgéproncs, 
mint nagy madár, kiterjesztett szárnyával vergődik a csapdában. A ház 
előtt hatalmas túrakocsi utasai — tündöklő egyenruhás külföldi katona
tisztek —. szintén a sebesült fogolymadarat nézik.

A menet eíléri a felrobbantott Erzsébet-hidat. — Micsoda barbárság 
— mondja valaki Mari mögött, mire egy másik, asszonyi hangon szinte 
érezni, hogy felrántja a vállát! — Ha szükség volt rá! — Mari nem 
látta még a felrobbantott hidat, lassít, elbámészkodik. Mellette két orosz 
katona szintén a hidat nézi; egyik, fiatal szőke, nagytermetű fiú így szól:

— Háború jó? Jó háború?
A katona hangja szigorú, tekintete komoly és kissé szemrehányó. 

Mari összerezzen, nővére után siet. Ha nem robbantják fel a hidat, most 
egyszerűen átballag ez a sok ember és rozzant szekér, meg ők is a ba
tyuikkal. Valaki barbárságnak mondta a háta mögött és az orosz katona 
is effélét gondok ö, Mari, nem ért hadvezetéshez, de nem kellett volna 
idáig vinni a dolgot, hiszen így vége a világnak, ezt a sok romot ítélet
napig se lehet eltakarítani, hát még felépíteni. Kissé szaladva megy nő
véré mellett, vele is közli, amit a híd láttán elgondolt, Lujza mogorván 
csak annyit mond: ,

— Ne sápítozz nekem!
A Gellérthegy oldalában bandukolnak, végeláthatatlan karaván, ren

detlen sorok. Az előlhaladó kocsik ismét megállnak, izgatott kérdezős- 
ködés közepette torlódnak a mögöttük járók, . végig az egész útvonalon, 
jönnek a kósza hírek: senkit nem engednek át a hidon, magyar és orosz
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katonák zárják el >az utat, rendőrök kordont vontak, hátrazavarják a né
pet. Sokan máris az út szélére vonszolják szekerüket, letelepednek a rak
part kőpárkányiára. Nem első eset, napok óta így van, azután egyszerre 
kihirdetik, hogy egy óra hosszat szabad az átjárás. Akinek vail türelme 
várakozni, a híd környékén éjtszakázni, valamikor átjut. Igazolvánnyal 

Is át lehet menni. Miféle igazolvánnyal? Hát az orosz parancsnokságon 
osztogatják. Kinek adnak olyasmit? Össze-vissza kérdezősködnek, vannak 
kezdők és tapasztalt mindenttudók, gyávák, meg nagyszájúak és tréfa- 
csinálók. Valaki dörgő hangon kiáltja: — A nyilas pártigazolvánnyal 
senkit nem engednek át! — Lujza int a húgának: menjünk tovább.

Felkerülnek a gyalogjáróra, itt gyorsabban haladnak a Ferenc József- 
híd felé. A térség előtt sötétlő embertömeg, zűrzavaros lárma, méltatlan
kodó, időnként sikító hangok. Mintegy húsz méter távolságban a hídfő
től szoros vonalban felsorakozó rendőrök civilnadrágban, fejükön rendőr
sapka, a vállukon puska. Két rendőrtiszt erélyesen elhárítja a tolakodó
kat, akik mindenféle papírlapot mutogatnak, követelő vagy bizalmasan 
suttogó hangon magyaráznak. Égjük rendőrtiszt ordít:

— Ma teremtett lélek sem megy át a hídon! Tessék oszolni!
Az emberek nem mozdulnak. A szekerek és kézikocsik elhelyezked

nek az út két oldalán, mintha a környék nagyvásárra készülne, használt 
holmik kiárusítására. Néhiánvan lekerülnek a rakpartra, a Dunát kém
lelik — csónakot sehol sem látni. Az ég kék — március elseje van —, 
de a hegyoldal sötét árnyéka terül az útra, a folvó vize mintha meeduz- 
zadna, komoran hömpölyög medrében kényszerítve. Az alsó rakparton 
egymásra halmozott dermedt lótetemek, a víz is lefelé himbál egv-egy 
barna, formátlan testet, a híd kőpillérénél megakadnak, egymásra tor
lódnak — megszokott látvány, az arra haladók ügyet sem vetnek e néma 
áldozatokra. A térség túloldalán rommá lőtt házak, a' valamikor oly gon
dosan zárt, biztonsági lakattal ellátott lakások vádlón mutogatják sebei
ket — leszakadt mennyezet, egy csillár mintha vékony fonálon lebegne, 
feltárt ajtójú, zuhanni készülő szekrény, csupasz falon egyetlen kép, egy, 
a törmelékeken fennakadt nyitott zongora. A Gell ért-száll oda bezúzott 
ablakaival, átlyuggatott falával úgy fest. mintha duhaj katonatiszti társa
ság tört-zúzott volna a termekben, oélbalőft volna a tükrökre és pezsgős
üvegekkel verte volna be az ablakokat, majd kardcsörtetve távozott a 
véres mulatság színhelyéről.

A hídfő túlsó oldalán is szekértábor, a Lágymánvos, Horthv M'k- 
Üps-úf környékéről vonuló lakosság. A menetnek nem látni végét, mintha 
Buda valamennyi polgára felkerekedett volna e kalandos vándorútra. A 
híd körzetében siető, egymásnak rendeleteket továbbító katonák és r e n d 
őrök. A tolakodókat erőszakkal szorítják vissza, néhány boldog halandó 
ózonban ráfordul a hídra és elindul Pest felé. Briosesznadrágos idősebb 
férfi furakodik előre, karjába egy asszony kapaszkodik, másik oldalán 
diáksapkás kamasz. Sétálva indulnak a kordon felé, a szedett-vedett epv< ri- 
ruhát viselő rendőrök már-már visszazavarjúik őket, de egy katonatiszt 
odaugrik, vigyázzba merevedik. *

—- Alázatos tiszteletem, ezredes úr!
— Szervusz — mondja az ezredes kurtán. Szemmel láthatólag bosz- 

szankodik, a hangja gúnyoros, ahogy mondja: —- Átmennék a családom
mal, ha nem veszítek rossznéven.

A katonatiszt hajlong, jobbra-balra szalad, tárgyal, vitatkozik, visz- 
szatér és széles mozdulattal utat nyit: — parancsoljon, ezredes uram.

190



Boldog, boldog halandó! Megy a hídon, családjával, mint vallani! rö
vid ebédutáni sétára. A közelben ácsorgók némán bámészkodnak az ez
redesék után. Mari szaporán pislog a nővérére, enyhe émelygést érez, 
ő már tudja, mi következik,. ismeri Lujzát. Annak arcát vérhullám festi 
sötétvörösre, hangja messze hangzik:

— Miért sürgősebb az ezredes dolga, mint a mienk? Ne tessék ki
vételezni. micsoda disznóság! Tűrik, mint a birkák, szép kis férfiak 
mondhatom!

— Lujza, édesem — súgja a szelíd Mari.
— Hagyj nekem békét. Szégyeljék magukat — zúdítja méltatlanko

dását a közelállókra. — Fütyülök az ezredesre. Ha egyet átengednek, 
hadd menjen a többi is.

— Ugyan kérem, ne lázítson itt — mondja valaki. — Erőszakkal 
nem megyünk semmire.

Lassan elhúzódnak Lujzától, a két asszony szinte egyedül marad 
a gyalogjárón. Lujza nem szól többet, arca visszanyeri régi színét, talán 
még árnyalattal halványabb is. Mari áll nővére mellett, lehajtott fejjel. 
Fél négy, úgylátszik ma valóban nem nyitják meg a hidat. Az emberek 
nagyrésze hatjaikon és ócska bőröndökön ül. A gj’erekek elkalandoznak 
a rakpart felé, — a hely ismerősebb, otthonossá lett, idegenek összeme
legednék, végeérhetetlen családi és ostromtörlénetek járnak. E sokada- 
lom búcsúsokra hasonlít, amint lassan leszáll föléjük az alkony, a szent 
hely közelében. Vágyakozás és imádság száll a híd fellé, de az közönyös 
és néma, akár csak a kőből faragott szentek. »

Hűvösödik, a hegyről vonakodva csordogál alá a bólé, a foljró felől 
zordon esti szél kerekedik.

— Nem akarok itt éjtszakázni — mondja Lujza, amint ott állnak 
magánosán a hegy lábánál.

Mari nem felel. Megadóan várakozik. Néha lekuporodik az ágjme- 
műs batj’ura, ismét feláll, dideregve szorítja nyakához viselt macskapré
mes téli kabátját.

Lujza! Szeretné megrántani nővére karját, iszonyú ijedtséget érez, 
lélekzete is eláll. Mire képes ez a Lujza!

Két orosz katona közeledett csendben cigarettázva. És Lujza nem 
lépett feléjük, éppen csak nézésével késztette lassúbb menetelésre Őket. 
— Vigyenek át a hídon — ezt mondja Lujza, magyarul. Az egyik katona 
nem felel, továbbmegy, a, másik tétovázik, vállatvon. Lujza meg felveszi 
a kosarat, ágyneműt, belekarol a katonába. — Megáldj! — kiáltja a má
sik után és hozzája vezeti Marit.

Talán szigorú, komoly arcában, fáradt tekintetében van valami is
merős . . .  A két katona nem szól, elindulnak egymás mögött, karjukon 
a két asszonya A fiatalabb, barátságos mosolvú, elveszi Lujzától a batyut 
és mennek családiasam, egykedvűen lépegetve, a hídon vannak már.

Mari halad elől, szíve zakatol. Csak most ne forduljanak vissza, né
hány lépés mindössze a pesti partig, másodpercek! Menni a fellobogó
zott hídon, képek, feliratok, virágfüzérek, de gyönyörű lenne mindem, 
ha nem verne olyan bolondul a szíve. «Dicsőség a második ukrán front 
katonáinak!» «Dicsőség a győztes harcosoknak!» — olvassa és lopva a 
mellette lépkedő, egykedvű fiatal katonára pillant, ő  js az, győztes har
cos, a másik is, mégis milyen szépen viszi Lujza batyuját.

Mari kezével időnként alig érinti a katona karját, máskor vadul 
belemarkol, az mintha észre se venné. Lujza a maga kísérőjéhez iga
zítja (lépteit. Nagy egyetértésben menetelnek, terhüket megosztva, mintha
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munkából igyekeznek haza férj s feleség, vagy anya és fiú. ők beszél
getnek is. Mindössze ennyit:

— Te vagy szegen asszon? — kérdezi a katona és fürkészőn néz 
Lujza, arcába.

— Szegény — bólint Lujza. Egyideig szavakat keresgél, -melyekkel 
megértetné - magát, helyzetét és sorsát, végül kurtán odamondja: — Pro
letár.

Most a katona is bólint, lábuk alatt dübörögnek az újonnan behe
lyezett deszkák. Egyszerre tompábban kopog a lépés, mint a Duna fölött, 
azután ott állnak Pesten, a Vám-ház-téren.

— Köszönjük — mondja Lujza. Oroszul is tudja a szót, de most 
sehogy sem jut eszébe.

— Da, da — int a fiatal katona és megy a társa után, az már ka
nyarodik lief elé a rakpartra. Lujza karjára veszi a batyut, átvág az út
testen a Váci-utca felé. Mari szaporán lépked mellette és sír.

Ezerkilencszáznegyvenöt volt ekkor, kora tavasz.

Thuri/ Zsuzsa



ÓDA A FŐVÁROSHOZ

Elöntötte a napfény a várost, 
váratlanul e léli hajnalon.
A Nap óriás (korongja lángolt, 
lobogott a sötét (házaikon, 
szinte m ár az égbolt is vakított, 
üvegként zengett az uccák felett^ — 
és m egkoszorúzta sugarával 
a  gellérthegyi bronz-em lékm üvet.
M intha millió szív lángja volna, 
a  nép szive a nagy  szobor-m űvön, — 
és a  szobor ikigyult, m int a m áglya, 
ahogy kigyult szívünkben az öröm.
E hajnalon , a nagy Terv kezdetén, 
elszántan, m in t a béke harcosa, 
h itet tett Sztálin zászlója m ellett 
hazánk m unkásfővárosa!

1950, Újév. —
Budapest 

a mártírok nevében is, 
a múltra így] felel 
kik sortüzek közt estek

Mert m unkásvér öntözte ha jdan  
e város köveit,
és nem  volt a  nép kezében fegyver, 
hogy szétverje a tőke fegyvereit.
Bőven csorgatták a vért az urak, 
m in t aranypatakot! 
vérből épülték a barokk-paloták , 
s ringyójuk aranyért vonitott, 
aranyért, a kiöntött vérért 
ro h an t a gyilkosok hada, 
süllyedt és em elkedett a  tőzsdén 
a vér árfolyam a, 
hogy h ízzanak  a tőkés-farkasok, 
sorvadt a m unkások  szive, — 
a k ifosztott nép csontjából tornyosult 
a  főváros az ország köveire.



A m unkás étien kóborolt, 
nem  volt hol m eghúzódnia, 
hon talan  vádiként m enekült 
B udafok barlangjaiba;
K irályerdőből szállt a  rongyok 'korma, 
tem ető volt az Auguszta-telep, 
a nyom or m á r puszta kezekkel vájta 
a lágym ányosi szeméttelepet, 
a  nagyváros töm egszállásaira 
m ocsokként szállt le az éj! —
B udapest köveiből m ég 
a m últ elevenen beszél!

De jö tt az om lás, m egingott a  föld, 
ta jték o t (hányt, m int v iharban  a tenger!
A fasisztákat üldözve, a Szovjet Hadsereg 
végzett a m agyar úri renddel!
1945!
a nagy nap: április 4-eI 
O któber a szovjet tanlkokon 
robogva érkezett ide!
Felkelt a  nép a  nyom orból, 
m erre a  Szovjet Hadsereg halad t; 
földet osztott, ,s az országot birtokba vette 
a  p ro le tá r akarat!

S boldogságunkban, m in t a  gyermekek, 
fa lak ra  írtunk három  nagy nevet, 
a falra írtuk, de szivünkbe véstük 
Lenin, Sztálin és Rákosi nevét!
Lenin, Sztálin és Rákosi nevével 
növeltük m eg nagy P ártu n k  erejét.
Szabad népek 'közt megállhattunlk végre 
a Forradalom  zászlói a latt; 
a  gyárak k ap u ján  vérpiros zászlók lengték, 
—  így lett ünnepünk ez a nap!

S a  történelem
a nép története lett!

Első lap ja
a  Szovjet Hadiseregé, 

velük m együnk
h a  kell, tüzön-vizen át, 

a  béke, a  győzelem s a  kom m unizm us félé!



Ha jársz a város házai között, 
a falak  beszélik m á r e történelm et; 
i tt  vívtuk m eg a  legnagyobb csatákat, 
itt n y ertü k  m eg a  Három éves Tervet, 
itt bonto ttuk  ki, hogy m agasba lengjen, 
az Ötéves Terv lobogóját, 
itt dobban a  m unkásság nagy  szive, 
hogy győzzön, erősödjék az ország!

B udapest kü ld te  az első trak to rokat 
a földekre a szegényparasztnák, 
iskolát, könyvet, s küzdeni: harcosokat 
az ország .szilvéből k ap ták .
Szív, valóban szív ez a város, 
m ely élteti a küzdő, szép hazát, 
idefu tnak  az idegek, m int az észhez, — 
s e csodálatos ész a Párt.

H atalm as város! büszke rád  a nép, 
ú tjaidon  öröm m el já r  az ember, 
oly végtelen vagy, szép vagy és erős, 
m in t a hullám zó tenger!
Mint napfényben a hányikodó vizek, 
áram lanak  az uccák; 
mint tükörbe, am elyben arca fénylik, 
a rcodra  néz az ország.

Nézd, ezt a várost! mennyi szerszám, 
gép! —  az ipar diadala a jövő!
Az erdőikkel szegett ha tárban  
a  dolgozóknak épül üdülő, 
a  végtelenbe nyúló u takon  
színházak, gyárak, könyvtár, iskola, 
h id ak  és h ázak  épülnek! lásd van m ár 
a  népnek otthona!
S holnap a város új házaival 
belép a hegyek szép erdeibe, 
ho l források csobogása rivali 
a lom bok közt, s az ifjúság éneke.
H át csengjen a gránitköveken 

kalapácsod, útkövező!
Oily szép ez a  város, m in t ö téves Tervünk, 

s ifjúságunk előtt a jövő.



Népíinlk erejét növeli, am it épít: 
a 'hidak, erőm üvek, a  gyárak!

Az új kohók vörös fényeitől 
világít ez a század!

M ár allkot éis harco l a nép!
Nincs v ihar, mely leverni tudja, 

m ert győzhetetlen fegyvere a P árt 
s iszonyú ereje a munlka.

Budapest, előre hát, 
a  szocializmusba!!

Hegedűs Zoltán



A GÉPÁLLOMÁSON

A parasztok vidáman vágták a búzát s rakták kévébe, aztán keresztbe, 
most először a maguk földjén. A fiatal Cseresznyés gyermek 20 éves, de 
zsebrevágja az öreg kaszásokat is a munkában. Az öregek megszokták a 
grófi földön a téblábolást s ha érzik is, hogy maguknak dolgoznak, nem a 
cinege grófnak, aki csak zsarolta, pusztította rántottlevesen tengődő életü
ket, alig vágják le a napi normát. Pedig az ő táblájukon is ott van a 
„munkaverseny-tábla“ s iparkodnak is, dehát így szokták meg s a szo
kást bizony nehezebb levetkőzni, mint a szépasszony szoknyáját, ö t év 
telt csak el, hogy Kiss Andrásék kiosztották az uraság földjét és ez az idő 
kevés volt még ahhoz, hogy a maradiak is megértsék, mekkorát fordult 
azóta a magyar, világ, miként változott meg a parasztok sorsa. Igaz ugyan, 
hogy a volt urasági cselédek nagyobb tábora viszi a szót, s ott van köztük 
az öreg molnár is, meg a vén Balázs Iván, de hát az más, azok párttagok, 
töibbet tudhatnak.

A Cseresznyés-gyerek is most jött haza az iskolából, ahol éjjel, nappal 
tanultak, okosodtak, ők már jobban értik a politikát.

— Igaz-e Palya sógor, maga se akarta a szövetkezetét, meg a traktort 
az elejiben, s most láthatja, miként fizet a termelés — vágja oda Balázs 
Iván a másikhoz a feddő szókat.

— Hát csakugyan magam is látom, hogy szamárság lett volna, ha nem 
akarjuk, hiszen sose termett ennyi az uraságnak. A tavalyihoz képest is 
holdanként 2 mázsával kaptunk többet — eszmél a kézzelfogható ered
ményre az öreg, s még ki is kerekíti, hogy bizony többet ér egy mély trak
torszántás tíz tavaszi szeles esőnél is.

Tavaly 7 mázsa volt egy holdon, s most meg a legsoványabb is kilenc
cel fizet.

Rakják a szót egymás okosodására, a búzát meg vágják halomra. 
Tudják, hogy minden kaszavágás egy karéj kenyeret jelent a városnak.

Ott hajlong mögöttük a szúrós tarlón a mindig pirosképű Balogh 
Bözsi is, aki nem szedi már sokáig velük a markot, mert aszondják, hogy 
traktoros les,z.

ő t fűzik most a nyelvükre s ugratják a Cseresznyés-gyereket, aki 
régóta bolondul a lány után.

Balogh Bözsi nem sokat ad rájuk, azt tartja: dologidőben becsüle
tesebb a szapora kéz, mint a nyelvelés. Ő a gunár a marokszedők között. 
Mindig elhagyja a többieket, de nem ám azért, hogy a Cseresznyés-gyerek 
nyomában lehessen, hanem, hogy kiváljék a munkából.

Mikorra a felhőktől láthatatlan nap deleidre ér, alig látni már a 
tanyát. A gróf építette hodályok a lombok mögé, csak sejteni lehet, hol van 
ez. vagy a ház. Nagy darabon vágták le a búzát. A régi kastély, amit most 
„Szabadság Kultúrház“ címen ölelnek magukhoz az apró parasztlakások, 
vörös zászlóval integet az aratók felé. Mintha üdvözletét küldené a kaszá
soknak. Itt tartották a kultúrelőadásokat a tavaszon, meg a traktoros 
tanfolyamon itt ismertették a volt béreseikkel, tehenészekkel a gépet s 
annak minden csavarját, szerkezetét. Mi is az, s hogyan vehetik hasznát 
a földeken s itt látták vendégül az első vörös katonát szabadulásuk napján.

A régi ikovácsműhely mögötti tisztáson csillognak á  cséplők, mint a 
cserebogarak. Magolják a kalászokat. Lehet vagy 10 cséplő. Ez is az övék,
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a szövetkezeté. Annyi zsák búza tornyosodik itt már, hogy meg se lehet 
számolni, de az ember is annyi a cséplők körül, a cséplők tetején, mint 
tejú'ton a csillag. Hiszen már napok óla aratnak. Tömik a cséplők kendőit, 
rakják a zsákokat, hegyeket gabalyítanak a szalmából, s száll a pelyva, 
szinte a felhőkig ér. Ügy látni innen a friss tarlóról, mintha az esőtől fél
nének a cséplősök, vagy vásárra készülődnének: mindenki siet, egymásba 
ér a kezük a munkától.

Amarébb az ököristálló bújik az akácok alá, talán azért, hogy köze
lebb ikerüljön a traktorokhoz. Mert a traktorok váltották fel tavaszon az 
uraság itthagyott ökreit. Gépállomás van itt most, olyan kezes jószágok 
kai, amik különbek, hasznosabbak az ökörnél. A tiszttartó irodájában is 
parasztok ülnek, a szövetkezetek vezetői, igaz, hogy csak este, mert munka
időben ők is itt oyaláíbolják a zsákokat a cséplőnél. Nem úgy mérik a 
rangot, mint régen, amikor csak az számított vezetőnek, aki vasalt pantalló
ban kiabált a parasztokra. Aki vezető, annak többet kell dolgozni, mint 
a másiknak. A rangot a munkabírás, a teljesítmény adja meg most, az 
egyéni munkaversenv-

így vélekedik Balogh Bözsi is, aki most megáll egy percre, hogy oltsa 
szomjúságát. Hátranéz, ahol lemaradt társai hajlongjanak a levágott búza 
fölött. Simogatják, babrálják a szalmából font kévekötegeket, s csak nem 
haladnak a kötéssel, marokszedéssel. Ezen tűnődik s közben felemeli 
vizeskancsóját s iszik. Asszonyos mellei kidagadnak a blúzból, s szájával 
akkorát csücsörít, mintha nem ezt a korsó vizet, hanem az ott kanyargó 
Bodrogot akarná egyszerre kiszippantani. Nem csoda, pokoli a meleg, 
pedig nap sincs.

Éppen hogy csak leöblíti torkát, máris szedi tovább a markot, s oda
szól a lányoknak, asszonyoknak, hogy azok szaporábban szedjék, mert 
így sose érik utol a kaszásokat. Azok csak hümmögnek, pedig van köztük 
eposzista is. A Ludasék Mariskája is az, aki úgy szavalja a József Attilát, 
mint egy igazi színész. Dehát most a markol kell megfogni, ennek van itt 
az ideje.

Amott a földúton megáll egy kordély. Többen is kiegyenesednek, hogy 
megnézzék, ki ül rajta. Mindjárt megismerik és mondják is egymásnak.

— Hát az a zsíros meg mát koslat itt Azért jött, hogy szétnézzen a 
szövetkezeti portán — gondolják s mindjárt gyanút fognak a nézéséből.

— A Fekete Mihály az — mondja valaki hangosan, hogy mindenki 
megértse.

— Tán csak nem a csendőröket hozta a nyakunkra — röhögnek a 
többiek, visszaidézve a múltat, ami pedig még tréfának se jó.

Fekete Mihály végignéz az aratóbandán, s gondolhatja magában, amit 
nem tűrne meg itt a papír, aztán elhajtat a cséplőgépek fellé.

Nem hallják a cséplősök a kocsikerék zörgését. Arra ügyelnek most 
saját életüknél is jobban, hogy csökkenjen a szemveszteség, s gyorsan tel
jenek a zsákok, mert tudják, hogy ha a cscplés után azonnal beadják a 
termény!, hát magasabb árat kapnak érte. Ezért van a termelési verseny 
is a szomszédos szövetkezetekkel.

— Ügy hírlik, hogy mi leszünk az elsők — mondják a vezetők egy- 
másközött s olyan örömmel zsákolják a gabonát, ahogy még soha.

A legjobb dolgozók üdülni mennek majd. Tavaly a Kurucz Pista, meg 
a Szakáll Vencel utazott a Mátrába. Egész télen arról beszéltek, hogy 
milyen is az a Mátra az üveges, meg márványos folyosóival. Selyempap- 
íannal takaróztak, mint régen a grófok s pincér tálalta fel az ebédjüket,
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őszit minden este színházat láttak. Tudja itt már mindenki, még a kicsit 
kételkedők is, hogy érdemes dolgozná, van köszönet benne. Iparkodik hát 
mindnyája.

— Na lányok — szól hátra az egyik kaszás is, most aztán gyerünk, 
mert éhesek a cséplők.

Ott van a párttitkár is az aratók között. Parasztember. A földosztás
kor nőtt meg a tekintélye s azóta becsülettel állja a sarat, nem úgy, mint 
a faluban a Guth Vencel, aki magának osztotta a legtöbbet s minden 
retye-rutyája kapott, csak éppen a szegényparasztok nem.

Szaporodnak a kévék, keresztek mögöttük, gyűlik az ország kenyere, 
minden csepp verejték azért hullik, hogy a síneket emelgetőknek, a Mar
tin-kemencénél dolgozóknak s az üzemek ezreiben építőknek bőséges 
kenyerük legyen.

Közben beesteledett. Már-már az éjszakába nyúlt az idő. A cséplők 
még csillognak Ott állt a behordott búzakévék hegyhalma a szérűn, a kis- 
ndlvaron, az istállóknál. Régen volt egy rakáson ennyi élet s ni csak mek
kora kalászok. A vetőmag is jó volt, a Szovjettől kapták a magot, az idő 
is használt, de a parasztok munkája is nagy, igazi érdem. Itt fekszik az 
ország kenyerének egy darabja.

Jönnek befelé az aratók, a lányok s elhallgatnak a cséplők is. Pihenni 
kell, már hajnalban újra kezdik.

Bebújnak a kis házakba, vacsorához ülnek. A párttitkár meg a szö
vetkezeti vezetők megbeszélést tartanak előbb. A versenytárs-szövetkeze
tekről esik a szó, meg Pintér Istvánról, a 90 holdas zsírosról, akinek itt van 
a fö’dje a gépállomás közelében s még mindig lábon áll a gabonája. Tavaly 
is július végén kezdett az aratáshoz s mind kipöröglek a szemek a kalá
szokból — mondja a szövetkezet vezetője. Elhatározzák, hogy jelentik a 
megyének Majd a szövetkezet gondoskodik arról, hogy Pintér István föld
jéről is bekerüljön időben a gabona.

— Azt mondják, hogy a Borsos kocsmáros még zöldjiben aratta le a 
rozsot. Mindenütt szabotálnak, Fekete Mihály birtokán is régen megérett 
már a gabona s még egy kaszavágást sem tettek.

— Nem hagyjuk ezektől a nyomorultaktól elszabotálni a nép kenye
rét — egyeznek meg valamennyien. De hogy kimondták ezt a szót, egy
szerre meghökkennek. A kis Tóth-gyerek rohan feléjük s torkaszakadtá- 
ból ordítja: Valaki felgyújtotta a gabonát! Gyűjjenek elvtársak! A lángok 
átcsapnak a cséplőkre is.

Arcukba fut a vér s futnak a tűz felé. Rohannak mindenünnen, 
gatyáiban, pöndölyben, kit hogy ér a tűz híre. Vasvillákkal, lapátokkal 
próbálják menteni, ami menthető. A párttilkár visszaszalad és telefonál 
be a faluba, a járásnak, a megyének, hogy jöjjenek, segítsenek, tűz van.

A behordott gabona hatalmas hegyeit falják a lángok. Egyszerre 
három helyen is ég.

— Emberek föl a tetejibe! — kiált valaki. Mindenki szaladjon a 
kannákért. Ha nem mozgunk, megeszi a tűz a szövetkezet vagyonát.

De mondani se kell. Aki csak él, segítkezik a tűzoltásnál. Gyerekek, 
vének, mindenki ott van. Létrákat támasztanak a kazlakra s egymás kezé
ből adják a vödröket, szórják a földlet a tűzre, de a lángok csak nőnek 
s füstölik az eget. A nagy lűz messzire szórja a fényt, be a faluba, a közeli 
tanyákra $ hamar ide fognak nézni az egész megyéből az egész országból. 
Megvilágítja azt is ez a tűz, ki a nép ellensége, ki tör a dolgozók kenyerére 
aljas merészséggel.
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Megérkeznek a tűzoltók innen is, onnan is, amott egy rendőrosztag
vágtat gépkocsiján a tűz felé.

Hárman is fönnállnak a félig égő kazlak tetején. De alig használ 
valamit. A vöröskakas vészt hozott a tanyaközség fejére, s hogy melyik 
zsíros óljából repült ide a szövetkezet gabonájára, nem tudja még senki, 
csak gyanakszanak erre is, arra is. Jól tudják itt, hogy kik az ellenségek,

— Jöjjenek le onnan! — kiáltoznak többen is a kazal tetején lévő 
három embernek, mert a tűz már körülfogta a gabonahalom alját is.

Kettő leugrik, de hoffheros gépész alatt besüpped a pernye s elkap
ják a lángok rajta a ruhát. Ugrana már ő is, de késő. Félig összeégve 
kerül a földre, súlyos sebekkel. Odarohannak, félreviszik, bekötözik. 
Balogh Bözsi borogatja. Orvost is kerítenek, az veszi kezelésbe Közben 
már a negyedik gabonahalom ég. Ezen már nem segíthetnek semmivel, a 
többit megmentik.

Két kút van a környéken, azokból mérik, szivattyúzzák a vizet. Ügy 
csavarodnak a szürke slagok az égő gabona felé. mintha óriás kígyók 
táncolnának a tűz körül. Csupa lucisok, sár minidén. A teli zsákokat a mag
tárba hordják, a cséplőket is belnizzák a házakig.

' Közben a rendőrség puhatolódzik ettől is, attól is. Kik jártak erre 
legutóbb?

A gyanú árnyéka bevetődik a faluba s szinte odalátni a tűz fényénél 
arra a házra, ahonnét kijött a gonosz.

— A ßocsmäros, a volt Horthy-csendőr, valamelyik kulák felbérelt 
komája, a paoszolga, s kirúgott Futurás, a volt jegyző? — Találgatják. 
Még a tanítókra is gyanakszanak.

ötven hoki 450 mázsa termése van oda — állít ka el a lólekzetet a 
szövetkezet vezetője. Ennyi gabona volt a négy balomban. Hány ember 
verítékes munkája s micsoda temérdek érték veszett kárba — szörnyű
ködnek.

Na, de most valami szokaUan dolog történt. A fain felől, vagy tíz 
emberből álló lármás csoport közelít a fonva felé. R°ndőr is van köztük. 
Hozzák a gyanúsítottat. Mészáros Jani, meg a ferdeszemű Kovács lecsap
tak a tettesre még akkor, amikor a tűz kigyulladt s az kerékpáron nvargalt 
befelé a faluba. Mészáros is. a ferdeszemű Kovács is a tanvába igyekeztek 
volna, de a tűz nem tetszett nekik s lefogták Fekete Mihály vejét, akiről 
mindenki tudta a faluban is, hogy gazember kulák fajzat, s a régi világ
ban csendőr volt.

Odaviszik egyenest a gépállomás vezetőjéhez és mondják neki: — na 
Itt von a bitang, aki saját zsírjában akarta megsütni a gépállomást. Ez 
ugyan nem sikerült neki, de 450 mázsa gabona porrá égett

Bartus Miska nekiugrik és beleöklöz az arcába.
— Ismerem régen, gnmibottal vallatott meg egyszer a csendőrlakta

nyán az uraság elveszett disznója miatt — emlékezteti a volt kakastol- 
las't. Behivatta az egész tanyát. A szegény vizes Tóthnak a veséjét verte 
szét. Harmadnapra meg is halt a jámbor ember.

öten-hatan nekiesnek. Rúgják, tapossák, rángatják- Széttépné a tanya 
népe, ha hagynák a vezetők. ,

— Nép ítéletet kellene tartani! Fel kéne húzni a disznót ide a meg-
pörzsölt fára — kiáltják többen is. Vasvillát hoznak, lőcsöket s a Cseresz
nyés-gyerek már szalad a kötéllel is. Mindenki külön akarja kivégezni, de 
a józanabbak és a rendőr nehezen lecsillapítják a nép haragját, ami pedig 
nem múlik, nő, egyre nő, mint imént a lángok. \
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A gépállomás vezetője, a párttitkár odakiált:
—- Emberek! Elment maguknak az eszük. Majd átadjuk a törvény

nek. Mi nem végezhetünk vele. Ki kell hallgatni előbb, kik voltak a keze
sek a gyújtogatásban. Ez nem miránk tartozik.

Nehezen akarnak tágítani, de csak belátják aztán, hogy igazuk van 
amazoknak is. Csinálják hát így, gondolják magukban.

-— Statárium van a gyujtogatókra, úgy is kötelet kap. — Nyugtatja 
meg a még ott állókat a rendőrparancsnok is.

Ráteszik a volt csendőrre a 'bilincseket, a gépkocsira rakják s viszik.
A párttitkár arcán veríték csurog, pedig nem látszik rajta a fáradtság.
— Megint belénkdöftek a kulákok — bosszankodik.
— Látod elvtárs, ezért kell vigyáznunk mondja Varga Balázs a 

szövetkezet egyik tagja.
— Nekünk még aludni is nyitott szemmel kell, mert az ellenség itt 

van közöttünk, s leselkedik ránk. A Vörös Hadsereg elhozta szabadságun
kat, miénk lett az ország s hogy örökre a miénk is maradjon, jobban meg 
kell szívlelnünk Rákosi Mátyás tanítását: Légy éber s még az egyetlen 
kalászra is vigyázz!

Juli néni, a dűlőbiztos felesége ott áll a kútnál, vizet akar merni. 
Lenéz a kút fenekére s közben a fenével eteti a tanya népét.

— Hát nem kihúzták mind a vizet, ezek a nyavalyások.
Aztán meg a felhőkre acsarkodik. Szidja az eget, hogy nem akar sose 

kiderülni.
Mátyás Ferenc

I
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Ap r i l i s  4-r e

plvtárs, ki etted énvelem 
A börtön híg, hü lt levesét,
Mi volt az éltünk? Jégverem , 
H abár éreztük eszméink bevét, 

Élvezd a béke melegét 
És a szabadság kenyerét!

Pajtás, ki álltái énvelem ‘
A barrikádok oldalán,
Hol, m int ta tiszta érzelem,
Jellem  világított annyi éjszakán.

Nem volt jövőd nekünk talány, 
Most állj a tervek oldalán!

Pajtás, ki ittad énvelem 
A száműzetés löttyeit,
Kit nem  tört meg a félelem 
S m a száz való kép, száz rem ény derít, 

Üld meg a szolgaság torát,
Most idd a győzelem borát!

Pajtás, ki jöttél énvelem 
Árkon meg bokron át haza,
Mert súgta szív és értelem :
Kell m ost a dolgos agy és kéz oda! 

Vesd meg a lábod földeden 
S fárad j is, küzdj is szívesen!

Pajtás, ki itt állasz velem 
Ez ünnep him es szőnyegén.
Emlékezz, rongyos-éhesen 
A nem zet állt rom -erdő közepén, 

Emlékezz, segítő kezet 
Csak szovjet-hős nyújto tt neked



S népem, ki osztozol velem 
üröm ben, harcbaln egyaránt,
Kit sarkal a történelem  
S kit reges-rég, évezred óta szánt,

Építsed sorra terveid,
Zúzd porrá ellenségeid!

Gereblyes László

\
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A FONTOS DÁTUMOK

. . .  A nap bearanyozta fényével a népes tábort és a széles gabona
dombokkal telített szérűt, amelyen a kenyérmag pusztai dombokra emlé
keztető kupacokban hevert. A szérű egyik sarkában rostálták az aranyló 
gabonát, asszonyok és férfiak lapáltolták zsákokba és a teherautókra dobál
ták; másutt a búzát hozták a mezőkről, még nedvesen és harmatosán; 
fiúk és lányok hányták szét vékony rétegben, fagereblyékkel forgatták és 
lapátokkal tornyozták fel; távolabb a tisztítás folyt: hat rosta állt egy sor
ban; rózsaszín porfelhő lebegett a vezetékek fölött. A jókedvű lárma és a 
gépek egyhangú zakatolása percre sem szünetelt.

A nap sugarai egy papírlapot aranyoztak be a csűr ajtaján és tiszta 
fényt vetettek egy hirdetmény szavai: „Ma este 8-kor szeminárium. Tárgy: 
Sztálin elvtárs életrajza.“ Alatta a szeminárium 16 tagjának névsora és 
még lejjeb egészen apró betűkkel: „A szemináriumot Kondratyev elvtárs, 
kerületi titkár ellenőrzi.“

Erre az ajtóra valószínűleg mindennap kiszögeztek valami hirdetést 
— hol a vándormozi megérkezéséről, hol Komszomol-gyűliésről, hol elő
adásról, hol a pártbizottság kibővített értekezletéről —, de ilyen hirdetés, 
mint ma, még sohasem volt. Ezúttal az ajtó közelében egy vörös vászon
nal bevont kis asztal is állt, rajta könyvek, újságok. Mindez szokatlan 
újdonságnak számított és az emberek, akik a gabonát szárították és tisz
tították, időnkén odapillantottak a vörössel letakart asztal és a hirdet
mény felé.

Tatjana Neycvetova maga írta a hirdetményt, maga szegezte fel, maga 
takarta le vörös vászonnal az asztalt, pillantása mégis gyakran a fehér 
papíron virító szavak és az asztal felé tévedlt. Ide-oda járt a különböző 
csoportok között, felkapott egy lapátot és segített hányni a gabonát, mi
közben az emberek beszélgetését figyelte, hogy kipuhatolja a szeminárium 
tagjainak hangulatát, de szeme akaratlanul is rá-rátévedt a vörös színben 
tündöklő térítőre.

— Ne kapkodj már, Anjuta; össze-vissza turkálod a gabonát — szó
lalt meg a fiatal Marfusa, akinek szürke szemében fény ragyogott. -— Mit 
izgulsz á Mintha más nem lenne azon a listán!

— De hiszen nem izgulok — válaszolta bánatosan Anjuta, tovább 
gereblyézve a gabonát. — Csak Kondratyevtől félek. . . Hiszen Tatjana 
foglalkozott velünk, miért nem kérdez ő? . . .

— Még mit nem — oktatta Marfuska. — A kerületi bizottság ti!káréi - 
nak az a kötelessége, hogy mindenről maga győződjön meg .. .

— Csak azért félek, mért szokatlan . . .
— A legfontosabb ilyenkor — kezdte Darja, egv magas, sovány 

asszony, aki úgy homlokába húzta kendőjét, bogv alig látszottak a szemei 
—, a legfontosabb ilyenkor, asszonyok, hogv holtbiztosán tudjatok minden 
dátumot. — Közben egy vödör gabonát zúdított a rosta dobjába. — Ha 
tudjátok az évszámokat, a többiről csak azt kel) mondani, ami a szíveteken 
fekszik, az sose lehet rossz.

— Hiszen tudjuk is a dátumokat a gyakorlatból —- szólt közbe Fekla 
Ivanovna, egy idősebb, sovány asszony. — Hiszen együtt élünk és mindent 
együtt csinálunk! Három fiam volt a háborúban a fronton . . . Volodja még 
a Kremlben is volt; úgy állt szembe Sztálin elvtárssal, mint te most velem... 
Én meg egyre csak azt mondom: ha valami hiba van a válaszban, majd
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arra gondolok, hogy éltünk háború előtt és háború után; hogy építettük 
fel a kolhozokat. . .

__ Nem elég Fekla — mondta Marfuska. — Nem elég, ha csak a
magad életére gondolsz. A mi életünk semmi, de a könyvet tudni kell. . .  
Képzeld csak el, Kondratyev fogja magát és azt mondja: Nos, Fekla Iva
novna, mondja meg, miről beszélt Sztálin elvtárs a kolhozmunkások érte
kezletén . .. Na, mit mondanál?

— Tudom, hogy mit mondott! Az asszonyokról beszélt.
— Csak? Hát ez bizony kevés . . .
— 'Persze, részletesebben kell.
— Csak szégyent ne vaUjunk a férfiak előtt!
— Ki felel elsőnek?
— Na mit gondolsz? Persze, hogy Hvorosztjankin.
— De hiszen még itt sincs.
— Majd jön!
— Inkább Varjusa legyen.az első.
— Ne fél j, Varjusa meg is mond mindent . . .
Varjusa, jobban mondva Varvara Szergejovna Arsinceva erős, jól 

megtermett asszony. A rostálógép kerekét forgatja és nem szól bele a 
beszélgetésbe, hanem olyan képet vág, mintha őt egy cseppet sem izgatná 
az egész dolog. Pedig valójában Varjasát épúgy foglalkoztatta az esti 
vizsga, mint barátnőit. Szíve erősen vert, maga sem tudta miért. Talán, 
mert ő volt a brigád pártfelelőse és azért nyugtalankodott, mert tudta, hogy 
nemcsak magáért, hanem társaiért is felelős. Vagv talán azért izgult, mert 
már a 30-as óvek óta maga is gyakran gondolt Sztálinra és ma egyszerre 
rohanták meg a gondolatok. De talán mindennek az volt az oka, hogy 
Varvara nem tudott csak az olvasott dolgok alapján felelni, mint a töb
biek, és a szeminárium alatt is, ha Lenin vagy Sztálin életéről beszélt, 
egyre csak belekeverte a maguk kolhozát.

— Tudjátok asszonyok, mi izgat engem? — szólalt meg végre, másik
kezével tovább forgatva a kereket. — Lenin életéről még a tavasszal 
tanultunk, most meg már több mint egy hónapja tanuljuk Sztálin elvtárs 
életét, de vájjon úgy megye minden a mi kolhozunkban, ahogy Lenin és 
Sztálin tanítja? Jól mondtad Fekla Ivanovna, hogy Sztálin elvtárs egész 
élete itt folyik le közöttünk, tud luk is ezt valamennyien. De ha csak a 
könyvből tanuljuk az életet, ha álmunkban is a dátumokat hadarjuk, a 
kolhozunkat meg nem úgy rendezzük be, ahogy ő tanítja, mit éir akkor 
az egész?.. Szerintem a kolhozunk munkájából kellene vizsgázni, akkor 
pedig először tényleg annak a bajuszos Hvorosztjankinnak kellene 
felelnie. . .  *

— De Varvara Szergejevna, hogy is képzeled', hogy a mi életünkkel 
hozhatnánk kapcsolatba a Sztálin elvtárs életrajzát? — szakította félbe 
An juta.—- .Még mit ki nem találsz!

— fin pedig azt mondom, hogy lehet -— jelentette ki magabiztosan 
Varjusa. — Te még fiatal vagy, de azért már talán meg tudod mondani, 
minek forgatjuk még ma is kézzel ezt a vacak rostát? Pedig Lenin már 
régen megparancsolta, hogy villannyal könnyítsük meg a munkát! fis 
Sztálin hány éve tanítja ezt! Nálunk m eg ? ... Itt mellettünk, Uszt- 
Nyevinszkben már régen ég a villany, a kolhozban meg úgy van minden, 
ahogy régen, nincs itt semmi változás . . . Talán ennek semmi köze ahhoz, 
amit tanulunk"' Hát van köze! Csak kérdezzen engem Kondratyev, majd 
megmondom neki a magamét!
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Varjusa a nap felé fordult, átváltotta könyökben zsibbadt, fáradt 
karját, majd homlokára rántotta a kendőt, amitől sötét árnyék ült szemei 
fölé. De annyi fontos és nyugtalaníó gondolat torlódott össze benne, hogy 
semmi fáradtságot nem érzett és szokatlan könnyedséggel forgatta tovább 
a kereket

L'usa és Katja — akik időnként felváltották Varjasát — most a patak
parton ültek. Ép az előbb fürödtek és nem akaródzott még visszamenni. 
Egyforina buggyosujjú ing és rövid bő szoknya volt rajtuk, lábukat bar
nára sütötte a nap. Friss, vízcseppektől nedves arcuk, fiatal, ragyogó sze
mük és sima nyakuk, mintha azt mondta volna; „Jaj, de jól megfürödtünk! 
Ne haragudjon, Varja néni, még napozunk egv kicsit a p a r to n ...“

— Mondd csak, Lusa, tényleg nem félsz a vizsgától? — kérdezte 
Katja, miközben köveket hajigáit a vízbe.

— Miért félnék?’
— Tudod, kár, hogy még ilyen keveset éltünk — mondta szomorúan 

Katja. — Igaz, te öregebb vagy nálam 3 évvel, neked könnyebb...
—- Könnyebb, de nem azért — válaszolta sértődött hangon Tusa. —- 

Én már az iskolában is tanultaim a párttörténetet.
— Párttörténetet, számít is most a párttörténet . . .
— Na, de abban benne van Sztálin elvárs egész élete és ha az ember 

jól tudja a párttörténetet. . .
— Igazán, Lusa, mondd meg, mit válaszoljak Kondratyevnek . . .  — 

szakította félbe megvillanó szemekkel Kalja.
— Ezt igazán nem lehet megmondani, de egyet mondhatok. — Lusa 

elgondolkozva nézte a vizet. -— Bármit is kérdez tőled Kondratyev, ne 
siess a válasszal, jól gondold meg, melyik évben volt az. mit tett akkor 
a Párt, milyen konferenciák voltak és általában mi történt — ha aztán 
minden eszedbe jut, nem lesz bajod a válasszal az életrajzból sem.

—- Jaj, de nehéz, rettenetes nehéz — sóhajtott Katja bánatosan. — 
Hiszen még olyan fiatal vagyok . ..

— Már megint ezzel jösz. — Lusa újra megsértődött és felkelt. —- 
Gyere menjünk vissza, már biztos szidnak bennünket.

Megfogták egymás kezét és futásnak eredtek.
— Varja néni, itt a váltás!
— De soká ültetek a vízben — mondta Varvara Szergejevna, miköz

ben átadta a kereket. — Csak igyekezzetek, ti vizitündérek, hadd menjek 
én is fürdeni egyet.

Varvara Szergejevna mégsem ment a patakhoz, hanem fáradtan eresz
kedett le egyik gabonadombra és lábait mélyen a magok közé temette. 
Csak most érezte, mennyire kimerült — fájt a térde, karja hasogatott a 
dereka. Fejét lehajtotta és némán nézte kérges tenyerét. Aztán pillantása 
a hirdetményre tévedt, mélvet sóhaitott és-szórakozottan öntögette egyik 
tenyeréből a másikba a magokat. Észre se vette, hogy Tatjana melléje 
telepedett.

— Miért búsulsz Varja? —, kérdezte Tatjana, miközben egy kis tarka 
gyík után kapott, mely meglapult a gabonában.

— Csak úgy . . . elgondolkoztam . . .
— Izgulsz?
Varvara felemelte fejét, ujjaival a búzát kezdte gereblyézni.
— Nagyon izgat engem valami, Tanjusa.
— Miért izgulnál éppen te? Talán nem tudod az évszámokat?’

206
i



Varvara kiválasztott tenyeréből egy nagy szemet, foga közé vette és 
szétharapta. Aztán kimért mozdulatokkal vett elő köténye zsebéből egy 
összehajtott füzetet.

— Itt vannak — az összes évszám ok... Más miatt félek én, Taiijusa. 
Hátha nem jutok a vizsgához.

— Miért nem?
— Mert még ha tanulok, akkor sem tudok megfeledkezni a kolho

zunkról . . . Hiszen tudod, mennyire igyekeztem a szemináriumon, mindig 
úgy akartam válaszolni, hogy mindent összefoglaljak tömören, mégsem 
sikerült. Az ördög tudja, miért látom mindig magunk előtt a kolhozunkat! 
Most meg Kondratyev Sztálin elvtárs életét fc gja kérdezni, azt is tudja, 
hogy pártfelelős vagyok, biztos rettenetes szigorú lesz, nekem meg, a helyett, 
hogy politikusán beszélnék, egyre csak a kolhoz jár a fejemben. Egész nap 
csak Sztálin elvtárs életére gondoltam, kívülről elmondtam az összes fon
tos évszámokat, mégis újra csak a kolhoz jutott az eszembe. . .  Csuda 
vigye! — mélyet sóhajtott és bűntudatosan pillantott a hallgatag Tatjá
nára. — Tanjusa, te sokkal többet tudsz nálam, mondd, mért nem látok 
én távolabb? — Varvara Szergejevna kinyitotta a füzetet és Tatjana tér
dére helyezte. — .. Tanja, még sekinek sem mutattam, de benned meg
bízom . . . Nézd csak, mit írtam ide: „A technika olyan emberek nélkül, 
akik elsajátították a technikát — halott.“ Szóról-szóra kimásoltam az élet
rajzból.

Tatjana kezébe vette a füzetet és végigfuttatta szemét a lapon. —- 
Nagyszerű szavak . ..

— Magam is tudom, hogy nagyszerű és igaz szavak — Varvara Szer
gejevna Tatjánához hajolt és. halkan folytatta: — Azért másoltam ki, 
neked megmondhatom, mert el akartam gondolkozni rajta.

— A politikai szempontokat is latba vetve?
— Ühüm . . .  Képzeld, az éjjel le nem húnytam a szemem, ‘ma meg 

egész nap az járt az eszembe itt a'rosta m ellett... mit gondolsz mi? 
Megint csak a kolhoz. Ahogy csak eszembe jutottak ezek a lemásolt sza
vak, egyszeribe az usztnyevinszki vizierőműre gondoltam és harag fogott 
el. Építettük, építgettük s a mi kolhozunkban mégse lett könnyebb az élet. 
Csak úgy, véletlenül jutott eszembe, de egyszer csak kergetni kezdték egy
mást fejemben a gondolatok és magamban Hvorosztjankinnal verekedtem, 
bizony isten nevetséges! Gondolatban aztán úgy megmondtam a magamét 
annak a Hvorosztjankinnak, hogy magam is megbántam . . .  De hogyis ne 
mérgelődne az ember? Halott dolog nálunk a technika . . . Csak tanuljuk 
Sztálin életét, magunk meg mindent kézzel csinálunk: — Varvara ujjai
val a füzet lapjai felé mutatott. — Olvasd csak: „Minden szavát tett 
követi.“ Jó gondolat, mi? Ezt is beírtam, hogy átgondoljam, aztán még 
dühösebb lettem Hvorosztjankinra. Hiszen ez a nagybajszú. mindig mást 
tesz, mint amit mond! Aztán még van képe Sztálin elvtárs életrajzát tanulni! 
Micsoda tanulás ez? .. . Vagy nézd csak, ezek is szívem szerint szólnak,

még a múlt héten másoltam ki: „Építsétek az új életet, új világot, új 
kultúrát — ahogy Iljics tette.“ Mindezt politikusán át akartam gondolni, 
de a kolhoz már megint elém állt és ahogy mindent sörbavettem, akár 
hiszed, akár nem, még a fejem is belefájdult. . .

— Varvara Szergejevna — mondta Tatjana a lapokat forgatva. -— 
Hiszen neked nem búsulnod kellene, hanem örülni! Hiszen az nagyszerű, 
ha Sztálin elvtárs életét nem választod el a mi életünktől! És az is jó, hogy 
átgondolod életrajzának szavait és mindezt a mi életűnkre alkalmazod:

207



azaz ahhoz, ami legközelebb áll hozzád és legjobban fáj . . .  Es az is jó, 
hogy haragszol H vöröszt ja n k in ra — T atjana  elm osolyodott — , csak jobb 
lenne, ha  nem csak m agadban  m érgelődnél és kritizálnád, hanem  egyene 
sen a szemébe m ondanád.

— Hiszen ezt is m egtehetem ! —  Var var a is mosolygott. — De m ondd 
csak, m it tegyek, hogy mégis m esszebbre lássak?

— Ne félj, elég m esszire látsz te, és nem is rossz szem ek k e l. . . Csak 
nyugodtan  válaszolj m indenre és ne félj.

V arvara vigyázva összehajtotta a füzetet, köténye zsebébe rak ta  és a 
földet nézte. A göröngyös utón egy kis bricska lötyögött a  csűr felé, bak ján  
büszkén ült H vorosztjankin. A bricska megelőzte a zsákokkal telt szeke
reket és éles k an y a rra l gördült a csűr elé. H vorosztjankin fürgén ugrott 
le a  bakról, m enetközben helyrerángatta öve a la tt zubbonyát és a  h irdet
ményhez lépett. Á tolvasta, m ajd  észrevéve T atjánát, intett neki.

—  Menj csak, téged hív —  m ondta V arvara Szergejevna. — É n meg 
m egyek a  p a ta k h o z .. .  Hé, leányzók, még nem  fárad ta tok  el?

— Hamarosan megérkezik Kondratyev? — kérdezte Hvorosztjankin. 
Még hátra se fordult.

— Megígérte, hogy időben itt lesz — válaszolta Tatjana.
— Ügy, úgy. — Hvorosztjankin elgondolkozva simogatta bajuszát és 

továbbra is hátbal állva megkérdezte Tatjánát: — Szóval megígérte? 
Ujjával a hirdetmény felé bökött. —- Ezt a heccet meg Kondratyevvel 
együtt sütötték ki?

-— Minek kellett volna kisütni? — tréfálkozott Tatjána.
— Már megint „minek“! — Hvorosztjankin mérgesen nézett a köze

ledő rakodómunkások felé. — Mit sétáltok itt már megint munkanélkül? 
Induljatok a gabonát lapátolni. . . Lóduljatok már! — Hvorosztjankin 
úgy nézett Tatjánára, mintha megértést várna tőle. mikor azonban ilyesmit 
nem tapasztalt, fanyarul elnevette magát és bajuszát kezdte simogatni. — 
Menjünk csak odébb egy kicsit, megbeszéljük, megtanácskozzuk a dot- 
got . . . Hátha meg is egyezünk.

A csűrtől nem messze álló kúthoz mentek és leültek a vályú szélére. 
Hvorosztjankin mellényzsebéből kihúzott egy fehér celluloid cigaretta 
dobozt, kivett egy cigarettát, könnyedén csuklójához veregette, szipkába 
tette és tréfás hunyorítással így szólt:

— Mert hiszen hogy szokott ez lenni az életben? . . . Összeül két ember 
valami fontos ügyben, de előbb rágyújtanak . . . Bizony rossz, ha az egyik 
vezető dohányzik, a másik meg még a füsttől is fél . . .

— Ha rossz, minek szívod ezt a vacakot? —- válaszolta kedvetlenül 
Tatjána, miközben egy fűszálat tépdesett.

Hvorosztjankin rágyújtott. Nézte az alkonyodó pusztát és sűrű füst
karikákat eregetett bajusza alól az ég felé.

—- A dohányzás — semmiség — mondta, miközben ujjai megint csak 
bajuszához tévedtek. —- Hiszen békésen beszélgetni dohány nélkül is 
lehetne . . .

— Ki akadályoz meg benne?
— Éppen te, Tatjána Nikolajevna . . . Mondd csak, mi az ördögnek 

támadsz így rám? Amióta nemcsak agronomus vagy, hanem párttitkár is, 
ágy’ viselkedsz, mint valami politikai biztos, egy pillanatig sem hagysz
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nyugton. Minek üldözöl örökké?1. . .  Persze most hallgatsz? . . . De én 
tudom ám! A tekintélyemet akarod lerombolni! Azt irigy led!

— Miből gondolod?
— Csak úgy. . .  A gyűlésen az egész kolhoz előtt kritizálod a tettei

met. Iiol itt a pártszerűség?' Minden dolgomba beleszólsz, örökké gáncsol- 
kodlol . . .

— Bele is fogok szólni és meg is kritizállak mindenki előtt — hanem 
ami a gáncsol kodást illeti —, az szamárság!

— Hogy-hogy szamárság?1 — kezével a hirdetmény felé bökött. — Hát 
ez meg mi? Már megint a tekintélyemre törsz. Miért írtál bele a listába? 
Méghozzá legfelülre . ..

— Kizárólag irántad érzett tiszteletből — válaszolta Tatjána, miköz
ben kezével a füstöt terelte a szeme elől. — Hiszen te vagy a kolhozéinak, 
mindig az élen kell állnod!

— Köszönöm szépen! Tisztelet! — mondhatom! — Hvorosztjankin 
elvörösödött. —- .Tói tudod, hogy egyéni tanuló vagyok s ezt a körzeti párt
bizottságban idejében bejelentettem . . . És Sztálin életét is egyénileg tanu
lom, te meg beraksz a listába, méghozzá egysorba a többiekkel.

— Ignat Szavelics, mondd csak, melyik fejezetnél is tartasz a Párt
történetben? — kérdezte Tatjána pajkosan hunyorítva.

— Vizsgáztatni akarsz talán?
— Csak érdiekéi.
— Hát, ha olyan nagyon érdekel, a negyediknél. . .  Na és?
— Már tizedik éve egyfolytában a negyedik fejezeten ülsz, mi?
— Emiatt egy szót se akarok hallani! Ha meg arra vagy kiváncsi, 

hogy mit tudok, gyerünk a körzeti bizottsághoz, majd ott megnézheted. 
De minek itt, a nép e lő tt. . . Hiszen ott lesz Nikita Szamoljov is, meg ez 
az örökké pörlekedő Arsinceva.

— Félsz tőle, mi9
■— Még csak az hiányszik! Értsd meg végre, hogy nem ez itt a kérdés, 

hanem az, hogy nem való, hogy a vezető mindenki előtt vizsgázgasson . . . 
Nem volna tapintatoá dolog, érted?

. — Ej, Ignat Szavelics — kezdte Tanjána, szigorúan Hvoroszt jankin 
szemébe pillantva. —- Ügy bújsz a „tekintélyed“ mögé, mintha valami 
ócska ernyő volna . . Azt mondtad, hagy eyyéni tanuló vagv. Minek 
hazudsz magadnak is, meg másoknak is? Hiszen sohasem tanulsz ■— 
magam is tudom!

— Először nézd meg, aztán beszélj
— Meg is nézem . . . Majd ma este mindnyájan megnézzük, mennyit 

tanultál . . .
— Kik ezek a „mindannyian“?
— A szeminárium hallgatói.
— Tatjána Nikolajevna — Hvorosztjankin széttárta karjait és mélyet 

sóhajtott —, hát igazán nem lenne egyszerűbb engem külön megnézni, 
mondjuk, a szobámban?

-— Nem — válaszolta határozottan Tatjána. — De miért félsz olyan 
nagyon?

— Már megint kezded... Már hogy én félnék? — Hvorosztjankin fel
kacagott., a földre dobta a cigarettát és felállt. —• Még mit nem! Még hogy 
én félek! Szinte összenőttem már azzal az életrajzzal. Még mezítláb sza
ladgáltál, amikor én már Sztálin elvtárssal a kolhozokat szerveztem, le
raktam az új élet a lap já t. . .
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— Na látod! Te raktad le az új élet alapját! — mondta Tatjána, mi
közben maga is felállt. — Veled kezdjük majd. Most gyere, menjünk a 
mázsához, nézzük meg, mennyi gabonát szállítottak e l . ..

• — Várj csak, Tatjána Nikolajevna! Ez így nem megy — mondta el
vörösödve és szemöldökét összehúzva Ilvorosztjankin. --- Válaszolj nyíl
tan: hajlandó vagy kihagyni engem ebből a listából vagy sem?

-— Nem.
— Aha, szóval nem! Hát majd akkor én . . . Hé, Nikita! kiáltott 

a kocsis felé — hozd ide a kocsit! . . . „Nem“ . . .  De más tekintélyére 
tömi, azt igen . .. Nehéz mozdulattal ugrott fel a közeledő bricskám és 
mikor elindultak a lovak, még visszakiáltott: — Hát én igen! Majd Kondra
tyev megért engem, ne félj!

*

Lassan leszállt az alkony. Tatjána meggyujtott két lámpást és az asz
talra helyezte — ugyanarra, amelyre a könyveket és újságokat tette ma 
reggel. A holdvilág fényében halványan pislákoltak a lámpák, de mintha 
mágnes lett volna bennük, úgy megukhoz csalták egy pillanat alatt az esti 
lepkéket, amelyek valami szokatlan zúgással kezdtek körözni körülöttük. 
„Más tekintélyére törni“ — gondolta szomorúan Tatjána —, miközben 
egy hatalmas éjjeli lepkét figyelt, amely egész közel szállt a lámpához, 
beleütközött üvegébe, ájultan koppant a vörös térítőre, majd újra felröp
pent. — Más tekintélyére törni . . .  Más eszközökkel kell már kigyógyítani 
ebből a betegségből... Mivel?“ — és leült a székre, kinyitotta az egyik 
könyvet és elgondolkodott.

Közben megérkezett Andrej Vasziljevics Kisnyev. Tatjána hallotta, 
amint az öreg az ajtónál nehezen lecsúszik a nyeregből, odaköti a kantárt 
a kúthoz és előre bekiált:

— Jó egészséget! üdvözletét hoztam a méntelepről!
— Köszönöm, Andrej Vasziljevics. Jöjjön, vacsorázzék velünk!
— Én már rég megvacsoráztam! Siettem, gondoltam, még elkésem, 

azt kiderül, hogy hiába hajszoltam a lovam. Hiszen még el sem kezd- 
tétek,

— Mi már rég készen vagyunk.
— Akkor meg kire vártok?
— Kondraiyevre.
Tatjána kiváncsi volt, mit beszélgetnek a többiek és belépett a kony

hába, odament az asztalokhoz. Nem messze a konyhaasztaltól négy lábon 
nyugvó széles deszka állt. A szakácsnő helyet szorított Tatjánának és egy 
tányérban sült krumplit hozott, másikban meg paradicsomot és zöld 
hagymát.

-— Mit szólsz a kérdésekhez, Andrej Vasziljevics? -— kérdezte Nikita 
Szamojlov, miközben tányérja fölé hajolt és a krumplit fújta kanalán. 
Elkészültéi?'

— Ugyan mit gondolhatnék? — Andrej Vasziljevics szándékosan el
hallgatott. lassú mozdulatokkal megragadott egy fatönköt, aztán ráült, 
mint valami zsámolyra. — Dicsekedni nem akarok, de azért meg fogok 
felelni.

— Minden kérdésre?
— Bármelyikre — jelentette ki biztosan Andrej Vasziljevics dús sza

kádét simogatva.
— Na, de mégis, Andrej Vasziljevics, mondd, hogy tudod mindet meg

jegyezni? ., __
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— Megjegyezni? — Kisnyev elgondolkodott, hosszasan dörzsölte kezé
vel homlokát. — Akarod tudni? Nagyon egyszerűen. Van egy kis jegyzet- 

füzetem s annak segítésgével megmarad az emlékezetemben.
— Aha, felírja. Nem hiába hős . . . Hát en ezt nem tudom.
— Nem 'baj az, Nikita Szemjonovics, lehet felírás nélkül is — mondta 

komolyan Kisnyev. — Ide figyelj. A legfontosabb, hogy mindig kövesd 
a helyes irányt.

— Aha — élénkült fel hirtelen Számojlov. — Szóval minden az irány
tól függ. — Felállt és felállította helyéről az öreg lovászt is. — Szóval azt 
szeretném tudni, érted, hogy . . . Gyere csak odébb egy kicsit, magyarázd 
csak e l . . . tőled tanulhatok . . .

Mikor befejeződött a vacsora és a szakácsnő nagy csörömpöléssel le
szedte az asztalt, Varvara Arsinceva felmészott a legmagasabb gabona- 
kupacra, belefeküdt, mint valami pihés ágyba, kellemesnek találta a ren
geteg búzaszem puhaságát. Ivarjait feje alá ette és mozdulatlanul nézte a 
holdfényes, sötétkék eget. Halálosan fáradt volt.

Míg Kondratyev megérkezik, egyedül akart maradni, hogy mégegyszer 
emlékezetébe idézze a legfontosabb évszámokat és gondolatban előre felelt 
a legvalószínűbb kérdésekre. Egyedül volt és senki sem zavarta, de gon
dolatai, akárcsak azelőtt, most is egyre visszatértek kolhozához. „Hiszen 
neked nem búsulnod kéne, hanem örülni“ — jutottak eszébe Tatjána 
szavai és hirtelen úgy tűnt neki, hogy mindaz, ami betöltötte életét, a kol
hoz, a brigádok és istállók, és az uszt-nyevinszki vizierőmü a villany
oszlopokkal az út mentén, a kombájnok, traktorok, autók, az elevátor 
felé tartó gabonás szekerek és a radnyikovói új iskola, Andrej Vasziljevics 
Kisnyev, a Szocialista Munka Hőse díjnyertes lovaival, s a puszta felett 
szállongó dalok késő éjtszaka, a gabonával tele csűr és ö maga, meg a 
munkája —- mindez hozzátartozik Sztálin elvtárs életéhez. „Talán ezek a 
legfontosabb dátumok“ — gondolta és ettől a gondolattól valahogy könv- 
nyebbé vált a szíve.

Nyitott szemmel feküdt, ismerős dalok szálltak fel hozzá, a tiszta 
csillagos ég ugyanúgy sötétlett és a hold ugyanolyan ragyogó pillantással 
nézett a földre, mint előbb. „Hogyan is beszélhetnék szépen és folyéko
nyan? —- kérdezte magában és nem talált választ rá. — A szívemmel 
érzem, szavakkal mégsem tudom kifejezni... Akárcsak az ég, amelyet hiába 
néz az ember, mégsem foghat át pillantásával egyszerre — ilyen lehet 
Sztálin élete i s . . .“ Ez a gondolat örömet okozott neki és már látta is, 
amint bátran lép az asztal elé; Kondratyev feláll, kezet ráz vele és kérdi: 
„Nos, Varvara Arsinceva, brigádfelelős, mutasd csak, hogy tudod Sztálin 
elvtárs életét?“ „Tudom — válaszolja majd bátran —, csak félbe ne sza
kítson, a magam módján akarom elmondani . . .“

—- Eddig jutott gondolatban Varvara Szergejevna, mikor hirtelen 
közeli autózúgást hallott, a gabonarakásokat elöntötte a reflektorok fénye, 
félbeszakad a dal és Darja felkiáltott:

—- Varjusa! Ne aludj! Gyere már, itt van Kondratyev!
Kondratyev odalépett az emberek gyűrűjéhez, kezetfogott némelyik

ke], majd szemeivel kikeresve az oldalt álló Varvara Szergejevnat, feléje 
fordult:

— Aha, ilt a brigádfelelős! Gyere csak közelebb! Jó estét, Varvara 
Szergejevna. — Leült az asztal mögé, odébbtolta a lámpást. — Bocsánatot 
kérek mindnyájatoktól a késedelmért. Űtközben. találkoztam az elnö
kötökkel és egy kicsit elbeszélgettünk.
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— Hát Hvorosztjankin hol marad? — kérdezte Varvara Szergejevna. 
— Hiszen első a listán!

— Majd lista nélkül is boldogulunk —- válaszolta mosolyogva Kondra
tyev, miközben levette sapkáját és végigsimított ősz halántékán. — A 
vizsga egyszerű lesz és egy kicsit talán szokatlan. Gyertek csak közelebb, 
majd együtt elbeszélgetünk Sztálin elvtárs életéről és a beszédből kiderül, 
mennyit értettetek meg belőle . . .

És abból, hogy egy pillanat alatt az asztal köré telepedtek az emberek, 
hatalmas “kört alkotva, világosan látszott, hogy Kondratyev javaslata tet
szett nejűk. Varvara Arsinceva helyeslőén pillantott hol Tatjánára, hol 
Komira tyevre és azt gondolta: „Majd együtt elbeszélgetünk, — hiszen 
így oldódik meg legjobban az emberek nyelve . Biztos szóba jön a kolhoz 
is . .. Kár, hogy éppen most. nincs itt Hvorosztjankin . . . !

Sz. Babajevszkij
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ÉLETEMBŐL

(Részlet egy verses elbeszélésből)

M unka u tán  üldögéllek, nézem 
sokáig a csillagos eget: 

várom  a nagy lázt, a fájón édes 
boldogságot, dalos ih letet — 

közös húron zeng a lélek és e 
holdas este szelíd szívverése!

Zeng a dal, az ének! negyvenéves 
szemem gyerniekm erészen ragyog 

m unkás-paraszt hatalm adra, édes 
Hazám! látom  vörös csillagod — 

Vörös Csillag, jövendőm  és m últam , 
köszöntlek, hű szívemben ujultan!

M unkásem ber vagyok, aki versben 
sem szeretem a nagy szavakat; 

népem ért él, ég, lángol a  lelkem, 
szavaim , hogy forrósítsanak — 

bölcs és harcos, építő nagy Pártom  
útján  lobog, ő  biztatja lángom!

Ő irányít, vezet. Nem tekergek.
Nem állok meg soha félúton. 

F o rradalm ár voltam, m int gyermek, 
mióta az eszemet tudom  — 

nyolcéves kis fiam m al még hősi 
bolsevikké szeretnék m egnőni!

Nem hazudok — inkább vesszek élven!
Amit m ondok — szívből jön, igaz. 

Életem, bár versekben beszélem.
nem  szépítem, úgyis ragyog az — 

szeretném , ha  sokan, h a  a népek 
milliói nagyon szeretnének! ✓

Huszonöt éve hordozom, őrzöm  
lelkem rejtek  én e szavakat! 

éhség, nyom or, szolgaság meg börtön 
m últán  tiszta fo rrása  fakadt — 

emlékezni fáj nagyon meg jó is: 
forró láz meg hűsítő ivóvíz!



Emlékezem • • . Ifjúm unkás voltam, 
rongyos, éhes inas . . .  a segéd 

fölébresztett éjtszaka, titokban 
súgta a nagy Eskü szövegét — 
szom jas sziw el ittam  a  szót, ágyam 
szélén ültünk a m űhely sarkában!

Lángoló arccal ú jra  meg ú jra  
ism ételtük együtt: Esküszünk! 

Sztálin Esküje, fölemelt u jja  
világította be éjjelünk — 

huszonöt év! m a is él, megrázza 
telkem et a nagy élimérfy varázsa!



S Z E M L E

A SZOVJET IRODALOM ÜJ SIKEREI F E L É

Az elmul't év legsikerültebb irodalmi alkotásait Sztálin-díjjal tüntet
ték ki. Nagy ünnepe ez a szovjet irodalomnak.

1949-es Sztálin-díjak elosztása tanú jele annak, hogy a Párt és a 
nép elismeri irodalmunk sikereit. „Irodalmunk és művészetünk egyre 
inkább válik sztálini korunk zászlóvivője és a szovjet nép munkáját és 
harcát lelkesítve a szovjet hatást hazánk határain túl is terjesztve sokban 
segítik elő a szovjet nép sikereit.“ (V. M. Molotov.) A szovjet irodalom 
joggal büszke erre a magas elismerésre.

A Párt és a kormány figyelme és gondoskodása sok mindenre kötelezi 
az írókat. Ahogy gyarapodnak szocialista kultúránk kincsei, úgy javul az 
olvasóközönség ízlése. A szovjet nép egyre nagyobb igényeket támaszt az 
irodalmi alkotás iránt, megköveteli az írótól, hogy az életbe még mélyebbre 
bele, még átfogóbban tolmácsolja a szovjet Hét minden vonatkozását és a 
művészi igazság erejével megragadó, ragyogó, emlékezetünkbe vésődő 
alakokat teremtsen.

A magas elismeréssel kitüntetett új müvek között regényeket és költe
ményeket, versgyűjteményeket és tudományos műveket, dalokat és ifjú
sági könyveket találunk. Részben a régebbi nemzedékhez tartozó szovjet 
művészek, részben olyan írók írták e műveket, kik csak nemrégen léplek 
az alkotás útjára. Megtaláljuk a kitüntetettek között a nagy orosz nép 
irodalmának képviselőit, valamint a testvéri köztársaságok íróit és költőit.

Az 1949-ben írt legjobb könyvek legfőbb jellegzetessége, hogy tevé
kenyen segítenek a pártnak a nép kommunista nevelésében és elősegítik, 
hogy életünkben az új és élen járó elem győzelmet arathasson a régi és el
maradott felett. Akkor, amikor a szov jet nép és a világon minden becsületes 
ember az ú j háború uszítói ellen harcol, a szovjet irodalom hatalmas erőt 
képvisel e harcban: hangsúlyozza a szovjet társadalmi rendszer felsőbb
ségét és védelmezi a béke ügyét.

Sz. Babajevszkij „Fény a föld felélt“ címet adta új regényének. \  
könyv lapjain életrekelnek az élenjárd szovjet embereknek korunk fényé
vel besugárzott alakjai: a pártvezetők, agronómusok, kolhózparasztok. 
A szerző — aki e könyvében tovább fejleszti az „Aranycsillag lovagjai“ 
című már közkedveltté vált első regényének témáját — merészen feltárja 
a kolihózélet döntő kérdéseit és kifejezi a hősöknek az önelégültség és el
nézés ellen vívott harcát. Művészi eszközökkel, meggyőzően sikerült be
mutatnia, hogyan segíti elő a kritika és önkritika a hősök eszméi és szel
lemi fejlődését, haladását.

A szovjet munkásosztály élete és munkássága — irodalmunk köz
ponti témája. Rá kell mutatnunk arra, hogy íróink ezt a témát még nem
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dolgozták fel minden részletében sokoldalúan és művészien. Annál jelen
tősebb A. Volosinnak a „Kuznyeci föld“ című regény fiatal orosz írójá
nak sikere.

A regény költői alapját a bányászok újító munkája, alkotó kutatásai 
és győzelmei képezik. Az író ereje abban rejlik, hogy úgy tudja leírni 
hőseinek a szón ellen intézett hadjáratát, hogy a bányában történő minden 
eseményt a hősök jellemének fe jlődésében bekövetkező új - lépésként, új 
elemiként fogunk fel.

Mehti Guszein, azerbajdzsán író a bakui olajipari dolgozók munkájá
nak szentelte „Apseron“ című regényét.

Üj fejlődésnek indult tavaly a szovjet kolhozparasztnők, hazafias mun
kájának és eszmei fejlődésének témája. Ezzel .a témával foglalkozik 
G. Meöinszkij „Marja“ című regénye és K. Lvova „Az erdőövezet“ című 
elbeszélése. V. Panova „Fényes part“ című regénye nemes célt szolgál: az 
állattenyésztési szovhózök egyszerű emberei által végzett hétköznapi munka 
szépségének és költői jellegének feltárását. Ezek a könyvek a szovjet nők, 
a szovjet falu nagy, hatalmas erejét jelentő, lelkesen dolgozó asszonyok 
emlékezetünkbe rögződő alakjai teremtik meg.

Szépirodalmi prózánk egyre merészebben teszi magáévá a gazdag és 
változatos szovjet valóság újabb és újabb vonatkozásait.

A. Gsakovszkij „Nálunk már hajnalodiik“ című regényének témája - - 
a japán kalózoktól megszabadított Dél-Szahalin újjászülető élete.

A. Koptyajeva „Ivan Ivanovics“ című regényében a távol északról, a 
szovjet orvos önfeláldozó munkásságáról számol be. A szerző érdeklődésé
nek homlokterében a család és erkölcs kérdései állanak. Az írónő fontos 
problémát vet fel, de a probléma jelentőségét a kritikusoknak csak kis 
része értette meg. A „Literaturnaja Gazeta“ annakidején szintén nem ludta 
helyesen felmérni e1 könyv nagy jelen tőségét.

V. Iljenkov «Nagy úr» című regénye a koílhózparasztság keretéből 
kinőtt új szovjet értelmiséggel foglalkozik Szemléltetően mutatva be az 
író, hogyan nevel szovjet társadalmunk lánglelkű hazafiakat, akik a nagy 
megpróbáltatások napjaiban önfeláldozóan tudnak harcolni és a leg
nagyobb áldozatokat tudják hozni a haza javáért.

A győztes szovjet nép heroikus hőstettei a Nagy Honvédő Háború 
alatt az ihlet kiapadhatatlan forrását jelentik a szovjet írók számára. 
E. Kazakevics „Tavasz az Odera mentén“ című tehetséges regénye a szov
jet csapatok hatalmas támadásáról és győzelméről szól. A regény hőse a 
szovjet nép. Az író rámutat a szovjet emberek jellemének tisztaságára és 
integritására, a szocialista haza iránti odaadásukra.

Irodalmunk legkiválóbb műveinek sikerét a jelenkorral való elszakít
hatatlan kapcsolat biztosítja. Népünk történetével, hazánk történetével 
foglalkozó művek ereje abban rejlik, hogy a multat a jelenkor magaslatán 
állva értékelik ki.

F. Gladkov „Gyermekkorom regénye“ című népszerű könyvében és 
Sz. Ajni tadzsik író „Buhara“ című gyönyörű regényében eredményesen 
fejleszti tovább a múlt megvilágításának gorkiji hagyományait. A kemény 
igazság hangún beszélnek a nén. elmúlt nehéz életéről és nem rejtegetve 
ennek az életnek az árnyoldalait, mélyenszántóan és helyesen mutatnak 
rá a nép józan eszére és tehetségére.

N. Ribak „A Perejeszlavi tanács“ című nagv művészi lendülettel meg
írt könyve az oroszok és ukránok évszázados, elszakíthatatlan barátságá
nak témájával foglalkozik
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A Bajkál-vidék polgárháborújáról, a partizánok az intervercionisták- 
kal és Szem jonov a tárnán fehérgárdista bandáival vívott harcáról szól 
K. Szedih „Dauria“ című regénye. A szerző helyesen mutat rá a Párt 
vezetőszerepére a fiatal szovjet köztársaság ellenségei elleni harc szerve
zésében és Uliíbin komisszár, a regény egyik főhősének ábrázolásával élet
tel teli és kifejező alakot teremtett. Érdeme az írónak továbbá, hogy 
művészi meggyőző erővel és a valósághoz hűen ábrázolta a kozákság osz
tályharcát és rétegekre tagolódását.

A szovjet ifjúsági irodalom fejlődéséről tanúskodik az a tény is, hogy 
több ifjúsági regény íróját érdemesítették Sztálin-díjra. Ez az irodalom 
egyre gyakrabban dolgozza fel korunk időszerű kérdéseit. I. Vaszil'jenko 
„Csillagocska“ című regényének tartalma: a tanoncók, ifjúmunkások 
élete, a termelő munka öröme és költészete. A kolhoz gyermekvilágának 
életéről számol be A. Muszatov „Kazalrakók“ című regénye.

A Sztálin-díjjal jutalmazott költői művek között találjuk az orosz, 
ukrán, azerbajdzsán, grúz és tadzsik költészet legkiválóbb műveit.

A. Jasin „Aleha Fomina“ című költeményét, az 1949-es év egyik jelen
tős költői megnyilatkozását, megérdemelten tüntették ki Sztálin-díi'ul. 
E költemény mélyenszántóan és nagy költői erővel tárja elénk az élen járó 
szovjet parasztnő vonzó, elbájoló alakját, sokoldalúan mutatja be pezsgő 
újítói tevékenységét és elénk tárja a szovjet asszonyok nemes lelkivilágát.

Sz. Olenyik ukrán költő „Ismerőseim“ című könyvének sok vcnse is 
a falvainkban megszilárduló, az emberek létének és tudatának alkatrészévé 
váló új szocialista renddel foglalkozik. A költő ezékben a versekben nagy 
szeretettel és gyengéd, szívből jövő humorral festi a kolhózmezők dolgozói
nak tetteit és gondolatait. P. Komarov távolkeleti költő verseit a szovjet 
haza iránti gyermeki szeretet, a természet és az azt átalakító emberek 
iránti szeretet hatja át.

M. Mirsakar tadzsik költő „Arany falu“ című költeménye a szocia
lista kolhózrendszer győzelmét úgy mutatja be, mint a visszavonhatatlanul 
elmúlt, régi patriarchális, feudális rendszer ellentétét. „A leigázliatatlan 
Pjandzs“ című másik költeménye virágzó szovjet Tádzsikisztá nunkat az 
angol-amerikai gyarmatosítók által kifosztott és rabszolgasorsba döntött 
kelettel állít ja szembe.

Soknemzetiségű szovjet költészetünk — különösen az utóbbi években 
— egyre fokozottabban nyúl ahhoz a témához, hogy milyen döntő a 
Szovjetúniónak a békéért és demokráciáért vívott harca.

A mi hazánk —- lelkesítő példa a békét, szabadságot és függetlenséget 
védelmező népek számára. Ez a gondolat az alapja Sz. Ruszlan azerbajd- 
zsáni költő «Két part» című verseskötetének. Verseit az angol-amerikai 
háborús uszítok leleplezésének, a felszabadulásukért küzdő leigázott keleti 
népek győzelmébe vetett hitnek haragos pátosza hatja át. J. Dolmatovszkij 
„Dal a holnapi napról“ című könyvének legszebb versei a szocialista 
hazánk, a kommunizmust építő országnak, a béke és demokrácia táma
szának hatalmáról szólnak.

A Sztálin-díjjal kitüntetett művek között találjuk 1. Grisasvili vers
gyűjteményét — az idősebb nemzedékhez tartozó egyik grúz költőmester 
által kifejtett, sokéves művészi munka gyümölcsét, továbbá A. Bartónak, 
a neves ifjúsági költőnek «Gyermekversek» című könyvét.

Az országunk és a népi demokratikus országok közötti növekvő kul
turális kapcsolatnak ragyogó tanúbizonyságául szolgálhat. A. Mickiewicz

5 MI—IV. 217



„Pan »Tadeusz“ című híres alkotásának pompás fordítása, melyet M. Ril- 
szkij, a kiváló költő fordított lengyelből ukránra.

A múlt esztendő a szovjet színműirodalom szempontjából is termékeny 
volt. Az 1949-es év folyamán írt legjobb szín darabokat a ma^nszWs eszmei
ség szelleme, a szocialista hazánk polgárainak sorsával, a haladó emberi
ség sorsával való mélységes törődés hatja át.

Színműirodalmunk nagy eseménye volt V. Visnyevszkij „Feledhetet
len 1919“ című színdarabjának megjelenése. Ez a drámai elbeszélés a 
polgárháború egyik legnagyszerűbb epizódjáról, a népünk és államunk 
sorsát eldöntő eseményekről, a zseniális sztálini sztratégia szüzeiméről 
szól. A színdarab, mely a vörös Szentpétervár proletár-forradalmárjainak 
és -a Balti-tengerészeknek hőstetteit eleveníti fel, lelkesen számol he a 
kommunizmus ügye iránti feltétlen odaadásukról és a lenini-sztálini nagy 
párt szervező erejéről. A színműíró a legnemesebb célt tűzte maga elé: 
Joszif Visszarionovics Sztálin, a forradalom legnagyobb sztratégája, Vladi
mir TI jies Lenin hű barátja és fegyvertársa alak jának ábrázolását.

Sz. Mihal'kov „Hja Golovin“ és K. Szimonov „Idegen árnyék“ című 
színművei segítenek a szovjet népnek a burzsoá ideológia hátiba >1’ •** n 
burzsoá «kultúra» előtti hajbókolás ellen vívott harcában és hangsúlyoz
zák szocialista kultúránk nagyságát, népiességét és felsőbbrendű; gét.

B. Lavrenvev „Amerika hangja“ című színdarabja leleplezi a háborús 
uszítok próbálkozásait, rámutat az „amerikai életforma“ vadállati lénye
gére és farkastörvé,nmeire

Sz. Mibalkóv „Haza akarok menni“ című regénye fellebbenti a vas
fű ggönvt Bizónia szörnyű kínzókamráiról, melyekben az elrabolt szovjet 
gyermekek sínylődnek. Ez a szenvedélyes, éleshangú színdarab haragosan 
bélyegzi meg és belezi le a gyermeki lelkeket elnvomorító hóhérokat és 
rabszolgakereskedőket.

A szovjet irodalmi kritika tavaly bizonyos sikereket éri el. A szovjet 
kormány Sztálin-díjjal tüntette ki Sz. Makasin „Szaltikóv-Scsedrin“,. 
J. Jermilov „A. P. Csehov“ és „Csehov színművei“, J. Elcszberg „A I. Her
zen élete és művei“ című munkáit, C. Guszemov „Az azerbajdzsáni tár
sadalmi és filológiai gondolkodás XIX. századbeli történetéből“ című át
fogó munkájában magas fokra fejlesztette M. AhunJavnak és az azerbajd
zsán kultúra többi haladó képviselőjének filozófiai hagyatékát.

E. Mozolkov „Janka Kupala“ című könyve, melyet a szerző a bjelo- 
russz költészet klasszikusának szentelt az egyik legelső monográfia, mely 
a szovjet irodalom kiváló képviselőiről szól. Remélnünk kell, hogy ez a 
könyv megveti mind a szovjet bjelorussz irodalom mélvenszántó tanul
mányozásának, mind a többi nemzetiségek vezető szovjet íróinak művé
szetével foglalkozó új monográfiák írásának alapját.

Irodalmunk kétségtelenül komoly sikereket ért el az elmúlt évben. 
A szovjet íróknak azonban nem szabad megelégedniük az elért esem é
nyekkel. Még sok mindent nem tettek meg, amire tehetségük képesíti őket- 
É'letüník számos életbevágóan fontos témáiét az irodalom még mmdig 
nem tükrözi kellőképpen. Sőt életünk igazságát sem tolmácsol ják a tavalyi 
év legkiválóbb alkotásai -elég teljesen és elég sok szempontból. Egyes 
esetekben, ígv például V. Panova a „Fényes part“ című regényében — az 
író e^vePen általa tamilmánvozott élet jelenség ábrázolására sznrítVnzik. 
a nélkül hogy a valóság folyamatait kellőképpen általánosítaná. Ez az 
ábrázolási mód pedig akkor sem tudja valóságunkat művészi teljességgel 
ábrázolni, ha önmagában az ábrázolás egyébként tökéletes. A tipikus jel
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leniek és tipikus körülmények megteremtéséhez csak sok jelenség, sok 
körülmény mélyenszántó tanulmányozásán, a különböző jellemek minden 
szem pontból való megismerésén keresztül vezet az út.

Egyes művekből hiányzik a művészi befejezettség. Jellemei nem eléggé 
kidlolgozottak (például A. Csakovszkij „Nálunk már hajnalodik“ című 
regényében) az alakok felületesen és vázlatosan ábrázoltak. (M. Guszein 
«Apseron» című regénye, G. Medinszkij «Marja» és számos más író művé
ben a kompozíció nem egységes, az előadásmód vontatott.) Íróink még 
nem törődnek kellőképpen a művészi formával, sokszor elfelejtkezve 
arról, hogy irodalmunk fejlődésének törvénye az általános szovjet tör
vény: a szüntelen előrehaladás, a fáradhatatlan újítás, az állandó tökéle
tesedés.

A Sztálin-díj kitüntetettjei között új neveket is találunk. A fiatal 
írók ú j témákkal gazdagítják, az élet kitűnő ismeretével bővítik az irodal
mat. Rájuk nézve különösen kötelező a szakmai tudás komoly és figyelmes 
elsajátítása. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy irodalmi téren az „újí
tás“ fogalma alatt nem érthetjük kizárólag az anyag újszerűségét, amit 
az állandóan fejlődő és megújhodó szovjet valóság hoz magávúl, hanem 
ez a fogalom egyszersmind az új tartalom kifejezéséhez méltó tökéletes 
művészi forma követelését is magában rejti.

A szovjet nép sikerrel építi a kommunista társadalmat és olyan nagy
szerű új társadalmi rendszert teremt, amilyent sohasem ismert még az 
emberiség története. Gyönyörűnek és fenségesnek kell lennie e társadalom 
irodalmának és művészetének is. Nem léphetők át a kommunizmusba 
olyan művészettel, mely elmarad a múlt művészetének legtökéletesebb 
alkotásai mögött.

A Párt és a nép a szovjet irodalomtól kiváló műveket vár, méltókat 
a nagy korhoz, melyet népünk sztálini kornak nevez. Az irodalom minden 
erejének az ilyen művek megalkotásáért vívott harcban kell összeforrni. 
A szovjet íróknak, kiknek alkotását Lenin és Sztálip halhatatlan eszméi, 
a szovjet nép hősi munkája lelkesíti, fáradhatatlanul tökéletesíteni kell 
művészetüket, tudásukat, elsajátítva a klasszikus orosz és a szovjet iro
dalom értékes kincseit, megtanulva az irodalom legkiválóbb képviselőitől 
a saját munkájuk iránti művészi igényességet.

Előre! — a bőn szeretett szovjet irodalmunk új sikerei felé!
* *

*
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A SZOVJETÜNK) É P ÍT É SZ E T E  - 
A SZOCIALISTA TÁRSADALOM É P ÍT É SZ E T E

A Szovjetúnió építészetéről nagyon keveset tudnak építészeink. 
Pedig meg kell ismerkednünk a szocializmust már megvalósított és kom
munizmust építő Szovjetúnió művészetével, építészetével, már azért is, 
mivel mi is ugyanazon az úton haladunk és az előttünk haladó Szovjet
únió követői vagyunk.

A múlt rendszer mindent elkövetett, hogy elhallgassa, elferdítse a 
Szovjetúnió építészetének eredményeit. Még ma is sokan fertőzöttek ettől 
a több évtizedes elferdítéstől. Vannak, akik a nyilvánosság előtt szándéko
san agyonhallgatják, titokban félremagyarázzák, magukban lebecsülik — 
vagyis támadják -— a szovjet építészetet, a szovjet kultúrát és ezzel a 
Szovjetúniót, a felszabaduló emberiség új kultúrájának elöharcosát.

Az 1917-es októberi szocialista forradalom szétzúzta a régi rendszert 
és a kapitalista társadalommal együtt összeomlott a burzsoá kultúra, 
burzsoá művészet, burzsoá erkölcs. A forradalom nagy hatással volt a 
haladó orosz művészekre. A forradalom utáni nagy, történelmi reformok 
nagy lendülettel ragadták őket magukkal.

Ez mutatkozott meg többek között a művészek jelentős részénél a 
régivel szakítani igyekvő törekvésben. Ez a törekvés kezdetben valóban 
forradalmi volt, de később többnyire a mindenáron ,,az újat, feltűnőt 
keresniakarás“ posványába fulladt. Az efféle „keresések“ a huszas években 
különböző „izmusokat“ hoztak létre. De ezek az irányzatok, irányzatocs- 
kák többnyire a szovjet nép számára idegen, múltját letagadó, nyugatról 
áradó „művészeti divatot“ jelentettek. Így volt ez az építészetben is. Foko 
zódott ez a huszas évek végén, amikor a megkezdődött nagy építési mun
kába a külföldről érkező építészek is bekapcsolódtak. Közülük jelentős 
rész nem rendelkezett kellő gyakorlattal, s inkább csak az új építészet 
„elméleti“ felkészültségét hozták magukkal. Ez a nyugatról jött elmélet 
nem az új, a szocializmust építő társadalom építészetének az elmélete 
volt, hanem nyugaton az akkor már divatossá vált új építészeti irányzat, 
amely akkoriban jelentéktelen számban főleg egypár burzsoá villában 
valósult meg gyakorlatban és a divattól elmaradni félő burzsoák között 
reklám-sikert aratott. Ennek az irányzatnak esett áldozatul az építési 
gyakorlatban egész városrészek rendezése és beépítése és számos új köz
épület. Hiszen addig, amíg az „új“, a „korszerű“ építészetről szerte a 
világon — amint látjuk — jóformán csak viták folytak, ez alatt a Szov- 
jetúnióban nagy építkezés folyt, nem mentesítve ezeknek az irányzatoknak
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a káros befolyásától. — Mit jelentett ez a gyakorlatban? — Nemtörődést 
a helyi terep- és klimatikus adottságokkal, nemzeti hagyományokkal, a 
meglévő építészeti környezettel.

A harmincas évek elején ez az „újnak“, ,,haladó“-nak hirdetett irány
zat megbukott. — Miért bukott meg? — Nem azért, mintha az orosz épí
tészek gyengébb szakmai képzettségűek lettek volna, mint Nyugat-Euró- 
pában, hiszen művelői: Vesnin, Scsuszev, Ginzburg stb., vagy a külföldi 
Ernst May, Hannes Mayer, Le Corbusier, André Lurcat mind — Európá
ban elismert — modern építészek voltak. És nem azért bukott meg, mintha 
az orosz nép nem lett volna érett arra, hogy megértse ezt az új építészetet, 
hiszen a nép általános kulturális felemelkedése sehol a világon nem állt 
és nem áll olyan magas színvonalon, mint a Szovjetunióban és sehol a 
világon nem érzi a nép az építészetet annyira a maga ügyének, mint 
éppen a Szovjetúnióban. A magyarázat elsősorban az, hogy sehol a világon 
nem építettek olyan tömegesen ennek az irányzatnak hívei, mint a Szov
jetúnióban, ahol tehát az „elméletük“ valósággá vált.

Ha az összes kapitalista államokat vesszük, akkor is egy-két kirakat- 
jellegü mintatelepülés,' néhány nagypolgári villa, egy pár iskola az, amit 
„sikeres“ alkotásaként bír felmutatni a három évtized gyakorlatával ren
delkező „új építészeti“ irányzat. És amit elhallgat: bőségesen szaporította 
a kapitalizmus által szült egészségtelen, értelmetlen, lélektelen munkás
tisztviselő telepeket; sivár kő- és betonszörnyetegeket, spekulációs bér
kaszárnyákat.

Ez az építészeti irányzat érthető, hogy nem tudhatta megoldani, de 
kellőképpen nem is próbálkozott megoldani korunk építészetének nagy, 
szociális hivatását. Nyugaton többnyire különcségével, szerkezeti és formai 
trükkökkel, feltűnni akarással a rothadó kapitalista társadalom uralkodó 
osztálya elfajzott ízlésének kiszolgálójává lett.

A kudarc érthető, hiszen ez, a magát ,,osztályonkívüli“-nek, „nemzet
közi'-nek nevező, de lényegében osztályt, éspedig a tőkésosztályt kiszolgáló 
kozmopolita építészet teljesen idegen a Szovjetúnió, a dolgozók társadalma 
országa összes törekvéseinek, többek között lenini-sztálini nemzetiségi 
politikájának.

Rövidesen bekövetkeztek a fordulat évei, amikor maguk az építészek 
is felvetették, hogy a szovjet építészetnek új úton kell haladnia. Kitűzték 
céljukul, hogy a legfejlettebb technika eredményeinek felhasználásával 
együtt olyan gazdag formanyelvü építészetet keresnek, amely érthető a 
dolgozó nép számára és ki tudja fejezni a szovjet nép nagy történelmi 
feladatait. Olyan építészetet, amely az orosz építészeti múlthoz illően nagy 
építészeti egységeket képes alkotni. Olyan építészetet, amely a szocializ
must építő emberrel — annak életkörülményeivel, erőfeszítéseivel — való 
törődést tűzte ki magának főcélul.
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Ez főcél és Sztálin elvtárs alábbi szavaiban mint feladat van össze
foglalva:

„A mai munkás, a mi szovjet munkásunk, úgy akar élni, hogy az 
anyagi és kulturális igényei ki legyenek elégítve, úgy az ellátásra, mint a 
lakásra, mint egyéb igényekre vonatkozóan. Neki joga van erre és mi 
kötelesek vagyunk ezeket a feltételeket biztosítani számára.“

A Szovjetúnió Bolsevik Pártja és közvetlenül Sztálin elvtárs útmutatá
sának segítségével, a Szovjetúnió építészei megteremtették a világ élenjáró 
építészetének elméletét és gyakorlatát.

Miben lehetne röviden összefoglalni a szovjet építészet elméletének 
és gyakorlatának lényegét?

A szocializmus korának új építészete tartalmában egységesen szocia
lista, formájában pedig sokoldalú, nemzeti. Ezért kimondja azt, hogy az 
épületnek — függetlenül attól, hogy hol épül — mindenhol a szocialista 
társadalom legdrágább értékéről, az emberről kell gondoskodnia. Formá
jára nézve azért kell sokoldalúnak lennie az építészetnek, mert nem 
közömbös, hogy hol épül az épület, — pl. Dél-Oroszországban mások a 
lakástípusok, a klimatikus viszonyok, a hagyományos életformák, mint 
Észak-Oroszországban. Ennek az eltérésnek az épület külső és belső meg
oldásában, megjelenésében egyaránt jelentkeznie kell.

Továbbá az építészetnek a kor technikája és művészete szintézisének 
kell lennie, a technika elsőbbségének hangsúlyozásával. A kor élenjáró 
tudománya és technikája fejlődésének figyelmen kívül hagyásával lehetet
len haladó építőművészet fejlődése.

Ez a elmélet kimondja továbbá, hogy az új építészet nem fejlődhet 
a semmiből. A mai építészet fejlődésének alapelveihez tartozik ugyancsak 
a klasszikus múlt és nemzeti építészeti hagyomány progresszív formájának 
átértékelése, illetve továbbfejlesztése a ma valóságának megfelelően. Az 
évezredeken keresztül kialakult, az építészetre vonatkozó azokat a szabá
lyokat és törvényeket, amelyeknek helyessége és életképessége bebizonyult, 
meg kell tartani és tovább kell fejleszteni.

A Szovjetúnió népei valóban büszkék lehetnek építészeti hagyomá
nyaikra.

A múlt orosz építészetének jelentős szerepe van a mai szovjet építészet 
kialakulásában. A XI. század kőépítészetének Kiev volt a középpontja, 
amely a görög, bizánci építészek közreműködésével épült és versenyzett 
szépségben a világ akkori legnagyobb kultúrközpontjával, Bizánccal is. 
Az északi erdős területeken nagyszámban dolgoztak orosz építészek, akik 
faszerkezetű alkotásaikat, hagymakupolás sátortemplomaikat gazdagon 
díszítették faragott és festett ornamentikával. Kialakult továbbá egy olyan
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sajátos orosz stílus, amelyben a bizánci kő- és az orosz faépítészet nagy 
kölcsönhatással voltak egymásra. Kolostorok, templomok, maradandó 
értékű építészeti alkotások keletkeztek szerte az országban. A gótika csak
nem nyomtalanul múlik el, a renaissance is alig hagy nyomot az orosz 
építészeten, amely Európa művészetétől függetlenül fejlődött tovább. 
Csak, amikor a XVII. század végén Nagy Péter cárnak az orosz bojárok, 
feudálok elleni harca ajtót nyit a fiatal európai kapitalizmus előtt, hatol- ’ 
nak be az építészetbe is az európai stílusok: az empir, a barokk, a klasszi
cizmus. De ezek a stílusok is sajátságos orosz empir, orosz barokk, orosz 
klasszicizmusként fejlődnek tovább. A régi orosz monumentális, erő eu 
plasztikus tagozás, a nagy egységek (kompozíciók) építészete rányomta 
bélyegét ezekre a stílusokra, az egész orosz építészet fejlődésére, jövőjére.

A szovjet építészet elmélete lerögzíti továbbá az építészeti alkotás 
művészi törvényeit. Az építészeti alkotás művészi egység, amelyben har
monikusan hangolódik össze a táj az épület tömegével, az épület külső 
megjelenése az épület belső tartalmával, képzésével. A befejezett építé
szeti alkotás, mint minden befejezett műalkotás, teljes egészet képez, oly 
értelemben, hogy ahhoz hozzátenni, vagy abból elvenni nem lehet. Minden 
építészeti egység (kompozíció) alaptörvénye: az építészeti lépték, az alap
egység, az arányosság helyes megállapítása.

Végül kimondja, hogy az építészetet is, mint művészetet általában az 
egész dolgozó nép törekvésének, történelmi feladatának: a szocializmus, 
a kommunizmus építészetének szolgálatába kell állítani.

Eddig a múltban és jelenleg Nyugaton seholsem volt és nincs is ilyen 
valóban tudományos, a marxizmus-leninizmus elméletén, a dialektikus 
materializmuson alapuló építészeti szemlélet, olyan elmélet, amely a gya
korlattal van szorosan összehangolva.

De eddig nem is lehetett ilyen építészeti szemlélet, ezt csak a győzel
mes marxi-lenini eszmék, a szocializmust, illetve kommunizmust építő 
társadalom alakíthatta ki. Ma már az ismert nyugati építészek között is 
'akadnak olyanok, akik ezt elismerik. Így pl. Walter Gropius kijelenti: 
hogy nem lát kiutat a jelenlegi zsákutcából csak akkor, ha az „idő-pénz“ 
filozófiáját egy magasabb, civilizáltabb filozófia fogja felváltani. Tehát 
csak akkor, amikor a kapitalizmus helyére egy magasabb társadalmi rend 
lép.

Alfréd Roth azt írja. hogy az építészet zsákutcába való jutása nem egy 
építésznek egyéni problémája, hanem a társadalom struktúrájától függ.

Ennek az elméletnek gyakorlati alkalmazására jellemző, hogy:
a szovjet építészetnek sikerült eltörölni elsőnek a világon a különb

séget az elsőrendű és másodrendű építészet fogalma között, megszüntet
vén a belváros és külváros, a szegények és gazdagok külön építészetének 
a fogalmát. Űj városok százai, meglévő települések fejlesztésének ezrei
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bőségesen bizonyítékai ennek. Sztálin elvtárs még az SZK(b)P XVII. kon
gresszusán bejelentette, hogy szerte az országban a kapitalista örökség, 
a nyomortanyák felszámolása megtörtént, és azt, hogy „ . . .. sok esetben 
a munkáskerületek jobban néznek ki nálunk, mint a város központja.“

Sztálin elvtárs a „800 éves Moszkva“ ünnepség alkalmából a követ
kezőket mondta: „Egyik legkomolyabb betegsége az európai, ázsiai és 
amerikai államok fővárosainak a nyomortelepek, ahol elszegényedett dol
gozók milliói vannak nélkülözésre és pusztulásra ítélve. Moszkva már 
teljesen megsemmisítette ezeket a nyomortelepek.et és megadta a dolgo
zóknak a lehetőséget az átköltözésre a pincékből és kutyhókból a burzsoá 
lakásokba és házakba és a szovjet kormány gltal felépített új, összkom
fortos lakóházakba.“

.4 szovjet építészet megteremtette korunk nagy építészetét. Egységes 
városközpontok, egységesen beépített útvonalak, egységes tervek és elvek 
alapján létesülő városnegyedek, városok megépítésével a nagy építészet 
jogalmát, még eddig sohasem látott magasságra emelték. Ezt egyaránt 
megtalálhatjuk Moszkva gigantikus átépítésétől kezdve akármilyen kis 
vagy nagy épülő vagy újjáépülő település lakónegyedeiben, tereinél, 
utcáinál.

A szovjet építészetnek sikerült megteremteni a kort megillető monu- 
mentalizmust. Építészetének formanyelve gazdag és változatos. Az épü
letek külső megjelenése a belső tartalomtól és a tervező művészi alkotó 
egyéniségétől függ. A szovjet építészet még fiatal, évtizedeket sem számlál
hat. Érthető tehát, hogy helytelen lenne megnevezni egy új Parthenont. 
De ez szükségtelen is, mert elsősorban nem egyes épületek sikeres meg
oldásáról van szó, hanem az építészet általános színvonaláról. Az ebben 
elért eredmények nem lebecsülendők. Például a nagyszámban épülő ipari 
létesítmények: legkorszerűbb egészségvédelmi megoldásokkal, parkosított 
területtel, vagy új lakónegyedek óvodákkal, bölcsődékkel, fürdőkkel, isko
lákkal, kulturális intézményekkel, és még sok mást is lehetne felsorolni.

A szovjet építészet nemcsak kimondta, de meg is valósította a törté
nelemben eddig páratlan eredménnyel a képzőművészet különböző ágai
nak és az építőművészeinek a szintézisét. Az épületek homlokzatainak, 
belső tereiben, parkjaiban, mindenütt találkozunk ennek a szintézisnek 
eredményeivel. A moszkvai földalatti gyorsvasút-állomások, a Volga— 
Moszkva-csatorna építményei, az állandó Mezőgazdasági Kiállítás épületei 
és egyéb, részben nálunk is ismert alkotásokat lehetne felsorolni példa
képpen.

Mindezekkel sikerült a szovjet építészetnek érthetővé tenni és meg
szerettetni az építészetet a széles néptömegek előtt.

*

Ebben lehet röviden összefoglalni, röviden ismertetni a szovjet építé
szet elméletének és gyakorlatának jellemző vonásait. A szovjet építészetre
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jellemző — ellentétben a nyugaton elterjedt építészettel —, hogy a szovjet 
építészet nem merev, nem dogmatikus, hanem evolulikus. A szovjet építé
szet nem ad recepteket, nem állapít meg sémákat, az állandó fejlődés, 
változatosság és gazdag formanyelv jellemzik.

A világ új építészetének, az új társadalmat, a szocializmust építő 
országok építészeti elméletének és gyakorlatának kialakításában nagy 
jelentősége van a szovjet építészetnek, gyakorlati és elméleti eredményei
nek. Az építőművészet területén is a Szovjetúnió szakított elsőnek a kapi
talizmus dekadens művészeiével és a haladás, a fejlődés útjára lépett. 
Tehát nekünk, magyar építészeknek, általában a népi demokráciákban 
dolgozó építészeknek maradéktalanul magunkévá kell tenpünk a szovjet 
építészet elméletét és alaposan tanulmányoznunk kell annak gazdag, ered
ményes gyakorlatát.

* P erényi Imre
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A „SZÁZADOK“ 1948. ÉVI K Ö TETE

A Magyar Történelmi Társulat 1949. március 27-i közgyűlése mel
lett ez a kötet a második jelentős dokumentuma a magyar történettudo
mány megújhodásának.

Mi volt a Társulat megújításának és Andics Erzsébet elnöki szék
foglalójának a jelentősége? Az, hogy a magyar történetkutatókat, a Tár
sulat kezdeti korszakának munkájára is figyelmeztetve, ráirányította az 
igazi történetkutatás módszerére, a történelmi materializmus, a marxizmus- 
leninizmus módszerére. Az volt a különösen kiemelendő jelentékeny 
mozzanata ennek az újjászervezésnek, hogy még azok a történetkutatóink 
is, akik a Horthy-korszak évtizede alatt menthetetlenül hamis kutatási 
irányokba tévelyedtek, a marxista történetkutatás élenhaladó művelőivel 
együtt a társulat keretei között közös munkaterüleleket találtak.

A «Századok» 1948-as kötete lényegében az első eredménye a meg- 
újhodott társulat munkájának. És ez az eredmény elismerésre méltó. 
Komoly és meggyőző dokumentuma annak, hogy történetkutatásunkban 
igen széles körben meggyökeresedett a történelmi materializmus hatása, 
és termékenyítő ereje már e kötetben is jelentékeny kutatási, illetve fel- 
dolgozási eredményeket tud felmutatni.

A kötet központi témája a «Kommunista Kiáltvány», és a magyar 
48—49. A cikkek között a 48 előtti céhrendszer, a parasztság szerepe 
a 48-as forradalomban, a bányavidéki választójog, a szlovák nemzeti 
mozgalom 48 előtt, magyar-román szövetség 48-ban, valamint a 49-es és 
68-as nemzetiségi törvény összehasonlítása emelkednek ki. Nem kétséges, 
hogy ezek a témák a 48—49-es forradalom és szabadságharc fontos kér
dései, azonban nem a legfőbb kérdései. A tanulmányok témaköre arról 
tanúskodik, hogy az anyag inkább ötletszerűen állt össze, megemlékezé
sül 48—49-re. mintsem jól kidolgozott tervnek az eredményeként.

Ez veti fel azt a kérdést, hogy történetkutatásunkban halaszthatat
lanul a legfőbb kérdés az, hogy történetkutatóink számára kidolgozzuk 
azt a kutatási és feldolgozási tervet, amely felöleli a magyar történelem 
legfőbb kérdéseit és azokat hozza a marxizmus módszerétel feldolgozva 
a nyilvánosság elé. Egyformán égető szükséglet ez a történelmi oktatás 
számára, de ezenkívül szélesedő kültúréletünk egész területe felé.

A cikkek azt mutatják, hogy Andics Erzsébet elnöki székfoglalója, 
ami a kötet élén szerepel, a programmot és a feladatokat határozottab
ban és hatásosabban tárja fel, mint ahogy maguk a kötetben szereplő 
cikkek megvalósítják azt. Természetesen túlzott igény lenne ezekben a 
cikkekben az elértnél nagyobb eredményt követelni, mégis ezt az érté
kelést megállapítani helyénvaló. Természetesen a Magyar Történelmi tá r 
sulat további munkájának és történetkutatóink szakmai kritikai munká-
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jának a feladata, hogy részleteiben megvitassa és értékelje a kötélben 
foglailt cikkek erényeit és hibáit. Egészbenvéve örvendetes esemény, hogy 
történetkutalásunk, mint a magyar kultúrforradalom egyik fontos sza
kasza, 1949-ben már ilyen munkával tudott hozzá járulni. a magyar tudo
mányos élet megújhodásához. Azt is meg kell állapítani, hogy ez az ered
mény meghaladja a legtöbb egyéb tudományágunk teljesítményét és al
kalmas arra, hogy többi tudományágaink felé is példát mutasson.

Erdei Ferenc
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KRITIKA

Aczél Tamás 
VIHAR ÉS NAPSÜTÉS 

Athenaeum

A szerző első regénye még csak 
sejtette, ebből a könyvből azonban 
félreismerhetetlenül bontakoznak ki 
egy nagyarányú cikiús körvonalai. 
Az író hatalmas feladatot vállalt. 
Megmutatni a felszabadulás óta vég
hezvitt fejlődést, a művészet eszkö
zeivel és erejével világítani rá szocia
lizmus felé vezető útunkra.

Milyen nagy politikái jelentősége 
van egy ilyen munkának! Magát az 
életet tárhatja népünk elé, annak ha
talmas erejével hathat, harcolhat. 
Iránytűt adhat olvasói kezébe. Fel
bonthatja a fejlődés minden bonyo
lult összefüggését. Újra meg újra le
leleplezheti a százféle alakban jelent
kező ellenséget; újra meg újra rám u
tathat megújult országunk legna- 
gvob értékeire, népünk, élenjáró 
munkásosztályunk legjobb fiaira; har
caikra, hőstetteikre. Példájukkal tö
megeket buzdíthat követésre:

Annál tökéletesebben teheti ezt, mi
nél hívebben, igazabban festi az éle
tet, annál méltóbbá válik is hozzá. 
Minden tévedés, minden hiány csak 
gyengítheti egy ilyen munka erejét, 
harcbavívő lendületét.

Aczél Tamás regénye a kitűzött cél 
felé még csak két lépést tett meg. A 
második rész cselekménye is alig ha
lad túl a stabilizáción. Nem, ér nyug
vópontra, tömérdek szereplője közül 
alig egy-két ember sorsa ért véget. 
Nagy körkép a Tegény, amelyik még

egyre tágul. Kompozíciója nem is mu
tat lezárás felé. Lehetetlen csak egy 
részéről is ítéletet mondani. Mintha 
csak egy ház földszintjének bejárása 
után akarnánk elbírálni az egész há
zat, holott még azt sem tudjuk, hány 
emelet van fölöttünk.

A regény második része sok új 
szereplővel gazdagodott, tágult. Az 
alakok egy része teljesen kicserélő
dött. A megmaradtak lesznek — úgy
látszik — a főcselekmény hordozói. 
Egy gyár körül folyó osztályharc 
katonái ők, a gyár munkásai s a tő
kés és környezete. Eltűntek néhá- 
nyan a régi hivatalnok-burzsoázia, 
képviselői közül s a spekulálni kez
dő kereskedők helyiét a teljében lévő 
infláció nagystílű szélhámosainak 
szervezett csapata foglalta el. A volt 
tisztek összeesküvő bandája egészíti 
ki a reakció csoportját. Néhány új 
munkásalakot is hoz a második rész, 
sőt a gyár falujáró csoportjának 
munkáján keresztül a falusi osztály
harccal, haladó parasztokkal és a 
helyi reakciósokkal is megismertet, 
mégis a regény eddig megjeleni ré
szében túlsúlyban vannak a múlt 
alakjai.

Természetesen nem egyszerű szám- 
szerüség határozza meg ezt. Nem. 
Arról van szó, hogy így sokkal több 
típusát és árnyalatát ismerjük meg a 
reakciónak, mint a népnek. A múlt, 
a régi van gazdagabban képviselve, 
mint az új. Az utóbbi frontja igen
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szűk amazéhoz képest. így a regény
ben akaratlanul a régié az erősebb 
hangsúly. Életük, tetteik, terveik és 
gondolataik nagyobb helyet nyernek 
az olvasó figyelmében. Nem érvénye
sül helyes arányban a maga teljessé
gében és fontosságában a munkás- 
osztály mozgató ereje, kezdeményező 
szerepe. A Párt jelentősége az üzem
ben vívott harc során megmutatko
zik ugyan, de az egész ország vi
szonylatában nem világos.

Még egy hiányosság teszi ezt. A 
szereplők alakjának megrajzolása te
rén vannak ezek. A régi képviselői 
általában jóval többsíkúan, többféle 
viszonylaton keresztül jelennek meg, 
mint általában a munkások. Ok in
kább csak politikai oldalról m utat
koznak meg.

A nagy epika állandó követelmé
nye, hogy végigvigye hősét a köz- és 
magánélet minden terén. A regény 
munkáshősei inkább csak a „közéle t
ben szerepelnek, magánéletük ho
mályban marad. Hogy ez milyen 
sok lehetőségtől, a fejlődés milyen 
kibontakoztatásától fosztja meg a re
gényt, arra ép azok a munkásalakok 
adják meg a példát,. amelyek életük 
teljességében jelennek meg. Bodáné, 
vggy Nagyné alakja igen nagy ered
ménye a könyvnek.

Nem azt jelenti ez, hogy a magán
élet ábrázolása a valóban művészi 
feladat, az adja meg valamely inü 
igazi értékét. Nem. Helytelen a ketté
választás is. A valóságban nem is vá
lik el egymástól a kettő. Grillné, a 
férjét feketezésbe berántó asszony, 
aki csak „magánéletet“ él — de an
nak kényelmét és luxusát az infláció 
szemetéből kaparja és kapartatja ki 
magának, az ő élete mutatja a leg
jobban, mennyire nem választható 
szét a kettő. Bodáné sorsa is ezt pél
dázza. Egész családi életét átformál
ja. hogy politikailag átalakul, öntu
datosodik. Kibontakoznak tehetségei, 
emberi lehetőségei és ez az új em
ber már nem is bírja el azt a családi 
elnyomást, megaláztatást, amiben ré

sze van durva, iszákos, lezüllött fér
je oldalán. Ezért mer lassanként 
szembeszállni vele és ezért futamodik 
meg új, félelmesen erős felesége elől 
a férfi.

Ép a lehetőségek ilyen nagy vol
ta miatt helytelen, hogy a szerző az 
emberi viszonylatok gazdagságát nem 
elsősorban munkásalakjain keresztül 
igyekszik bemutatni. Fejlődésüket 
csak politikai térre korlátozza. Pedig 
igazi gazdagságot csak itt mutathat 
meg. Elég csak arra gondolni, hogy a 
spekulánsbanda levelezőjének az esz
téta Turatinak lelki finomságai, érzé
keny rezdülései milyen hallatlan si
várságot, ürességet és gyávaságot lep
leznek le. Igen jól m utatja be ezt az 
író. De mennyivel több időt, erőt és 
teret szán rá, mint az egyik kissé el
hajló munkás politikai véleményén 
kívül eső kérdéseinek, vívódásainak 
feltárására. Még Holder párttitkárt is 
milyen mostohán kezeli hozzá képest.

A regény szerkezetét a párhuzamos 
cselekményvezetés, főkép a cselek
ménykettősség jellemzi. Együk a gyár 
életével, munkásainak a tőkésekkel 
vívott harcával, vezetőszerepük foko
zódó kibontakozásával foglalkozik. A 
születő és megerősödő újat mutatja 
meg. A másik a régit kíséri nyomon 
lefelé, a megsemmisülés felé vezető 
útjában. Kétségtelen, hogy a fejlődés 
e két válfajának bemutatása tökéle
tesen helyes és igaz. Mégis hiányzik 
valami. Annak teljes súllyal való 
megmutatása, hogy ez a kettő k ü z d  
egymással. Megmutatkozik ugyan a 
gyár körüli eseményekben, de sehol 
sincs a csempészbanda és a hozzá
juk is lazán kapcsolódó katonatiszt
csoport ábrázolása során. A két szál 
nem fut össze közös akcióban, a két 
csoport emberei szinte nem is talál
koznak, nem küzdenek meg egymás 
sál. így a munkások körüli, dinami
kusabb, élettelibb cselekmény válik 
fontosabbá, a másik közjátékszerű 
jelenség marad és megállítja, lassít
ja a regény menetét. Sokszor oda 
nem illőnek érezzük. (Pedig ez a szál
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közel fele terjedelmét foglalja el az 
egész könyvnek.) Ezen kívül az a 
helytelen kép alakulhat ki az olvasó
ban, hogy a munkásság küzd az ipa
ri tőkések ellen, győz is felettük, de 
a kereskedelem, spekuláció tőkései 
ellen nem harcol. Nem is kell har
colnia, hiszen azok maguktól hulla
nak lefelé. Nem is látszik meg vilá
gosan, mi az oka a hanyatlásnak. 
Nem világítja meg a „Halál a feketé
zőkre!“ feliratok emlegetése, vagy a 
gazdasági rendőrség megjelenése sem. 
így könnyen támadhat az a gondo
lat is, hogy hiszen ezek nyugodtan 
meglehetnének a másik világ, a gyá
rakban uralkodó munkások mellett.

Nagyon valószínű, hogy az író a 
szétvezető szálakat később fogja ösz- 
szefogni, de kétségtelen, hogy így 
viszont nem lehet kerek és egységes, 
önálló regényről beszélni a „Vihar 
és napsütéséről szólva.

A jellemzésnek és a szerkezetnek 
két alapvető kérdése az, amelyek a 
további kötetek legdöntőbb kérdései 
lesznek.

Lehetnek és vannak kisebb hibái 
is a könyvnek, de ezek nem jelentő
sek, szépséghibák csupán. Különösen 
nem jelentősek, ha a regény döntő 
erényeihez mérjük. Ez pedig az új, 
népi Magyarország kibontakozásának, 
fejlődésének alapjaiban igaz, lénye
gében művészi erejű, legjobb részei
ben döntő, új, írói eredményeket 
hozó, harcos ábrázolása. A regény 
első részével vetve össze, ép ezek a 
legjobb oldalak szaporodtak meg és 
veszik' át a vezetést. Az egész mű a 
születő világ ábrázolásának nagyará
nyú kísérlete. Hatalmas lendületű 
küzdelem, amelyben a kortárs egy
szerre küzd a szocializmusnak élet
ben és művészetben együtt való meg
teremtéséért.

D e b r e c z c n i  F e r e n c
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RACINE ÖSSZES DRÁMAI MÜVEI 

Franklin

A szocialista kultúra szocialista 
realizmus új művészetének kifejlesz
tésében nagy szerepet tuladonít a 
múlt haladó örökségének is.

Nem véletlen, ha Racine első teljes 
magyar fordítása csak most jelenhe
tett meg, amikor társadalom és művé
szet viszonya világosabban áll előt
tünk és sok nehéz problémát meg
magyaráz.

Különös korban élt Racine. A XVI. 
század tele volt lendülettel, életöröm
mel, kétséggel és — különösen elein
te — merész, vidám támadásokkal a 
feudális ideológia és képviselője, a 
papság ellen. A XVIII. század semmi 
tekintélyt nem tisztelő nagy forradal
mi kor, Diderot és Voltaire százada. 
S a két nagy tiszteletlen között éle
sen elkülönülve áll a XVII-ik század, 
ahol mindegyre a hagyományt és a 
tekintélyt dicsérik.

Mi magyarázza ezt a jelenséget? A 
francia polgárság hatalmas erőt kép
visel már és képes arra, hogy a ne
messég egyeduralmát bizonyos fokig 
még politikai téren is megtörje, en
nél többre azonban nem törekedhet 
még. Az egyensúlyi helyzetet csak az 
abszolút monarhia segítségével lehet 
fönntartani. Az abszolút monarchiának 
persze megvannak a saját céljai is, 
amelyek nem mindig egyeznek meg a 
polgárság érdekével. A kereskedelem 
számára annyira fontos egységes jog
rendszert, kötelező adózást nem en-. 
gedi megvalósítani. Erőszakos kézzel 
nyúl bele a polgárok életébe, gátolja 
az ipar szabad fejlődését, önkényes 
adóival, bírságaival hátráltatja a ke
reskedelem kialakulását. A termelő 
munkál társadalmilag nem becsülik, a 
polgárság égy része szerzett tőkéjét 
nemesi címek vásárlására fordítja, a 
múlt felé tesz lépéseket.

A polgárság egy része jól látja eze
ket a hátrányokat, de azt is tudja, 
hogy a parasztok lázadását, a céh

legények szervezkedését csak egy erős 
központi hatalom tudja elfojtani és a 
szörnyű nyomorral járó állami adós
ság is nagyrészben az ő zsebüket gaz
dagítja. Azt is tudja, hogy a monarchia 
elleni lázadás — mint azt a Fronde 
példája bizonyítja — végső fokon 
csak a feudális urak érdekében áll
hat. Nem marad más hátra, mint hi
báival együtt elfogadni ideiglenesen 
a monarchiát. Marx azt mondja egy 
helyütt, hogy a német polgárság a 
proletariátustól való félelmében tér- 
denállva csinált forradalmat. A fran
cia polgárság — ebben a korszaká
ban — egyenes derékkal és nyitott 
szemmel kötött kompromisszumot.

Volt a francia polgárságnak egy 
rétege, amelyre a fentebb mondottak 
különösen vonatkoztak. A „parlamenti 
burzsoázia“ volt ez, amelynek tagjai, 
mint jogászok, osztályuk ideológiai 
vezetőivé váltak és így másoknál több 
volt bennük az ellenzéki harci len
dület, ugyanakkor azonban állásuknál 
fogva az abszolút monarchia gépeze
téhez tartoztak. Ennek a rétegnek kö
réből származott Jean Racine.«

Minden tragédiája mélyén egy pro
bléma rejlik: az aboszolutizmusé. 
Kora tragédiáját írja tehát meg, még
sem helyes a magyar Racine-fordítás 
jegyzeteinek az a megállapítása, hogy 
„Racine számára — mint általában a 
klasszikus tragédia számára — a tör
téneti hűség nem jelentett komoly 
problémát, hiszen a történetet csak 
keretként használta az aktuális mon
danivaló formába öntésénél“. A betű- 
szerinti történelmi hűséggel valóban 
keveset törődik. Nevet, életkort, ap
róbb eseményeket lelkiismeretfurda- 
lás nélkül változtat meg. Török hő
sei körübelül ugyanolyan hasonla
tokkal festik szerelmüket, mint a ró
naiak vagy a görögök. Mégsem mel
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lékes számára a környezet, mégsem 
találunk egyformaságot. Az államtípu
sok egész skáláját vonultatja fel, a 
görög királyságtól, ahol az uralkodó 
csak első az egyenlők közül, egészen 
a török despotizmus legszélsőbb faj
tájáig. Dubech rojalista francia ítot 
dalomtörténész szerint ennyifajta 
rossz monarchia bemutatásával csu
pán XIV. Lajos uralm ának nagysze
rűségét akarta bizonyítani. Különös 
módja a bizonyításnak és erősen ha
sonlítana Voltaire cseléhez, aki gyil
kosán antiklerikális Mohamedjét — a 
pápának ajánlotta, mint az „igaz 
egyház fejének!“ A valóság jóval egy
szerűbb, a költő megoldást keres 
kora nagy problémájára; azt kutatja, 
lehetséges-e az egyeduralmat, az em
beri szabadsággal, az emberi érzel
mekkel összhangba hozni.

„Hogyan uralkodik egyik ember a 
másikon és miért 'tragédia az is, ha 
ezt elviseljük és az is, ha képtelenek 
vagyunk elviselni — ez volt eddig a 
költő minden színdarabjának alap- 
gondolata“ — állapítja meg helyesen 
Illyés Gyula. Az azonban már nem 
helyes, hogy az uralkodás „kétféle“ 
fajtáját elválasztja egymástól, mond
ván, hogy „szerelemesek uralkodtak 
egymáson, v a g y  fejedelmek népei
ken“. Racine darabjaiban a szerelmi 
zsarnokság szorosan összefonódik a 
politikaival. Nála nem konvencióból 
szerepelnek királyok és királynők a. 
dráma hőseként. Szerelmük épp azért 
reménytelen, mert az, akit szeretnek, 
csak az elnyomót látja bennük. An
dromache Pyrrhus rabnője, Bajazet 
Roxane foglya, s Néró elfogatja Jú 
liát. Kérés, lágyító szavak helyett csak 
parancsolni tudnak és a parancs da
cot szül, lázadást. Ügy hatnak mellet
tük az ideális szerelmet képviselő 
mellékalakok, mintha csak kínzásuk
ra élesztette volna fel őket a költő, 
hogy megmutassa, vigasztaló is lehet 
a szerelem. A zsarnokság mérgezett 
levegője azonban őket is elpusztítja, 
udvari intrikáknak féktelen nagyra
vágyó politikusok ravaszságának es

nek áldozatul. Az egyén tragédiáját a 
társadalom tragédiája okozza min
den egyes esetben, harcát azoban a 
Racine-drámák túlnyomó többségében 
egyedül vívja meg.

Utolsó drámáiban ez a helyzet 
gyökeresen megváltozik. Nem vélet
len, hogy a szerelmi bonyodalom az 
Eszterben már jelentéktelen, az Athá- 
liábó’l pedig teljesen hiányzik. Amíg 
Racine lényegében szükségesnek tar
totta a fejedelmi abszolutizmust, nem 
vethette fel teljes élességgel a pro
blémákat. A század végén azonban 
egyre világosabbá válik, hogy XIV. 
Lajos abszolutizmusa a közben túlsá
gosan erőssé vált polgárság ellen a 
nemességet támogatja. A királyi ud
var fényéről ekkor már kevesebbet 
írnak és Vauban, La Bruyére vádló 
hangon szólnak a parasztság nyomo
ráról. Eszter és Hámán ellentéte még 
látszólag sem két ember magánügye. 
A csak magával törődő riépellenes 
miniszter áll szemben azzal az Esz
terrel, aki népéért és hazájáért ment 
egyedül Ahasvérus udvarába. Atháliát 
egy egész nép haragja söpri el. Igen 
fontos az a tény, hogy csak ebben a 
két drámában alkalmaz Racine kó
rusokat. Az antik kórusok azt jelké
pezték, hogy a színpadon folyó cse
lekmény az egész nép ügye, ezért ha
tottak aztán formálisan olyan rene
szánszkori vagy éppen modern dara
bokban, amelyek a nép életétől elsza
kadtak. Racine magasabb fokon tá
masztja fel a kórust: tagjai bizonyos 
fokig magában a cselekményben is 
részt vesznek és sorsuk függ a dráma 
kimenetelétől. Ha Eszter bukik, ha 
Athália csapatai elfoglalják a templo
mot, ők is ott pusztulnak: ezért nem 
„lírai betét“, hanem a dráma szerves 
r?sze a racinei kórus.

Ennél tovább már csak úgy mehe
tett volna . Racine, ha' leplezetlenül 
saját korába viszi a darabot, ez pedig 
már forradalmi tett lett volna, ami
hez még nem volt érett a kor. így is 
helyes azonban Illyés Gyulának az a 
megállapítása, hogy „nem túlzás te



hát, ha valaki egyenes fejlődési vo
nalat lát Racine és Robespierre kö
zött“.,

Éppen ezért lett volna lényeges, 
hogy a Racine-fordítás jegyzetei sok
kal bővebb történelmi anyagot adja
nak. Cserébe nyugodtan el lehetett 
volna hagyni azokat a részieket, ame
lyek a költő egy-egy tárgyválasztását 
valamiféle költői versengéssel magya
rázzák. Ez annál meglepőbb, mert 
sok darabnál pár szóval helyesen 
mutat rá a lényegre. Nagyon helyte
len viszont, hogy Racine hallgatását 
vallási alapon próbálja megmagya
rázni, amikor a kötet bevezetésében 
Illyés Gyula sokkal helyesebben kö
zeledett ehhez a problémához. Ha a 
munkaközösség valóban együtt dol
gozott volna, akkor az ilyen kettős 
értelmezéseket könnyen el lehetett 
volna kerülni.

Ugyanez vonatkozik a fordításra is. 
Bizonyos szavakat, amelyeket Racine 
minden darabjában megtalálunk, igen 
különbözőképpen ültetnek át magyar
ra a fordítók. A „Confident“ szót 
legtöbben bizalmasnak fordítják, Be
nedek Marcell meghittnek. A „Char
me“ szót legtöbb helyen a semmit
mondó „báj“-jal fordítják, pedig a 
„Britanicus“-ban és az „Androma- 
mache“-ben is szép szót talál rá a for
dító, mikor „varázs“-nak írta. Ugyan
így könnyen ki lehetett volna javítani 
kellő ellenőrzéssel egyes értelemza
varó hibákat. A „Testvér ellenfelek“- 
ben például a magyar fordítás szerint 
„Oidipus legifjabb sarjának vére“ 
kell áztassa Trója mezejét, hogy a há
ború megszűnjék, holott az eredeti 
szövegben u t o l s ó  sarjról van szó. 
A „legifjabb“ kifejezés egyértelmű, 
az utolsó szó azonban egyaránt je
lenthet legifjabbat és azt, hogy az 
utolsó sarjnak is pusztulnia kell és 
éppen ez a homályosság indítja el a 
drámai bonyodalmat. A „Nagy Sán
doréban feltételes módot jelentő 
móddal fordítanak s ahelyett, hogy 
Sándor „mindenkire igáját tette vol

na régen“, azt találjuk: „Sándor 
mindenkire igáját tette régen“, ami 
távolról sem jelenti ugyanazt. Az 
„Andromache“-ben Hermione híres 
fenyegetését ,",Mais crains encore d’y 
trouver Hermione“, „de rettegj: ott 
ne találd Hermione-t“ Szabó Lőrinc 
úgy fordítja „és ne próbálj még ta
lálkozni velem“. Ebben a sorban egy
szerű elutasítás van, nincs benne, 
hogy az oltár előtt való találkozásról 
van szó az o t t  szó kimaradt. (És 
nincs benne Hermione fenyegetőzése.)

Racine stílusának épp egyszerűsé
gét igen nehéz utánozni. Leghíresebb 
sorainak nem valamilyen bonyolult 
cikornyás szófűzés teszi szépségét, 
hanem a drámában elfoglalt helyük, 
így válik drámai erejűvé a „Baja- 
zet“-ben Roxane szava „Sortez“ 
(menj ki), amiről a néző már tudja, 
hogy Bajazietet a halálnak adja át. 
Sokszor egy egyszerű köznapi kife
jezésnek kettős értelme van és ezt 
nem könnyű más nyelven visszaadni. 
A „Britanicus“ legnagyszerűbb jele
netében a fiától egy ideig távoltartott 
Agrippina így kezdi meg beszédét: 
„Aprochez-vous Nérón et prenez 
votre place“ (jöjj közelebb Néró és 
foglald el helyed). Ez a sor egy ki
csit azt is jelentheti: foglald el végre 
a téged megillető helyet, tehát ne 
akarj anyádnál magasabban állni. A 
magyar fordítás: „Jöjj Néró .és fog
lalj helyet a közelemben“ nem adja 
ezt vissza.

Néha egy névelő is megtréfálhatja 
a fordítót. Vas István Titus panaszát, 
aki saját bevallása szerint nem tud
ja császár-e még és római-e még, el
lentéttel fordítja: „Hogy császár va
gyok-e, vagy csak egy római ?“ —
mondja, holott az egész drámában 
igen lényeges szempont, hogy Titus 
tökéletesen azonosítja ínagát népe 
erkölcsével.

A betoldásokkal is sok nehézség 
van. Britanicus különben nagyszerű 
fordításába olyan groteszk szavak 
csúsznak be, mint Néró vallomása:
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„Csali egy percre még, de életemen 
át ó

Szeretem Juniát, mint a bálvány
imádó.“

Meg kell vallanunk, hogy egy kö
rülmény különösen nehézzé teszi az 
egységes stílus kialakulását. Nálunk 
végeredményben teljesen hiányzott a 
nemzeti abszolutizmus. így udvari 
nyelv sem tudott kialakulni és ezért 
van ar, hogy fülünk nem tud kü
lönbséget tenni a szokványos ked
veskedések és a szenvedély szavai kö
zött. Az udvarias, de azért nem hideg 
„Önözés1 hiánya szinte valamennyi 
fordítónkat zavarja, a tegezés egy; á r
nyalattal melegebb és közvetlenebb, 
mint azt a francia szöveg hangulata 
megkívánná, az Ön megszólítás vi
szont számunkra szokatlan hidegséget 
teremt és szertartásosabbá teszi a sze
replőket a kelleténél. Ugyanígy hiá
nyoznak bizonyos udvariassági for
mulák, megszólítások stb. és ezért 
kénytelen sokszor a magyar fordító 
„lánykáról“, „fiatal lányról“, „lány
ró l“ beszélni olyankor, amikor Ra
cine hősei „hercegnőt, „királynőt“ 
emlegetnek csupán.

Ami azonban az egység kérdésében 
hiba, az más szempontból eredmény. 
Azáltal, hogy minden egyes darabot 
más-más költő tolmácsol magyarra,

elértük, hogy mindén tragédiának 
egyéni arca van, A „Nagy Sándor“ 
gaians stílusától kezdve „Britanicus“ 
rendkívül tömör és fékezett stílusát, 
„Phedra“ szenvedélyes. monológjain 
át az „Eszter“ lírájáig és „Atália“ 
biblikus pátoszáig Racine egész szé
les skálája szólal meg magyar nyel
ven.

Külön kellene beszélnünk a „Peres 
kedőkről“. Illyés Gyula sziporkázó 
szellemmel, kifogyhatatlan játékos 
kedvvel adja vissza a feudális társa
dalom egyik legrothadtabb intézmé
nyét bíráló darab minden ötletét. 
Neki sikerült az, ami a tragédiák for
dítóinak — részben rajtuk kívül álló 
okokból — nem sikerült: magyar kör
nyezetbe ülteti szinte hőseit. A „Cid“ 
idézetek helyett magyar klassziku
soktól veszi tréfás célzásait, ,,Nubia 
párducáról“ beszél és Toldi szavaival 
dicséri a francia törvényszolgát.

Mindent összevetve, nagy munkát 
végeztek a fordítók és tegyük hozzá: 
eredményeset. Az új és jó Racine- 
fordítások lehetővé teszik, hogy szín
házaink időről időre műsorra tűzze
nek egy-egy Racine-drámát és így — 
helyes felfogásban játszva — saját 
hazája előtt értessék meg velünk a 
költőt, aki királyokról és hercegekről 
írva is, népe sorsát tartotta szem 
előtt.

M é s z á r o s  V i l m a
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NYÁRI ZÁPOR

A nagy téma — a magyar dolgozó 
parasztság készülődése és indulása a 
szocializmus útjára, —,: Szabó Pál 
drámájával még csak in á sori ízben ke
rült színpadra. Csodálkozhatnánk 
rajta, hogy csak másodízben, hiszen 
az ország életének egyik legfontosabb 
kérdéséről van szó, olyan problémá
ról, amely az írót illépten-nyomon «lá
pén böki» kemény drámai kiszögel- 
lléseivel, a közönség: a dolgozó nép 
pedig egyre követelőbben sürgeti az 
íróktól az ilyen és hasonló problé
mák feldolgozását. Nincs itt hely ar
ra. hogy részletezzük az írók lassú 
eszmélésének okait, de annál nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk a tanulsá
gokra, amik Szabó Pál példamutató 
vállalkozásából tárulnak fel előttünk.

A «Nyári zápor» azt ábrázolja, ho
gyan lesz a termelőcsoport tagja Ró
zsa Mihály, a tíz és íélhóldas újgazda, 
s vele együtt a falu kisparasztsága. 
Rózsa Mihály tíz és félholdjával és 
hattagú családjával azt a paraszti ré
teget képviseli, amely a legkényesebb 
helyzetben van; a tíz és félhold föld, 
meg a család munkaereje óhatatlanul 
felgyújtja ebben a rétegben a vágyat 
a több föld után, a rengeteg munka 
pedig, amit a kis magángazdaságban el 
kell végezni, nem oltja ugyan el ezt 
a vágyat, de a nappal és az éjtszaka 
minden órájában meggondolkoztatia a 
gazdát»: vájjon a földmagáníulaj- 

don-e hát az. amiből a család él, vagy 
pedig a munka? Rózsa Mihályékkal 

[ együtt milliónyi magyar dolgozó pa- 
I rasztcsalád foglalkozik ma ezzel a 
[ kérdéssel — egyáltalán nem elvont 

formában, hanem a falusi osztályharc 
egyre élesedő mindennapos csatáiban.

Szabó Pál drámájának első felvo
nása gazdágon, életteljes színekkel, az 
átalakulás jellemző pillanataiban meg
ragadott hiteles paraszti figurákkal je
leníti meg Rózsa Mihály problémáját. 
Az egész falu él ebben a felvonásban, 
merészen tárja fel legmaibb kérdéseit. 
Rózsa Mihály két tinaja még neveltet-, 
len, emiatt a kulák, nagy Gál igájá
val volt kénytelen f elszántaim, bevet
tetni a földjét. A fogatos munkát ro
botban kell leszolgálnia, ma is kül
dené két leányát a nagy Gál földjére 
kapálni, hiszen tudja ő jól, hogy va
lami nincs .rendben a robot körül, 
de nem akar most szembenézni ezzel 
a kérdéssel «Végezzük el, aztán úgyis- 
máskép lesz, csak a két tinó felnő

jön» — így okoskodik. A lányai azon
ban egész más érvet tudnak arra, 
hogy «így is máskép lesz». «Az ö r e g  
R ó z s á n a k  n é g y  l á n y a  v a n ,  a  n a g y  
G á l n a k  m e g  n é g y  l o v a  v a n » — m a
gyarázza meg a helyzetet apjának 
Rózsa Erzsi s utána a súlyos okok 
sorozatát mondja el, miért nem megy 
kapálni.

A fiatalok és az öregek vitája a csa
ládon belül is mélységesen jellemző a 
Rózsa Mihály-féle parasztok helyze
tére. Szabó Pál kitűnő írói ösztönére 
vall, hogy a vitát innen a család' mé
lyéről indítja el, erőteljesen . érzékel
tetve így a Rózsa-lányok jobb élet 
utáni vágyában valamennyi dolgozó 
paraszti nemzedék jobb élet utáni vá
gyát. Öregek és fiatalok ellentétét a 
polgári irodalom öncélú, üres problé
mává fújta fői, ezért alig akadt pol
gári író, aki észrevette volna, hogy a 
dolgozó parasztok körében a nemze
dékek harca mindig nyersen, eredeti

235



vadságában hozza felszínre a paraszti 
lel alapvető kérdését.. A kistermelő 
parasztcsaládokbam a isok gyerek jö
vője a földszerzés vágyával mindig 
e g y ü t t  véli fel a proletársors lehető
ségét; a kis magángazdaság törvénye 
nem engedi, hogy a parasztcsaládok 
nemzedékeken át eltávolodjanak ettől 
a dilemmától. Szabó Pál ezt a hosz- 
szú, évtizedek óta szüntelen izzásban 
lévő kérdést hozta színpadra, s belőle 
formálja ki a Rózsa-lányok mondani
valóját. Ettől kapja magas drámai fe
szültségét a beszélgetés, ettől visszhan
goznak olyan mélyről a lányok sza
vai: villany, gép, rádió, szocializmus, 
pártm unka. . .  A múlt itt csakugyan 
szemünk láttára megy át a jelenbe, s 
szökken merészen a jövő felé. Rózsa 
Mihály még akarva-akaratlan a pro- 
letarsorstól való régi félelemmel la
tolgat: a tíz hold föld négy felé oszt
va nem nagy jövő, de mi lesz akkor 
a  lányokkal? Tépelődésébe villámként 
hasít nagyobbik lánya felelete arról, 
hogy a ' p r o l e t á r s o r s  ma már a kiví
vott győzelmet jelenti, minden dolgozó 
győzelmét. «N e k e m  a  k é t  h o l d  f ö l d  
k é v é s t ,  — vágja oda élesen Rózsa E r
zsi s szavai oly mélyről jönnek, hogy 
egy pillanatra gondolni kell minden 
két holdon kínlódó paraszt jogos vá
gyára a több föld után. De nem, Ró
zsa Erzsi nem tíz, vagy tizenöt hol
dat akar a kettő helyett, hanem min
dent, az egész határt, az egész életet 
akarja. Azt akarja,, hogy traktor 
szántson a termelőszövetkezet földjén, 
villany világítson, rádió zengjen a 
tszcs parasztok lakásaiban. Rózsa Er
zsi a szocializmust akarja s ezt a vá
gyát úgy fejezi ki, hogy szavaiban 
benne van minden dolgozó paraszt 
elemi vágya, a «mesebeli» jobb élet 
után s benne van az is, hogy min
den dolgozó paraszt elérheti ezt a jobb 
életet. — Magyar írónak mindeddig 
nem sikerült a Szabó Páléhoz hasonló 
tömörséggel és világossággal kifejez
nie, miért képes a dolgozó paraszt a 
szocialista fejlődésre.

A családi vita nem férhet meg Ró

zsa Mihály udvarán, ki kell hogy szé
lesüljön az egész falu vitájává. Eső 
után, amikor a földre még nem lehet 
rámenni, amúgy is ösgze szoktak 
jönni a parasztok. De itt, úgy érez
zük, még ilyen külső indokolás nél
kül is össze kell jönniük. A Rózsa
család olyan kérdéssel birkózik, a 
döntés olyannyira fontos, hogy a való 
Sághoz hű ábrázolás lehetetlen volna 
a többi érdekelt részvétele nélkül. S 
jönnek, jönnek a parasztok, ha nem 
is mindjárt az egész falu egyszerre, 
de három újgazda. Szinte elnagyol
ják az ilyen látogatáskor szokásos pa 
raszti ceremóniát, pár szó után a 
tárgyra térnek: a termelőszövetkezet
re. Rózsa Mihály a  lányaival folyta
tott heves viadal után most lélekzet- 
hez jut. Egyívásúak között kényelme
sebb a helyzet, gondolkodás ürügyén 
nagyokat lehet hallgatni. A négy pa
raszt komótos társalgása azonban 
makacsul vörös izzásban tartja a fő- 
kérdést; csak éppen érinteni keli, hogy 
szikra pattanjon ki belőle. Kiderül, 
hogy a faluban nem történhet semmi, 
aminek ehhez a kérdéshez köze ne 
volna. Kati néni, az istenes vénasz- 
szony, csak litániára akarja hívni 
Rózsánál, s az invitálásból hevenyé
szett világnézeti vita lesz, amelyben 
egy-kettőre csatarendbe állanak az ér
vek: az egyszerű emberi igazságok a 
tszcs mellé, a vasmenyasszony mesé
je meg a többi mese a tszcs ellen. Az
tán jön a nagy Gál is, egyelőre nem 
mesével, hanem a robot határozott 
követelésével. De két szó után már ő 
is a termelőszövetkezetről beszél. Ró
zsa Mihály a «m i n d e n t  m e g  k e l l  g o n 
d o l n i *  tisztes jelszavával egyre szoro
sabb helyzetbe kerül. Ha előbb a lá
nyai nyomán arra kellett gondolnia, 
mit jelent a proletársors a szocializ
musban. most a nagy Gál szavai újra 
meggondoltalak vele, mit jelent a 
proletáreors akkor, ha megmaradnak 
a nagygazdák. Hiába mondja Gál. 
hogy «minden kisparaszt'ban benne 
van a jövő nagygazdája», Rózsa Mi
hály tapasztalatból tudja, hogy száz
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közül egyben ha benne van, kilenc
venkilencben pedig' a nag^gezda ki
zsákmányolt cselédje van benne.

Mit kell hát itt még meggondolni?
— Ez az új kérdés m ár Rózsa Mi
hály látszólag nyugodt szavai mögött 
is ott lappang, de hogy mégsem dönt, 
hogy még több meggondolásra van 
szüksége, az mélységesen jellemzi a 
rázsamihályok helyzetét. Jellemzi a 
dolgos kistermelő megindító tehetet
lenségét, a szinte gyermeki gyengeség 
állapotát, amely valósággal kiált a se
gítség után, az okos, erős, határozott, 
útmutató vezetés után. — Rózsa Mi
hály jelleme teljesen kész a munkás
osztály vezetésének elfogadására.

A dráma egyelőre mégsem a Párt 
falusi munkája felé fordul, hanem 
újabb meggondolni való anyagot tár 
fel Rózsa Mihály számára. Az egyik 
tinó pusztulása, az apácák látogatása, 
majd a provokátor Réz Vince aljas
sága már az első felvonásban sejteti 
a reakció szélesen szervezett munká
ját a faluban. A második felvonás 
aztán teljes képet ad erről a munká
ról. Barlangjában — a nagy Gál há
zában —, leplezi le az összeesküvő 
bandát, a vasmenyasszony meg a 
Csokonai írás meséjének szerzőit, a 
méregkeverés, a traktorrombolás, meg 
az apácaverés mestereit. A leleplezés 
helyénvaló, eleven és találó, s bár 
jól értjük, hogy itt a reakció minden 
igyekezete főképpen a termelőcsoport 
ellen irányul, — mégis éppen a 
tszcs ügye az, ami erősen hiányozni 
kezd a színpadról. Igaz, hogy a fel
vonás második felében megjelenik 
Császár Sándor, a párt titkár Varjú 
Zoltánnal, a csepeli munkásból lett 
minisztériumi előadóval, s éppen a 
tszcs irodája számára keresnek helyet 
ebben a házban. De maga a főtéma
— a csopoTt alakításáért vívott harc
— lényegében kívül került a színpa
don, csak többé-kevésbbé jellemző hí
reket kapunk róla. Pedig Rózsa Mi
hály kitűnően ábrázolt belső küzdelme 
után elképzelni is szép, milyen lelke
sítő és tanulságos lehet azoknak a

küzdelme, akik a csoportot alakítják. 
Milyen nagyszerű lehet az a harc — 
a Rózsa Mihályé mellett —•, akinek 
csak arról kell döntenie, belépjen-e 
az alakuló csoportba.

A harmadik felvonás már a csoport 
épülő irodájában történik. De — 
mintha Rózsa Mihály dilemmája meg- 
igézte volna a falut —, ez az iroda is 
csak azt várja, mikor dönt már Ró
zsa Mihály, mikor írja alá a belépési 
nyilatkozatot. Valójában csak akkor 
lesz majd termelőcsoport, hiszen Ró
zsa Mihály után jön a falu többi pa
rasztja. Mintha ebben a faluban nem 
volnának szegény parasztok, akik a 
Rózsa-féle jellegzetes meggondolások 
nélkül már a kész csoportot, leg
alábbis annak egészséges magját hoz
ták volna ebibe az irodába. Mivel a 
színpadon nem látjuk a szegénypa
rasztok kezdeményezését, egy pilla
natra az a gyanúnk támad, hogy 
Rózsa Mihály azért nem lépett még 
be mindeddig, mert — nem volt hová 
belépnie.

A bizakodó megértés, amit az első 
felvonásban Rózsa Mihály mélyen 
emberi és jellemzően paraszti vergő
dése iránt éreztünk, itt furcsa zavarrá 
kezd átváltozni. Csak nem azt hiszi 
magáról ez a becsületes újgazdá-kö- 
zépparaszt, hogy amíg ő be nem lép, 
addig nem is lesz tszcs? — Sajnos, 
a darab alkalmat ad ilyen következ
tetésre; alkalmat ad arra, hogy Rózsa 
Mihály problémája — a  csoportba 
való belépés kérdése — azonosnak 
tűniék a termelőcsoport létrehozásá
nak kérdésével. Nem céltudatos törek
vése a darabnak a két 'kérdés azono
sítása. de arra sem törekszik céltuda
tosan. hogv az azonosítás látszatát is 
elkerülje. Emiatt kell Rózsa Mihály
nak a lén. ve céhen már eldöntött pro
blémát továbbvonszolnia abban a med
dő ,körforgalomban, amit bizonyos túl
zással így lehetne jellemezni: dönte
nem kell. (hogy beléphessek, de nincs 
hová belépnem addig, míg nem dön
töttem

Persze, van helye Rózsa Mihálynak.
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Tan hová belépnie. Ezl a darab is 
megmutatja, d'e halványa,bban annál, 
mint ahogy Rózsa vívódását ábrázol
ta. s jóval halványabban annál, mint 
ahogy ezt a valóság megköveteli. A 
harmadik felvonás elején a párt titkár 
és Rózsa Erzsi szerepe alig fejez ki 
többet, mint a  jóindulatú paraszti re
ménykedést a szocializmus világában. 
Igaz, forró ez a remény, s a fiatalság 
és a Szerelem szép dísze ékesíti, de a 
vágy mellett itt már sokkal több he
lye volna a  megvalósítás férfimuniká- 
jánaík, a biztonságos, kemény küzde
lemnek. Az épiil ötéiben lévő iroda 
csak jelképezi ezt a munkál, mint 
ahogy a telefonszerelők is csak jel
képezik a munkásosztály segítségét. 
Maga az igazi harc a termelőcsoport
ért valahol a színpadon kívül zajlott 
le, itt már csak utórezgéseit és követ
kezményeit látjuk. Császár Sándor, a 
párlíitkár kritikát kap baloldali elhaj
lásáért, de hogy milyen lehetett a 
harc, amelyben elhajolt, arra néhány 
heves mondatából inkább csak követ
keztetni lehet. Lovas tanító elmondja, 
mit látott a szovjet kolhozokban, de 
a nagy példa hatásának igazi útjáról: 
a magyar falvak százaiban, bizonyára 
a szomszéd faluban is megalakult ter
melőcsoportokról senki nem beszél.

A befejezés, a dráma jelentős hiá
nyai ellenére is, a győzelem vérpezs
dítő hatását kelti, hiszen a Rózsa-pro
bléma teljesen megoldódott, és nagy- 
jában-egészében mégis arról kaptunk 
képet, hogyan alakul meg egy ter
melőcsoport. s hogyan formálódnak 
e közben a dolgozó paraszt merőben 
új jellemvonásai.

Nem nehéz felfedezni, hogy a „Nyári 
zápor“-t inkább vérbeli elbeszélő írta, 
mint vérbeli drámaíró. A műfaj kér
dése azonban itt sem csupán formai 
■kérdés, hanem szervesen összefügg a 
valóság heLyes megértésével, a mű 
eszmei tartalmával. A „Nyári zápor" 
első felvonása megmutatta, hogy Sza
bói Pál tud drámái írni. S hogy az 
egész színmű mégsem fejlődött teljes
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drámává, azt nem a drámaírói ráter
mettség hiánya okozta, haimem az a 
tisztázatlanság, amely Rózsa Mihály 
jellegzetesen középparaszti ingadozá
sának és a termelőcsoport alakításá
nak viszonyában mutatkozik. Ez az 
a kérdés, amelyről még beszélnünk 
kell.

Szabó Pál a kis- és középparaszt 
helyzetének megoldásában látja a dol
gozó parasztság szocialista fejlődésé
nek döntő feltételét. Természetesen 
adott pillanatban ez a döntő féltéle!, 
s az is igaz, hogy Magyarországon 
most a d o t t  ez a pillanat, amikor a 
proletariátus szocialista forradalma 
győzött, s az ipari munkásság a sze- 
g é n y p a r a s z tsá gra iá m a sz k o d v a meg te - 
reintette a szocialista fejlődés alap
jait falun is. Szabó Pál tehát helye
sen értékeli a ‘középparaszt mai sze 
repét, de az írói ábrázolásban ennél 
szükségszerűen többre vállalkozott. 
Arra k e l l e t t  vállalkoznia, hogy törté
netileg híven feltárja a kistermelő 
paraszt szerepének fejlődését és meg
mutassa a,zt, ami nélkül ez a paraszti 
szerep képtelen lett volna a fejlődés 
re: a munkásosztály és a szegénypa
rasztság harcát, győzelmét. Szabó 
Pál csak a feladat első részét ol
dotta meg sikeresen, a második rész 
megoldásában sok bizonytalanságot 
árult el

S itt derül ki, mennyire nem egy
szerű műfaji kérdés a „Nyári zápor" 
drámaiisága. Ha Szabó Pál csupán a 
dráma formai feltételeinek akart volna 
eleget tenni, nem lett volna nehéz 
Rózsa Mihályból szabályszerű drá
mai hőst formálnia. De — igen he
lyesen — formai problémák helyett 
a valóságos élet kérdéseire akart fe
lelni, s ezért kellett minden iskolás 
szabály ellenére Rózsa Mihály sor
sát már az első felvonásban eldönte
nie. Hogy azután mégsem tudta a 
dráma valóságos magját igazi teljes
ségében kibontakoztatni, bőgj' nem 
tudott nagyvonalú, életteljes ábrázo
lást adni arról a Párt-vezette küzde
lemről, ameljr Rózsa Mihály sorsát



is eldönti' — ennek oka Szabó Pál 
esetében nem a drámaírói tehetetlen
ség, hanem a szemléleti tisztázatlan
ság, hiányosság a marxi-lenini-sztáli- 
ni tanítás megértésében és átélésében. 
Olyan hiányosság, amelyet az írói 
tehetség és ösztön nem pótolhat, csak 
még hangsúlyosabban figyelmeztet rá.

íme, .Szabó Pál szinte akarata elle
nére tette meg Rózsa Mihályt a 
„Nyári zápor“ főhősévé.

Az ingadozó középparaszt igen „ér
dekes“, rokonszenves, emberi jelen
ség. Az író semmiesetre sem vétke
zik akkor, ha mélységesen átérzi, 
megérti a középparaszt sorsát. De ha 
megértés címén a megoldást is fő
képpen ebből a középparaszti sorsból 
akarja kisajtolni, akkor két hibát is 
elkövet. Egyik hiba az, hogy a kö
zépparasztot így annak a mondabeli 
remetének a színvonalára süllyeszti, 
aki saját hajánál fogva akarta ki
emelni magát a kátyúból. A másik 
hiba az, hogy elhomályosítja a kö
zépparaszt megmentésének lényegét: 
a munkásosztály szocializmust építő 
harcát és munkáját.

Szabó Pál nyilvánvalóan nem 
akarja elkövetni ezeket a hibákat. De 
akkor sokkal nagyobb biztonsággal

kell meglátnia: abban a diadalmas 
drámai küzdelemben, amelynek so
rán a rózsamihályok is felszabadul
nak, nem Rózsa Mihály a főhős, ha
nem a párttitkár, a traktorista, vagy 
a kommunista szegény-paraszt. Min
denesetre az a főhős, aki a Pártot, 
másszóval azt az erőt képviseli, amely 
értelmet adott a középparaszt inga
dozásának és lehetővé tette számá
ra, hogy ingadozásából a szocializ
mus útjára lépjen.

Végül is Szabó Pál a „Nyári zápor“ 
megírásával lényegében úttörő mun
kát végzett. Darabjának hibáit termé
szetesen nem menti ez a körülmény, 
de rendkívül tanulságossá teszi. Van 
végre igazi írói alkotás, amely eré
nyeivel és hibáival együtt eleven pél
da és tanulság a további fejlődés 
számára. Hiányolhatjuk, miért nin
csenek már ilyen írói alkotások na
gyobb számban, de semmi okunk 
nincs arra, hogy a végre meglévő je
lentőségét lekicsinyeljük. A bíráló
nak tudnia kell, hogy a dolgozó pa
raszt szocialista fejlődésének igazi 
drámáját sem a kritikusok fogják 
megírni, hanem az olyan írók, mint 
Szabó Pál, — akik tanulnak a „Nyár' 
zápor“ hibáiból.

Erdei Sdndor
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VILLA A MELLÉKUTCÁBAN

Majakovszkijnak az a jelszava, 
hogy „Korunkban csak az a költő, az 
az író, aki valamit használ“ — nem
csak hogy nem veszített aktualitásából, 
hatásából és átütő erejéből a két év
tized, sőt több idő alatt, hanem foly
tatást és megerősítést kapott a szov
jet költők egész „pléiade“-jának 
megteremtésével. Ha végigtekintünk 
az irodalom területének legkülönbö
zőbb termékein, azt találjuk, hogy 
Majakovszkij jelszava legerősebben 
talán a szovjet d r a m a t u r g i a  műveire 
hatott.

A legélesebb ellentétben áll ez a 
jelszó azzal az irányvonallal, ame
lyet a nyugateurópai teoretikusok 
jelöltek ki a színház számára, akik a 
valóság ábrázolását a leghatározot
tabban elutasítják és valami „tiszta 
színházban“ valamiféle „irreális igaz
ságot“ akarnak megformálni. (Paul 
Blanchard — Charles Vildrac.)

Az. embernek fel kell tennie a kér
dést, miért jelenik meg Európa nyu
gati részében oly kevés színdarab, 
dráma, vagy szatíra, amely azt tűzné 
ki feladatául, hogy leleplezze a há
borús gyujtogatókat, felfedje régi 
bűntetteiket, pellengérre állítsa új 
terveiket, vagy felhasználja azt a 
gazdag anyagot, amelyet a kémek a 
vádlottak padján és a nyugati hatal
mak politikai vezetőinek és külön
böző generálisainak emlékiratai és 
háborús írásai nyújtanak. Az olyan 
darabok, mint Arthur Müller ameri
kai íróé: „Mindegyik fiam“, ritkaság, 
amely ugyan dícséretreméltó módon 
vádat emel, de nem mutat semmiféle 
megmentő kiutat. S ezenközben a 
miszticizmus és irracionalizmus 
minden fajtája, a diplomácia harci 
eszközeivel, az Észak-Atlanti szerző
déssel és Európa-Szövetséggel együtt, 
a hollywoodi szennyfilmek egész ára
datával támadásba megy át, hogy 
Európa nyugati részében az emberek 
millióinak öntudatát elhódítsa a né

pek közti megbékélés és a béke szel
leme elől.

S ezenközben a Szovjetúnióban az 
ország minden színpadán estéről es
tére olyan művek jelennek meg a 
lelkes hallgatók százezrei előtt, ame
lyek a békét és a népek közti megér
tést szolgálják, mint amilyenek — 
hogy csak néhányat említsünk — 
Szimonov „Orosz kérdés“-e, Túr test
vérek ,,Kuzmin ezredes“-e és az ukrán 
Vádim Szokko „Második Front“-ja. 
Ezek a sikerek nem véletlenül jön
nek létre, hanem azáltal, hogy íróik 
a z t  mondják ki, ami a mai törté
neti helyzetben szükséges és a saját 
népük számára épúgy, mint a világ 
számára — hasznos.

Ez a tíz képből álló színmű is, 
„Villa a mellékutcában“ — amely 
most kerül színre a mi Madách Szín
házunkban, a Majakovszkij-féle jel
szó szemszögéből íródott. A szerzők, 
a Túr testvérek a nézők figyelmét el
sősorban azokra az erőkre és körök
re akarják irányítani, amelyek arra 
használják fel magas posztjukat a 
követségi állásokban, hogy kémkedjer 
nek, békétlenséget és bizalmatlansá
got szítsanak országok és népek kö
zött, amelyek hidrogénbombával és 
Hirosima megismétlésével fenyege
tőznek s ezenkívül még meggazdago
dási lehetőségek után kutatnak saját 
zsebük számára.

Mi történik ebben a darabban ? 
Moszkva egyik forgalmas üzleti utcá
jának mellékutcájában csinos villa 
áll, az egyik nyugati imperialista 
nagyhatalom követségének székhelye. 
A kert vaskerítésének közelében kis 
tér van, amelyen gyermekek játsza
nak a homokban. A háború ideje 
alatt a villa kertje nem virággal volt 
beültetve, ahogyan egyébként szoká
sos, hanem paradicsommal és burgo
nyával és a járókelők, akiket útjuk 
erre vezetett, úgy mutogatták egymás
nak ezt az időszerű növényzetet, mint 
annak a megértésnek szép dokumen-

240



túrnál, amelyet a villa lakói, eme bi
zonyos nagyhatalom képviselői tanú
sítottak ezáltal a lakosság nehéz hely
zete iránt.

A darab első jelenetei azonban azon
nal megmutatják, hogy a szép, stílu
sos villa belseje, a kis tér a békésen 
játszadozó gyermekekkel olyan ese
mények színhelye, amelyek által ma
gasállású férfiak falakat vonnak a 
népek közé, miközben, amint mon
dani szokták: a hazugság és a népek 
uszításának szenét vetik „a történe
lem kemencéjébe“. Míg az Egyesült 
Nemzetekben az emberi jogokról és 
a népek békéjéről vitatkoznak, a kö
ve iségen hivatalnokoskodó, újságíró
nak álcázott őrnagy, akit a hírszol
gálat „az igazság régi lovagjának“ 
nevez, a háború szolgálatába szegő
dik.

A jelenetek anyaga nem költött és 
nem is eltúlzott. Nap mint nap sza
porodnak a dokumentumok és bizo
nyítékok, hogy egymással harcban 
álló államok erős kapitalista cégei 
barátságos öszeköttetésben állottak 
egymással, hogy azok, akiknek fel
derítő szolgálatot kellett volna vé
gezniük, bizalmas információkat cse
réltek ki. Hitler „Nemzetközi Szolgá
latának“ irattárát németek és ameri
kaiak közösen mentették meg annak
idején a Tempelhofi Mezőről.

A darab főcselekménye egy ilyen 
irattár köré összpontosul, amelynek 
eltűnése Németország nemzetiszoci- 
lista köreinek épúgy érdeke, mint az 
amerikai kormányzó köröknek. Ez 
az irattár egyszersmind szimbólum, 
amely egyként összefogja a múlt és a 
jövő háborús árulását és bűntetteit.

Az a jelenet, amelyben Kastanov 
szovjet őrnagy kihallgatja az irattár 
őrzőjét, Erna Curtiust, egy német 
náciügynöknőt, és Bormann csoport
vezetőnőjét, a darab legjobb jelene
tei közé tartozik. Hadd álljon itt 
néhány mondat ebből az érdekes je
lenetből, amelyben Lázár Mária na
gyon jó alakítást nyújt:

„Ebben az irattárban néhány száz-

ezer név van feljegyezve. Együtt egy 
titkos birodalmat alkotnak. Földrajzi 
határok nélkül. Ha kézenfognám önt 
és keresztülvezetném e birodalom ka
puin, minden lépésnél fantasztikus 
dolgokkal találkoznék. Legfrissebb 
„demokrata“ barátaink százait pil
lantaná meg, akik a mai a bírói asz- , 
falóknál ülnek, hogy ítélkezzenek az 
úgynevezett háborús bűnösök felett. 
Ez az irattár élő lelkesítő biztosítéka 
feltámadásuknak . . . “ ,

Ezt az erőteljes jelenetet még fe
lülmúlja az utolsó két kép jelenete,, 
amelyben a követség szolgálatában 
•álló Éva Grant hagy beszédben pel- 
lengérezi ki a külföldi újságírók előtt 
a „mellékutcabeli villa“ lakóinak sö
tét mesterkedéseit és a béke valódi 
barátainak oldalára áll. Még nagyobb 
hatást váltana ki azonban ez a jele
net egy érdemes művésznő (Tolnay 
Klári) szeretetrenjéltó tolmácsolásá
ban, ha Éva Grant belső fordulata 
nemcsak saját honfitársai bűneinek 
felismeréséből következnék, hanem a 
nagy szovjet nép valóságos életének 
megértéséből és tudomásulvételéből 
is, amely nép minden erejével arra 
törekszik, hogy tartós békét teremt
sen a föld minden népe között.

Csak üdvözöli lehet egy ilyen 
hasznos és értékes, a ma problémái
val foglalkozó darab színrehozatalát. 
Már maga az anyag gazdasága figye
lemre és gondolkodásra ösztönzi a 
nézőt, állásfoglalásra szólítja fel a 
háború és béke kérdésében; szemlé
letesen is megérteti vele a magyar 
kormány követelésének helyességét, 
hogy a külföldi követségek csökkent
sék személyzetük számát. Ezenkívül 
gondos előadásban gyönyörködhet, a 
magyar színházak egyik legtehetsége
sebb rendezője, Pártos munkájában, 
és kivétel nélkül jó színészi teljesít
ményekben, különösen a követségi 
alkalmazottak kalandor-figuráiban.

A Madách Színház új produkciója 
tartós sikert érdemel.

A békefrontot szolgálja.
Fogarusi Beláné
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FILM EPOSZ a  SZTÁLINGRÁDI CSATÁRÓL
A harcos alakja, ki fegyverrel ke

zében küzd hazájáért, az emberiség 
boldog szocialista jövőjéért, minden
kor megtisztelő helyet kapott a szov
jet emberek és a szovjet művészek 
szívében. A szocialista-realista szov
jet filmművészet alkotó erejének iő- 
lémája a Dicsőséges Szovjet Hadse

reg és győzhetetlen vezére, a 'bölcs 
Sztálin megörökítése.

A szovjet filmalkotók egész sora 
tűzte ki céljául, hogy emlékei állítson 
önfeláldozó küzdelmüknek. A Nagy 
Honvédő Háború drága szovjet vér
től öntözött Krónikájának lapjaiból 
különös fénnyel és szépséggel bonta
koznak ki a volgámenti erőd védői
nek hősies harcai.

Minél távolabb kerülünk a sztá
lingrádi csata véres eseményeitől, an
nál tisztábban és világosabban ismer
hető fel annak világtörténelmi jelen
tősége, annál kétségbevonhatatlanab- 
hul tűnik ki belőle Sztálin hadvezéri 
géniuszának utolérhejetlensége, annál 
ragyogóbb színekben bontakozik ki 
előttünk a Sztálin városánál végbe
vitt hőstett nagysága.

Számos szovjet filmalkotó dolgo
zott ezen a témán, kiváló filmekkel 
ajándékozva meg az emberiséget. Az 
„Eskü“, a „Döntő fordulat“, a „Har
madik csapás“ mind azt a célt tűzték 
ki maguk elé, hogy megörökítsék a 
Dicsőség Krónikájába vérrel írt ese
ményeket, feltárják Sztálin páratlan 
haditudományának lényegét, képet 
adjanak a szovjet emberek példátlan 
bátorságáról, vezérükbe vetett határ
talan . hitéről, a világproletáriátus 
iránt érzett végtelen önfeláldozásban 
megnyilvánuló szeretetéről.

Magát a történelmi eseményt a 
legtisztább históriai valóságában a 
„Sztálingrádi csata“ c. kétrészes film
eposz mutatja be. Petrov rendező 
Virta forgatókönyve alapján művé
szien hű képet ad nekünk a harc 
mesteri irányítójáról, Sztálinról, a 
hadsereg parancsnokáról, a tisztekről 
és névtelen szovjet katonákról egy
aránt.

Engels már a maga korában előre 
látta, hogy a szocialista társadalom 
hadserege félelmetes erő felett fog 
rendelkezni. Katonái erősebbek, 
ügyesebbek, értelmesebbek lesznek 
majd, mint amilyeneket a jelenkori 
társadalom adhat-“' A harcosoknak 
ezek az új tulajdonságai a maguk 
ragyogó történelmi valóságában 
bontakoznak ki előttünk a film so
rán, bebizonyítva, hogy a Szovjet- 
únió minden téren valóra váltotta a 
tudományos szocializmus megalapo
zóinak elméletét.

A film hatalmas értékei közül ta
lán a legelső a kompozíció művészi 
ereje, amely félreérthe/tellenül tárja 
elénk, hogy a szovjet erők véres 
harca az emberiség békéjéért folyt. 
Sztálin mindenegyes szava, a Szovjet 
Hadsereg minden erőfeszítése arra 
mutat, hogy amíg a náci hódítók a 
féktelen hódításai láztól hajtva ro
hannak szörnyű vesztük felé, addig a 
szovjet emberek egyetlen percig sem 
tévesztik szem elől, hogy a harc 
célja a béke. Béke és az építő munka 
lehetősége minden ember azámára. 
Ezért érezzük végig a szovjet erőfeszí
tések nyomán, hogy igazságos há
ború tanúi vagyunk. Ez húzza alá 
dramaturgiailag is az eseményeket, 
mert megértjük a vezér és harcosai-
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nak győzelembe vetett végtelen hitét, 
hiszen az igazságos háború feltétlen 
diadalra vezet és szétzúzza a rabszol
gatartók szörnyű hatalmát.

A pergő képek nyomában megis
merjük a sztálini hadvezetést. Egy
szerre ismerjük meg Sztálint, a had
vezért, Sztálint, a politikust, Sztálint 
a bolsevikok vezetőjét és Sztálint, az 
embert, az egyszerű, közvetlen jóba
rátot, aki a legvéresebb harcok alatt 
is talál időt, hogy fegyvertársaival 
elbeszélgessen.

Milyen Sztálin? Bölcs, tapasztalt. 
Páratlan marxista-leninista tudása, a 
világon egyedülálló lángesze győz
hetetlenné teszi. Biztos kézzel irá
nyítja a háború sorsát. Szava a leg
nagyobb megpróbáltatások idején is 
bizakodva csendül. Megbecsüli és 
szereti munkatársait. Végtelen megér
téssel fordul a harcoló és dolgozó 
nép milliói felé. Az ellenséggel szem
ben soha sem tétovázik. Rikácsolhat 
távoli hadiszállásán a nácik őrjöngő 
„Führerje“. Sztálin szeme túllát rajta. 
Tudja jól, hogy küzdelmét nemcsak 
ellene viseli, hanem azok ellen is, 
akik a dollár szabadságtipró hatal
mával hizlalták erőssé a náci feneva
dat és azoktól várják, hogy legyőz
zék gonosz hatalmuk legfőbb ellen
ségét, az elnyomott népek remény
ségét: a megvalósult szocializmus or
szágát. A film folyamán kockáról-koc- 
kára bontakozik ki előttünk Sztálin 
haditudományának fölénye, a ' náci 
kalandor-hadvezetés felett. Sztálin 
hatalmas alakja tölti el a nézőket az 
egész film alatt. A film alkotóinak 
érdeme, hogy a valósághoz híven 
mindenki érzi, mint magaslik ki fej
jel mindenek fölé.

Az imperialista világpolitika bo
szorkánykonyhájába is betekintést 
ad a film. Néhány perces szerepel
tetése alatt, döbbenetes erővel tárja 
elénk a tőkés társadalom vezérko- 
lomposának, Churchillnek aljas ciniz
musát, gonoszságát. Két világ talál
kozik egy asztalnál. A szabad embe
rek és a rabszolgatartók világa. 
Sunyi képmutatással lesi Churchill,

hogyan reagál Sztálin arra a beje
lentésére, hogy a szövetségesek — 
megszegve ünnepélyes ígéreteiket — 
nem nyitnak második arcvonalat — 
és így lehetővé teszik a náciknak, 
hogy minden erejükkel a Szovjet el
len forduljanak. De felejthetetlen a 
nyugalom, amivel Sztálin fogadja 
szavait, aki igazságos harca, népe 
erejébe vetett hitével nyugodtan vál
lalja a harc folytatását, szilárd sza
vakkal hárítva a felelősséget az impe
rialistákra, a miattuk kiömlő hatal
mas, felesleges véráldozatért.

És Roosevelt. Talán soha ilyen vi
lágosan nem láthattuk még a nagy 
amerikai államférfiú reménytelen 
helyzetét. Népétől elzárva, magánosán 
ül dolgozószobájában a tőke főváro
sában. Tudja jól, hogy az amerikai ha
lálgyárosok, nagytőkések és bérenceik 
lehetetlenné teszik, hogy meggyőződé
séhez híven segítséget nyújthasson a 
szovjet nép hősi küzdelméhez. Senki 
sem figyel rá megfizetett környeze
tében és hiába hangoztatja: —
. . . .  aki niiközöttünk és Oroszország 
között ellentétet szít, nagy csapást 
mér a világbékére.

Élesen rávilágít a film a nagy küz
delemben részvevő hadseregek külön
bözőségére is. A náci hadsereg esze
veszett Führerjétől való félelmében 
és a rablás vágyától hajtva rohan 
végzetes ámokfutása útján. A Führer, 
a tisztek és a katonák között tátongó 
szakadék van. A tábornok ijedten 
görnyed a dühöngő, hisztériás „Füh
rer“ előtt, a tiszt alázatosan követi 
parancsnokait s közben gyűlölködve 
lesi, azok balsorsát. A legénység — 
elkapatva az eddigi könnyű győzel
mektől, most rettegve áll szemben a 
szovjet katonák megingathatatlan ere
jével —- és csak rabszolgatartói ke
gyetlensége, a főbelövéstől való fé
lelme viszi rohamra. Az egész had
sereg bomló, zilált. A vezetők csak 
rablásban és kegyetlenkedésben já r
nak az élen, lelketlen vakfegyelmet 
tartva. Ilyennek m utatja a film a ná
ci hadigépezetet. És ilyen is volt va
lóban, hisz az imperialista-fasiszta
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rendszer kongó, széthulló ellent
mondásait képviselte.

De láthatjuk azt az erőt, azt a 
Hadsereget, amelyet a szocialista 
morál, az új erkölcsi elvek és esz
mék, amelyeket Lenin és Sztálin párt
ja növelt nagyra bennük, határoznak 
meg. A szovjet harcosok a szocialista 
társadalom legszebb jellemvonásait 
viselik. Legfőbb parancsnokuk, Sztá
lin, megbecsüléssel hallgatja meg 
munkatársait. Helyes kezdeményezé
seiket szeretettel karolja fel. Ezeket 
igazi bajtársi kapcsolat fűzi beosztott 
tisztjeikhez. A legénység pedig kom
munista öntudaton, szocialista hazafi- 
ságon alapuló vasfegyelemmel harcol 
vezetésük mellett. Parancsnokok, tisz
tek, közkatonák között a határvonal 
elmosódik. A szovjet tiszt jellemében 
nincs is olyan vonás, amely a közka
tona jellemétől lényegében külön
bözne. Nem is beszélhetünk másról, 
mint a mesterségbeli tudás, a katonai 
tudományok magasabb ismerete szín
vonalkülönbségéről. S mindez a 
Szovjet Hadseregnek abból a sajátos
ságából fakad, hogy ebben a köte
lékben a nép érdekein kívül nem 
ismernek semilyen más érdeket. Szo
ros egységben, igazi bajtársiasságban 
harcolnak a közös célért. Egyformán 
emlékezetes marad a filmből Sztálin 
mindenek felett álló hatalmas alakja 
mögött, az égő folyón átkelő Rogyin- 
cev gárdavezérőrnagy példás helytál
lása és Pavlov őrmester felejthetetlen 
alakja, aki diadalmasan kiáltja az égő 
romváros falai között: — Én, Pavlov 
őrmestet visszafoglaltam egy szovjet 
házat!

Világosan megértjük hősiességük 
forrásait, amely nem egyszerű fel
lángolás, nem is vak fanatizmus, ha
nem a kommunizmust építő ember

tudatos és célratörő cselekedete. 
Olyan emberré, aki tudja, miért h a r
col.

A hatalmas filmalkotás — mint 
számtalan szovjet filmremek —  is. 
bizonyítja, hogy a szovjet filmművé
szek megtalálták a helyes utat, ami
kor szakítottak a . nyugati filmgyártás 
avult szabályaival, s úgy alkalmaz
zák a formát, hogy az a legkifeje
zőbben támassza alá a tartalmat. A 
„Sztálingrádi csata“ is ezekhez a fil
mekhez tartozik. Néha öt-tíz percen 
keresztül ugyanazon a helyen, hosz- 
szú dialógokon keresztül gördül a 
cselekmény és mégis végtelenül le
bilincselő és izgalmas, hiszen a' benne 
rejlő tartalom az, ami leköti és fel
fokozza érdeklődésünket.

A „Sztálingrádi csata“ alkotói fara
gott márványnál, festett képnél éke
sebb, méltóbb emléket állítottak a 
sztálingrádi hősöknek, akik 240 állig 
felfegyverzett náci hadosztály ellen 
győztek. Méltó emléket annak a csa
tának, amely után 147.200 elesett né
met katonát és tisztet, 46.000 szovjet 
katonát és tisztet számoltak össze és 
temettek el, a csatának, amely a né
met fasiszta hadsereg alkonya volt, 
hisz utána magáhoztérni többé nem 
tudott, hanem végleg megsemmisült 
a sztálini csapások alatt.

A film legnagyobb művészi érdeme 
azonban az, hogy közvetlen köze
liinkbe hozza mindannyiunk példa
képét, a nagy Sztálint. Élő és hiteles 
képet formál számunkra a Szovjet- 
únió és az egész haladó emberiség 
szeretett bölcs vezéréről, a Nagy 
Honvédő Háború győzelmének láng
eszű megszervezőjéről, a kommuniz
mus kivívásáért harcoló viiágproler 
tariátus minden győzelmének és vég
leges diadalának megteremtőjéről.

Vécseg György
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LUDAS MATYI
Nagy tisztességet és nagy felelős

séget jelent ma filmet készíteni. A 
film mint a „legtömegszerübb“ és 
„számunkra a legfontosabb művé
szet“ a békéért vívott harcunkban, az 
első tűzvonalba állított fegyverünk s 
így egy-egy sikerült alkotás nemcsak 
művészeti eredmény, de népünk egy- 
egy nyert csatája is. Nemcsak a ma
gyar népé, de a béketábor valamennyi 
népéé. Büszkék vagyunk rá, hogy .a 
néphez hű filmművészeink ezúttal 
megállották a helyüket és a magyar 
nép a Ludas Matyival újabb filmmel 
gazdagította az ideológiai frontnak azt 
a szakaszát, amelynek első sorában 
példaképeink, a szovjet filmek ha
ladnak. A Ludas Matyi komoly lépés
sel vitte előre a magyar filmművésze
tet is a szocialista realizmus útján, és 
olyan művészi eredményeket ért el, 
amelyek fontos tanulságul szolgálnak 
filmgyártásunk jövőbeli fejlődése 
szempontjából.

A film forgatókönyvét Fazekas Mi
hály vidám verses elbeszélése nyo
mán Szinetár György írta. Az átdol
gozás kitűnően sikerült, alapjául 
szolgált a film elkészítésének és 
nyugodtan mondhatjuk, példát adott 
arra, hogyan kell a jövőben film
íróinknak a magyar irodalom klasz- 
szikus hagyományaihoz nyúlni.

Érdemes összehasonlítáni az ennek 
a forgatókönyvnek alapján megvaló
sított átdolgozást azokkal, amelyek
kel Fazekas műve megjelenése óta 
különféle írók kísérleteztek. Egyet
len dramatizálás sem akad, amely 
ne hamisítaná meg többé-kevésbbé 
Fazekas demokratikus szellemű re
mekművét.

A film az első, amely hűen adja 
vissza Fazekas igazi elgondolását. 
Ezt úgy éri el, hogy figyelmen kívül 
hagyja az eredeti elbeszélés befejező 
sorait, amelyek Döbrögi megtéréséről 
adnak számot, nem oldja fel az el
lentéteket, ellenkezőleg, kiélezi azo
kat. Fazekas nem sajnálta a megbün
tetett Döbrögit, ezt írja „ott Matyi

s z á n a k o z á s  n é l k ü l  megverte utol- 
szor“. A film — nagyon helyesen — 
az eredeti mű szelleméhez ragaszko
dik és nem a betűjéhez, és bátran te
kint el olyan elemek felhasználásától, 
amely szemmelláthatólag a kor kény
szere folytán került a  műbe.

Ez az álhűség Fazekashoz nemcsak 
a dramatizálások mondanivalóját ha
misította meg, de lehetetlen drama
turgiai feladat elé is állította az író
kat. Beleilleszteni a drámába három 
egymáshoz hasonló verést, úgy, hogy 
Döbrögi közben ne változzon meg, 
vagy éppen megjavuljon, képtelenség.

A film írója és rendezői ezt a dra
maturgiai problémát, ami egyben a 
mondanivaló kérdése is, úgy oldják 
meg, hogy ragaszkodnak Fazekas 
forradalmi szemléletéhez, Döbrögit 
nem igyekeznek megjavítani, ellenke
zőleg, egyre ellenszenvesebbé és ve
szettebbé formálják. Ahogy a való
ságban is tapasztaljuk, az ellenség a 
vereség hatására, nem szelídebb, de 
egyre dühödtebb lesz, egyre vérszom
jasabban támad a győztes népre. 
Mindezt kiegészítik azzal, hogy Döb
rögi háromszori megveretését nem 
mint Matyi személyes bosszúját ábrá
zolják, Matyi sérelmét összekötik a 
földesúrnak a nép ellem elkövetett egyéb 
gaztetteivel. A második visszaverést 
követő jelenetek, Pirosnak és Matyi 
anyjának a meghurcolása, a jobbágy 
tehenének önkényes elkobzása, az 
inassal való zsugori bánásmód stb. 
fokozzák Döbrögi iránti gyűlöletün
ket és azt érik el, hogy Matyi har
madszor már a nép sérelmeit torolja 
meg. Ezzel teljesebb képet kapunk a 
valóságról, nem Matyi és Döbrögi 
párviadalát látjuk, hanem annak a 
harcnak három csatáját, amelyet a 
nép vívott és amely ma is tart a mi 
részvételünkkel.

Döbröginek ez az ábrázolása -nem
csak a dramaturgiai problémát ol
dotta meg, de gazdagította a film 
eszmei mondanivalóját is. Arra ta 
nít, hogy az ellenség a rámért csapá-
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sok alatt nem veszti el veszedelmes- 
ségét. nem javul meg, ellenkezőleg, 
egyre kegyetlenebbé és ravaszabbá 
válik.

Nem kevésbbé sikerültek azok a 
részletek is, amelyek kiegészítik Fa
zekas kisebbterjedelmű elbeszélését. 
Ki kell emelnünk, hogy ez a kiegészí
tés nem szorítkozik az eredeti mese 
egyszerű körítésére. - A film alkotói 
Fazekas társszerzőivé váltak és bő
ven gazdagították a mű eszmei mon
danivalóját is. A színészekkel és a 
debreceni tudóssal azt a szeretetet és 
emberséget mutatják be, amely a mű
vészet és a tudomány embereit min
dig is összekötötte a néppel. Nyeg- 
riczky figurájában az ellenségnek 
egy sokkal tudatosabb és veszélyesebb 
fajtáját állítják oda Döbrögi mellé. 
Pamela kisasszony alakja kitűnően 
gúnyolja ki a kozmopoliták külföld- 
majmolását. Az, hogy éppen ennek a 
fonnyadt, ellenszenves vénkisasz- 
szonynak a szájába adják a francia 
f orradalm at gyalázó mondatokat, 
még nevetségesebb teszi azokat, akik 
félnek a forradalmi változásoktól.

A jobbágykörnyezet ábrázolása reá
lis. A film alkotói rtem tévednek a 
történelem utólagos kijavításának út
jára, helyesen m utatják be a magyar 
viszonyok elmaradottságát, amely eb
ben az időben még nem tudta a nép
ben felgyűlt keserűséget tudatos el
lenállássá fejleszteni. Hűek Fazekas
hoz, aki szerint: „A lepocsékolt nép 
dühös indulatja kanóccal adta jelét 
olykor bosszújának, de oroszlán szíve 
kevésnek volt. mint Matyi, visszapo
fozza, ami goromba csapást vett a 
zabolátlan erőtől.“

Kitűnő a film befejezése, amely 
nem zárja le a mesét, ellenkezőleg, 
két helyen is (a vármegyeházán és 
Matyi írásában: „itt járt Ludas Matyi 
s akármikor visszajön, ha kell“) utal 
arra, hogy Matyi harca nem zárult le 
a harmadik visszaveréssel. Azzal 
hagyjuk ott a nézőteret, hogy bár mi 
is megvertük az ellenséget, nem is 
egyszer és nem is háromszor, Matyi 
botjára, erős fegyvereinkre továbbra

is szükség van, hiszen a harc tovább 
folyik a mai Döbrögiek, a kulákok és 
a washingtoni, belgrádi döbrögiek 
ellen. De Ludas Matyi vidám moso
lya a film utolsó képében azt is 
mondja, bízhatunk fegyvereinkben, 
bízhatunk a jövőben. A kiharcolt 
szabadságot többé soha senki el nem 
veheti tőlünk. Ahogy Matyinak, az 
igazságunkhoz nekünk is megvannak 
a fegyvereink. A film optimista befe
jezése a nép törhetetlen bizalmát fe
jezi ki és a mi önbizalmunkat is, 
akik látjuk kirajzolódni ragyogó jö 
vőnket.

Nádasdi Kálmán és Ranódy László 
rendezői munkája sikerrel használta 
tel a mű mondanivalóját maradékta 
lanul kifejező művészi eszközöket.

Nagy érdeme a rendezőknek, hogy 
a szereposztásban mertek fiatalokkal 
is kísérletezni. Ez a színészváltozás 
alapvetően járult hozzá a film sike
réhez. Soós Imre és Horváth Teri ki
tűnő alakítása arra a kimeríthetetlen 
tartalékra utal, amely művészi tehet
ségben népünkben ott van és ame
lyet a régi elnyomás alól a felszaba
dulás és Pártunk helyes kultúrpoli
tikája hozott felszínre.

A színészek nagy munkája nagy
mértékben járult hozzá a film mon
danivalójának világos kifejezéséhez. 
Különösen áll ez a Ludas Matyit ala
kító Soós Irattéré. Soósnak sikerült 
kifejezni Matyi figurájában azokat a 
legértékesebb vonásokat, amelyek né
pünkben mindig is megvoltak, de 
amelyek csak a felszabadulás után 
bontakozhattak ki teljes szépségük 
ben. Világosan ábrázolja Matyi 
szeretetét az igazság, a nép iránt, 
izzó gyűlöletét az urak és mindenféle 
igazságtalanság ellen. Egy-egy kifa- 
kadása (pl. amikor Pirost szolgálni 
viszik) megrázóan fejezi ki keserű
ségét és a benne feszülő indulatokat. 
Matyi megbotoztatásának jelenete a 
film legkiemelkedőbb részlete. Nincs 
olyan néző, akit ne fogna meg, ne 
ragadna magával Soós játéka. Így ki
fejezni azt a belső átalakulást, ami
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Matyiban végbemegy a földesúr ön
kényeskedésére és amelyet Soós ma
gasrendű színészi eszközökkel rajzol 
meg, csak az tudja, aki maga is szen
vedett az igazságtalanságtól, aki 
maga is gyűlöli az osztályellenséget. 
A botozás elején Matyi csak azt tud
ja, bárhogy is fáj az ütés, sírni nem 
szabad. Ne nevessenek az urak Lu
das Matyin. Fájdalmában öklét ha
rapja, de a könnye nem csordul ki. Ez 
a büszkesége a verés közepén, ami
kor megpillantja Döbrögit, lángoló 
gyűlölettel párosul. Már nem is érzi 
a botütéseket, csak Döbrögit látja 
maga előtt és egész életére szóló 
harcra szánja el magát, Döbrögi és 
valamennyi elnyomó ellen. Matyi leg
szebb vonásai közé tartozik az a 
tudásszomj és érdeklődés a világ dol
gai iránt, amelyet Soós nem keve
sebb sikerrel formál meg. Egyik leg
kiemelkedőbb jelenete a filmnék, 
ahol Matyi ébredő öntudatát látjuk 
kibontakozni öreganyjával való be
szélgetése során. A debreceni pro
fesszorral való jelenete a tudás örö
mét, a könyv és a tudomány iránti 
szeretetét ábrázolja. Ötletesen fejezi 
ki Soós Matyi leleményességét és bá
torságát a harcban.

A sok jó alakítás közül ki kell 
emelni a Pirost alakító fiatal Hor
váth Terit, aki játékának egyszerűsé
gével,, őszinteségével, szenVedélyes- 
ségével világosan állítja elénk Piros 
szerelmét. Piros még öntudatlan, nem 
látja Matyi nagy céljait, félti őt a 
Döbrögi elleni támadástól. De ami
kor látja Matyi hajhatatlanságát, vele 
tart. Ha veszélyben forog, harcol 
érte, vállal minden kockázatot. Piros 
az a lány, aki már gyűlöli az ellen
séget, ha vezetik, harcol is ellenük, 
de hogy mit kellene tennie, azt még 
nem tudja. Piros néhány jelenete a 
film kiemelkedő értéke.

Görbe János jól formálja meg azt 
a hajdút, akinek a szolgaság sem 
törte meg a gerincét. Pirossal való je
lenetén kívül megragad szenvedélyes 
játéka, ahogy az uraknak támad Pi

ros vallatásánál. Ebben a kitörésben 
Piros iránti szerelmén kívül benne 
van az a gyűlölet is az urak ellen, 
amely Matyihoz kapcsolja őt.

Más filmektől eltérően a Ludas 
Matyiban a népi alakok is hitelesek. 
Pártos Erzsi, Bihari József, Makláry 
János, Molnár Tibor egy-egy rövid 
jelenetükben is érzékeltetni tudják a 
jobbágyok életét. Egyszerű játékuk 
példája annak, hogyan lehet népies- 
kedés nélkül parasztot ábrázolni. Fe
lejthetetlen Bihari néhány szava a 
film elején, ahol Debrecenben tanuló 
fiáról beszél. A halászok tanyáján 
elmondott szavaiba sikerült összesű
rítenie az elnyomott jobbágyok min
den lázadozó, tétovázó indulatát.

Színjátszásunk egyik legkimagas
lóbb mestere, Somlay Artúr a debre
ceni tudós professzor szerepében arra 
ad példát, hogyan lehet kis szerep
ből emlékezetes alakítást formálni a 
legegyszerűbb művészi eszközökkel. 
Alakításában a tudomány emberének 
szeretetét fejezi ki Matyi és a nép 
iránt.

Az ellenséget játszó színészek ki
tűnő munkát végeztek. Döbrögi figu
rája, nevetségessége ellenére, végig 
ellenszenves és gyűlöletes. Döbrögi 
lányát, Gyöngyit, Ruttkay Éva játsz- 
sza. Helyesen domborítja ki a figura 
korlátoltsága, butasága, csöpögő szen- 
timentalizmusa mellett az úri kis
asszony gőgösségét és kegyetlenségét. 
Alakja nem süllyed el az öncélú ne
vetségességbe, végig ellenség marad. 
Bozóky István Nyegriczky figurájá
ban kitűnően leplezi el az uralkodó 
elnyomók pénzéhségét és embertelen
ségét, akik mindent, a szerelmet is, 
csak eszközként használják fel gaz
dagságuk gyarapítására.

Paméla francia nevelőnő szerepét 
Kiss Manyi alakítja. Ezt a kiváló te
hetségű művészt a régi rendszer li- 
monádé-op'erettek szubrett-szerepeire 
kárhoztatta. Kiss Manyi Ludas Ma- 
tyi-beli alakítása arra a hallatlan 
fejlődési lehetőségre bizonyíték, ame
lyet színészeink előtt a felszabadulás
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■megnyitott. Kiss Manyi ezt a felada
tát komoly művészi eszközökkel old
ja meg. Nagy érdeme, hogy bár a fi
gura és a helyzetek kínálták az ön
célú ötleteket, egyszerű tudott ma
radni. Még ott sem tévedt túlzásokba, 
ahol erre lehetőség nyílott volna (pl. 
az éjjeli örtállás Döbrögiékkel). Kiss 
Manyi ki tudta fejezni Paméla nevet
ségessége mellett ellenségvoltát is. 
Döbrögi udvari ispánját Szakács 
Miklós formálja meg. Kegyetlen, un
dorító alakot mutat be, aki lefelé el
lenséges, urai felé gerinctelen és 
talpnyaló. Nagyon jól oldja meg 
feladatát abban a jelenetben, ahol 
felismeri az álruhás Ludas Matyit. 
Misoga László, akit a régi rendszer 
mint kabarészínészt könyvelt el, rö
vid szerepében komoly színészi mun
kát végzett és az általa megformált 
inas egyike a film legjobban meg
rajzolt epizódfiguráinak.

Külön kell foglalkoznunk a film 
zenéjével. Szabó Ferenc zenéje vilá
gos, közérthető, a népzenéből táplál
kozik, megérdemelten vívta ki a 
közönség elismerését. Nagy szerepe 
van abban, hogy a film megőrizte 

■egységes hangulatát, vidám mesesze

rűségét. Kiemelkedik Matyi megboto- 
zásának aláfestő zenéje. Nyegriczky 
és Gyöngyi kertbeíi sétáját úgy festi 
alá, hogy az maga is utal a jelenet 
nevetséges voltára.

Hegyi Barna operatőr munkáját 
dicséri, hogy a film nem válik a szí
nekben való gyönyörködéssé és a 
színek nem terelik el figyelmünket a 
képek mondanivalójáról. Az opera
tőri munka, egy-két öncélú ötletet ki
véve (pl. Döbrögit, amikor az első 
verés után a favágók fejszére fek
tetve elszállítják, minden különösebb 
indok nélkül alulról fényképezi), 
segíti a filmet a mondanivaló kifej
tésében.

Mindent összevéve elmondhatjuk, a 
Ludas Matyi a Talpalatnyi föld mel
lett filmművészetünk legjelentősebb 
alkotása. Határozott politikai mon
danivalója, derűs optimizmusa, köz
érthető nyelve teszi azzá. A magyar 
dolgozók hálásak művészeinknek 
ezért a filmért, mert ezek a műalko
tások szebbé teszik életüket, és új 
győzelmekre lelkesítik őket a munka 
frontján. Bízunk benne, hogy a ma
gyar film ezen az úton fog tovább 
haladni.

Kovács András
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MÁJUS i.

i.

Május elseje hatvan éves. Hatvan évvel ezelőtt, 1890. május elsején 
ünnepelt először együtt a világ forradalmi proletariátusa. És hatvan év 
óta minden esztendőben, a változó viszonyoknak megfelelő, változó mó
don, május elsején a nemzetközi proletárszolidaritás és a szocialista tár
sadalmi rend mellett tesz hitet a világ munkássága.

Május elseje a munkásosztály ünnepe. A munkásosztályé, mely a 
kapitalizmus szülötte, de egyben sírásója is, a munkásosztályé, melynek 
történelmi hivatása megdönteni a régi kizsákmányoló társadalmat és 
helyébe felépíteni az újat, a szocializmust.

„Minden osztálynak — mondotta 1912-ben Sztálin — megvannak a 
maga szeretett ünnepei. A nemesség bevezette a maga ünnepeit és azo
kon hirdetik a „jogot“ a parasztok kifosztására. A burzsoáziának meg
vannak az ünnepei és azokon ,,igazolják“ a „jogot“ a munkásság kizsák
mányolására. Vannak ünnepei a pópáknak is és azokon magasztalják a 
fennálló rendet, amelyben a dolgozók nyomorban pusztulnak el, míg a 
naplopók belefulladnak a bőségbe.

Kell, hogy legyen saját ünnepe a munkásoknak is és ezen hirdetniük 
kell: általános munkakötelesség, általános szabadság, általános egyenlő
sége minden embernek. Ez az ünnep — Május elsejének ünnepel —

így döntöttek a munkások még 1889-ben.“
Május elseje nemzetközi ünnep. Jelentőségét éppen az adja meg, 

hogy a munkásosztály nemzetközi összetartását demonstrálja, hogy a 
tőke világot átfogó elnyomó rendszerével szembeállítja a munkásosztály 
világot átfogó harcát e rendszer megdöntéséért. Ezért mondja ki a II. 
Internacionále 1889-es párizsi alakuló kongresszusának határozata:

„Valamennyi ország munkásai ugyanegy napon egyöntetű tüntetést 
rendezzenek m indenütt. . .“

És végül, de nem utolsó sorban, május elseje harci ünnep. Célja, 
rendeltetése, feladata az, hogy megmutassa az uralkodó, az elnyomó, a 
kizsákmányoló osztályoknak a munkásosztály elszánt akaratát, harci 
készségét, hogy felvonulási próba, seregszemle, hadgyakorlat legyen a 
tőke elleni végső küzdelem előtt. Ezért írta Lenin már 1904-ben:

„Munkás elvtársik! Beköszönt május elsejének napja, amikor min
den ország munkásai öntudatos életre való ébredésüket ünnepük; ünnep
ük egyesülésüket minden erőszak és *iz embernek ember által történő 
mindenfajta elnyomása elleni harcban, a dolgozók millióinak az éhségtől, 
a nyomortól és megalázkodástól való megszabadulásáért folytatott har
cában. Ebben a harcban két világ áll egymással szemben: a tőke és a 
munka világa, a kizsákmányolás, a rabság világa, a testvériség és a sza
badság világa . . .

A világ munkásai a munkának a bérrabszolgaságtól, a nyomortól és 
a szükségtől való felszabadításért küzdenek .. .“

Május elseje ezt a hármas jellegét megtartotta hatvan éven keresz
tül. Munkásünnep, nemzetközi ünnep és harci ünnep, harcos sorakozó 
volt és maradt. A nemzetközi munkásmozgalom opportunista árulói e 
hat évtized alatt mindent elkövettek, hogy meghamisítsák, igaz valójából 
kiforgassák május elsejét. Mindenekelőtt május elseje harcos jellegét
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igyekeztek kiküszöbölni. Május elseje lényegéhez tartozik, harcos jelle
gét adja éppen az, hogy a munkások a tőkés országokban, a tőkések 
megkérdezése nélkül, leteszik május elsején a szerszámot, megállítják a 
gépeket — sztrájkolnak. A munkásosztály erejének, elszántságának ez a 
nagyszerű megnyilvánulása rettegést okoz a tőkéseknél és ennélfogva 
természetesen kellemetlen a tőkések hűséges lakájai, a jobboldali szociál
demokraták számára. Ezért először Németországban, majd mindenütt, 
ahol a munkásosztály vezetése az opportunisták kezébe csúszott át, ki
mondták, hogy május elseje megünneplését — átteszik május első vasár
napjára! így akarták kiherélni május elsejét, így változtatták át a harci 
ünnepet majálissá!

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme Oroszországban, 
alapvetően megváltoztatta május elseje ünnepének jelentőségét is. Míg 
addig a világ munkásai május elsején egy reménybeli jövő társadalomért 
harcoltak az egész világon uralkodó kapitalista rendszer ellen, 1917. 
novemberétől kezdve május elseje a világ egvhatodán már győzedelmes
kedő, a kapitalizmus világuralmát már megbontó proletariátus ünnepe. 
Ebben az értelemben mondotta Lenin 1919. május elsején a moszkvai 
Vörös-téren:

,,A proletárnap ünneplésének képe nemcsak minálunk változott meg. 
Az egész világon a munkások az imperializmus elleni harc útjára léptek 
A felszabadult munkásosztály győzelmesen, szabadon és nyíltan ünnepli 
napját, nemcsak Szovjetoroszországban, hanem Szovjetmagyarországon 
és Szovjetbajorországban is. Ma meggyőződéssel mondhatjuk, hogy nem
csak vörös Moszkvában, vörös Petrográdon és Budapesten, de minden 
nagy proletárközpontban a munkások, akik az utcára nem sétálni, hanem 
erejük demonstrálására vonulnak ki, a szovjet hatalom jelentőségéről 
és a proletariátus közeli győzelméről beszélnek.“

A Kommunista Internacionálé, közvetlenül megalakulása után, az 
1919-es május elsejei felhívásban kimondotta:

,,A Kommunista Internacionálé kezébe veszi május elseje nemzetközi 
megünneplésének szervezését.“

És ettől kezdve május elseje nemcsak a nemzetközi tőke, hanem az 
azt kiszolgáló szociáldemokratizmus elleni harc nagyszerű seregszemléje 
is volt világszerte. Ha 1920. május elsején az ünnepségen mondott beszé
déért az osztrák szociáldemokrácia letartóztatta Rákosi Mátyást, ha 
1929. május elsején a berlini szociáldemokrata rendőrfőnök, Zörgiebel 
ágyúkkal lövetett a sztrájkoló munkásokba, vagy ha a második világ
háború után az angol ,,m unkáspártéi kormány évről-évre betiltja a május 
elsejei tüntetést, úgy mindez csak újabb és újabb bizonyítéka a .szociál
demokratizmus osztályárulásának.

Ezzel a nyílt osztályárulással szemben lépett és lép fel évről-évre 
május elsején a világ forradalmi munkássága, a kommunisták vezetése 
alatt a Szovjetúnió melletti lelkes tüntetés, a nemzetközi összefogás, az 
opportunista árulás leleplezése harcos ünnepévé téve május elsejét.

2 .

Magyarországon május elseje megünneplésének hatvan évét három 
történelmi szakaszra oszthatjuk. Az első szakasz az 1890-től a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalomig eltelt idő. Ezalatt az idő alatt Magyar- 
országon is — épúgy, mint nyugaton —- végbement május elsejének har
cos ünnepből majálissá való átváltoztatása a szociáldemokrácia oppor
tunista vezetői részéről.
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Az első május elsejéből a magyar munkásság derekasan kivette a 
részét. 1890. május elsején, soha addig nem látott tömegben, hatvanezer 
munkás gyűlt össze ,,az Aréna előtti réten“ és bizony a burzsoázia ret
tegve szemlélte a munkásosztály eme nagyszerű tüntetését. Olyannyira, 
hogy az egyik polgári újság május elseje után megkönnyebbülten sóhaj
tott fel:

„Nem következett be az, amitől sokan, nagyon sokan féltek a főváros
ban, nem történt kár a polgárok vagyonában s életük sem volt egy pilla
natig sem veszélyeztetve

A következő évben azonban a szociáldemokrata vezetőség már meg
hátrált az államhatalom gyűléstilalma és a munkaadók fenyegetödzései 
elől, jellegzetes opportunista módon ,Jövőre“ halasztva a harcot!

„A munkások nagy többsége — írta a Népszava — természetesen 
kénytelen volt a gazdasági kényszernek engedni, de mindnyájan meg
fogadták, hogy jövőre minden presszió dacára meg fogják ünnepelni 
május elsejét

.Fokozatosan kialakult május 1. megszokott „rendje“ is. Gyüleke
zés a Tisza Kálmán-téren, felvonulás a Városligetbe, majd szétoszlás a 
„Trieszti nő“, a „Zöld vadász“ és a többi nyári szórakozóhely hüs lomb
jai alá. Néhány szabványos beszéd és sok tánc. És mégis,- a magyar 
munkásmozgalom harci szellemét bizonyította, hogy míg Németországban 
a május elsejét „áttették“ május első vasárnapjára, nálunk a munkás- 
osztály következetesen kitartott a május elsejei munkabeszüntetés mel
lett. Pedig a munkabeszüntetés sem ment mindig símán. Vidéken évről- 
évre harcolni kellett elismeréséért és Budapesten is csaknerrl minden 
évben összeütközések voltak a sztrájktörőkkel, hatósági közegekkel, a 
„társadalmi rendet megmentő“ bürokratákkal. Május elsejét hiába pró
bálták egyszerű népünnepéllyé változtatni, a harc lángja újra és újra 
fellobogott.

Ennek a fellobogó forradalmi lángnak volt dalnoka Ady Endre, 
amikor 1912. május elsején így üdvözölte a magyar proletariátust:

„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek 
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.

* * *
Ez a világ nem testálódott 
Tegnaphoz húzó rongy pulyáknak:
Legkülönb ember, aki bátor 
S csak egy különb van, aki bátrabb.“

Vagy, amikor 1914. május elsején így dalolt:

„Örüljön ma minden bilincses többi,
Van még, aki magyar földön szabad,
Mert a Tavaszt nem tudták megkötözni 
S a Május mégis ír, izgat, beszél.

* * *
Bölcsen higgyetek, de kemény ököllel 
S tömlöcök mellett úti kőtörők 
Ügy törjetek, hogy aki követ tördel,
Törhet gonosz fejet és korszakot.“
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Mindezt azután eltemette a világháború kitörése. A jobboldali szo
ciáldemokrata vezérek készségesen beálltak a háborút kiszolgálók sorába 
és készségesen áldozatul dobták az imperialista háború oltárára a május 
elsejei munkaszünetet. Ahogy a Népszava 1915.* május elsején írta:

„A háború mindent felforgatott és így csak természetes, hogy a május 
elsejei munkaszünetnek is áldozatul kellett esnie . . A nagy nap azon
ban nyomtalanul mégsem tűnt el, mert minden szakegyesületben ünnepi 
összejövetelt rendeztek az esti órákban.“

A következő háborús években azonban a pártvezetőség minden alkal
mazkodás és minden háborús szigorítás dacára, mindinkább növekedett 
a május elsejei munkabeszüntetők száma és a katonai parancsnokok is 
kénytelenek voltak szemet húnyni az ilyen ,,fegyelemsértések“ esetében. 
1917-ben már május elsejei gyűléseket is tartottak, melyeken háborüelle- 
nes határozatokat fogadtak el.

3.

Május elseje megünneplésének második történelmi szakasza Magyar- 
országon a Nagy Októberi Szocialista Forradalomtól a felszabadulásig 
terjedő időszak. Ennek az időszaknak szinte a kezdetére esik az első 
szabad magyar május elseje, 1919. nagyszerű májusa. A proletariátus 
forradalmi hatalma május elsejét természetesen törvényes ünneppé nyil
vánította. A Forradalmi Kormányzótanács LXXX. számú rendelete ki
mondta:

„A Magyarországi Tanácsköztársaság május 1-ét, a világ forradalmi 
proletariátusa nemzetközi egységének emléknapját, a proletárállam ün
nepévé avatja, E napon minden munka szünetel.“

Magáról az ünnepségről pedig a Vörös Üjság így számolt be:
,,1919. május 1-ének történelmi dátumán először éreztük az igazi 

május diadalmas boldogságát, amelyről annyi májuson fojtott szoron
gással álmodott a proletárjogtalanság s a proletárnyomor. Budapest hat
százezer elnyomottja és kizsákmányolt ja megváltását ünnepelte a tavaszi 
ég kupolája a latt. . .“

És a hatalmas, félmilliós tömeg lelkesen hallgatta a magyar munkás- 
mozgalom nagy harcosának, Landler Jenőnek látnoki szavait:

„Ezen a nagy Vörös Májuson a magyar proletariátusnak hinnie, 
akarnia és mernie kell. Nem a gyáváké, álmodozóké ez a világ. . . . Én 
úgy látom, hogy huszonnyolc esztendő májusi küzdelme nem volt hiába
való, hogy ha ma még el is bújnék a nap, ismét elénk fog tárulni. Látom 
lelki szemeimmel a feltámadást, a világot felszabadító III. nagy Inter- 
nacionálét, amely végleg eltemeti a kapitalizmust és végleg megszünteti 
a népek kizsákmányolását.“

Valóban, a nap hosszú időre elbújt. Következett az ellenforradalom 
negyedszázados uralmának rettenetes lidércnyomása. Egy évtizeden ke
resztül tilos volt május elseje bármilyen megünneplése is. Utána pedig 
az uralkodó rendszer a jobboldali szociáldemokratákra bízta, hogy május 
elsejét a „régi jó békeidők“ békés népünnepélyévé dagályosítsák.

Azonban a magyar proletariátus többé nem tudott feledni. Nem tudta 
elfelejteni 1919. május elsejét, a diadalmas proletárünnepet. És nem 
tudta elfeledni, hogy odaát, a győzedelmes proletárforradalom hazájá
ban, a nagy Szovjetunióban a proletáriátus évről-évre szabadon ünnepel 
május elsején, ünnepli az épülő osztálynélküli társadalom győzelmeit. A
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magyar proletariátus harcos ünnepet akart május elsején és mind na
gyobb számban fordult el a jobboldali szociáldemokratáktól, követte az 
illegális, üldözött Kommunista Pártot. Azt a Pártot, amely nem engedte 
május elsejét majálissá változtatni és amelynek illegális lapja, a „Kom
munista“ így írt például 1932. május elsején:

„Mit ünnepeljen ,békésen1 a magyar munkásságf A fasizmus véres 
uralmának tizenharmadik esztendejét, vagy az új világmészárlás sikeres 
előkészítését? Nem békés ünnep, hanem forradalmi harci nap május el
seje .. . Csak a munkásosztály ellenségei, az osztálybéke fizetett papjai 
verik a ,békés ünnep1 láncaiba a munkásságot, zsibbasztják el békés 
frázisokkal ütni kész öklét!“

Így változtatta át az illegális Kommunista Párt a május elsejéket 
harci ütközetekké, a forradalmi munkásmozgalom erőpróbáivá. És ami
kor a német fasizmus szennyes árja már elöntötte hazánkat, amikor az 
ország áruló urai a Szovjetúnió elleni háborúba kergették a népet, a 
Kommunista Párt akkor is őrt állt a vártán, akkor is a nemzetközi mun
kásmozgalom harci napjaként ünnepelte május elsejét. 1942. május else
jén ezrével terjesztették Budapesten a Párt röplapjait, amelyek harcba 
szólították a dolgozókat:

„Közeledik május 1., a munkásság hagyományos harci napja. A ma
gyar munkásság ezidén is munkaszünettel ünnepli meg május első napját.

A munkásság nemcsak saját osztályérdekeiért, hanem az egész nem
zet legsürgősebb követeléseiért harcol. Május 1-et is az egész nemzet 
szabadságharcának napjává teszi. Azt akarja, hogy ez a nap ne válassza 
el a nemzeti többi részeitől, hanem egyesítse velük a nemzet ügyeiért 
vívott közös harcban.“

4.

Május elseje megünneplésének harmadik történelmi szakasza ha
zánkban a felszabadulással köszöntött be. A felszabadulás óta május 1 
megünneplésének jellege alapvetően más, mint azelőtt volt és mégis 
ugyanaz. Alapvetően más, mert azelőtt a munkásosztály kívülről ostro
molta a kizsákmányoló osztályok uralmának várát és május elseje ennek 
az ostromnak volt évről-évre megismétlődő ütközete, harci riadója. A fel- 
szabadulás óta azonban a munkásosztály birtokon belül van, május elseje 
többé nem az elnyomottak, az üldözöttek tilalmazott ünnepe, hanem* a 
hatalmon lévő dolgozók törvénybe iktatott ünnepi megnyilvánulása.

Ünnepi megnyilvánulás, mely elsősorban hálánkat fejezi ki a fel- 
szabadulásunkat hozó és így szabad májusi ünneplésünket lehetővé tevő 
Szovjetúnió iránt. Ezért mondotta már az első szabad május elsején a 
két munkáspárt közös kiáltványa:

„Az idei május elsején első szavunk a hála szava a Szovjetunió felé ... 
A magyar munkások május elsején megfogadják, hogy leróják hálájukat 
a Szovjetúnió iránt . .-. Megfogadják, hogy . . . soha többé nem engedik az 
országot idegen érdekek játékszereként a Szovjetúnió ellen felhasználni.“

Május elsejének jellege, mint a győzelem, az uralmon lévő dolgozó 
nép ünnepe, alapvetően más tehát, mint volt a felszabadulás előtt.

És mégis ugyanaz. Ugyanaz, mert változatlanul megmaradt május 
elsejének az a hármas jellege, amely lényegét alkotta a felszabadulás 
előtt és lényegét alkotja ma is. Május elseje változatlanul a munkás- 
osztály ünnepe, a nemzetközi szolidaritás ünnepe és harci ünnep.
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A munkásosztály ünnepe május elseje és ezen természetesen nem 
változtat semmit az a tény, hogy az egész ország, az egész dolgozó nép 
együtt ünnepel a munkásosztállyal. Ez a közös, együttes ünneplés csak 
egyik kifejezője annak, hogy a munkásosztály halad az egész dolgozó 
nép élén, hogy a munkásosztály tettekkel bebizonyította elhivatottságát 
az egész nép vezetésére. A munkásosztály ünnepe így lett az ország ün
nepe, így lett nemzeti ünnep.

A nemzetközi szolidaritás ünnepe ugyanakkor május elseje. A magyar 
munkásosztály vezetése alatt dolgozó népünk együtt ünnepel május else
jén, nemcsak a Szovjetúnió és a többi szocializmust építő ország dolgo 
zóival, hanem az egész világ munkásságával, az egész világ haladó, bé
kéért és szabadságért harcoló népeivel. A győzedelmes munkásosztál) 
és a győzelemért harcba gyürkőző munkásosztály világméretű közös 
május elsejei demonstrációja így válik félelmetes erővé, a kapitalista 
reakció, az imperialista háborús politika halálhírnökévé.

És végül: változatlanul harci ünnep május elseje. Változatlanul a 
kizsákmányolás, az embernek ember által való elnyomása bármilyen 
formájának egyszer és mindenkorra szóló megszüntetéséért, az osztály
nélküli, kollektív társadalom felépítéséért folytatott küzdelem harci ün
nepe. Ezért hirdette már az első szabad május elsején a már említett 
kiáltvány:

„Az ország újjáépítéséhez kérlelhetetlen harc kell a nyilasok, a reak
ciósok ellen , . .  A reakció szabotálja az újjáépítést: pusztuljon a reakció, 
hogy élhessen Magyarország!“

És ezért írta 1946. május elsején a Szabad Nép vezércikkében Rákosi 
Mátyás:

„Az idei május elsején a dolgozó tömegek tüntetésének különös je
lentősége van. A tüntetés ne csak a munkásosztály erejét és egységét 
mutassa, ne csak a munkás-paraszt összefogás jegyében folyjék le. Ezen 
iúlmenőleg sugározzon ki belőle az a minden akadályt legyűrő akarat, 
amely megérteti ellenségeinkkel, hogy el vagyunk szánva visszaverésükre 
és megsemmisítésükre.“

Természetesen megváltoztak azonban ennek a küzdelemnek közvet
len harci célkitűzései és harci módszerei. Amíg a munkásosztály elnyo
mott, kizsákmányolt osztály volt, addig május elseje harci jellege első
sorban a tőkések engedélye nélküli munkabeszüntetésben, a május elsejpi 
sztrájkban, felvonulásban és tüntetésben nyilvánult meg. A felszabadulás 
óta május elseje törvényes munkaszünet, az egész dolgozó nép öröm
ünnepe. Mi adja meg tehát most május elseje harci jellegéi? Az első 
években, amíg még nem dőlt el, hogy ki kit győz le, amíg még a régi 
uralkodó osztályok képviselői is részesültek a hatalomban, addig május 
elseje is részét képezte annak a küzdelemnek, amelyet Rákosi Mátyás 
vezetésével a Kommunista Párt folytatott a dolgozó nép ellenségeinek a 
hatalomból való kiszorításáért.

„A május elsejei tüntetésből — mondotta 1946-ban Rákosi Mátyás — 
tudja meg a világ: mennyire van elszánva a magyar munkásság a demo
krácia megvédésére.“

A fordulat éve óta, amióta végleg eldőlt, hogy Magyarországon a 
dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály van hatalmon, május 
elseje harci jellege főleg két dologban nyilvánul meg: harc az imperialista 
háborús törekvések ellen kifelé, harc a szocializmus építéséért, a termelés 
frontján, befelé. Ezt a kettős harci célkitűzést tükrözi az egyesülőben 
lévő két munkáspárt közös májusi kiáltványa 1948-ban:
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„Demokráciánk kétségtelenül nagy és mindenütt elismert eredményei 
váltották ki a dolgozó milliókból azt a meggyőződést, hogy érdemes dol
gozni, mert magunknak dolgozunk . . .  Az élmunkásokban él a legtisztáb
ban a munka új öntudata. . . .  Mélységes megbecsülésünk és szeretetünk 
szálljon az élmunkások, a munkaverseny hősei felé, a győzedelmes munka 
májusi ünnepén.“

„A haladó és szabadságszerető népek minden erőfeszítését arra kell 
most összpontosítani, hogy a nemzetközi imperializmus háborús uszító 
frontjával szemben megszervezzék a béke, a nemzeti függetlenség és a 
szabadság frontját .. . Szabad májusunk nagy ünnepén mi a békéért 
kiáltunk, a népek egységét és testvériességét hirdetjük

Azóta a nemzetközi és magyar munkásmozgalom mindkét területen 
nagyszerű új eredményeket ért el. Az idei május elsején büszkén ünne
pelhetjük a Szovjetúnió vezetése alatt küzdő hatalmas béketábor jelentős 
sikereit az imperialista támadó politikával szemben és ezen belül a ma
gyar békemozgalom sikereit is. Ugyanakkor nyugodtan és öntudatosan, 
a békefront erejében bízva készülünk fel a további küzdelemre a háborús 
gyújtogatok ellen. Ennek a küzdelemnek május elseje kétségtelenül, itt
hon nálunk épúgy, mint világméretekben, jelentős megnyilvánulása, fon
tos és eredményes ütközete lesz.

Kétségtelenül nagy és jelentős eredményeket értünk el az elmúlt 
évben a munka frontján, a szocializmus építésének területén is. Jelen
tősen előrehaladt az új, szocialista munkaerkölcs kialakulása. Azé a 
munkaerkölcsé, amely nem ismeri az ellentétet az egyéni boldogulás és 
a társadalmi érdek között, amely az egyes munkás, az egyes dolgozó 
jövedelmének, életszínvonalának emelkedését egyenes összefüggésbe hozza 
a társadalmi termelés és a társadalmi jólét emelkedésével. Azé a mun
kaerkölcsé, amely a munkát „becsület és dicsőség dolgává“ avatja.

És itt megmutatkozik május elseje megváltozott jelentősége. Május 
elseje a szocialista építés frontjának is harci napja. A dolgozók május 
elsejei felajánlása, a küzdelem ezen felajánlások teljesítéséért és túltelje
sítéséért, május elsejét az új társadalom kialakításáért vívott harc jelentős 
ütközetévé avatja.

Harc a nemzetközi imperialista háborús gyújtogatás ellen, a Szovjel- 
únió oldalán, a proletáriátus nemzetközi küzdelmének részeként és harc 
az építés frontján, a többtermelésért, a magasabb életszínvonalért, a szo
cializmusért — íme május elseje változatlan harci jellegének megváltozott 
fő célkitűzései.

5.

1890. május elsején, hatvan évvel ezelőtt, az első május elseje iinnep- 
napján írta Engels Frigyes, a Kommunista Kiáltvány új kiadásának elő
szavában:

„Világ proletárjai egyesüljetek!“ Amikor immár negyvenkét eszten
deje .. . e szavakat világgá kiáltottuk, csak kevés hang válaszolt . . . Ma, 
amikor e sorokat írom, az európai és amerikai proletariátus hadiszemlét 
tart elsőízben mozgósított csapatain, egységes hadseregként mozgósítva, 
e9U zászló alatt és egy legközelebbi cél érdekében . . .  És a mai nap lát
ványa az egész világ tőkéseinek és földesurainak megmutatja, hogy ma
napság a világ proletárjai valóban egyesültek.

Bár mellettem állna még Marx, hogy ezt saját szemével láthatná!“
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Azóta hatvan év telt el. Hatvanszor tartott a nemzetközi proletariá
tus seregszemlét mozgósított csapatain, hatvanszor indult ütközetbe a 
tőkés rend ellen május elsején. Ma, a hatvanegyedik május elsején, hat
van évvel az első után, a munkásosztály, a nemzetközi munkásmozgalom, 
büszkén tekinthet vissza a hatvan év küzdelmeire és eredményeire. A 
munkásosztály jól gazdálkodott Marx és Engels hagyatékával, a munkás- 
mozgalom árulóinak aljas tevékenysége ellenére, Lenin és Sztálin veze
tésével a nemzetközi kommunista mozgalom biztosan halad előre a győ
zelem útján.

Ha Marx, Engels és Lenin ma Sztálin mellett állhatna, saját szemük
kel láthatnák: a világ proletariátusa május elsején tanúbizonyságot tesz 
a marxizmus-leninizmus ügyéhez való törhetetlen ragaszkodásáról. Május 
elseje is megmutatja, hogy Marx, Engels, Lenin és Sztálin ügye, a szo
cializmus, a kommunizmus ügye feltartóztathatatlanul halad előre a 
végső győzelem felé!

Mi magyar kommunisták 'büszkék lehetünk arra, hogy szocializmu
sunk építésével és békénk harcos megvédésével derekasan kivesszük a 
részünket ebből a küzdelemből, hogy Rákosi Mátyás vezetésével, a Szov- 
jetúnió oldalán, a nemzetközi arcvonal első soraiban haladunk.

A május elsejei seregszemle a halálharang újabb kondulását jelenti 
a pusztuló kapitalista társadalom felett és egyben daloló híradását az új, 
szocialista társadalom épülésének.

Réti László



Na z i m Hi k mc t ,  a legnagyobb élő török költő 
tizenhárom éve ül a fasiszták börtönében. Azóta se 
szűnik harcolni a maga és népe igazságáért. 
Aprilis 8-án éhségsztrájkot kezdett, hogy ezzel 
kényszerítse labtartóit emberségesebb bánásmódra. 
Az egész világ dolgozó népe, az egész hatalmas 
békefront kiáltványokkal és tiltakozó sürgönyökkel 
fejezte ki felháborodását az amerikai imperializmus 
török ügynökei iránt, akik halálra akarják kínozni 
a költőt. Es együttérzését a költő iránt, aki a bör
tönből is tovább küzd az emberiség igaz ügyéért.

NAZIM HIKMET:

A TI KEZETEK ÉS AZ ő  HAZUGSÁGUK

A ti kőnél ünnepélyesebb kezetek, 
börtönben dúdolt dalnál bánatosabbak, 
igavonó barmoknál nehézkesebbek,
a ti kezetek, amely olyan, mint éhes csecsemők eltorzult arca'.

A ti méhnél fürgébb, szorgosabb kezetek, 
tejjel telt kebelnél terhesebbek, 
akár a természet, rettenthetetlenek,
a ti (kezetek, melynek durva bőre alatt a szeretet lüktet.

Ez a világ nem a tehén szarva közt áll, 
a ti kezetek tartja ezt a világot.
Ó, emberek, testvéreim,
Kiket hazugsággal etetnek,
mikor éhesen
kenyeret, húst követeltek.
Ti, akik úgy hagyjátok el 
e gyümölcs-ágas világot,
hogy sosem ettetek fehérre terített asztalnál. ,

Ó, embereik, testvéreim, 
s kiváltkép ti, Ázsia, Afrika,

Közép- és Közel-Kelet s a Csendes Óceáni szigetek, 
s ti, én hazám lakói,

több mint hatvan százaléka az emberiségnek,
kik oly vének s oly álmatagok vagytok, akár a kezetek,
s mint a kezetek, oly izgatottak, oly lelkesek, oly ifjak is!
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Ó, emberek, testvéreim!
Európai vagy amerikai testvér, 
oly éber vagy s oly vakmerő, 
de oly hebehurgya is, mint a kezed, 
hagyod magad szédíteni, elbutítani. . .

Ó, emberek, testvéreim! 
ha hazudnak az antennák, 
ha hazudnak a rotációsok,
ha hazudnak a plakátok a falon, a hirdetmények az oszlopokon,
ha hazudnak a meztelen combok a vásznon,
ha hazudik az ima,
ha hazudnak az álmok,
ha hazudik az altatódal,
ha hazudik a kávéházi zene,
ha reménytelen nap után hazudik a hold az éjben, 
ha hazudnak a szavak, 
ha hazudnak a színek, 
ha hazudnak a hangok,
ha mindazok hazudnak, akik két kezetek munkájából élnek,
ha minden és mindenki hazudik
a kezeteken kívül, —
azért van, hogy engedelmesek legyenek,
mint az agyag,
vakok, akár a sötétség,
és együgyüek, mint a juhászkutya.
Hogy fel ne lázadjon a kezetek, 
és fel ne borítsa 
az üzérkedés zsarnok uralmát 
e tünékeny, de gyönyörű világon, 
ahol mégis oly érdemes lenne élni.

Fordította Somlyó György



„KEZEDBEN TARTOD A BÉK ÉT“ *

„Olyan korszakba léptünk, amikor az összes 
becsületes emberek összefogása a béke védel
mére, azt valóban meg is tudja oltalmazni.

(Fagyéjev)

A békemozgalom nemzetközi Állandó Bizottságának ez év m ág u sá 
ban lefolyt harmadik ülését Picasso békegalambját ábrázoló plakátok, 
ezreivel fogadta a svéd főváros. A plakátok emberi kezet ábrázoltak, amely 
tartja a békegalambot és alatta a szöveg: „Kezedben tartod a békét“. A 
nemzetközi békemozgalomnak és nevezetesen a stockholmi békekonferencia 
munkálkodásának alapgondolatát igen szemléltetően fejezte ki ez a kép: 
az egyszerű emberek milliói kezükben tartják a békét, elszántságuktól, 
békealkoratuktól függ, hogy az ne repüljön ki a kezükből. Az egyszerű 
emberek milliói meg tudják akadályozni a háborút, hogyha céltudatosan 
és kitartóan harcolnak a békéért.

A stockholmi békekonferencia olyan nemzetköz: helyzetben ült össze, 
amelyet a béke megvédéséért folytatott világmozgalomnak rendkívüli 
kiszélesedése, belső megerősödése, munkásságának új szakaszba lépése 
jellemez. A nemzetközi békemozgalomlból az emberi történelem leghatal
masabb társadalmi tömegmegmozdulás lett, amely mind az öt világrész
ben a békére vágyó jószándékú emberek százmillióit öleli fel fajra, nemre, 
világnézetre, politikai megyőződésre és származásra való tekintet nélkül.

Rendkívül megerősödött a béke frontja. A párizsi világkongresszus 
óta eltelt egy év alatt újabb hatalmas eredményeket ért el a béke megvé
désére* irányuló nagy világmozgalom zászlóvivője, vezetője, legyőzhetet
len bástyája, a Szovjetúnió. Eredményesen haladtak előre a szocializmus 
építésének az útján a népi demokratikus országok is. Sikerrel verték vissza 
az új világháborút előkészítő imperialista körök arra irányuló kísérleteit, 
hogy elszakítsák őket a béketábortól. Gondoljunk az imperialisták által 
szervezett kém- és orgyilkosbandák leleplezése és ártalmatlanná téte
lére Magyarországon, Bulgáriában, Csehszlovákiában és Lengyelországban 
Az új világháború megakadályozására irányuló küzdelem komoly ered
ményének kell elkönyvelni, hogy sikerült lerántani a leplet a Tito-banda 
igazi arcáról. Tito állama, mint az amerikai és angol imperialisták szol
gálatában álló fasiszta állam áll a világ dtemokratikus közvéleménye előtt, 
nem sikerült az imperialistáknak az a törekvése, hogy trójai falóként fel
használják a béke és a szocializmus táborának belső szétbomlasztására, a 
Szovjetúnió és a népi demokratikus országok hátbatámadására.

De a békefront nemcsak megerősödött — politikai, gazdasági, kultu
rális és katonai téren —, a békefront rendkívüli mértékben ki is széle
sedett.

A béke harcosainak számát gyarapítja immár a n-agv kínai nép közel 
félmilliárdos tömege, amely győzelemmel fejezte be évszázados harcát a 
nemzeti szabadságért az idegen imperialisták és a belső feudálisok ellen.

A béke és haladás tábora kiszélesedett a Német Demokratikus Köz
társaság megalakulásával. Ennek a ténynek nagy történelmi jelentőségére, 
éppen a háború megakadályozására irányuló küzdelem szempontjából, a 
nagy Sztálin mutatott rá a Német Demokratikus Köztársaság vezetőihez 
irt üdvözlő levelében.

* Előadás az 1950. április 18-i budapesti béke nagygyűlésen.
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„A békeszerető demokratikus Németország fennállása a békesze
rető Szovjetúnió fennállása mellett kizárja új európai háborúk lehe
tőségét, véget vet a vérontásnak Európában és lehetetlenné teszi, hogy 
a világ imperialistái bilincsbe verjék az európai országokat“.
A hatalmassá növekedett világbékemozgalomnak ugyanakkor megoál- 

tozott a jellege is. A francia és olasz kikötőmunkások, almáikor hazaáruló 
kormányaik minden erőszakos rendszabályával hősiesen szembehelyez
kedve megtagadták az Amerikából jövő f egy versz állítmány oknak a kira
kását, hadianyagoknak a továbbítását a szabadságáért küzdő vietnami 
nép ellen, a kikötő- és szállítómunkásoknak ezek a hatalmas tömegakciói 
új fejezetet nyitottak meg a béke megvédésére irányuló világmozgalom 
történetében. A nemzetközi békemozgalomnak ezt az ú j szakaszát az jel
lemzi, hogy a béke hívei békevágyuknak puszta propagandájáról és de
monstrálásáról áttértek a cselekvésre, arra, hogy az új világháború előké
szítését konkrét tömegfellépéseikkel lehetetlenné tegyék, az imperialisták 
számításait keresztülhúzzák. A békére vágyó tömegeket egyre inkább 
áthatja az a meggyőződés, hogy nem elegendő a békét óhajtani, azt meg 
is kell tetteikkel védeni.

Ebből a szempontból döntő jelentőségű a szervezett munkásságban, a 
szervezett munkásság harci szervezeteinek, a szakszervezeteknek a legtel
jesebb mértékű bekapcsolódása a békéért folyó küzdelembe. Nehéz túl
becsülni ennek a ténynek a jelentőségét. A munkásosztály elfoglalta termé
szetes, vezető helyét a nemzetközi békemozgalomban és ezzel ezt a nagy 
világmegmozdulást új, magasabb fokra lendítette. A szervezett munkásság 
kezdeményezései hívták életre a békemozgalomnak nemcsak új harci mód
szereit, hanem új szervezeti formáit is. Ezek az új szervezeti formák a 
Bókevédelmi Bizottságok, nemcsak lakóhelyenként — nemcsak a váro
sokban és falvakban, nemcsak egyes kerületekben és lakóházakban -  , 
hanem az egyszerű dolgozó emberek mindennapi munkájának a helyén is; 
az üzemekben, hivatalokban, iskolákban, mezőgazdasági szövetkezetek
ben sitb.

Ezek a helyi békebizottságok éberen és egyben igen tevékenyen őr
ködnek a béke ügye felett. Lelepleznek minden háborús előkészületet, tör
ténjék az a sajtóban, a burzsoá parlamentben elhangzott beszédlekben, 
vagy azáltal, hogy gyárakat átvisznek hadianyagok gyártására, fegyver- 
szállítmányokat közvetítenek Amerikából. De nemcsak leleplezik, hanem 
meg is indítják ellene a harcot. Ezáltal ezek a békebizottságok a békéért 
folyó küzdelmet országonként igazi népmozgalommá szélesítették ki. 
Számaik az egyes népi demokráciákban tízezrekre megy. De nemcsak a 
népi demokratikus országokban. Olaszországban pl. 30 000 békebázottság 
működik, Franciaországban 3.000 béketanács fogja össze a helyi és üzemi 
békevédelmi bizottságoknak a munkáját.

Ez a konkrét és hatékony küzdelem minden háborús készülődéssel 
szemben nemcsak a fizikai dolgozókat öleli fel. Nagyjelentőségű megálla
podás jött létre a Tudományos Munkások Világszövetsége és a Szakszer
vezetek Világszövetsége között Joliet Curienek, a Tudományos Munkások 
Világszövetsége elnökének a javaslatára. A megállapodás értelmében ez 
a két szervezet együtt fog működni annak érdekében, hogy a „munkás 
munkaereje és a tudós kutatása és felfedezései ne a háború, hanem a béke 
szolgálatába legyenek állíthatók“. Nemcsak a gyárak munkásainak, 
nemcsak a vasutasoknak és kirakodó munkásoknak kötelessége megta
gadni a munkát, hogyha háborús előkészületekről van szó. Ugyanolyan kö
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télességé a találmányon dolgozó tudósnak, a vezető mérnöknek, hogy ezizel 
megakadályozza a tudomány és technika eredményeinek a prostitalitását 
reakciós háborús célok szolgálatában.

Mindezeknek az erőfeszítéseknek eredményeként az új világháború 
megakadályozására irányuló harc olyan konkrét és hathatós megnyilvá
nulásainak vagyunk tanúi, amilyeneket eddig nem isimert az emberiség.

Az Amerikából jövő fegyverek kirakását megtagadták La Palise, 
Marseilles, La Rochel, Bordeaux, Dunkerque, Toulon, Cherbourg kikötő
munkásai. Fegyvergyártás és fegyverszállítások ellen felléptek a munkások 
Párizsban, Rouenban, Grenobleban. A francia munkások példáját követték 
az olasz munkások, az északafrikai, a német, a dán, a holland, a norvég 
kikötő munkások, a vasutasok tízezrei. Ezek a munkások éhséggel, fegy
verekkel, sokszor tankokkal és ágyúkkal szembenézve hősiesen szegezik 
szembe békeakaratukat az amerikai és angol imperialisták és azokat ki
szolgáló kormányuk háborús készülődéseivel. Küzdelmük eredménye
képpen a fegyvereket szállító hajók hetekig bolyonganak a tengeren, kikö
tőktől kikötőkbe vándorolva sikertelenül. A sztrájkoló munkásokat a lakos
ság hatalmas, egyre növekvő rokonszenve kíséri, amely hathatós segély 
akciókban nyer kifejezést.

Azonban bármilyen nagyok a békéért folyó világ-küzdelmeknek a 
sikerei, ezek a világhelyzetnek csak az egyik oldalát mutatják. A béke
mozgalom hihetetlen megnövekedésével egyidőben — és ezt egy pillanatra 
sem szabad elfelejtenünk — fokozódlak az imperialisták háborús készü
lődései is. A történelem útjai nem nyílegyenesek. A nemzetközi helyzetet 
nemcsak a népek növekvő békeakarata és egyre nagyobb számú konkrét 
harci fellépése jellemzik, hanem ugyanolyan mértékben az imperialisták 
fokozott fegyverkezése, egyre eszeveszettebb háborús készülődései is. Az 
imperialisták igazi szándékait az az amerikai diplomata fecsegte ki, aki 
a második világháború győzelmes befejezése alkalmával a boldogságtól 
ujjongó tömegeket látva, cinikusan ezt mondotta: „Mit örülnek? Hiszen 
a háború csak most kezdődik.“

Az amerikai és angol imperialisták minekután lábbal tiporták a jaltai 
és a potsdami egyezményeket, Németország és Japán általuk megszállt 
részeit katonai felvonulási területként akarják felhasználni egy új hábo
rúban. Zsoldos divíziók felállítását tervezik, német és japán fasisztákból. 
Támogatják a fasiszta rendszereket mindenütt, ahol ilyenek, vagy marad
ványaik még megvannak: Nyugat-Németországban, Japánban, Spanyol- 
országban, Portugáliában, Görögországban és Jugoszláviában. Készséges 
hóhérai minden szabadságmozgalomnak és népi megmozdulásnak. Egyre 
nyilvánvalóbbá válik, hogy az amerikai imperializmus a náci imperializ
mus örökébe lépett minden téren. Az amerikai imperialisták a faji meg
különböztetést, a sovinizmust és kozmopolitizmust hirdetik. Hazug rágal
mak özönét zúdítják a Szovjetúnióra és a népi demokratikus országokra, 
a kommunista szabadságmozgalmakra és nemzeti függetlenségi harcokra 
általában. Milliárdokat dobnak ki fegyverkezésre, kémközpontöknak fel
állítására, orgyilkos, kártevő bandáknak a szervezésére, esztelen világ
uralmi ábrándjaik megvalósítása, a népek fiatal szabadságának letiprása 
érdekében.

A háborús veszély nagyobb, mint valaha volt. Az imperialista hatal
mak képtelenek a kapitalizmus egyre szélesedő ellentmondásait áthidalni. 
Üj háborúban keresnek kiutat az egyre szélesedő világválságból, új hábo
rúval remélik megakadályozni a szocializmus diadalmas térhódítását.
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Nemcsak, a békemozgalom növekedett, „vált hatalommá“, — amint azt 
az Állandó Bizottság elnöke, Joliet Curie megállapította —, hatalommá, 
amellyel barátnak és ellenségnek számolni kell. Növekedett és egyre fék
telenebbé válik az imperialisták erőszaka a béke híveivel szemben, egyre 
szemérmetlenebbé válnak háborús provokációik, mint azt legutóbbi hágai 
tanácskozásaik és a libavai provokáció is mutatja.

A nemzetközi helyzetnek mind a két oldalát figyelembe vette a stock
holmi békekonferencia, amely két alapvető feladatot állított a béke hívei 
elé az egész világon:

a) A békemozgalmat jelentős mértékben ki kell szélesíteni. Az eddigi
nél sokkal nagyobb mértékben fel kell, hogy ölelje a legkülönbözőbb szo
ciális rétegekhez tartozó, a legkülönbözőbb világnézetet, politikai elveket 
valló, de jószándékú embereket, akik egyetértenek a legfontosabban, 
abban, hogy az emberiséget mindenáron meg kell menteni egy harmadik 
világháború borzalmaitól. A békemozgalomnak még hatalmas tartalékai 
vannak. A béke aktív harcosaivá kell tenni az emberiség túlnyomó több
ségét. Még sokan vannak tájékozatlanok, még széles tömegek nem látják 
a tennivalókat.

b) A békéért folyó küzdelmet bathatósabbá kell tenni azáltal, hogy 
a puszta propagandáról, manifesztációkról és demonstációkró! mindenütt 
át kell térni a eseelkvésre a célból, hogy a fegyverkezést megakadályoz
zuk, a harmadik világháború előkészítését konkrét cselekvéssel lehetet
lenné tegyük.

A békekonferencia részvevői egyetértettek abban, hogy a fenti fel
adatok elérése érdekében új módszerekre és új szervezeti formákra van 
szükség.

„A béke védelme a jövőben szükségessé teszi mindannak, amit eddig 
már megvalósítottak, új eszközökkel való kibővítését“ —r fejtette ki Sail- 
lant, a Szakszervezetek Világszövetségének főtitkára.

„ . .. a békeharc magasabb formái felé kell, hogy vegyük az 
irányt . . . olyan periódusba léptünk, amikor a béke érdekében foly
tatott propagandát és a béke megvédéséért folytatott akciót nem 
lehet többé elválasztani egymástól. Most már az a legjobb propa
ganda, hogy tömegakciók folynak minden olyan ténykedés ellen, ami 
egy új világháborút készít elő . . .“
A Nemzetközi Békebizottság főtitkára, Laffitte beszámolójában rámu

tatott a következőkre:
„A mi mozgalmunk nem lehet egyszerű megsokszorozása a már 

létező szervezeteknek . . . valami olyannak kell lennie, ami sokkal 
szélesebb .. .“
Meg kell változnia a propagandának is, konkrétabbá, és cselekvőbbé 

kell válnia.
„A mi propagandánknak elsősorban a háborús készülések ál

landó leleplezésében és abban kell kifejezésre jutnia, hogy konkrét 
akciókra búzdítsunk ezeknek a készülődéseknek a meghiúsítására.1
A nemzetközi békemozgalom előtt álló két fő feladatnak — hogy 

í. i. a békemozgalmat még jobban ki kell szélesíteni és még hatékonyabbá 
kell tenni azáltal, hogy áttérünk a béke megvédésére irányuló konkrét 
akciókra — az elősegítését célozták a konferencia nagyjelentőségű hatá
rozatai.
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Ismeretes, hogy az állandó Bizottság utolsó, Rómában megtartott 
ülése határozatot hozott arra vonatkozólag, hogy a béke híveinek kez
deményezniük kell az atomfegyverek gyártásának a teljes eltiltását és 
ennek biztosítására nemzetközi ellenőrzés megszervezését. Az Állandó 
Bizottság stockholmi ülése egyhafigúlag elfogadta elnökének. Joliot Curie- 
nek egy továbbmenti indítványát, amelynek értelmében a béke hívei azt 
követelik, hogy háborús bűnösnek kell tekinteni azt a kormányt, amely 
elsőnek használja az atomfegyvert.

A stockholmi békekonferencia részvevői ilyen tartalmú igen rövid, 
igen világos, igen egyértelmű kiáltvánnyal fordultak a béke minden hívé
hez és elhatározták, hogy az egész világon hatalmas, soha nem látott 
aláírási kampányt indítanak meg ez alá a kiáltvány alá. A kiáltványt 
aláírták a békekonferencia részvevői és ezzel megindult egy hatalmas 
népszavazás, amely százmilliókat kell, hogy felöleljen.

A békekonferencia kiáltványának a szövege a következő:
„Követeljük az atomfegyver, az emberek tömeges megsemmisí

tése szörnyű fegyverének feltétlen betiltását!
Követeljük, hogy a rendszabály megvalósítását szigorú nemzet

közi ellenőrzéssel biztosítsák!
Ügy véljük, hogy az a kormány, amely elsőnek alkalmazza az 

atomfegyvert valamely országgal szemben, bűnt követ el az emberi
ség ellen és háborús bűnös!

Felhívjuk a világ valamennyi jóakaraté emberét, írja alá ezt a 
felhívást.“
A békemozgalomnak a célkitűzése ebben a Iciáltvánvban, mint lát

juk, úgy van megszövegezve, hogy az valóban csak azok számára válik 
elfogadhatatlanná, aki egy újabb világháború előkészítésében érdekelve 
vannak, annak hívei és akik azzal, hogy nem fogadják el a kiáltványban 
foglaltakat, elszigetelik, kiközösítik magukat a békére vágyó becsületes 
emberek közösségéből.

A fenti elvi alapból kiindulva a Nemzetközi Bizottság stockholmi 
ülése kimondotta, hogy szükségesnek tartja egy új világkongresszus ösz- 
szehívását az év utolsó negyedében, valamelyik olasz városban. A világ- 
kongresszusra való felhívás a következőket mondja:

„Meghívunk minden társadalmi, vallási és kulturális szervezetet, 
minden becsületes embert, aki — bármi legyen véleménye a jelen
legi nemzetközi feszültség eredetére vonatkozólag — őszintén akarja 
a nemzetek közötti békés kapcsolatoknak a helyreállítását. M nt ki
indulási alapot a megegyezésre, javasoljuk az atomfegyverek eltiltá
sát és annak a kormánynak elítélését a világ közvéleménye által, 
amely elsőnek alkalmazná.“
Aláírási kampánynak a megindítása és a következő békevilágkon- 

gresszus előkészítése — ezek azok a konkrét tennivalók, amelyeknek 
sikeres lefolytatása a békemozgalomnak nálunk is, másutt is a legköz
vetlenebb feladata.

Az Állandó Bizottság stockholmi ülése ugyancsak kiküldött egy 
zsűrit, annak eldöntésére, hogy mely tudományos, irodalmi, vagy művé
szeti alkotás érdemli meg a nemzetközi békedíjat, amelynek létesítését 
már a római konferencia elhatározta. A zsűri tagjai többek között az 
olasz szocialista vezér: Nenni, az amerikai Rogge, a francia és buzgó

2. V. 264



katolikus Boulier aibbé, a kanadai protestáns misszionárius Endieot, 
Vanda Vasziljevszkája szovjet Írónő, Anna Seghers német írónő.

A békekonferencián nagyjelentőségű felszólalások történtek. Ha csak 
röviden is, de ki kell emelni annak a delegációnak a megnyilatkozásait, 
amelynek tagjait a legnagyobb tisztelet és szeretet vette körül a konfe
rencia falain belül és falain kívül egyaránt. A nagy Szovjetúnió béke
delegációjára gondolok. Ennek tagjai felszólalásaikban kifejtették, hogy 
a Szovjetúnió, a nagy szovjet nép azt a lenini-sztálini elvet vallja, hogy 
a két rendszer, a szocialista rendszer és a kapitalista rendszer között 
lehetséges a békés együttélés és a békés gazdasági verseny. A szovjet né
pek tudják, hogy mi a háború. A szovjet népek rendíthetetlen hívei a 
békének. A szovjet állam megalakulásakor már zászlajára írta, hogy 
„békét a világnak“ — (mir miru) és fennállása óta következetesen har
colt és harcol a békéért. A szovjet népnek nagy tervei vannak, azokat 
meg akarja valósítani. Ehhez tartós békére van szüksége. A Szovjetúnió 
nincs ráutalva arra, hogy fegyveres kalandokba bocsátkozzék a maga 
rendszerének megszilárdítása érdekében. Erre azoknak a rendszereknek 
van szükségük, amelyeknek rosszul áll a szénájuk. Fagyéjev, a szovjet 
békedelegáció vezetője kifejtette:

„Csak azok az erők törekednek háborúra, amelyeknek nincs 
jövőjük, amelyek békés verseny alapján nem képesek fejlődni, 
amelyek azt remélik, hogy ügyükön, amely rosszul áll, agresszió 
segítségével tudnak némileg javítani.“

Ugyanebben a szellemben beszélt Ilja Ehrenburg is:
„A háború hívei igyekeznek a mi mozgalmunkat, amely külön

böző országokból való, különböző ideológiájú embereket egyesít, 
olyan mozgalommá feltüntetni, amelynek célja a Szovjetúnió védelme. 
Szükségesnek tartom magam és az egész szovjet delegáció névében 
teljes határozottsággal kijelenteni, hogy nem a béke hívei védik a 
Szovjetúniót, hanem a Szovjetúnió az, amely együtt más népekkel, 
az amerikai és az angol nép legjobb képviselőivel, védelmezi a béke 
ügyét és büszke arra, hogy a béke védelmezőinek első soraiban fog
lal helyet.

A szovjet nép nem azért védelmezi a békét, mert gyenge, hanem 
éppen ellenkezőleg, azért védelmezi a békét, mert erkölcsileg erős, 
mert bízik a saját jövőjében, alkotó munkájában, gyermekei boldog
ságában.“
Nagy hatást tettek a konferencia összes tagjaira Ilja Ehrenburg fej

tegetései arra vonatkozólag, hogy a béke védelmezői egyúttal a kultúra 
igazi védelmezői is, ellentétben a háború híveivel, akik az emberi kultúra 
elpusztítására törekednek.

„Mi jól tudjuk, hogy a kultúra állandó alkotó szellemet, inspi
rációt, megújulást követel. Mi szovjet emberek úgy dolgozunk, hogy 
méltó módon folytasssuk azt, amit elődeink megteremtettek, mi an
nak alapján dolgozunk, ami századok folyamán az összes népek hoz
zájárulásával jött létre. És azért van, hogy nekünk drága a múlt 
minden műemléke, bármely országban található is az, minden gyer
mek, a földgömb bármely részén lakjon is.

A háború hívei kitaláltak egy állítólagos nyugati kultúrát, amit 
szembeállítanak velünk, a béke híveivel. Kérdezek minden embert, I 
aki nem vesztette el humorérzékét, kinek a számára drágábbak Fran- j
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ciaország olyan nagy tudósainak művei, mint Berthelot, Pasteur, 
Curie: Acheson úrnak, vagy Joliot Curie-nek? Ki azt, aki nagyobb 
gonddal viseltetik a Louvre sorsa, a Prado működése iránt: Franco 
generális, vagy Pablo Picasso? Ki érti meg ma jobban Shakespeare-t: 
a szovjet munkások, vagy a tiszteletreméltó Mississippi államnak a 
rabszolgatartói?“
A szovjet delegátusok igen élesen kihangsúlyozták a háborút szító 

kormányok felelősségét és bűnös magatartásuk elkerülhetetlen következ
ményeit:

„A népekben él az emlékezet — mondta Fagyéjev a stockholmi 
békenagygyülésen. — És a legtürelmesebb népek is rettenetesekké 
válnak haragjukban . .. Csak emlékezzenek erre a háborús uszítók.“ 
Egy harmadik világháború előidézőinek se lenne több „szerencséjük“,

mint volt a második világháború megindítóinak. Azokat, akik megint 
megpróbálnák lángbaborítani a világot, kikerülhetetlenül utóléri a náci 
háborús gyujtogatók sorsa.

„Nagyon jól emlékszem a nürnbergi perre — fejtette ki Ehren- 
burg. — Az egyik vádlott kijelentette: „Nem lehetett előre -látni, hogy 
a dolog így fog végződni“ . . . Azok az emberek, akik vérbe borították 
Európát, nem várták, hogy egy napon bíróság előtt fognak állni. 
Talán helyes részünkről figyelmeztetni azokat, akik atombombák 
segítségével el akarják pusztítani a kultúrát, az életet, az anyagi ja
vakat, hogy életüket nem a világ urainak kényelmes karosszékeiben, 
hanem elkerülhetetlenül a vádlottak padján fogják végezni.“
A stockholmi békekonferencia munkájából kivette a részét a magyar 

delegáció is. Büszkén számoltunk be a konferencián arról, hogy a magyar 
nép rendíthetetlen híve a békének. Rámutattunk arra, hogyha van nép, 
amely érdekelve van a békében, amelynek szüksége van a békére, mint 
a levegőre, akkor az a magyar nép. (Igaz, hogy a békevilágmozgalom- 
nak éppen abban rejlik a roppant ereje, hogy minden nép, sőt minden 
becsületes ember a saját legbensőbb óhajait, legigazabb érdekeit ismeri 
fel szükségszerűen a békemozgalom célkitűzéseiben.)

A magyar népet a béke rendíthetelen hívévé teszik múltjának ta
pasztalatai, épúgy, mint jelen küzdelmei és a jövőhöz fűzött nagy tervei. 
A múlt tapasztalatai: a magyar nép rabságának és elmaradottságának elő
idézésében nagy szerepük volt azoknak a háborúknak, melyekbe a magyar 
népet lelkiismeretlen urai idegen célok érdekében belevitték.

De a béke rendíthetetlen hívévé teszik a magyar népet a jelen küz
delmei is. A magyar nép nem azért építette fel a rombadöntött házak 
százezreit, emelte ki a vízbe süllyesztett hidakat, hozta rendbe gyárait, 
iskoláit és kórházait, nem azért emelt a régiekhez még újakat, hogy fára
dozásának gyümölcseit egy újabb gyilkos háború semmivé tegye.

A magyar népnek nagy tervei vannak. Ötéves tervének segítségéval az 
ország egész arculatát át akarja alakítani, évszázados elmaradottságát fel 
akarja számolni. A magyar nép csak akkor tudja teljesíteni nagy ötéves 
tervét, ha a béke híveinek sikerül biztosítani a tartós békét,

A stockholmi békekonferencián sok szó esett arról, hogy a békének 
vannak jószándékú hívei, akik azonban a nemzetközi politika kérdései
ben nem ismerik ki magukat, nem tudnak helyesen tájékozódni. Nos. a 
magyar népnek az elmúlt évnek a folyamán volt elég alkalma meggyő
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ződ'ni arról, hogy melyik táborban vannak a barátai és melyik táborban 
az ellenségei. A magyar nép a saját bőrén tapasztalta ki, hogy az angol- 
amerikai imperialistáknak és titoista ügynökeiknek milyen gyilkos szán
dékaik vannak a magyar néppel, a magyar nép kipróbált bős vezetőivel, 
szocializmust építő népi demokráciákkal szemben. A magyar nép minden 
becsületes fia és leánya ökölbeszorított kézzel vette tudomásul, hogy u 
titoista bandák orgyilkosokat, kémeket, kártevőket küldenek az országba. 
Ökölbeszorított kézzel, de ez az Ököl le is csapott rájuk. Minden becsü
letes magyar ember lelke mélyén fel kellett, hogy háborodjon, amikor 
tudomást szerzett arról, hogy az angol légügyi attasé budapesti irodájá
ban ott függ a térkép, amelyen vörös és kék karikák jelzik azokat a 
keserves munkával felépített hidakat, újjáépített ipari központokat, erő
műtelepeket, amelyeknek a bombázására készülnek a kém- és kártevő 
bandák főnökei, az angol és amerikai imperialisták.

A béke ügyét támogatni, a béke megvédéséért minden eszközzel har
colni, minden becsületes magyar ember elsőrendű hazafias kötelessége.

A magyar nép, amikor lesújtott a Mindszenti-féle összeesküvőkre, a 
Rajk-bandára, a Standard-gyárban garázdálkodó kémekre és kártevőkre 
— tettekkel bizonyította be, hogy kész megvédeni a békét. A háborús 
gyújtogatok magyarországi ügynökeinek leleplezésével a magyar nép 
nemcsak saját nemzeti ügyét védte, hanem óriási szolgálatot tett a nem
zetközi békemozgalom ügyének is.

Népi demokráciánk, szocializmust építő államunk minden sikere egy- 
egy hatalmas tégla a tartós béke épületében. Ennek a ténynek a felis^ 
mérésére és állandó szem előtt tartására tanít bennünket Pártunk. En
nek a tudata sokszorozta meg a magyar nép erejét a nehézségekkel szem
ben, ez a tudat fűtötte demokratikus tömegszervezeteinket, ez a tudat 
hatotta át a magyar nép minden megmozdulását a szülők iskolájának 
megteremtésétől kezdve a Sztahánov-mozgalom megindításáig.

Ugyanakkor azonban érződött a hatása olyan felfogásnak is, mintha 
külön békemozgalomra, speciális békeszervezetekre inkább csak a kapi
talizmus igája alatt sínylődő népi tömegeknek lenne szükségük és ná
lunk, akik a népi demokrácia viszonyai között a szocializmust építjük, 
ezek sokkal kisebb jelentőséggel bírnának. Ennek a felfogásnak a hely
telenségére mutatott rá a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkára, a ma
gyar munkásosztály nagy tanítómestere, népünk vezetője, Rákosi Mátyás 
elvtárs, Pártunk ez év februári Központi Vezetőségi ülésen.

„Fokozni kell a béke védelméért folyó küzdelm ünket... E téren 
gyakran találkozunk olyan téves felfogással, hogy nálunk, ahol az 
imperialisták szervezett erői már vereséget szenvedtek, a béke védel
me tulajdonképpen lényegében állami feladat és főleg honvédségünk 
megerősítésében nyer kifejezést. Ez a nézet azt vallja, hogy a béke 
megvédésére irányuló harcot elsősorban azoknak a progresszív erők
nek kell megvívniok, amelyek az imperialista államokban küzdenek 
s mi ezen a téren is bizonyos fokig csak nézők vagyunk.

Mind a két vélemény helytelen. A ré^i rend hívei nálunk is 
változatlanul egy harmadik világháborúban reménykednek és ezért 
szívósan és lankadatlanul támogatják a nyugati imperialistákat, ter
jesztik a háborús pánikkeltés álhíreit és mint kémek, szabotálok cse
lekvőén is részt vesznek ebben a küzdelemben. Ennélfogva itthon is 
szakadatlanul küzdeni kell ezek ellen az erők ellen és éberen kell 
tartani azt a szellemet, amely el van szánva minden eszközzel küzdeni
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a békéért. Ez az a terület, ahol egy emberként magunk mögött tudjuk 
az egész dolgozó népet. Ha az ellenség meggyőződik róla, hogy a 
magyar nép elszántan és egyhangúlag száll szembe a háborús uszí- 
tókkal, ez magábanvéve hatalmas politikai tényező, új erő forrása
A magyar népnek más viszonyok között és más formában, de nem 

kevesebb herozimussal, elszántsággal és áldozatkészséggel kell küzdenie 
egy új világháború veszélye ellen a békéért, mint azt a munkások, pa
rasztok és értelmiségiek a kapitalista országokban teszik. A mi harcunk 
formái: a sztahánovista-mozgalom, népi hadseregünk megerősítése, harc 
a demokratikus nevelésért, fellépés a kozmopolitizmus, sovinizmus min
den megnyilvánulásával szemben, kérlelhetelen küzdelem az egyházi» 
reakció ellen. — Mindez a béke frontját erősíti.

A magyar nép békeharca is megköveteli az üzemi, hivatali, iskolai 
és lakóhelyenkénti békevédelmi bizottságok megteremtését. Ezekre a bé
kevédelmi bizottságokra nagy munka vár. A magyar békemozgalma meg 
kell, hogy mutassa erejét abban a nagy aláírási kampányban, amely 
immár az egész világon megindult és amelyből mi is aktívan ki fogjuk 
venni a részünket. Millió és millió aláírást kell gyűjtenünk a békekonfe
rencia kiáltványának támogatására. Meg kell mozdítanunk minden tisz
tességes embert, egész családokat. A munkahelyen, a lakóházakban, váro
sokban és falvakban kell, hogy folyjék a kiáltvány aláírása. Az aláírások 
nak a milliói fogják mutatni, hogy milyen nagy utat tett meg a magyar 
nép a demokratikus és szocialista fejlődés útján. Becsület kérdése szá
munkra, hogy teljesítsük kötelességünket ezen a fontos front-szakaszon. 
A nemzetközi demokratikus közvélemény a szerint fog ítélni a magyar nép 
békeakarata felől, amilyen eredményeket fogunk elérni a most megin
duló nagy aláírási mozgalomban.

*

Az imperialisták zsoldjában álló sajtóban, az imperialista érdekeket 
életre-halálra kiszolgáló jobboldali szociáldemokraták körében sokszor 
hangzik el az az állítás, hogy a békeharc tisztára kommunista mozgalom, 
a kommunisták manővere a tömegek megnyerésére.

A világbéke-mozgalom jelenleg öt világrészre kiterjedően felöleli az 
emberiség nagyobbik felét. Ezek a sokszázmilliós tömegek nyilvánvalóan 
nem mind kommunisták. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az új világháború 
ellen folyó küzdelemben a kommunisták járnak az élen, ők a békéért 
folytatott harcnak legöntudatosabb, legáldozatkészebb, legcselekvőbb rész
vevői. Nem véletlen az, hogy a béketábor élén a kommunizmust építő 
Szovjetúnió áll, mint ahogy nem véletlen, hogy az ellentétes tábor élén 
az amerikai imperialisták, a néger-lincselők, rabszolgataríók, gyarmatosí
tók, a modern kannibalizmusnak hirdetői állnak. Nem véletlenség, hogy 
a finánctőke uralma hovatovább összeegyeztethetetlenné válik az emberi 
kultúra fennmaradásával, az emberiség puszta létével, és hogy a szocializ
mus hívei a védelmezői mindannak, ami az emberiség számára érték, ami 
humanizmus, ami a jobb jövőt, sőt egyáltalában a jövőt biztosítja. Olyan 
tény ez, amely minden komoly embert, aki keresi a kiutat ebből a hely
zetből, mélyen gondolkodóba kell, hogy ejtsen és egyre inkább gondol
kodóba is ejt.

Egész biztos, hogy a kommunisták heroikus küzdelmeinek, amit az 
egész világon folytattak és folytatnak, döntő szerepe volt abban, hogy az. 
emberek százmilliói ma már nem hajlandók baromként magukat vágó
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hídra hurcolni hagyni a pénzeszsák érdekében, kapitalista rablók marok
nyi, de telhetetlen klikkjeinek az érdekében. Megfordítjuk az eddigi világ- 
történelmi uzust: a százmilliós tömegek fogják rákényszeríteni akaratukat 
a népgyilkos klikkre és ha nem, el fogják söpörni őket.

A nagy Lenin figyelmeztetett bennünket, hogy az imperialisták azért, 
hogy szándékaikat megvalósíthassák, nagy titokzatossággal veszik körül 
„a háború születésének“ körülményeit.* „Hazafias“ és „humánus“ jelsza
vakkal szinte elkábítják a tömegeket, mintegy rajtaütnek ezeken a népi 
.tömegeken és értelmetlen, bűnös háborúkba taszítják őket, még mielőtt 
védekezni tudnának. Ez ezúttal, nyilvánvaló, nem fog sikerülni a kapita
lista uraknak. Hatalmas küzdelem folyik a béke kérdése körül, hiszen 
& béke és háború kérdésében kereszteződnek korunk összes nagy problé
mái. Ez az oka annak, hogy a békéért folytatott harc nem a kommunisták 
mozgalma csupán. Sohasem folyt átfogóbb emberi érdekekért hatalmasabb 
és hatékonyabb küzdelem, mint az a küzdelem, amit a népek a békéért 
jelenleg folytatnak. Sokmilliós tömegek ennek a harcnak a folyamán 
ébrednek először emberi öntudatra azáltal, hogy nem hajlandók magukat 
ágyútöltelékként felhasználni hagyni, számukra idegen, sőt ellenséges 
törekvések szolgálatában. A békéért folyó harc — harc a szabadságért, 
a nemzetek függetlenségéért, kultúránk megőrzéséért, gyermekeink épsé
géért, az emberiség jövendőjéért. Ennek a nagy és szent küzdelemnek 
az élén a Szovjetúnió áll, ennek a küzdelemnek az élén a nagy Sztálin 
áll. Ebben a küzdelemben részt venni a legnagyobb dicsőség. A magyar 
nép egy emberként büszkén és boldogan fogja teljesíteni kötelességét, 
fogja maradék nélkül megvalósítani a stockholmi békekonferencia törté
nelmi jelentőségű határozatait.

Andics Erzsébet

* Marx és Engels már az I. Internacionálé Alapító Üzenetéoen felhívták 
a munkások figyelmét, hogy nekik „Kötelességük, hogy behatoljanak a nemzet
közi politika misztériumaiba, hogy figyeljék saját kormányaik diplomáciai csel
szövéseit, hogy szükség szerint hiúsítsák meg azt minden hatalmukban álló 
eszközzel.”
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FÖLDOSZTÁS*

Harmadnapon reggel, a nagy piactéren 
összegyűlt mindenki, aki csak igényel.
Volt ki foltozottan, volt ki ünneplőben, 
mások szép fényesre vasalt fehér ingben.

A gallér a nyakon piros csíkot vágott, 
fölállt suta szárnya, de a gomb világolt.
Mit is az a gallér ilyen izgalomban, 
ilyen országos, nagy szívreható gondban!

Ott feszengtek, füstöt pöfékelve, szótlan, 
elnyűtt kalapokban, baltákkal, karókkal.
A karót szelíden úgy fogták az ölbe, 
mintha mindegyikük gyereket ölélne.

„No emberek, mennyünk, megjött a bizottság.“
S indultak, hogy a földieket kiosszák.
Ezt a drága földet, ezt a bőven termőt,
A jussukat végre, mindnek elegendőt.

ó , érezted-e már, valamikor, régen, 
mikor átgázoltál kora gyermekségein: 
ha láttál virágzó hegyet, vagy vidéket, 
vagy viharban zengő, szálló jegenyéket,

valami szorongást, belül a szívedben, 
valami reszketést torkodban, kezedben, 
valami nagy tüzet, rajtad végigsöprőt, 
valami mosolygást, mégis olyan gyötrőt?

Mintha virágzó fát a májusi szelek 
verik s a fa borzong, szirma lepereg: 
e férfisereg most úgy áll itt a szélben, 
most virágját bontott, első életébén.

Áll, majd könnye csordul, nézi ezt a tájat, 
szemét szertehordja a messze határnak, 
szíve dong, nem dobban, áll szótlan, meredten, 
kiáltana már, mint zengő szerelemben.

Vihar nem ráz így meg zúgó fenyőerdőt.
(No, költő töröld le könnyed, a csepergőt!)
Ki kezét lógatja, szívére szorítja, 
ki meg mozdulatlan a tájat mutatja.

* Részlet a költő „A Sán tha-család“ című elbeszélő költeményéből.
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Levetett kalappal állnak egy csapatban, 
új honfoglalók, mint bronzcsoport a napban. 
Kis lobogók! Hajak. Barnák, hol fehérek 
ágaskodnak, taréjt formálva a szélnek.

S az arcok, ó , a szikárak, kemények, 
tar fejek, homlokon dárdái a fénynek!
Mint a barázdált föld, mely még bevetetlen, 
ragyognak feketén e nagy győzelemben.

Állnak, moccanatlan. Fiatalok, vének.
És szinte kiszakad belőlük az ének, 
már tombol, zúg, hogy bejárja a földet 
száz tájon: „Föl, föl, ti rabjai a földnek!“

Már 'osszák a földet, mérik szét a tájat, 
mint szövetet szgbó, ha méri ruhának.
Hajolva, megállva, homlokuk törölve, 
aztán megint oda görnyedve a rögre.

Már szabják a tájat, rendezik, beszélik, 
maguk készítette mércéjükkel mérik.
Micsoda erővel, milyen biztonsággal 
birkóznak a gazvert, hatalmas határral!

Suhan a kisbalta, ezüst fénye villan, 
a cövek remegve megáll a talajban.
Aki a magáén áll már. az szüntelen 
»nézi csak a földjét, pillája se rezzen.

Józsi bácsi is ott áll a földje szélén, 
majdnem a nyugati ég kéklő szegélyén.
Szófián, eltűnődve, telve mosolygással, 
mintha csak az arca lenne nap virága.

Lehajol, egy marok földel vesz föl onnan, 
szétmorzsolja lassan, iszonyú nagy gonddal 
S nehéz ujjai közt csurgatja át lassan 
bütykös tenyerébe, reszkető kupacban.

..Jó főd“ — zsebéből papírt és meglágyult 
dohányt kotor ki, megcsavarja s rágyújt.
De ni csak, az útoh lassan lépegetve 
Juli néni jön és mintha integetne.

Ideér az asszony, kosarát leteszi, 
kendőjét leveszi, a kosárra teszi.
„Egyél.“ „Ez a födünk.“ Ennyit szólnak ketten, 
haragos-csituló, kurta szerelemben.



Juli néni szemét szétviszi a tájon, 
a zengő, csattogó, újuló határon.
Ameddig a szem lát, hosszú láncban állnak 
az új gazdák, foglalói a határnak.

Alkonyodik, hűs lesz, a madár elhallgat, 
koppan nemsokára, hull az esti harmat. 
Eresedik az ég roppant szemealja, 
rezes tajték remeg kék hátán a dombnak.

A szétosztott földön, — így igaz a törvény! — 
állnak a szegények, (most fölkerült örvény).
Az utolsó osztók kis csoportja, messze, 
mintha a nap izzó korongjába veszne.

„A mi földünk?“ — kérdi meg az asszony végű 
és már félrefordul, nem bírja vitézül.
Köténye farkával a szemét törölni, 
ökle hátával a könnyet leemelni.

És látszik is rajta, hogy már nem is bánja, 
tálán ezt a két nap veszkődését is szánja, 
hogy már az övé is ez a barna hét hold;, 
hogy ez talán mindig is csak az övé volt!

„A mienk.“ És már szemükkel úgy vigyáznak, 
mintha bölcső fölé hajolva állnának.
Nehéz szavaiktól telten tervezgetnek: 
ide mit is raknak, oda mit is vetnek?

Búzát, kukoricát, taláín egy kis borsót, 
madár-hessentőnek szélre napraforgót, 
ide herét, oda kövérkés lucernát, 
amoda meg tököt, babot is, de barnát!

Józsi bácsi fogja a kis jelzőtáblát, 
ráköp és ujjával szétkeni a nyálát, 
körömhegyig érő ti ni a ceruzával 
rója nagy betűit, befestve a nyállal.

Ráírja a nevét. A karót leszúrja.
Hazaindulnak, de megfordulnak újra.
Nézik azt a táblát, (milyen pillanat volt!) 
csak nézik: SÁNTHA JÓZSEF újgazda 7 hold.

Juhász Ferenc



IRODALMUNK KÉRDÉSEIRŐL*

Előadásom irodalmi életünk időszerű kérdéseiről szól. Mindjárt 
elöljáróban megmondom azonban, hogy ez az előadás semmiképpen nem 
törekszik a teljességre. Néhány időszerű témának a felvetésével inkább 
elindítója akar lenni egy vitasorozatnak, amelynek végre el kell indulnia 
itt bent a megújhodott, vagy ha úgy tetszik, megújhodó írószövetség
ben is.

Rövid idő alatt, a közvetlen közelmúltban, két nagyjelentőségű meg
nyilatkozás történt a magyar irodalom időszerű kérdéseiről. Az egyik 
Horváth Márton emlékezetes zeneakadémiai előadása volt, amely azután 
teljes terjedelmében megjelent a „Csillag“ márciusi számában is, a másik 
pedig Révai József tanulmánya a „Társadalmi Szemle“ legutóbbi szá
mában. Mindkét megnyilatkozás jelentőségét — bennük foglaltakon túl 
is — külön aláhúzza az a tény, hogy a Párt két vezető személyisége 
szólalt meg a magyar irodalom ügyében. Ha nem is hivatalos rezolució, 
nem is hivatalos határozat formájában, de a Párt nyilatkozott irodal
munk időszerű kérdéseiről. Természetesen lehetetlen, hogy mindehhez 
maguknak az íróknak ne legyen szavuk. Révai József, tanulmányának 
befejező soraiban többek között ezeket mondja: „Ideje, hogy’ írószövet
ségünk papíron élő szervezetből eleven szervezetté váljék, amely alkal
mas arra, hogy megvitassa és tisztázza irodalmi életünk problémáit.“ 
Nos, én úgy hiszem, mindnyájan úgy érezzük, hogy valóban itt van 
ennek az ideje.

Annál is inkább itt van ennek az ideje, mert rengeteg megvitatni, 
tisztázni való kérdés vár ránk. A magyar irodalmi élet végre komoly 
mozgásban van. Ha még nemrégiben is újra meg újra az a sürgető kér
dés hangzott felénk, igen jogosan, hogy „miért hallgatnak az írók'*“ 
akkor ma már jóleső érzéssel- állapíthatjuk meg, hogy erre a sürgetésre 
immár nincs szükség. Sorra új és új müvek születnek, a regény, az „elbe
szélés, a dráma, a líra területén egyaránt. A régi, az „öreg“ írók mellé 
újak, fiatalok sorakoznak fel. S ha még, alig egy esztendővel ezelőtt is, 
teljesen jogosan hangzott az a másik sürgetés is, hogy az írók miért 
nem fordulnak mai életünk témái felé, akkor ma azt is megállapíthat
juk, hogy ezen a téren is változott a helyzet. Formálódó új világunk, szo
cialista építésünk témái, alakjai, élményei már nyiladoznak a sorra szü
lető új művekben. S felnőtt egv új olvasóréteg is: van már kinek írnia 
a magyar írónak. Verskötetek, novelláskötetek, regények hatalmas pél
dányszámokban jelennek meg s fogynak el. És ha nyilván igaza is van 
Révai Józsefnek, amikor azt írja — nem az említett tanulmányában, 
hanem a Művelt Nép-beli vezércikkében —, hogy a számok ne kápráz
tassanak el bennünket, hanem nézzünk csak a számok mögé is, a lényeg 
azért mégis csak az, hogy nincs már légüres tér a magyar író müve 
körül.

Mindez együttvéve azt jelenti, hogy kulturális életünknek ezen a jelen
tős szakaszán is, az irodalom frontján is, sokat javult a helyzet. Úgy 
hiszem, nem túlozunk, ha azt állapítjuk meg, hogy irodalmi életűn kljén 
— nemcsak a pillanatnyi helyzetet, hanem a fejlődést is tekintve -— ma 
már a pozitív elemek a döntőbbek. Van már új irodalmunk, vagy —

* Az írószövetségben 1950. április 11-én megtartott előadás.
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talán pontosabban fogalmazva — új irodalmunknak van már egy olyan 
bázisa, amelyen biztos a szerves továbbfejlődés, a magyar szocialista- 
nudista irodalom kiterebélyesedése.

Mik a jellemzői irodalmi fejlődésünk mai szakaszának?
Mindenekelőtt az, amit Horvtáh Márton úgy állapított meg előadá

sában, hogy „az objektív helyzet rendkívül kedvező“ ahhoz, hogy az el
múlt évek nagy lemaradása után meg lehessen gyorsítani a magyar iro
dalom fejlődését. A szovjet irodalom hatalmas úttörő munkát végzett 
ebben, nevelve az írókat s olvasókat egyaránt. Népi demokráciánk poli
tikai fejlődése s ezzel együtt egész népünk ideológiai fejlődése „a kife
jezetten ellenséges irodalmi irányzatoknak nagyjában és egészében elre- 
kesztette az útját“. A národnyik népi romantikának, a polgári irodalmi 
irányzatok különböző árnyalatainak sincsen ma már számottevő képvi
seletük irodalmi életünkben.

A másik jellemző az, hogy irodalmi életünkben jelentékeny bázisa 
van már a proletárirodalomnak. A proletárirodalom hegemóniájáról még 
nem beszélhetünk — viszont nem vitás, hogy a Párt segítségével, irányí
tásával kialakult már egy olyan írói tábor, amelynek máris döntő sze
repe van irodalmi fejlődésünkben.

A harmadik jellemző az, hogy a pártonkívüli, úgynevezett „útitárs“ 
írók egy része — nyilván nem függetlenül az előbb említett általános 
fejlődéstől — egyre határozottabban fordult a szocialista-realista iro
dalmi fejlődés irányába. Jellemzésül csak Veres Péter és Szabó Pál pél
dáját említem, holott nem ők az egyediiliek.

Mindaz, amit eddig elmondottam, talán elég annak a bizonyítására, 
hogy irodalmi életünk mai állapota s jövő perspektívája, nemcsak, hogy 
nem reménytelen, hanem nagyon is biztató.

Hiba lenne azonban, ha csak a pozitívumokról beszélnénk. Hiba 
lenne, ha csak azt állapítanánk meg, hogy az objektív helyzet rendkí
vül kedvező irodalmunk további gyors fejlődésére és nem beszélnénk 
amkról a fontos kérdésekről, amelyek nagyon is befolyásolhatják ezt a 
fejlődést.

'»mikor Révai József tanulmánya megjelent, az egyik író azt mondta 
nekem, hogy most már minden világos: Révai olyan platformot terem
tett, amelyet minden becsületes, jószándékú író elfogadhat, aki pedig 
nem fogadja el, azzal nincs mit kezdenünk. Nos, én úgy hiszem, hogy ez 
így semmiképpen nem igaz.

Elsősorban nem igaz az, hogy aki ma még nem helyezkedik a Révai- 
iunulmány platformjára, azzal nincs mit kezdenünk. Éppen Révai han
goztatja újra, meg újra, hogy irodalmi vitákat eldönteni, az új irodalom 
u utgait paranccsal, adminisztratív intézkedésekkel eldönteni nem lehet.

ivarban pedig az sem igaz, hogy a Révai-tanulmány után most már 
io " í n világos. Révai tanulmánya rendkívül világos okfejtéssel, legyőző 
nuu 'V 1 a-leninista logikával rendibe rak egy sereg döntően fontos pro- 
I - ám ha csak ezt tennénk, hogy lenyilatkoztatnánk, megsza-

i/laii'uok egyszerűen az írókat, hogy elfogadják-e a Révai-féle platfor
mot nyilván nagyon rosszul tennénk. A Révai-cikk ugyanis csak egy 
«'kálómmal, életünk, világunk, irodalmi fejlődésünk azonban mindennap 
telteszi ezeket a kérdéseket, s ha azokat csak formálisan, nem a belső 
átélés, átér fás élményeként tesszük magunkévá, önmagunkat csapjuk be

Itt van mindenekelőtt, szinte a legdöntőbb kérdésként, az irodalmi 
pártosság kérdése — a Párt irányító szerepe az irodalomban. Igazat mon
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danánk-e, ha azt mondanánk, hogy nincsenek még a becsületes és jó- 
szándékú írók között is olyanok, akik — legalább is ma még — nem 
tudják minden aggály nélkül magukévá tenni az irodalmi pártszerűség 
lenini értelmezését? Nem lenne igazunk. Én meg merem kockáztatni azt 
az állítást, hogy nemcsak a pártonkívüliek, de még a párttag írók kö
zött is lehetnek ilyenek. Az írói szabadság hazug, hamis polgári értel
mezése — főleg a régebbi írókba — eléggé mélyen beivódhatott ahhoz, 
hogy ne legyen könnyű tőle teljesen megszabadulni még akkor is, ha 
talán nem nagyon élvezték a múltban ezt az úgynevezett írói szabadsá
got. Révai azt írja, hogy azok, akik féltik a Párt irányításától az író 
szabadságát, azok elfelejtik, hogy „a Párt vezetése az irodalomban, a 
pártszerűség elvének az érvényesítése, irodalom és közönség szerves kap
csolatának soha nem látott bensőségét és szorosságát jelenti“ . . És hogy 
„A Párt vezetése: végső soron a nép rendeléseinek*, szükségleteinek, 
bírálatának továbbítását jelenti az írókhoz, az irodalom beillesztését új
ból a dolgozó nép életének egészébe, amelyből százados folyamat követ
keztében kiszakadt.. .“ Vájjon nem így van-e ez csakugyan? De így 
van: ezt jelenti az irodalmi pártszerűség. Mindennek a nyilatkozatszern 
elfogadása azonban nem elegendő. A marxizmus-leninizmus elveinek ala
pos megismerése, a múlt csökevényei elleni állandó harc, állandó önkri
tika, s nem utolsó sorban a polgári írói arisztokratizmustól való teljes 
elszakadás, a dolgozó tömegekkel való mélységes egybeforrás kell ahhoz, 
hogy valaki, író, így fogja fel az irodalom pártszerűségét.

De ma már ott tartunk, hogy ezt a követelményt támasztjuk minden 
fejlődni akaró íróval szemben s minden írónak is ezt a követelményt 
kell önmagával szemben támasztani, ha nem akar kimaradni a történe
lemből, az irodalomból.

Vonatkozik ez a pártonkíviili, az „útitárs“ írókra is. Abban termé
szetesen igaza van Révai Józsefnek, hogy küzdeni kell az ellen a bal
oldali elhajlás ellen, amely az irodalom pártszerűségét bunkóként akarja 
alkalmazni az „útitárs“ írók ellen amely a magyar irodalomba való tar
tozás előfeltételeként már ma a pártszerű irodalom lenini mértékét akarja 
megkövetelem. De ugyanakkor a pártonkíviili, az „útitárs“ íróknak Révai
nak azt a figyelmeztetését is meg kell szívlelniük, hogy „útitársi“ mivol
tuk nem örök, hanem csak átmeneti állapot lehet. írónak lenni Magyar- 
országon nemsokára már csak szocialista-realista íróként lehet, aminek 
elengedhetetlen előfeltétele a marxizmus-leninizmus igazságainak mély 
átértése, átélése. Nem azért nem lehet majd másképpen írónak lenni, 
mert az tilos lesz, hanem azért, mert épülő szocialista világunkat hitele
sen, íróian ábrázolni másképpen nem lehet. S aki mást próbál, a körű í 
valóban elfogy az alkotás levegője, a szó mély, írói értelmében.

Mindez mit jelent?
Azt jelenti egész irodalmunk számára is, de külön-külön minden 

egyes író számára is, hogy nem elegendő a nyilatkozat, a deklaráció, 
hanem szót kell szakítani irodalmi életünkben is, önmagunkban is a fej
lődés gátjait.

S itt akarok szólni arról a másik, szintén döntő kérdésről, amely 
ugyancsak fontos része Révai tanulmányának — de amelyet ő megint 
csak egyszer, ám a fejlődés nap, mint nap felvet számunkra, írók szá
mára. Ez az önkritika kérdése.

Mit ír Révai erről? Többek között ezt írja: „Régi íróink elég jelen
tős része becsületesen, komolyan bekapcsolódni népi demokráciánk iro
dalmi alkotó munkájába csak úgy tud, ha ezt az önkritikát elvégzi. Jól
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értsük meg: nem elsősorban mi követeljük ezt tőlük, hanem -— ha van — 
saját írói becsületességük, saját lelki és írói fejlődésük igazi folytonos
ságának érdeke. Különben: a múlt ballaszt lesz rajtuk, amely visszahúzza 
őket és nem engedi, hogy igazán komolyan nagy írói műveket alkossa
nak.“

Vájjon nem így van-e ez csakugyan? De így van! Ám ennek az igaz
ságnak is csak az egyszerű nyilatkozattal való elfogadása semmiképpen 
nem elegendő. Nem elegendő, mert íróinknak általában nem erős oldaluk 
az önkritika s mert legtöbbször, aki elvben helyesli is az önkritika szük
ségességét, rendszerint arra gondol, hogy nem neki, hanem a másik író
nak van oka önkritikái számvetést tenni.

Mondottam: íróinknak nem erős oldaluk az önkritika. Az önkritiká
tól való irtózás is annak a polgári hazugságnak a maradványa, amely az 
író köré a felelőtlenség, a normákon felül való állás, a szinte kötelező 
elvtelenség levegőjét vonta. De lehetséges-e ma írók számára is fejlődés, 
mély és őszinte önkritika nélkül? Nem lehetséges. Különösen nem lehet
séges azok számára, akik á múltnak sok tévedését, hibáját cipelik még 
magukon. Régi íróink nagy része pedig — igazat adhatunk Révai József
nek — ilyen. Mert vájjon hányán tudtak itt az elmúlt huszonöt esztendő 
alatt úgy fejlődni, vagy úgy helytállani, hogy ne vétettek volna, akár 
súlyosabban, akár kevésbbé súlyosan, akár tevőlegesen, akár passzív 
félrehúzódással a haladás, a nép ügye ellen.

Nincs-e szükségünk önkritikára, mondjuk, azoknak az íróknak, akik 
szembenállottak ugyan az ellenforradalom szellemiségével, de úgy, hogy 
félrevonultak vagy az öncélú irodalom elefántcsont-tornyába, vagy bele
ásták magukat a bomló polgári kultúra formai anarchiájába? De igen, 
szükségük van. Elsősorban nem is azért, hogy ítéletet mondjanak helyte
len nézeteik felett, hanem azért, ahogyan Révai mondotta, hogy a múlt 
ballasztjától megszabadulva biztosítsák önmaguk számára az írói fejlődés 
folytonosságát. Az előbb mondottam, hogy a pártszerű, szocialista rea
lista írói magatarás egyik elengedhetetlen előfeltétele a polgári írói 
arisztokratizmustól való teljes elszakadás s a tömegekkel való mélységes 
egybeforrás. De vájjon lehetséges-e mindez, ha valaki nem számol le 
múltjának éppen azzal a tehertételével, amely az irodalmi arisztokratiz
mus, a tömegektől való iszonyodás vallomása volt? Az elefántcsont
torony volt lakója hogyan tudja elfogadni a népnek a Párt iránymutatá
sán keresztül „irodalmi rendelését“ s hogyan tudja műben ábrázolni a 
mélyből feltörő nép nagyszerű alkotó lendületét őszinte önkritikái szám
vetés nélkül? Bizonyára sehogy.

Az ilyenek, még ha opportunista nyilatkozatokat tesznek is, még ha 
alkalmazkodni vagy fejlődni próbálnak is: teher rajtuk a felszámolat
lan mult. S ők maguk így tehertételei irodalmi fejlődésünknek is. A Lu
kács-kérdéssel én külön nem akarok az előadásomban foglalkozni. Egyet 
azonban ebben a vonatkozásban mégis el kell mondanom. Lukács György 
kritikai működésének — vele is többször vitatkoztam erről •— egyik 
hibája az volt, hogy féltve irodalmunk színvonalának a süllyedését, bizo
nyos irodalmi arisztokratizmussal, túlzott színvonal követelményeket állí
tott fel csírázni kezdő új irodalmunkkal szemben. Ez, természetesen, 
akadályozta a talán mdfg dadogva szóló, de mégis új hangon beszélő írók 
íelsorakozását. Talán mondanom sem kell, hogy Lukács György ebbéli 
kritikai tevékenységét — persze Lukács szándékán kívül — elsősorban 
ennek a volt irodalmi arisztokratizmusnak egykori képviselői helyeselték
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a legbuzgóbban. S félek attól is, talán nem is alaptalanul, hogy ezek 
Révai József tanulmányából is csak azt a részt ragadják ki, melyben a 
proletárirodalomtól magasabb színvonalat s az élet teljesebb, a magán
életre is kiterjedő ábrázolását követeli.

Am még példaként se csak róluk essék szó.
Mert nines-e szükségük önkritikára azoknak az íróknak is, elsősor

ban az úgynevezett népi íróknak, akik ugyan nem vonultak félre az ellen- 
forradalom, a fasizmus éveiben, hanem a népről írtak —, de különböző 
fokokon és különböző változatokban mégis beleestek a nép iránti hűt
lenség bűnébe1; Vagy úgy, hogy opportunista módon alkalmazkodtak 
vagy úgy, hogy a fasizmushoz közel eső népmentő elveket vallottak. Kö
zülük többen ma már szinte teljesen hallgatnak. Igaza van Révainak: 
csak maguk tehetnek róla. Mert azt senki nem tagadhatja, hogy a Párt. 
a népi demokrácia eléggé szélesen vonta meg azoknak az íróknak a körét, 
akiknek írói munkásságára számított. Olyan szélesen, hogy szükség sze
rint abból a múlt szinte egyetlen érdemes írójának se kellett volna kima
radnia. Én úgy hiszem, hogy még a ma hallgató írók számára sincs vég
legesen bezárva a kapu —, de nekik kell errefele komoly lépést tenni, a 
múlt kemény lezárásával, ha erre egyáltalán képesek. Számukra az iro
dalmi folytonosság megteremtése mindenesetre talán mindenki másnál 
nehezebb lenne. Mert hol van ma már az a parasztság, amelyről ök írtak? 
Hol van a bihari cseléd-világ vagy a hulló, egykéző ormánysági paraszt? 
Irodalom-történeti emlék lesz hamarosan, sőt részben már ma is az. 
A mai faluról írni a falukutatás szemléletével már nem lehet — sőt hova
tovább már annak az írónak se lesz mondanivalója, legalább is íróilag 
érvényes, művészileg hiteles mondanivalója a parasztságról, aki megre
kedt 1945-ben, a földosztásnál. Itt példaként — persze semmiképpen nem 
azonosítva őt az előbbiekkel —- Illyés Gyulát említeném, aki még egy 
esztendővel ezelőtt is remek beszámolót írt a földosztással felszabadult 
parasztság új életéről. Viszont nemrégiben egy másik írását olvashattuk 
a Szabad Népben ugyanerről a témáról, amely íróilag is bágyadt vissz
fénye volt eddigi müveinek.

Ám a múlt terheitől való megszabadulás azok számára is elodázha
tatlan feladat, akik nem rekedtek meg, akik továbbfejlődtek s fejlődnek. 
Igényük nyilván az — nem is lehet más —, hogy előbb-utóbb elérjenek 
átformálódó parasztságunk életének szocialista-realista ábrázolásáig. 
Mindez viszont nem megy a régi írói s világnézeti kötöttségekkel. A kü
lönben sokat fejlődött s szinte egy irodalmi metamorfózison keresztül 
menő Szabó Pál színdarabja, a „Nyári zápor“ is bizonyíték erre. Kitű
nőek a színdarabnak azok a részei, amelyek a parasztság életének in
kább még a régihez tartozó felét ábrázolják —, de mindjárt megbicsak
lik a művészileg is elbizonytalanodik az író, amint az alakuló újat, a 
Pártot, a szövetkezetét, a szocializmus felé fejlődő parasztot igyekszik 
megmutatni. De jó példa erre maga Veres Péter is. ö  ugyan valóban a 
legmesszebb jutott el az új, a formálódó paraszti élet ábrázolásában — 
viszont írói ábrázoló erejét még sokszor megkötik, elnehézkesítik a túl
részletező, régi, szoeiegráfus leíró elemek.

A példákból, úgy hiszem, elég is.
De — félreértés ne essék — az önkritika követelése nem jelenti 

azt, hogy most valami írói mea-culpázás kezdődjék, szerte az egész 
országban. Az önkritika az irodalomban sem lehet kampány —, hanem 
csakis a tévedések, a hibák, a multi terhes csökevények elleni követke
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zetes küzdelem lehet. Ám az ilyen önkritika az irodalomban is elenged
hetetlen, mert e nélkül nincs fejlődés se az egyes író, se az egész iroda
lom számára.

Ám éppen ezért hiba lenne, ha az önkritika követelését leszűkíte
nénk csak a régi vagy csak a pártonkívüli írók körére.

Révai József tanulmányából is kitűnik, de irodalmi életünk is nap, 
mint nap példáját adja annak, hogy fejlődő proletárirodalmunkban is 
vannak olyan jelenségek, amelyek leküzdésére nélkülözhetetlen az ön
kritika. Igaz, ezek leginkább a növekedés gyermekbetegségei —, de a 
gyermekbetegségeket is gyógyítani kell.

Folyamatos, állandó önkritika nélkül nincs komoly elvi kritika. 
Holott, mindnyájunk számára eléggé világos, hogy irodalmi életünk egyik 
legjelentősebb hiányossága, irodalmi kritikánk fejletlen és sok tekintet
ben zűrzavaros állapota. Gondolok elsősorban természetesen a folyóira
tok, napilapok hivatásos kritikai tevékenységére. De nem csupán erre, 
hanem gondolok a kritikának arra a formájára is .amelynek itt az író
szövetségben, az írók között kellene folynia, tisztázó viták, müveket 
megvitató ankétok keretében. Kritikai életünknek ez a fejletlen állapota 
azt eredményezi, hogy új irodalmunk nagyon fontos elvi kérdései igen 
sokszor jelszószerüen kezdődnek. A szocialista realizmus, a forradalmi 
romantika, az irodalmi pártszerűség, a nemzeti hagyományok kérdése, 
a témaválasztás, a kritikai realizmus — mind-mind olyan kérdések, 
amelyekről sokszor írunk, sokszor beszélünk, de éppen irodalmi kriti
kánk fejletlensége miatt, nem mindig azonos értelemben.

Igaz ugyan, hogy ezekben a kérdésekben is, az irodalom egyéb elvi 
kérdéseiben is, sokban eligazít bennünket az iránymutató művekben meg
valósult szocialista-realista irodalom, a szovjet irodalom ismerete. Ez azon
ban önmagában nem elegendő. Nem elegendő, mert a mi irodalmunk fejlő
dése több mindenben eltér a szovjet irodalom fejlődésétől és mert a szov
jet irodalom mai mértékét alkalmazni a mi irodalmunkra: nem helyes. De 
különben is: az irodalom elvi kérdései csak akkor kapnak igazi életet 
és csak akkor lesznek eleven fejlesztői az irodalmi gyakorlatnak, ha nem 
általánosságban hangzanak el, hanem konkrét helyzetben, konkrét mű
vekre alkalmaztatnak. És így is vitatandók meg.

Mert különben az történik — történik is! —, hogy a kritikai érté
kelésekbe zavaró következetlenségek csúsznak be, amelyek hol jobb
oldali, hol baloldali elhajlásoknak a forrásai. Az irodalmi pártszerűség 
elvének következetlen kezelése így lesz azután egyszer — Révai József 
szavai szerint — bunkó a szövetséges írók ellen, másszor meg megen
gedhetetlen liberalizmus a kritikai gyakorlatban. Vagy az új irodalom
mal szembeni színvonal-követelmény következetlen kezelése így lesz 
egyszer gátja az új, fiatal írók föltünésének s fölfejlődésének, másszor 
pedig mentsége, sőt — a hiányosságból erényt csinálva — igazolása új 
irodalmunk színvonalbeli fogyatékosságainak. A forradalmi romantika 
jelszószerű kezelése így lesz egyszer az életet elszegényítő, sémaszerű, 
angyal-ördög ábrázolásnak, vagy a kincstári optimizmusnak — másszor 
meg a hamis objektívizmusnak a forrása.

De kritikai életünk fogyatékosságának a megszüntetése azért is fon
tos, mert a következetes elvi kirtitka hiánya eleven forrása egy veszedel
mes irodalmi betegségnek: a klikk-szellem kialakulásának. Irodalmi éle
tünk fejlődésében ma még ott tartunk, hogy lehetnek, sőt vannak ha nem 
is egymással ellentétes, de egymástól több mindenben különböző írói 
csoportosulások. A szocialista építésnek még csak a kezdeti szakaszán
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tartunk s különösen a kezdeti szakaszán tartunk az egységes szocialista
realista irodalom megteremtésének. Ez már önmagában azt jelenti, hogy 
lehetnek külön írói csoportok. S ha vannak, helyes, ha ezek vitákban 
tisztázzák eltérő nézeteiket. Révai József a tanulmányában azt írja, hogy 
a mi irodalmi fejlődésünk — éppen a Szovjetúnió adta lehetőségek nyo
mán — bizonyos pontokban gyorsabb lehet, mint a szovjet irodalom 
volt, de két alapvető feladatot nem ugorhatunk át. „ . . . nem ugorhatjuk 
át a proletárirodalom, a szocialista-realista, a pártirodalom hegemóniá
jáért való harc feladatát és az irodalmi irányok és írók versengésének, 
egymással való szellemi mérkőzésnek feladatát és szakaszát.“ Ez valóban 
így is van. De a mi irodalmi életünk egyik betegsége az -— éppen kriti
kánk fogyatékossága miatt —, hogy igen gyakran elvi, nem írói-szemlé
leti különbözőségek választanak el vagy tartanak együtt írói csoportokat, 
sőt kritikusokat, hanem klikk-szempontok.

Ennek a betegségnek a leküzdéséhez is elengedhetetlen feltétel az, 
hogy íróinkban s egész irodalmunkban erősítsük a kritika és önkritika 
szellemét.

Mondanivalóimat én be is fejezem. Azok a témák, amelyeket itt 
felvetettem, mindenekelőtt azt célozzák, hogy — elsősorban Révai József 
tanulmánya és Horváth Márton előadásához kapcsolódva — megvitassuk 
irodalmi életünk kérdéseit. Szóljanak, vitatkozzanak végre az írók is, 
mert van miről vitatkozni s van mit tisztázni. Révai József tanulmányá
ban ezt mondja az íróknak: „Ne féljenek a bírálattól, sőt fogyatékossá
gaink ostorozásától sem, nem gyenge és beteg újszülött a mi szocializ
must építő népi demokráciánk, amely körül csak lábujjhegyen szabad 
járni és félteni kell minden fuvallattól.“ Én ehhez csak azt tenném 
hozzá — befejezésül —, hogy nem gyenge és beteg újszülött a mi új 
irodalmunk sem: nem kell körülötte óvatosan lábujjhegyen járni.

Darvas József
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VADÁSZOK

Tágulj ki naggyá reggeli égbolt, 
íelhő, ma ne járj a tájon.
Vadászok szeme hadd lásson tisztán, 
fegyverük célba találjon.

Csendesen csúsznak a szánok, halkan 
süpped hóba a lópata.
Vadászok mostan arról beszélnek, 
milyen a nyulak sóhaja.

S arról, hogy itten grófok vadásztak 
s szinte várták e jó urak, 
hogy csövük elé fülénél fogva 
vezessünk őzet és nyulat.

S mikor a puska nem talált vadat, 
a hajtó kapott sörétet.
Hullott a vére a puha hóra 
s a havas táj is sötét lett.

Leszállnak niindeh, karjukon fegyver. 
Úgy tartják, mint a gyermeket 
Olyan a csend, hogy kitörni készül 
ropogós ólom-fergeteg.

Ugrik a tapsi itt is. amott is.
Figyeli fényes puskacső 
s halálra döbben, mikor ez dörren. 
Söprőbb, mint minden jégeső.

Lucerna többé inem fakad nékik. 
Menekvés nincsen semerre. 
Szegények sírnak, száll pihe-szőrük 
s gyűrűzve esnek bukfencre.

Telnek a szánok kövér nyulakkal. 
Több marad még az eleven.
Ne búsulj Sári, Pistitek nyúlhúst 
ehetik ott fenn Csepelen

Tavalyi fűnek selyme mit rejthet? 
Íme a fácán felröppen!
Aranyos farka úszik utána. 
Gyorsabb a fegyver, rádörren.



Zuhan a zúzos akácfaágra.
Zúzmara porzik, permetez.
Azt hitted álom? Itt van előtted,
Erzsi szorítsd a szívedhez!

Hasal a róka, mintha nem élne.
Húzd meg újra a ravaszod! 
Sorainkból is így“kell kilőjjed, 
kik, mint a róka ravaszok.

Mennyi a szépség, mennyi a kincsünk 
hazám mezőin, halmain!
Ellen ha jönne, így fognánk körbe, 
kártevő vadként halna mind.

Utolsó lövés. Vége a körnek.
Aszúág reccsen, kél a láng.
Arcot pirít és szalonnát pörköl.
Oszd a melegbort Marikánk!

Koccints, hogy éljen és nagyra nő jjön 
velünk a sok szövetkezet, 
hogy adjon erőt a jobb jövtíndő 
s éljen, ki oda elvezeti

F. Nagy László



ARATÓSZTRÁJK
(Regényrészlet)

«Egyik idő ellensége a másiknak», mondja egy népi szólás-mondás. 
Ez azt jelenti, hogyha az egyik esztendőben nagy szárazság van, akkor 
az utána következőben sok eső, «vizesvilág» lesz. De ha nem az utána 
következőben, akkor majd az azután következőben, mert az biztos, hogy 
Magyarországon a száraz és nedves korszakok váltják egymást, csak még 
azt nem tudjuk, hogy milyen rendszer szerint, illetve még azt sem tud
juk, van-e ebben rendszer.

Ezek a váltakozások okozzák, hogy a magyar termőföld a száraz 
időjárásban is, a vizesben is úgy felében-harmadában keveset terem, vagy 
egyszer a víz alatt álló földeken, másszor meg a kiégett helyeken semmit 
sem terem.

De előfordul még az is — és ez a legjobb időjárás —, amikor se 
aszály nincs, se túlsók eső, hanem éppen annyi, amennyi kell mindenből. 
Ilyenkor jön el a bőség esztendeje, ilyenkor van a nagy termés.

Az 1906-os esztendő ilyen lett. Nagy tél után tavasszal mindjárt jól 
kezdődött. tFebruár derekán, Julianna, Zsuzsanna napján már a nap 
olyan melegen sütött, hogy nemcsak a cigánygyerekek, 'hanem a gyep- 
sori gyerekek is mezítláb játszottak a melegoldali ablakok alatt. Kinn a 
határban meg lassan olvadt el a nagy hó és beszivárgott a földbe.

A tavaly nyáron kiégett kukoricák helyére és a gazosodás nélkül jól 
beérett nyári ugarba, a meleg, levegős porba vetett búzák nagyon jó! 
érezték magukat és gyors növésnek indultak. Ilyenkor két esztendő ter
mését szokta megadni a magyar föld és most is úgy indult. Hogyne, hi
szen a tavailyi termés bennemaradt a földben.

De folytatódott ez a jó idő márciusban is. Azok a hideg északi szá
rító szelek, amelyek a mi márciusunkat, Gergely nap táján, és Sándor, 
József táján meg szokták rontani, elmaradtak most, vagy másfelé jár
tak és meleg nappalok után, amikor már kismellényben ásták a kerte
ket az emberek és mezítláb ültették a krumplit és a zöldséget a lányok 
és asszonyok, harmatos reggelek jöttek. Csak harmatosak és nem dere
sek. A mező és a búza úgy nőtt, mintha húzták volna.

Az április, amelyik pedig híresen rossz hónap nálunk, mert hideg
gel, széllel, faggyal, dérrel, sőt néha szeles esővel és hózivatarral szeszé- 
lyeskedik, most csak nedves volt. Eső és borult idő váltakozott pár napi 
enyhe napsütéssel, az északi szél odamaradt, túl a Kárpátokon és a magyar 
medencében olyan buja tavasz indult, hogy a búzák már összealudtak 
és attól lehetett tartani, megdőlnek, mielőtt szárba kapnának. Szent- 
györgy napjára nemcsak a varjú bújhatott el bennük, hanem akár a nyúl 
is. Ezért aztán birkákkal járatták, törették, legeltették. A legelőkön a 
mező már kiveréskor bokáig ért és úgy látszott előre, hogy a telkeket és 
a laposokat meg lehet kaszálni, a jószág bőségesen elél a szikes poron- 
gokon is, mert még ott is kövér bodorka verte fel a ritkás tippant.

A népet erre nagy reménység fogta el. Bár még nem lehetett a vár
ható új termésből enni, de kölcsönt lehetett rá kapni, mint szép remény
ségre. Munka is jobban akadt. A nép, amely ékkor még tisztára az idő 
szerint, lélekben is máról-holnapra élt, elfelejtette a téli bajokat, a Kara 
Lajos vérét a községháza előtt, s a nagy tömeg a pártból szétfolyt, csak a 
szocialisták tömör serege nem felejtett s azok maradtak együtt.

Mindez a jó idő azonban csak előkészület volt az igazi gazdag má
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jusra. Eső és meleg; nagy esők és jó melegek: ilyen vodt ez a május. 
Kikelt most minden, amit elvetettek, még az is, amit nem vetettek és lett 
kapálnivaló dúlásig, mert a tengeri, répa közt nőtt a gaz. A lányok, fiúk 
napszámja negyven-hatvan krajcárról felment hatvanra, nyolcvanra, a 
kaszásoké meg, mert május derekán a telkeken és a lucernásokban már 
suhogott a kasza, egyforinthúsz, egyforintnegyven lett.

Így ment ez júniusban is. Olyan esők voltak Medárd előtt és Medárd 
után, hogy három napig nem lehetett az elázott földekre lépni s amikor 
lehetett, akkor aztán kétszerannyi napszámos kellett mint rendesen.

A harcok az uradalmak és a munkások között hát nem szűntek meg 
a téli vereség után, hanem még kiélesedtek. Az emberpiacon, ahol más 
esztendőkben boldog volt, aki feliratkozhatott és nem kérdezte mi a nap
szám, csak majd szombaton a fizetéskor tudta meg, most szembeálltak 
az emberek a munkásokért jövő kerülőkkel, írnokokkal és ispánokkal és 
ha keveset ígértek, kimacerálták, sőt kizavarták a piacról őket. A falusi 
emberkupecekkel meg, különösen a rongyemberekkel, szóba se álltak. 
Mert ebben az időben már csak a bő esztendőkben volt elég munka a 
magyar földön.

Ilyenkor ezek is, az uradalmi megbízottak is, mentek a háttérben 
lapuló intézőhöz, aki a gazdaság falusi irodájában a kastélyban ült, mint 
pók a hálójában és megmondták, hogy mennyit kérnek a munkások. Ha 
sokat kértek és az intéző nem merte megadni, akkor telefonáltak a Szer
dahelyi grófék központi kastélyába a tiszttartó úrnak, mert szent egyez
ség volt az uradalmi vezetők között, hogy nem ígérnek egymásra. Ezt 
így irányította az OMGE és a Gazdaszövetség, amelyet a Várkonyiék és 
Achimék lapjai és a Népszava „bőrkabátosokénak hívlak.

Most az egyszer a bő termés nyomán az emberpiac csakugyan piac 
volt és nem rabszolgavásár. Az eladók, akik a munkaerejüket adták cl, 
alkudtak és kitartottak sokszor délig is, csakúgy, mint az igazi vásárban.

És az uradalmak annál is inkább szorultak, mert azok az idegen 
munkások, rutének, románok, szlovákok, palócok, matyók, akiket a 
helyiek megfélemlítésére és a sztrájk letörésére idehoztak, nem birtak a 
munkával. Csak ették a sok kommenciót és várták a fizetést, amely nekik 
nem a napi munka után, hanem hónapszámra járt, és amelyet akár esik, 
akár fú, meg kellett fizetni. Vasárnaponként meg ellepték a szerdahelyi 
piacot és a kocsmákat, ahol zöldséget, gyümölcsöt és pálinkát vettek és 
ettek és ittak. Utána meg daloltak és veszekedtek, mert hiszen az ő szí
vük is tele volt keserűséggel és ezt csak az ital enyhítette. Ügy, hogy 
néha-néha a csendőröknek kellett közbelépni és azok zavarták ki őket 
a tanyákra, a hodályokba, ahol folytatták a veszekedést, amíg ki nem 
ment a fejükből a mámor.

A falusiak bámulták őket a furcsa, cifra ruhájuk miatt és utálták, 
gyűlölték őket, amiért idejöttek a helyi munkások elől elfogni a mun
kát és az aratást. Hiába mondta Erdei András, hogy ne bántsátok őket, 
mert még öntudatlanok, azért lettek sztrájktörők, de majd eljön az idő, 
amikor minden dolgozó minden nemzetben; egyetlen szövetségben, a szo
cialista munkások világszövetségében lesz és akkor majd nem lesznek 
többé sztrájktörők.

De már júniusban világos volt, hogy ezek nem bimak meg az ara
tással, mert a kövér búzák a nagy esők nyomása alatt sorba lefeküdtek, 
néhol még a sovány földeken is. Akkor még nem voltak erősszárú neme
sített búzák, műtrágyát sem nagyon használtak és a mi szárazsághoz, so
ványsághoz szokott alföldi és tiszavidéki búzáink, ha végre egyszer bő
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meleg esőket kaptak, nem bírták meg lábon, ledőltek, lefeküdtek, sőt 
az ellentétes irányból jövő viharok, zivataros forgószelek hatása alatt, egy
mással szembefordultak, kacskaringósak, „kunyhósak“ lettek. Az erdélyi és 
felvidéki sommások, akik sovány dombjaikon sohse láttak olyat, mint 
ami a nemrég feltört alföldi mezőkén kövér búza teremni tudott, nem 
bírtak volna meg az aratással, ez már nyilvánvaló lett a gazdatisztek 
előtt.

De az aratógépekre se lehetett számítani. Minden gazdaságnak voltak 
már aratógépei, egyszerű marokrakók is, kévekötők is, hiszen éppen azért 
nem kötötték meg a szerződést a télen az uradalmak, mert arra számítot
tak, hogy a gépek levágják, a summások meg bekötik és összerakják a ga-- 
bonát. Ezzel törték le az aratósztrájkot. Nem kellenek a híres szerdahelyi? 
kaszások, mert a gépek után a summások is elboldogulnak, hiszen a gép 
kordába fogja és .viszi az embert, még ha gyenge vagy lusta is. így majd 
megtörnek a szerdahelyiek és nem kérnek többet tizedik részt, hanem 
boldogok lesznek, ha tizenharmadik, vagy tizennegyedik részt kapnak is. 
Sőt bele fognak nyugodni abba is, hogy az artógépek után dolgozzanak, 
mint summások és napszámosok, mert micsoda beszéd az, hogy az ura
dalmaknak kötelességük arról gondoskodni, hogy minden falusi szegény
nek újigvaló kenyere llegyen a részes aratás-csóplés után. Ez nem az ő 
gondjuk, hanem a kormányé, vagy a Jóistené, vagy akárkié, mert őket 
szorongatja a verseny, a kanadai Manitoba búza máris olcsóbb a világ
piacon, mint a legjobb magyar tiszavidéki. Igen, de ott nem adnak ki 
tizedrészt a munkásoknak, négy százalékot a cséplőknek és kommenciót 
a cselédeknek, hanem mindent géppel végeznek, a szántást is, az ara
tást is.

Az agrárkapiializmus ekkor volt virágjában Magyarországon és ennek 
a korlátolt vezetői azt hitték, hogy ők, ha gépesítenek és «helyes», szerin
tük való helyes munkabérpolitikát csinálnak, akkor elbírják a világpiaci 
versenyt. így állott elő az a furcsa helyzet, hogy Amerikából ide szántó
gépeket és aratógépekei hoztak, Innen oda meg napszámosok, munkások 
mentek százezres sorozatokban.

De a szerdahelyiek nem nagyon mentek, nem akartak menni. Éhe
sen és fogcsikorgatva, de kitartottak és nem írták alá az aratási szerző
déseket a télen. És mert júniusban már látták az uraságok, hogy az arató- 
gépek nem birnak a gabonával, mert úgy le van dűlve, hogy majd csak 
elszánkáznak a tetején, most már szóbaáíltak még a tekergőnek, naplopó- 
nak, szájaskodónak állított szocialistákkal is. Ugyanígy voltak más vidé
kek más uraságai és így történt, hogy a szerdahelyi határban idegen sum
mások arattak, a szerdahelyiek meg elmentek nagy csapatokban a szél
rózsa minden irányába aratni, csépelni és kubikolni.

Egy-egy csapat helyi aratót azért minden uradalom fogadott. Egy
részt azért, hogy a többféle munkáscsapatot egymás ellen ugratni, haj
szolni, versenyeztetni (lehessen, másrészt azért, mert aratógépeken és ide
gen summásokon túl biztosítani kell, hogy a nagyon ledűlt gabonákat a 
szerdahelyiek, akik az uraság kövér földjein megszokták az ilyet, mégis 
letakarítsák.

Még a télen, amikor a nagy szlrá jkmozgalom lezajlott és a szerda
helyiek nem írtak alá szerződést, több régi bandagazda, köztük Szabó 
Mihály, a feketehalmi is, összeszedtek titokban húsz embert és csendben 
— hogy a falu népe meg ne tudja —, aláírták a szerződést, úgy mint 
azelőtt, 12-ik részért. Aratás előtt azonban kiderült, hogy majdnem az 
egész gabona a földön fekszik, a gépek nem tudják vágni, az idegen sum-
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másak nem bírnak vele és kiegészítették a Szabó Mihály csapatát is 
negyven párra.

Így jutottak be a Jancsi édesapjáék, Kis Gábor keresztapjával és még 
néhány szocialistával együtt a Szerdahelyi grófékhoz Feketohalom ta
nyára, oda, ahonnan Balogh Jánost néhány évvel ezelőtt cselédsorból el
csapták. Most már nem tartották ezt számon, mindegy voflt, csak mun
kás legyen és aratni tudjon. S különben is a gazdatiszteknek annyi más 
bajuk van.

De Baloghéknak is mindegy volt már, csak munka legyen és kom 
menciót mérjenek, mert tavasz óta sok az adósságuk és aratásra már 
semmi kenyerük nincsen.

*

Júniusnak nemcsak az eleje és a közepe volt esős, hanem a hátulja 
is. Huszonegyediké táján, a nyárkezdet mindig erős, tiszta napsütéssel 
szokott bekövetkezni. Ez érleli meg az Alföldön a búzát és János napra 
így szakad fel a töve is és Péter Pálra így lehet belevágni a kaszát.

A meleg szélcsendes nappalok most is megjöttek, csakhogy annvi 
volt a földben, a levegőben és a növényekben a víz, hogy délutánra a 
párákból felhők, a felhőkből meg esők lettek. A délutáni esők után lucs
kos, harmatos éjtszaka következett, azután meg megint párás reggel. Eb
ből gyűrődő fodros felhők lették, délutánra megint eső. Hol itt, hoü amott 
eredt meg egy-egy barna felhő, szép kis sötét csíkokat eresztvén magá
ból, amelyen eleinte még átvilágított a nap, de aztán nem hogy elenyész
tek volna a sötét csíkok, mint rossz sovány nyarakon szoktak, hanem 
mind-mind sűrűbbek, sötétebbek lettek és végül már át se lehetett ra j
tuk látni. Ahol pedig ezek a barna csíkok földet értek, ott ömlött a jó 
langyos esővíz, csak úgy füstölt a táj és pár perc alatt eltűntek a ta
nyák, fasorok, kútgémek, karámok, nyájak, zöld tengeritáblák és sárga 
gabonatáblák az esőpászták mögött. Néba aztán más felhődarabok is csí
kokat eresztettek, délen, nyugaton, északon, előfordult, hogy még kele
ten is és mindenfelé zengett, villámlott az ég és bugyogott a bugyboré- 
kos zápor. Egyszer-egyszer fekete csík — esőzsák — csüngött a rongyos 
felhők széléről, ami azt jelentette, hogy sok eső lesz még és a barna, ron
gyos fellegek mind vízzé válnak és lehullnak a földre. Utánuk tócsák 
csillogtak az árkokban, az utak mélyedésében és a szíkfokokban, de itt- 
ott még a szántóföldek mélyedésedben is. A békák pedig vígan kur-uttyol- 
tak a langyos esővízben és töméntelen petét raktak le. amelyekből tömén
telen kisbéka nőtt fel az új mocsarakban. De a szúnyogok is jól érezték 
magukat: milliárd és milliárd álcát raktak a meleg pocsolyák széleire 
és a töméntelen béka ette a töméntelen szxinyogot, a töméntelen békát 
pedig ették a nem éppen töméntelen, de nagyétvágyú gólyák. Az egész 
határ, az egész táj a bőség képét mutatta, csak éppen az embernek nem 
volt mit ennie, mert a tavalyi rossz termés után ritka munkásházban 
volt újigvaló kenyér és még ritkább házban volt avas szalonna. A nap
szám igaz feljebb ment, de az emberek nem kerestek többet, mert egyet
len héten sem lehetett az eső miatt hat egész napot dolgozni. Jó volt, ha 
csak négyet-ötöt dolgoztak, de néha csak három napra kaptak béri.

Viszont a szalonna, a mi megtartónk és erőtadónk, meg drága lett, 
mert a tavalyi aszály, a tengeritermés elpusztulása, az idei szalonnahiány
ban éreztette magát.

És, jaj, a bő termés a gazdának öröm, de a munkásnak nehéz munka. 
Jancsi már nem volt kezdő marokszedő, tavaly nyáron Kis Erzsi be
286



avatta őt is a marokszedés minden tudományába és minden huncutsá
gába, de hiába, a dűlt gaz, csak dűlt gaz és az ászát csak ászát. A róka
telki dűlő, amelyiket nem régen törtek fel, azelőtt meg gulyaállás volt, 
olyan, mintha sáros bivalyok lehengergőzték volna: kaszaheggyel kell 
felszedni a földről a kétszergörbe búzaszálakat. De mert nincsen rend, 
mert minden kaszás úgy vágja, ki-ki magának, ahogy a búza dűlése kö
veteli, hiszen mindent csak szembe és alá lehet vágni, mert máskülön
ben elszalad a kasza rajta, vagy nagy torsot hagy, így nemcsak a kaszá
lás nehéz, hanem a marokszedés is. Az összevissza kunkorodó búzaszála
kat nekik kell elcibálni a vágatlantól és nekik kell marókba erőszakolni, 
hogy kévébe lehessen kötni.

A másik tábla a Feketeér felett, ahol Jancsi kisgyerek korában so
kat fürdött, amikor anyjától a sok verést és a tiszttartó szíjostorát kapta, 
az meg sok vizet kapott a nagy esőkből és ellepte az ászát és a nagv- 
levelű lósóska. Nem aszatoltatott az intéző úr a tavaszon, mert a gyerek
napszám drága lett, s attól félt, hogy a búza meg majd olcsó lesz és nem 
járja ki. A föld is kívánta volna, a búza is meghálálta volna, de sem a 
földre nem adtak semmit, sem a búzára. Most aztán minden hajlásban 
embermagas, tövises ászát van, amelybe beletörik a kasza, ha nem vi
gyáznak és amelyből fehér pehelyfelhő száll fel a kaszacsapások nyo
mán és bebújik a kaszások orrán és lihegő száján. És persze milliárd 
tövis szóródik belőle a marokszedők kezébe, karjába, lábába.

De még ez sem volna a legnagyobb baj, ha lehetne belőle keresni 
és ha jó koszt volna. De hazulról nem telik, mert üres a kamara is, az 
asszonyok kisbugyellárisa is, az aszatos és dűlt búzára nem lehet hite
lezni, az urasági kommenció meg kevés és rossz.

Gyenge és rossz, mert az uradalmak a munkásaiknak mindenből a 
selejtesét adják. Búzát aratnak a fekete földön, de rozst mérnek nekik, 
mert a rozs nem világpiaci cikk, abból nem sül rétes a pesti és nem fő 
gombóc a bécsi konyhákon és ami a fő, egyharmaddal olcsóbb. Azt is 
literrel mérik, száz litert egy kaszásra, pedig már mindenütt és mindent 
kilóval mérnek. De így nem veszik észre, hogy a leggyengébb fajsúlyú 
gabonát mérik a dolgozó embereknek, mert száz liter rozs lehet 75 kiló 
is, de lehet 66 is. így takarékoskodnak az uradalmak, sok kicsi sokra 
megy alapon: így akarják behozni azt, amit a világpiacon veszítenek. A 
rossz rozsból sült kenyér nem kél jól meg és a bélé sületlen marad, aztán 
ellapul, mint egy lepény, e miatt erős fűtést kell neki adni, e miatt, meg a 
héja megég, el kell hányni és az aratóknak nem elég a kommenció.

A szalonnájuk ugyanilyen. Rossz volt a tengeritermés, az uraság 
eladta a jó hízókat nagyon drága áron és Pestről hozatja a szalonnát, a 
legolcsóbbat, amit kap. öreg kocáknak és kiherélt öreg kanoknak araszos 
szalonnájuk van, de alattuk ujjnyi vastag bőr, fölöttük ujjnyi vastag só 
és ez mind nyomja a kilót.

És ha legalább zsír volna ebben a szalonnában. De ezeket a disznó
kat talán makkon és burgonyán hizlalták, szalonnájuk olyan rostokból van 
összeszőve, hogy nem fogja a bicska és még a tűz is nehezen olvasztja meg, 
A rostok közi meg több a víz, mint a zsír, mert amikor sütik a bogrács
ban, messze kell húzódni, mert belefröcsköl az ember szemébe. Ezeknek 
a disznóknak a húsát, nem mérték ki Pesten, hanem a szalámigyárakba 
vitték. A szalonnájukat sem vennék meg Pesten, hát uradalmaknak adják 
el a cselédek, summások és aratók számára. Katonának, cselédnek, sum- 
tnásnak, aratónak Magyarországon rozskenyér járt, pacalszalonna, köles
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kása. marhakrumpli, öregbab, ami nem világpiaci cikk, sőt amit még a 
magyar városokban sem lehet eladni.

De a munkások ezt már tudják. Erdei Andrásék és Kis Gáborék 
meg nemcsak tudják, hanem meg is mondják. S ha lehet, ahol és amikor 
lehet, jobbat követelnek.

Nehéz volt hát az aratás nagyon, kaszásoknak és marokszedőknek is. 
de szerencsére esők továbbra is jöttek és egy-egy pár pihenő órát, néha 
félnapot is engedélyeztek az elvadult hajszában.

Csakhogy amennyire jólesett, ha munkaközben az eső miatt pihenni 
lehetett, olyan rossz lett az eredménye, az hogy az aratás elhúzódott. Eltelt 
egy hét és meg se látszott a határon, még mindenfele vágatlan volt a 
gabona. A keresztek ugyan szaporodtak, mert egy hold földön nem tizenöt
húsz, hanem harminc-negyven, sőt ötven kereszt is volt, de ezekben a 
keresztekben sok volt a szalma és kevés a szem. Holdszámra azért meg
fizetett a föld, mint a cséplésnél bebizonyult, 10—15 mázsa szem jött ki 
holdanként a sok keresztből, de rengeteg volt vele a nehéz munka.

Az esők nyomán a dűlt búzát felnőtte a gaz is. Folyófü és vadbük
köny úszott a ledőlt búza tetején, máshol meg térdigérő vadmuhar alall 
lapultak az esőtől megbámult és a zápor által felvert, földtől sáros és 
poros kalászok.

A második héten már nyilvánvaló volt, hogy nem két hét alatt, mint 
szokás, de három, ha pedig még továbbra is esők lesznek, négy hét alatt 
sem végeznek az aratással.

Az embereknek elment a kedvük. A nagy termés hírére, a búza ára 
már lement, a keresetre még hitelezni se lehet, a kommenció már elfogyik. 
a harmadik hétre se kenyér, se szalonna, csak a só, kása, paszuly tart 
még ki.

Ezenkívül pedig az uradalom gyalázatos huncutságot csinál. Az arató- 
gépeket megindította és ahol egy kevés lábonálló gabona van, azt az arató
gépekkel és az idegen summásokkal vágatja le, a szerdahelyi aratóknak 
mind csak a dűlt és aszatos, gazos búza marad.

Egy regelen aztán, a második hét derekán nem bírták tovább. Fenn 
a Feketeháton, egy százholdas táblába állottak bele, amelynek a közepén 
a gernicén végig, lábon állott a szép, sűrű, tömött, vereskalászú ,,rác“-búza. 

•• Kicsit kései volt és még az esők se avasították meg. Amúgyis türelmetlenek, 
zordak, haragosak voltak az aratók, mert a koszt mind-mind soványabb, 
az étel zsírtalanabb, a munka pedig nem hogy könnyebbedne, mint szo
kott, amikor az érett búzát már viszi a kasza, mint a vizet, hanem mind
mind nehezebb, mert a zöld gaz felnőtte és benőtte a fekvő gabonát, az 
erő meg fogyik a koszt rosszabbodásával együtt. Már eddig is sokat szur- 
tyongatták a bandagazdájukat, az öreg Szabó Mihályt, a vén huncut, sunyi 
embert, aki tűrte, hogy a javát mind levágják előlük az aratógépek és 
az idegenek, de most aztán beteLt a mérték. Ökrös Balla, akit a tavalyi 
verekedés miatt Sclilézingertől szintén kitiltottak és Varga Imre nagyot 
káromkodtak, amikor egy reggelen meglátták a tábla túlsó végén az 
aratógépek kalimpáló karjait és a háziszőttes kenderingben dolgozó 
ruthén summásokat. Ilyen aztán nincs! Hogy mink mindig csak dűlt 
búzát, rothadt és zöld gazt arassunk, a jó búzát meg levágják előlünk a 
gépek és az idegenek!

Csak ennyi kellett: az egész csapat, a negyven pár arató febolydult. 
még a kalapálást is abbahagyták. — Sztrájk! Nem aratunk tovább!

Szabó Mihály, aki igen gyáva ember volt és a harcot nem bírta, na
gyon megijedt, hiszen már alig tudta visszatartani az embereket eddig is.
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hogy le ne tegyék a kaszát. Mindig csak azt hajtották, hogy ingyen dol
gozunk, nem keresünk annyit, amennyit megeszünk, mert nem lesz vége 
ennek az aratásnak még őszig se. Hiszen megszokták az emberek, hogy 
egy-egy napon egy-egy tábla földet takarítanak le, úgyhogy alig látják be 
este a végét, most megse látszik a tábla sarkán egy napi munkájuk. És 
még hátra van az ökörföldi tábla, amelyik teljesen le van hengerelve, és 
messze zöldellik már rajta a folyófü és a lilavirágú, ragadós vadbük
köny', meg a pirosvirágú földimogyoró. ♦

Az egész aratóesapat összecsomósodott és ott tüzeltek a kör közepén 
egynéhányan, hogy ne tűrjük, ne csináljanak belőlünk bolondot. — A sza
lonna se volt jó, pacal is, büdös is, a kása dohos, a kenyér-kommenció elfo
gyott, hát mik vagyunk mink? Rabszolgák? Dögöljünk meg itt a Szerda
helyi gróf tarlóján?

A marokszedők, Jancsiék, kicsit megrettenve, de belül bugyborékoló 
örömmel nézték, hogy mi lesz itt. Unták már ezt az aratást, mert nem 
akart vége lenni és mind-mind rosszabb lesz. Már kötelet sem lehet csi
nálni az avas búzaszárból, hiába lucskos hajnalban, mert ha rásiit a nap, 
szétszárad, a kéve széthull, és sok szidást kapnak érte a marokszedők.

De nekik ebbe most nincs szavuk: itt a kaszások beszélnek.
Azok közt pedig most már Kis Gábor vette át a szót.
— Meg kell gondolni, emberek. Ha már letesszük a kaszát, akkor 

legyen értelme, ne csak úgy vaktában ugorjunk bele, aztán ha kijönnek 
a csendőrök, akkor meg felvesszük és nem kapunk semmit, csak azt, amit 
Bugyi. . .

— Itt nemcsak az a baj — folytatta —, hogy az uraság mind levá
gatja előlünk a javát, a kevés lábon álló gabonát, hanem az is, hogy el
fogyott a kommenció, a jövő hétre már nincs\se kenyér, se szalonna, 
zsírtalan kásalevesen meg nem bírjuk ezt a dög gazt. És még ha sok eső 
lesz, eltarthat két-három hétig, csakugyan mind megesszük, amit keresünk. 
Csak azért dolgozzunk, hogy Szerdahelyi grófnak lábon ne maradjon a 
búzája? Ne csak avval menjen hát oda Mihály bácsi az intézőhöz, hogy 
vigyék el az idegeneket és az aratógépeket előlünk, hanem tegye hozzá, 
Bogy pótkommenciót kérünk, még ötven kiló kenyérnekvalót, és még 
három kiló szalonnát, mert a kommenció csak két hétre volt és nem 
mink vagyunk az oka, ha négy hétig tart az aratás. És azt is tegyük hozzá, 
hogy a rothadt búzából nem részelünk. Adja ki a jobb helyeken, mint 
tavaly Schlézinger a jégverte gabona helyett. (Lám ezért kell összetartani 
a gazdaságoknak a munkásokkal szemben. Már itt van a „precedens“, 
amit az a gyáva Hollander csinált — dühöngött később a tiszttartó úr, 
amikor meghallotta ezt a követelést.) Vagy pedig adjon az uraság bizto
sítékot, nagyholdanként másfél mázsát, mert a parasztgazdák már annyit 
fizetnek egy hold dűlt búzáért és ennivalót is adnak hozzá, jó zsíros sza
lonnát, nem ilyen pacalt és kanbőrt, mint az uraság.

— Ez már beszéd — mondták az emberek —, így kell ezt. És Szabó 
Mihálynak mennie kellett vagy akar vagy se, az intézőhöz, mert a cso
port addig nem veszi fel a kaszát, amíg meg nem jön és jó hírt nem hoz.

Közben előkerült a gyakornok, Pagonyi Elemér, aki naponta sorra- 
járta az aratócsoportokat, egy hosszú, szőke, görbe úrifiú, aki mindig 
szikálta az orrát, még a legforróbb nyárban is, és aki rettentően megijedt 
a sztrájktól, mert ilyesmi még náluk nem volt, ő eddig csak a Köztelekből 
és a Budapesti Hírlapból olvasott róla. — De emberek, hát azért csak 
vágják a búzát, míg beszélünk az intéző úrral. — Mit fog szólni a tiszttartó 
úr, ha állnak a kaszák? Agyonver mindnyájunkat, nem gondolják?
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— Nem gondoljuk, gyakornok úr — mondta neki Kis Gábor szelíd 
gúnnyal. — Csak tessék sietni Mihály bácsival együtt és hozzák a jó vá
laszt, akkor majd mennek a kaszák.

— Jól van, emberek, én megyek, sietek, de tudják meg, hogy a tiszt
tartó úr nagyon haragszik, ha állnak a kaszák. Tegnap este is lekapott 
mindnyájunkat, amiért még mindig a Feketeháton vacakolunk. . .  Azért 
jöttek ide az aratógépek is . . .

— Jó, jó, csak siessen, gyakornok úr. Nem félünk mink a tiszttartó 
úrtól se. Nem esz meg bennünket. He meg meg akar enni, megakadunk 
a torkán — szólt utána Kis Gábor. De ezt a gyakornok úr már nem hal
lotta, mert loholt, nagy izgalommal, be a tanyába, az intéző úrhoz. — 
Ilyen szenzáció! Végre történik valami ezen az unalmas tanyán is. Sztrájk! 
Ettől a szótól izgult is, rettegett is. Mit fog szólni az intéző úr, meg a 
tiszttartó úr, ha megtudják? Még szerencse, hogy a méltóságos gróf úr 
nincs itthon, elment valahová Skóciába, mert akkor szorulna csak a 
kapca.

Nyilvánvaló volt, hogy az intéző úr is látta, hogy az aratógép az 
előttük lévő táblában csak ürügy ahhoz, hogy kitörjenek. Hiszen örülniük 
kellene, hogy a gépek is siettetik az aratást, hamarább vége lesz. Most 
már nincs mit várni, sorban minden táblát aratni kell és minden erővel, 
ami csak található, mert elpereg és elrothad a búza.

Igen, de az embereknek is igazuk van. Az nem járja, hogy az uraság 
levágja a javát a gépekkel és az idegenekkel, a rosszát meg a szerdahe
lyiekre hagyja, gebedjenek azok bele. Csak az tudja, aki vágott már dűlt 
búzát, hogy milyen kimerítő és haragító érzés az, ha az embernek egy 
nyugodt csapása sincs. Hiszen a kaszálást csak úgy bírja az ember, hogy 
ha ritmusa van, ha kialakult az ütem, melyet a test még megbír. De a 
dőlt gazba nincs ütem, nincs egy nyugodt csapás, csapkodni és ismételni 
kell és ez dühíti és kimeríti az embert. Olyan ez, mint nagyon rossz pen
nával írni, amikor minden betűnek kétszer kell bemártani a tollat és még
se takarosak a betűk. De ezt az urak nem tudják, mert soha sem arattak 
dűlt búzát. Éppen ezért, ha egy kis egyenes, lábon álló gabonát vághattak 
az aratók, az már valóságos pihenésnek számított az örökös kínlódás kö
zött. És mindez akkor jön, amikor már úgysincs kommenció.

Az intéző úr azonban nem ijedt meg, mint a gyakornok úr, nem is 
szaladt a munkásokhoz alkudozni, hanem megcsörgette a telefont, kereste 
Lógody tiszttartó urat. És mert a telefon nem találta, kocsira ült és elin
dult megkeresni. Valamelyik tanyán vagy valamelyik határban majd csak 
megtalálja.

Meg is találta. És a tiszttartó úr se ijedt meg, hanem szinte felvilla- 
nyozódott. — Na, majd elbánok én ezekkel a nagyszájú szocialistákkal, 
ha a téli lecke nem volt nekik elég! Sztrájk? Hát csak legyen! Jókor jön: 
a vastaga le van már aratva, ami ott vän, nem sokat ér, rothadt is, az ára 
is alacsony. És majd összehozzuk az összes csapatokat, amelyek végeznek 
a többi tanyákon, ezeket meg, ha nem veszik fel a kaszát, hadd vigyék el 
a csendőrök, be a dutyiba!

Itt már nem a búzáról, nem az aratásról volt csupán szó, hanem az 
osztályharcról és a poltikai harcról. Sok baj volt az utóbbi időben a szer
dahelyi parasztszocialistákkal, meg kell törni őket. Vagy meghajolnak, 
vagy megtörnek. De a tiszttartó úr nem enged.

És kijöttek a csendőrök. Ekkoriban már olyan erős volt a szolgaság 
és a téli gyilkosság, a nyomozás és hercehurca után olyan félős volt a nép.
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hogy irtózott a csendőröknek még a látásától is. A rossz gyerekeket is 
csendőrrel ijesztették és nem a kéményseprővel, mint azelőtt.

A marokszedő lányok és fiúgyerekek borzongtak, és rettegtek. De 
mert ők csak marokszedők, egyik-másikuk az érdekes esemény izgalmával 
és borzongásával várták őket. Nekik nem lehet bajuk, mert ők még csak 
gyerekek és csak a gazdáikkal, a kaszásokkal vannak.

Jancsiban, Kis Gabriban s még néhány öntudatosaid) marokszedőben 
ugyan már forrt a gyűlölet az urak és szolgáik, a csendőrök ellen, de a 
többi fiúk és lányok birkanyáj módjára bámultak eleinte, hogy mi lesz itt.

És mindjárt egyszerre négy csendőr jött. Két öreg és két próbacsen
dőr. Régi taktika: az első fellépés legyen erélyes és hatásos. Az embereket 
meg kell félemlíteni, a hatalom mutatkozzon hatalmasnak.

Az emberek nagy belső ijedtséggel, de ugyanakkor lázadó elkesere
déssel nézték, amikor a dülőúton megcsillantak a szuronyok és meglib
bentek a kakastollak. Hát csakugyan1» — ez volt a gondolatukban és a 
tekintetükben. — Az urak nem engednek. Dögöljön meg a szegény. Dolgoz
zon és szolgáljon ingyen és éhen, ha úgy parancsolják. Mert övék az 
ország, a hatalom és a dicsőség, mi meg mondjuk rá, hogy mindörökké, 
ámen! — Hát nem mondjuk! Jöjjön, aminek jönni kell — így gondolko
zott Kis Gábor, Balogh János, Ökrös Balla, Varga Imre, a Ferenc öccse, 
és velük még néhány ember. A többi meg lapult, hallgatott azzal az ősi 
paraszti sunyisággal, hogy nem én kezdtem, baj nem érhet, de ha ered
ménye lenne, jó lenne. Űj kommenció és lioldankénti biztosíték, másfél 
mázsa búza, akár dűlt, akár aszatos, akár egészséges, akár rothadt: ezért 
már érdemes lenne dolgozni.

És az emberek, amikor látták, hogy jönnek a csendőrök, különböző 
módon voltak izgatottak és különböző módon viselkedtek. Kis Gáborék el
szánt akarattal, lesz ami lesz és jöjjön, aminek jönni kell, de ha már 
benne vannak, nem engednek. Nem engednek még akkor se, ha bezáratják 
őket. Ez a nyár már úgyis el van veszve, mert amire itt végeznek az ara
tással, azután meg eldoroglyáznak késő őszig, tengeritörésig a csépléssel, 
azután már úgy sem lehet keresni sehol semmit. Viszont ebből se lehet 
keresni. A búza dűlt és rothadt, az eső miatt már a keresztek alja most is 
csírázik, az asztagban is csírázni fog, kommenció nincs, pénz nincs — 
nem és nem! Nem engedünk, ha nem adják meg a pótkommenciót és a 
biztosítékot!

Mások, az itteni régi munkások azon gondolkoztak, hogy csak vala
miképpen jóra fordulna a dolog és az intéző úr meg ne haragudna rájuk 
és jövőre is bevenné őket aratónak és adna tengeriföldet, mert ami biztos, 
biztos és nem lesz mindig dűlt búza.

De mindezek, a jövőre számító sunyik is, a lapító gyávák Ls egyelőre 
abban a nehéz helyzetben vannak, hogy ők nem szólhatnak semmit, se 
igent, se nemet, mert mit szólna a többi és mit szólnának otthon a falu
ban, hogy cserbenhagyták, elárulták a többit, akik pedig értük is harcol
nak, mert ha győznek, majd nekik is jó lesz, amit kapnak. Ez a legerősebb 
tartóerő, mert azért a gyávák is szégyellik, hogy gyávák és a sunyik is 
szégyellik a sunyiságukat.

Amikor hát közeljöttek a csendőrök, néhányan felálltak, részint féle
lemből és ösztönös tiszteletből, mások meg azért, mert úgyis fel kell állni, 
ha ideérkeznek, de mások meg sunyin ültek a tarisznya mellett» kaszáju
kat vagy szerszámukat babrálták és úgy tettek, mintha nem vennék észre, 
vagy nem törődnének vele, hogy jönnek a csendőrök.

És a csendőrök odaértek, komor-komolyán, elszánt hideg arccal,



amelyen azonban észre lehetett venni az elnyomott félelem és az igazság- 
talannak érzett eljárás izgalmát és megállották a csapat előtt.

Egyelőre nem történt semmi, még a fegyverüket se vették le a válluk
ról, csak az őrmester, az örsparancsnok, az öreg B. Nagy szólalt meg 
először: — Jónapot emberek. Na mire végzik?

Ebben a pillanatban ért oda a tiszttartó kocsija és rajta ült az intéző 
is. A kocsis mellett meg ott ült a gyakornok, Pagonyi Elemér, aki most 
szikálta csak igazán az orrát, amivel nagyon idegesítette a parádéskocsist, 
aki szerette volna lebuktatni a bakról, mert ő is ideges volt, hiszen a 
bátyja is itt van a sztrájkoló aratók között. Már pedig ő hallotta — 
aminthogy a kocsisok mindent hallanak, amit az urak beszélnek —, hogy 
a tiszttartó nem enged, hanem inkább börtönbe záratja az egész társasá
got. Azon töri a fejét, hogyan tudná megmondani neki, hogy vigyázzon, 
mert baj lesz és ez a taknyos meg itt szikálja az orrát mellette.

Amikor a kocsi megérkezett, a csendőrőrmester katonásan jelentkezett 
a tiszttartó úrnál és halkan megbeszélték, hogy mi legyen a teendő.

Abban egyeztek meg, hogy a csendőrök még nem szólnak az emberek
hez, hanem az intéző úr, még egyszer, utoljára felszólítja őket, hogy ve
gyék fel a kaszát s aztán majd meglátják, hogy mit tehetnek a szerződésen 
túl. Azt belátták,- hogy javítani kell a béren és a kommención, de azt nem 
a sztrájkra, hanem önként, jószántukból, ajándékképpen akarták adni, 
hogy érezzék az emberek az uraság jóságát. Az már régi dolog, hogy a 
hatalom emberei mindig butábbnak és bolondabbnak nézik a népet, mint 
amilyen.

Az emberek ezalatt ott állottak hallgatagon, komoran. Az urak ideér- 
keztére felállottak már a lapulók és sunyitok is. És az ősi szolgaságból ere
dően ösztönösen megemelték a kalapjukat. Egyik egészen, a másik csak a 
szélit mozdította fel. Volt olyan is, aki ijedtében hajadonfővel maradt, 
de aztán, ahogy látta, hogy a vezetők kalapban állnak, az urak és a csend
őrök előtt, csendesen ők is visszacsempészték a fejükre.

Az intéző megszólalt, de csak úgy a kocsiról. (Jó ez az óvatosság, 
mert igaz, hogy itt vannak a csendőrök, de mégis, ha valami baj lenne, 
így csak közécsap a kocsis a két sárgának és gyalogember azokat nem éri 
el, még ha kalapácsot, kaszaüllőt hajigálna utánuk se.) Még nem volt 
dolguk szocialistákkal, csak jámbor és gyáva parasztokkal, de az újsá
gok olyan híreket hoznak itthonról is, de különösen Oroszországból, hogy 
érdemes óvatosnak lenni. A paraszt olyan, mint az állat, ha megvadul, 
nem néz se Istent, se embert, akárcsak a marha, aki szintén csendesen 
húzza az igát, s egyszer csak megvadul és felökleli és megtapossa az embert.

— Emberek, utoljára kérdezzük, akarnak-e dolgozni? Felveszik-e a 
-munkát?

A tiszttartó nem szólt semmit, idegesen szivarozott a kocsin. Ő sokkal 
nagyob úr, hogysem szóbaálljon ezzel a sztrájkoló, naplopó bandával. 
Azért vannak a kutyák, hogy ugassanak, ha kell.

Az emberek hallgattak, gondolkoztak. Nem akart senki se szólni, 
mert aki szól, az magára veszi a vezérség vádját s azért vannak itt a csend
őrök, hogy mindjárt kiszakítsák a többi közül és viszik mint lázitól.

— Na, ne gondolkozzanak soká: igen vagy nem?
Az emberek érezték, hogy ez nem mehet soká, egymásra nézegettek, 

biztatást vagy megoldást keresvén egymás arcán s aztán suttogni kezd
tek: — Mihály bácsi!, Mihály bácsi, szóljon, ő az első ember.

De Szaibó Mihály, a bandagazda csak állt, hallgatott, kissé oldalt az 
emberektől s hol az emberekre nézett, hol az urakra, hol a csendőrökre.
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Neki lett volna a kötelessége előadni a kérelmet, de odabenn már elnyö
szörögte és most, amikor törésre került a sor, nem mert szólni, mert ha 
megharagszik a tiszttartó úr, kitiltatja Feketehalomról, de még az összes 
uradalmakból is, pedig mégis csak jobb első eembernek lenni, mint utolsó
nak, vagy akár másféle közembernek is.

Kis Gábor már szégyelte magát. Itt mindenkiben megállt az ütő, neki 
kell szólni. A szocialisták már néztek is rá, tudták, hogy Szabó Mihályra 
nincs mit adni, de nem is lehet, mert ha az szól, még eladja őket megint. 
Pedig most lehet megszorítani az urakat, most nem kapnak munkást kőt
áron se, s a gépjeik se bírnak a gazzal.

És Kis Gábor megszólalt:
— Akarunk mink dolgozni, intéző úr, hogyne akarnánk. Csak tessék 

'belátással lenni: ilyen gazt nem lehet résziben vágni. . .  és se kommenció, 
se semmi. . .

Ökrös Balla, aki még most is szerette a pálinkát és szedett is már 
magába egy kis bátorítóst, beleszólt és a hangja egy kicsit nyers és egv 
kicsit hegyes volt:

— Kenyérhéjon meg kásalevesen nem1 lehet dűlt búzát vágni, intéző 
úr! Szalonna már nincs, mert sok volt rajta a só és vastagabb volt a bőre, 
mint a bocskoromé — és megemelte egy kicsit a jobb lábát, mutatván 
fényesre kopott bocskora talpát.

Kis Gábor hátranézett Ökrös Baliára és ebben a tekintetben az volt, 
hogy hallgattassátok el. De szerencsére az intéző úr ismerte Ballát és nem 
állott le feleselni vele, hanem egyenesen Kis Gáborhoz fordult, látván, 
hogy ő lesz itt a vezér és nem Szabó Mihály, aki nem tudott egy szót se 
szólni, csak a száját igazgatta, nyálát nyelegette, hogy mondani kellene 
már neki is valamit.

— Aláírták a szerződést? — kérdezte hevesen Kis Gábortól. Az nem 
értette az első pillanatban mit akar ezzel az intéző és megütődött egy ki
csit. Késve válaszolt:

— Alá, persze aláírtuk. Bár ne írtuk volna . . .
— Nahát, miért nem gondolták meg akkor. A szerződés: szerződés. 

Nemcsak nekünk, hanem maguknak is. Mit gondolnak, hogy csak egy
szerűen leteszik a kaszát. Tudják mi van a szerződésijén? Felolvassam?

Kiss Gábor legyintett:
— Nem kell: ismerjük.
Varga Imre nem állhatta tovább, hogy egyedül Kis Gábor állja a 

sarat. Nehogy azt higyjék az urak, hogy csak Kis Gábor egyedül a har
cos. Beleszólt:

— De az nem volt a szerződésben, hogy mind ledül a búza, az se, 
hogy a lábon állót mind levágja előlünk az aratógép, az se hogy elrothad 
a földön és felnövi a dudva, az se hogy csírás rozsot mérnek kommencióba, 
amiből csak kenyérhaj lesz, az se hogy a szalonnának ilyen vastag bőre 
lesz (az ujjával mutatta), az se, hogy az idegenek vágják a javát, mink 
meg a rosszát. . .

A csendőrök megmozdultak és kérdőn tekintettek a tiszttartó úrra, a 
tiszttartó dühös volt az intézőre, amiért vitába keveredett az emberekkel, 
mert abban állapodtak meg, hogy nem lesz vita — de még nem szólt sem
mit a csendőröknek, várta, hogy mit csinál az intéző.

Az emberek arcán láthatólag felforrt az elkeseredés a Varga Imre 
szavai nyomán, Pagonyi Elemér a bakon szipogott, izgult és ijedezett, Kiss 
Gábor meg halkan hátraszólt Varga Imrének: — Hagyd csak, Imre.

Szabó Mihály a tiszttartó felé köntörfalazott, hogy hátha odaszólí
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taná. Egyrészt, hogy a kritikus pillanatban ne legyen az emberek között, 
másrészt, hátha a tiszttartó úr kicsike engedménnyel hajlandó volna el
igazítani a bajt.

— Mégis, intéző úr, tessék belátni — folytatta Kis Gábor szilárdan 
—, hogy ebből már nem keressük meg még a napszámot se. És ki tudja 
mi lesz még vele, mire a végére érünk. Elrothad, kipereg. Nem kívánhat ja 
az uraság, hogy learassuk ezt a sok dög szalmát — ingyen.

— Ne beszéljen úgy, hogy ingyen. Tizenkettedik részt kapják, vagy 
hatvan kiló biztosítékot.. .

— Igen, de a parasztgazdák már százötven kilót adnak, mert minden 
holdra nem egy nap, hanem két-három nap kell.. .

A tiszttartó nem bírta tovább. Ha vitáznak, alulmaradnak. Odaszólt 
az intézőnek, aki mellette ült, de a munkások felé volt fordulva.

— Ne vitázzon, intéző úr. Sztrájkolókkal nem tárgyalunk. Menje
nek Bokányi elvtárshoz vitázni. . .

A helyzet forrpontra jutott, a bátor emberekben a dac, a minden
mindegy kerekedett felül, a gyávákban az az érzés, hogy mit vitatkozik 
ez a Gábor, menjünk vágjuk, ha eddig nem haltunk bele, most is kibírjuk, 
a lapítókban meg az, hogy jó volna ugyan győzni, de most már az is jó 
volna, ha baj nélkül, pofon, puskatus és börtön nélkül megúsznánk.

És a lapítók, óvatosan, még önmaguknak is észrevétlenül, egy-egy 
féllépéssel húzódgattak hátra a gyávák felé, akik már eleve hátul marad
tak, a bátrak meg ugyanilyen féllépésekkel közelebb húzódtak Kis Gá
borhoz, hogy ne egyedül legyen. Még a marokszedők is megoszlottak, 
akik eddig mindnyájan hátul és oldalt állottak. Most az egyik a hátul- 
levőkhöz, a másik, elsősorban Jancsi és Kis Gabri az apjáékhoz közelebb 
húzódtak.

A csendőrök és a tiszttartó látták ezt és már érezték a győzelem ízét. 
Még egy kis kitartás és az aratók megoszlanak és megtörnek. Aki pedig 
nem hajlik, az megérdemli, ha elviszik a csendőrök.

Odaintette a csendőrőrmestert és valamit megint suttogtak. Az intéző 
pedig mégegyszer, de most már erélyesen az emberekhez fordult, de nem 
Kis Gáborhoz, hanem rajta keresztülnézve a hátulállókra is szigorúan rá
tekintett, amiből érthettek azok, akik itt még valaha dolgozni akarnak.

— Utoljára kérdem: felveszik-e a munkát?
Kis Gábor és társai látták, hogy itt most már nincs hátrálás, helyt kel! 

állni, ha beletörik is a nyakuk és egymásra néztek. A nézésből azt érezték: 
tartsunk össze. Kis Gábor válaszolt most már emeltebb hangon, mert az 
mégis csak gyalázat, hogy úgy bánnak ezek itt az emberrel mint a kutyá
val: — Issz ki te! Méssz ide? Méssz oda? Kuss paraszt! Ezt érezte ki az 
intéző hangjából.

— Utoljára mondjuk: nem!
Elhangzott a nagy szó, az emberek megrettentek, némely lányok 

sírni kezdtek, a téli sortűz után, azt hívén, hogy mindjárt rájuk lőnek a 
csendőrök.

A Jancsi szívében a dac, szemében a keserűség könnye buggyant fel. 
Szeretett volna odamenni a keresztapjához és megszorítani a kezét.

A tiszttartó odaszólt az őrmesternek:
— őrmester úr, teljesítse a kötelességét. Nekünk itt már nincsen 

több szavunk.
Az őrmester azonban nem ugrott neki az embereknek, mint bolond 

tehén a fiának, ahogy némely gyávák hitték. Nem akart az elődje sorsára 
jutni, akit a téli összeütközés miatt elhelyeztek innen, megbüntették és
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alacsonyabb beosztást kapott. Nem azért, mert bűnös volt, hanem azért, 
mert ügyetlen volt- és nem előzte meg a bajt.

Ezért hát először kiadta a rendelkezést. A fegyverek ugyan töltve vol
tak, de készt vezényelt, hogy hadd csörögjenek a fegyverek és hadd ijed
jenek meg az emberek, érezzék, hogy komoly a dolog, mert utolsó pilla
natokban, a fegyverek előtt még sok bátor szájaskodó megriad.

És nem is azzal kezdte, mint várták, hogy Kis Gábort, mint lázítót le
tartóztatja. Nem. Ekkorra már ravaszabb technikája alakult ki a sztráj
koló parasztokkal való bánásmódnak és az őrmestert olyan vidékről ren
delték ide, ahol már régebben folytak ilyen harcok. Az azonnali letartóz
tatás azzal is járhatna, hogy az emberek az utolsó pillanat indulatában 
kaszára kapnak és a kaszák még a puskákkal szemben is veszedelmes 
fegyverek, ha elkeseredett, dühös és igazságukat érző emberek kezében 
vannak, ő  is beszéddel kezdte:

— Na emberek, most már én beszélek. És én kérdezem, hogy telje- 
sítik-e a szerződésben vállalt kötelezettségüket: felveszik-e a munkát?

Mindenki hallgatott: a szemek égtek. Egyiké a félelemtől, másiké az 
elszántságtól.

— Nem? — mondta az őrmester. — Senki sem? Ügy látom ott hátul, 
azok az emberek dolgoznának, de nem mernek. Félnek ettől az embertől, 
aki itt helyettük beszél. Megbízták vele?

És mert mindenki hallgatott, tovább folytatta:
— Nem? Na, lássák eddig itt csak ez az egy ember beszélt. Szóljon 

a többi is, ott hátul ni: ők se akarnak dolgozni?
Csend volt, senki se szólt, senki se mozdult.
— Na, nem ér ez semmit, úgy látszik magukkal máskép kell be

szélni. Hát figyeljenek ide! Onnan mindenki eljön és aki dolgozni akar 
ideáll — a kezével maga mellé mutatott —, aki dolgozni nem akar, az 
meg amoda.

Ravaszul volt ez kigondolva. A kaszák közeléből el kell mozdítani az 
embereket és a gyávákat a csendőrök közelébe kell hozni, hogy esetleges 
zavar és verekedés esetén, védelem alatt éreznék magukat. Mindjárt meg
jön a bátorságuk a gyávasághoz.

De Kis Gáborék észrevették a huncutságot, nem mozdultak. És mert 
ők nem mozdultak, a többi se mert kilépni, bármennyire is szerettek volna 
már egyesek a békesség oldalára állni.

— Na mi lesz? Mozgás! Előre! Mégegyszer megmutatom: aki dolgozni 
akar, ideáll, aki nem akar, amoda — harsogott az őrmester éles hangja.

— Ügylátszik nem értenek magyarul. Na majd én megtanítom ma
gukat. Ha nem akarnak dolgozni, bekísérjük az egészet, most azonnal a 
főszolgabíró úrhoz. Majd ülnek odabenn, amíg mások aratnak. A télen 
meg majd koplalnak. Jó lesz?

A tiszttartó már nagyon mérges volt az újabb vitáért és ezt ki is mu
tatta. Dühösen magyarázott az intézőnek, hogy ez a marha őrmester meny- 
n3rit teketóriázik, újrakezdte a vitát.

De az őrmester itt már a maga útját járta. Neki pontos utasítása volt, 
hogy miképpen alkalmazza a könyörtelenséget. A belügyminiszter nem 
szereti, ha az ellenzéki interpellációk arról viharzanak és a Népszaváék 
arról pofáznak, hogy a csendőrség megint jogtalanul használta a fegyvert. 
Az őrmester maga se szerette a vizsgálatokat, olyankor nagyurak, s hozzá 
civil urak, képviselők, újságírók is jönnek a faluba s az ilyesminek szi
dás, megrovás, esetleg büntetés és elhelyezés a következménye az örspa- 
rancsnok számára, még akkor is, ha a szolgálati szabályzat és a külön uta-
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sítások értelmében neki százszorosán igaza van. Ki kell hát próbálni min
den lehetőséget.

Kicsit gondolkozott, de csak annyit, nehogy az emberek azt érezzék, 
hogy már győztek és odaintette az aratógazdát, Szabó Mihályt: — a név
sort, kérem.

Szabó Mihály átadta az aláírt szerződéspéldányt.
— Na, akit olvasok, az jelentkezik és előre jön és odaáll, ahova akar.
— Szabó Mihály!
— Jelen — hangzott a katonaságnál beidegzett önkéntelen kiáltás.
— Na, előre, ideállni! és ránézett a tétovázó bandagazdára.
Szabó Mihály megijedt és odaállt a csendőrök mellé, hiszen ő a ban

dagazda, régi munkás itt, nem léphet sztrájkba.
Ez jó fogás volt, ez a névsorolvasás. A szerződésen elől azoknak a 

sztrájktörőknek a neve áll, akik kibújtak a télen a párthatározat alól és 
beszegődtek az urasághoz.

— Szabó Lajos — hangzott az őrmester szava.
— Jelen — kiáltotta a Szabó Mihály öccse, úgy összerezzenve és ma

gát összekapva, mint katonakoráhan. Mert a katonai formáknak csoda
hatásuk van.

És ha már egyszer megmozdultak az emberek, akkor a névsor sze
rint sorba következtek, a Szabó Mihály öccsei, sógorai, barátai, a régi fe
ketehalomi aratók és sorba odaálltak Mihály bátyjuk mellé.

A Kis Gáborék neve hátul van, mert ők később szerződött pótaratók, 
és elkeseredetten látták, hogy az addig egységesnek látszó tábor megbom
lott és a gyávák mind Szabó Mihály mellé állnak.

Még aki szégyelte magát és nem bánta volna már ha börtönbe kell is 
menni, még az is megtorpant, tétovázott, bukdácsolt, a lába erre is vitte 
volna, meg amarra is és végül Szabó Mihályhoz állt, mert a bátorok olda
lán még nem állott senki. Ha már Kis Gábor ott állt volna, néhányan a 
régi emberek közül is odaállottak volna. De ki tudja most már, hogy Kis 
Gábor kitart-e végig és senki se akart egyedül odaállni a csendőrök pré
dájául, hogy kísérjék el.

A magyar ember elszántsága sokszor a nehézségek bátor elviselésére 
irányul, s ha látja, hogy nem együtt fogja az egész csapat, akkor azzal 
menti magát, hogy ha más kibírja én is — azon az alapon, hogy nem 
az a legény, aki üt, hanem aki állja — és íme ez a sztrájk is megbu
kott. Az emberek csak addig emberek, amíg összetartja őket a közös aka
rat közös ereje. Ha ez megtörik, mosogatóronggyá vagy nemtörődöm bús
magyarokká változnak, még egy arató csapatban is.

Az őrmester kaján kis mosolyt eresztett meg őszülő fekete bajusza 
alól és gyorsan olvasta a neveket, hogy ne legyen idejük az embereknek 
gondolkozni. Az urak a kocsiról elégedetten, a győzelem érzésével néztek, 
Pagonyi Elemér vigyorgott és a parádéskocsis is megnyugodott, mert az 
öccse már Szabó Mihály mellé állott.

Egészen Kis Gáborig nem akadt egyetlen ember se, aki a baloldalra 
mert volna állni. És akkor is csak hatan lettek, akik végig kitartottak, mert 
még a szocialisták egyik-másika is elvesztette a kedvét, amikor látták, 
hogy megbomlott az összetartás. Pedig azzal tartották a többiekben is a 
lelket, hogy ha összetartanak, győznek, mert nem kapnak az urak most 
aratót, ha akármennyit ígérnek is a más vidékieknek. Szerdahelyiek meg 
biztosan nem jönnek.

Amikor vége volt a névsorolvasásnak és az emberek ott állottak szé
gyenkezve és megalázva a csendőrök mellett, a marokszedök a másik
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oldalon maradtak rémülten, mint az anyjuktól megfosztott kislibák, Kis 
Gáborék meg hatan, Balogh János, Varga Imre, Ökrös Balla, Kis Jani, a 
Kis Gábor öccse és a csendes szótlan, de szilárd Horváth György, külön 
állottak keserü-komoran, az őrmester még egyszer az emberekhez for
dult: — Na lássák emberek. Ezek akartak parancsolni maguknak, ezek 
szedték volna el a téli kenyerüket.

De még az utolsó pillanatban is a bölcs Atyaúristen szerepét vette fel 
az őrmester úr és Kis Gáborékhoz fordult:

— Na lássák maguk is, mire mentek. Nem lehet itt sztrájkolni. Kér
jék meg a tiszttartó urat, hogy engedjen meg maguknak és álljanak be a 
többi közé. Vegyék a kaszát és hadd menjen a munka.

Kis Gáborék hallgattak és nem mozdultak, összeszorított fogakkal 
néztek a gyáva bandára, akik viszont nem mertek rájuk nézni. „

Közben a tiszttartó odahívta Szabó Mihályt. Pár másodpercig suttog
tak és visszajőve Szabó Mihály örömmel hirdette ki: — kap még minden 
ember egy kiló szalonnát, húsz kiló lisztet és két liter pálinkát, gyerünk 
kaszára.

A csapat megbolydult, igyekeztek elkotródni a Kis Gáborék szeme- 
tüze elől, azokra meg rászólt az őrmester:

— Maguk itt maradnak. És kiadta a parancsot a csendőröknek. — 
Előre! Ha ellenkeznek: megbilincselni.

Nem kellett Kis Gáborékat megbilincselni, ismerik a hatalom erejét. 
Túl vannak a nagy harcon. Csalódtak az emberekben, de nem csalódtak 
önmagukban. Börtönbe mennek, de rongyemberek nem lesznek.

Csak annyit kértek még, hogy a szerszámot és a tarisznyát magukkal 
vihessék.

— Kaszát nem — mondta az őrmester. — A tarisznyát vihetik. A 
kaszájuk majd hazakerül . . .  Irány: egyenest Szentmiklós, a főszolgabírói 
hivatal. Nem megyünk Szerdahely felé.

A tanyahelyről, a feketeháti tábla végéről eloszlott mindenki. A tiszt
tartó kocsija a tanya felé zörgött, a nyomán most nem por, hanem a tó
csák vize fröcskölt széj jel, az aratók a kaszát vitték, hogy a munkába öl
hessék dühüket és szégyenüket, Kis Gáborék meg vállukon gúnyával, ta
risznyával, hátuk mögött négy csendőrrel elindultak Szentmiklós messze 
csillámló tornyai felé.

Jancsiék pedig, a marokszedők ott maradtak, ki sírva, ki döbbent ke
serűséggel, a tanyahelyep és néztek az apjáék után, amint lépkednek ne
héz bátyúikkal a fénylő szuronyok és lengő kakastollak előtt. Szembe velük 
már megint fekete fellegek emelkednek, pedig még csak déltájban van
nak: — jaj, az úton biztosan megáznak.

Velük nem törődött senki, nekik nem parancsolt senki, ők gyerekek 
és marokszedők, kaszások nélkül nincs itt semmi dolguk, még ha akarná
nak dolgozni, akkor se lehetne, de nem is akarnak. Szedik hát az ottma
radt holmit és a kaszát és mennek ők is hazafelé.

Mennek hazafelé, azzal a keserűséggel a szívükben, hogy — jaj, mit 
szól majd édesanyám? Mert ebben az időben még a magyar nép annyira 
félt a hatóságoktól, csendőrtől, bíróságtól, büntetéstől és annyira nem volt 
osztályöntudata és szocialista becsületérzése, hogy úgy szégyelte mindenki, 
ha valakije csendőrkézbe, bíróság elé került, mintha lopásért került volna 
oda. Jancsiban is a szégyen kavarodott a büszkeséggel, a kínos érzés azzal 
az örömmel, hogy milyen derék és igaz emberek az apja és a keresztapja.

És mindnyájan eddigi kis életük egyik legnagyobb és legnehezebb él
ményének a terhével bandukoltak, Szerdahely felé.
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Késő délután értek haza. Messze is volt, tanyázgattak is az úton, mert 
valahogy azért csak szégyenkeztek fényes délben bemenni a faluba. Majd 
kérdezgetik tőlük: — honnan jöttök, miért jöttök haza, hiszen se szom
bat, se este és őnekik meg kell mondaniok, hogy apjáékat elvitték a 
csendőrök,

'Nein ölik, dehogy ölik meg őket, azt már tudják Jancsiék, mert elma
gyarázták az apjáék még a sztrájk előtt a törvényt, hogy bezárják aki 
sztrájkol tizenöt vagy harminc napra, hogy ne keressen addig és meg
emlegesse a sztrájkot, majd a télen, amikor nem lesz kenyér.

Anyja az udvar hátuljáról jött éppen, karján a kicsi Rózával és dud- 
vát szórt a tyúkoknak és parajt a malacoknak.

Amikor meglátta Jancsit belépni a kisajtón, vállán az apja kaszá
jával, megállóit és ijedten kérdezte:

— Hát te miért jössz haza? Hát apád hun van? Mi van vele?
Jancsi elhatározta az úton, hogy büszkén és keményen mondja el az 

anyjának, hogy mi történt és hogy a keresztapja és az apja milyen erős 
és igaz emberek, de most amikor meglátta az anyja ijedt arcát, elsírta 
magát, mert hiába, mégis csak gyerek volt és könnyeitől fuldokolva 
mondta:

-— Elvitték a csendőrök . . ,
Veres Péter
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EMBERVÁSÁR

A munkák mindenfelől megindultak lassanként. Az Ármentesítő 
Társulatok is csináltattak, fejeltették a gátakat, mélyítették a folyó med
rét. A Berettyónál is dolgozott néhány száz kubikos, köztük fiatalok is, 
akiknek még először volt a kezükben kubikos talicska és szerszám. Egy- 
egy ilyen újoncot az öregebb csapatok vettek be s tanítgatták őket, ma- 
gyarázgatták a ikufoikolás csínját-bínját.

Szabó Miska is így került először kubikmunkára, mikor a vasúti 
munka befejeződött. A többi újonc akkor már több hónapot eltöltött 
ottan, amikor ő odajött. Nagyobb volt a gyakorlatuk, de Miska jó tanító- 
mesterre talált, mert az öreg Veres Antal vette a keze alá, aki pedig már 
kubikosvezérnek számított a maga csoportjában.

Ahogy beálltak reggel a munkába, beosztották egymás közt a helyet. 
Miska, ekkor volt itt először, csak várta, hogy neki mi jut?

— Te itt rakodsz, h é . . .  — mutatta sorban az embereknek Veres 
Antal a helyét, — te meg am ott. ..

Végül aztán Miskát is sorra vette.
— Te meg hordod a morzsát — mondta neki.
— Hunnan, Antal bátyám?
— Innen és tülem, meg Guba Sándor bátyád túl. Osztán igyekezz, 

mer ha nem igyekszel, csak fél napszámot kapsz.
Miska ígérte, hogy igyekszik s megindult a munka. Ásták, szúrták 

a földet, a kékes-sárga folyópart! agyagot. Miska is igyekezett gyorsan 
belapátolni a talicskába, nehogy lemaradjon. Nem szeretett volna fél em
ber lenni.

— Na, indítson az eleje — mondta Veres Antal, mikor a talicskák 
sorban megteltek.

Az eleje megindult kifelé a gödörből, Miska is a nyakára igazította 
a hevedert, s mikor reá került a sor, nagy buzgalommal emelte fel a 
nehéz talicskát. Nagy büszkeséggel haladt a többiek után, azok meg 
hátraszóltak neki a gödörből kivezető padlónál, hogy — le ne ess a 
járőrül, Miska!

Erezte, hogy figyelemmel kísérik a többiek a munkáját s szeretettel 
nézik az igyekezetét. — Bírod-e gyerek? —- kérdezték tőle innen is, 
onnan is munkaközben.

— Bírom hát —- mondta nekik nagy önbizalommal.
— Majd meglátjuk — nevettek amazok —,de estére is így mond

jad ám.
— Azt hiszem — tréfált valaki —, nem nagy kedved lesz estére a 

jányokhoz menni.
—• Nem járok én.
— Akkor jó van . ..
Talán harmadszor történt, mikor a gát tetejére értek a tele talics

kákkal, hogy baleset történt Miskával. Mikor rákerült a sor, hogy ki
borítsa a talicskáját, nehezen tudta megfordítani, úgy, hogy rá is szóltak 
a többiek.

— Igyekezz hé, ne tartsd fel az utánad jövőt.
Miska nagyot lendített a talicska két szarván, de erre az meg ki

ugrott a kezéből és gurult lefelé a gát oldalán.
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— Mit csinálsz te! — kiáltott fel hozzá Veres Antal —, a tajicsíkát 
nem kell leengedned, csak a fődet vesd ki belőle.

— Hát lement az is, a (fene egye meg — nézett utána Miska szégyen
kezve, aztán gyorsan leszaladt a gát oldalán s így aztán még hamarabb 
visszaért a gödörbe, mint a többiek. Veres Antal odament hozzá s ma
gyarázni kezdett:

— Hallod-e, ne a tajicska szarvát fogd, mikor öntöd kifelé a fődet, 
hanem előre billented egy kicsit, oszt megfogod a két lábát, úgy öntöd ki 
szipen.

— Aha.
— Na hát, nehogy aztán még a héten felszabadulj — intette még 

az öreg —, mert itt oszt meg nem maradsz a bandába, ha ilyen rendetlen 
munkát végzel.

— Megtanulom én, Antal bátyám — ígérte most már Miska ijed
tebben.

órákig nem is kapott aztán több figyelmeztetést s ment is a munka 
rendesen, nem félt már tőle, hogy szombaton végleg kitelik a hét. Később 
meg éppenséggel hallotta, amikor Veres Antal odaszólt az embereknek:

— Hajjátok-e, ez a kölyök mán belegyön a m unkába. . .
így rakták, tolták a talicskákat, mindaddig, amíg Veres Antal frös- 

tököt nem kiáltott. Erre aztán mindenki lepakkolta a szerszámot, talics
kát s összeültek a gödör szélén.

Miska is nézegette, hogy mi a rend, de nem mert az emberek közé 
ülni, mert úgy gondolta, hogy ő még nem igazi kubikos, hát nem való 
oda. Félrébb húzódott, de rászóltak azonnal.

— Hát te veled mi lesz hé? Tán külön bandát akarsz alakítani?
i — Nem én! — állt fel Miska rögtön.
i — Hát akkor haragba vagy velünk?

— Nem vagyok ón.
— Akkor meg tóid ide a  képed, oszt ide üjj — mondta szigorúan 

Veres Antal is.
Miska örömmel fogta össze a kendőt, amelyikben az ennivalóját 

hozta s odament az emberekhez.
— Mit eszel hé? — kérdezte tőle Veres Antal.
—• Hát egy kis kenyeret, szalonnát, meg vereshagymát — terítette 

szét Miska a térdén a kendőt.
Veres Antal elégedetlenül méregette a szalonnadarabot.
— Oszt ilyen kicsit hoztál?
_ Ilyen kicsit, élig ez nekem — mondta Miska, de aztán utána tette

a  magyarázatot —, nem jutott több odahaza.
__ Hát pedig jutnia kell — mondta Veres Antal —, mert ennyivel

nem bírod a tajicskát. Estig úgy Legyengül a lábad, hogy alig bírsz majd 
rajta állni. — Aztán tréfára fordította a szót, s Szűcs Zsiga felé muta
tott: _ Nizd meg, Zsiga bátyád milyen darab szalonnát eszik, mintha ü
csinálná a disznót.

A többiek közbe valami pesti munkáról beszélgettek, Veres Antal is 
belekapcsolódott, s csak a reggeli végén szólt oda megint Miskának:

— Ha itt beletanulsz, akkor elviszünk tiged is Pestre. Ügyi. em
berek? '

— El M t, hadd bandurozzon egy kicsit — mondták rá azok és kér
dezték Miskát, hogy eljön-e?
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— El — nevetett Miska boldogan —, mikor megyünk?
Reggeli után elfoglalta megint mindenki a helyét és indult a munka 

újra. Ahogy kezdett melegedni az idő, lassanként levetettek magukról 
mindent, csak a rövid fekete gatya maradt rajtuk. Egyformák voltak 
mind valamennyien, egyformán csurgott barnára égett bőrükről a verej
ték. Ásták ö földet, rakták a talicskát, tolták felfelé s jól megszuszogó- 
soatak, mire a gát tetejére értek. Tartották egymás közt a sorrendet, mert 
itt nem nagyon volt szokás, hogy valaki a másik kárára kilépjen a mun
kából. Csak olyankor maradt le egyik-másik közülük, ha véletlenül rosz- 
szul állt a járópadló és meg kellett igazítani, vagy ha a töltésen kellett 
elsimítani a földet. De aztán, ha valaki kétszer-háromszor is lemaradt, 
igazgatni a járót vagy a töltést, akkor azt már nem nagyon hagyták szó 
nélkül.

— Tán nem aludtad ki magad az iccaka? — kérdezték tőle.
A nap egyre erősebben tűzött s egyre nehezebbek lettek a talicskák. 

Fogyott most már a beszéd is, az emberek alig-alig tudtak szóhoz jutni, 
csak pihegtek, mire a gát tetejére értek.

Tíz óra lehetett, amikor a hirtelenszőke hajú, testes vízmester meg
állt a gát tetején s leköszönt az embereknek.

— No, 'halad a munka, emberek?
— Halad, mer csináljuk . . .
— Mikor lesznek kész ezzel a szelvénnyel?
— Kisz leszünk tán pintekre — mondta Veres Antal —, akkor lehet 

m irn i. . .
— Na jóvan, emberek — fordult el a vízmester —, akkor csak csi

nálják. Isten áldja m agukat. . .  — s indult visszafelé a gáton.
Az emberek utánapillantottak, aztán folyt tovább a munka, míg 

valaki meg nem kérdezte Veres Antalt. •
— Nem gyújtunk még rá, Antal bátyám?
— Rágyújthatunk, ha akartok — tette le az öreg az ásót.
— Erre aztán a kérdező elkiáltotta magát: — Pipahuja!
A kiáltás végigzúgott az egész vonalon, rakta le megint mindenki a 

talicskát s mentek a poggyászukhoz. Előkerültek a rozsdás dóznik, a 
harisnyaszárból kötött zacskók s néhány pillanat múlva mindenki füs
tölni kezdett. Ki leült, ki állva maradt s beszélgettek tovább, de Veres 
Antal feltette a kérdést:

—- Nincs valamékőtöknél valami verses könyv?
— Dehogy nincs — mondták —, Szűcs Zsiga már hozza is.
Miska csak bámult, mi lesz most, csak tán nem akarnak felolvasást 

tartani. De az lett. Szűcs Zsiga előállt egy agyon zsírozott, vastag könyv
vel s lapozgatni kezdett benne.

—- Milyen könyv a? — kérdezte Veres Antal.
— Petőfi.
Veres Antal körülpillantott, az emberek elcsendesedtek a tekinte

tére. Akkor megint odafordult Szűcshöz.
—■ Na, mondjad Zsiga!
A könyvben keresgélő kérges kéz megállapodott, jó] széttárta a 

lapokat, aztán egy torokköszörülés után felhangzott a vers erős, kemény 
hangon.
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Dicsőséges nagy urak, hát hogy vagytok?
Viszket-e úgy egy kicsit a nyakatok?
Új divatú nyakravaló készül most 
Számotokra. .. nem cifra, de jó szoros!

Nagyon nagy csend lett, a csontos arcokat elönötte a tűz, s mindenki 
közelebb húzódott a felolvasóhoz. Miska ott állt Antal bátyja mellett, az 
öregre pillantott ragyogó szemmel, aztán mozdulatlanul hallgatta Szűcs 
Zsigát. Egyszerre nagyot dobbant a szíve, ahogy Szűcs Zsiga hangja fel
csattant.

Ezer évig híztak rajtunk az urak,
Most rajtok a mi kutyáink hízzanak!
Vasvillára velük, aztán szemétre,
Ott egyék a kutyák őket ebédre!

Szűcs Zsiga leeresztette a könyvet s körülnézett.
—• Na, szip vót, emberek? v
— Szip v ó t. .. meg jóvót. . .  elolvashatnád még egyszer . . .  — mond- 

dogatták mindenfelől.
— Várjatok, majd egy m ásikat. . .  — mondta Szűcs és tovább lapo

zott a könyviben. Hamar megtalálta, amit keresett, szokva volt már a 
könyv, hogy hol kell neki kinyílni.

Egy gondolat bánt engemet,
Ágyban párnák közt halni meg .. .

— kezdje Szűcs Zsiga. Akadozás nélkül olvasott, látszott, hogy elmondta 
már jónéhányszor a szárnyaló sorokat.

Ha majd minden rabszolga-nép 
Jármát megunva síkra lép,
Pirosló arccal és piros zászlókkal 
És a zászlókon eme szent jelszóval:
V ilágszabadság!.

Miska úgy érezte, míg hallgatta a verset, mintha hirtelen megnöve
kedne, mintha távolabbra látna, sokkal távolabbra és sokkal tisztábban 
mint eddig. Nem is tudta volna még megmondani, mit hallott, mit értett 
meg, de Veres Antal gondoskodott róla, hogy a vers még jobban megvi
lágosodjék.

— Halljátok-e — mondta az embereknek, Miskára is pillantva —, 
mit mond ez a vers? Olvasd csak fel Zsiga még egyszer ottan, hogy ha 
majd mindén rabszolganip . . .

Szűcs még egyszer elmondta azt a részt.
— Na lássátok — kezdte Veres Antal, elrakva a pipáját —, ahogy 

Petőfi mondja, ha a nipek majd mind összetalálkoznak, akkor feljön az 
emberisig napja. Amíg csak barom módjára tűrünk, amíg csak úgy gon
dolkozunk, hogy valahogy majd csak lesz, addig mindig csak éhezünk, 
meg rongyosak maradunk. Az a néhány százezer úr pedig a világon, 
aki a milliók verejtékibül il, azok meg dőzsölnek. Hát csak ez a főd is,
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ahun mink magyarok lakunk, még batszorennyi embert is el tudna tar
tani, hogyha urak nem vénának. De az urak kasszáját mink szegínyek 
sohase tudjuk úgy megrakni, hogy azt mondanák, hogy most már nem 
fér bele több. Nem sokat számítunk mink nekik, a mi iletiink csak annyi 
ü előttük, mint mikor mi kettévágunk egy kukacot az ásóval. . .

— iHát akkor mit tudjunk csinálni, Antal bácsi? — kérdezte Vas 
Mihály. Miska is erre volt kíváncsi, mit kell tenni, s most nagy várakozás
sal tekintett Veres Antalra.

— Mit? Hát azt, hogy szervezkedünk, aztán úgy védekezünk az urak 
ellen. Nem hagyjuk magunkat gyalázatosul megnyúzni a munkabirekkel. 
De ha most azt mondanám nektek, hogy itt van egy csomó röpcédula, 
oszt azt szit kell szórni az iocaka a városba, — nem nagyon ugrana 
egyőtök se! Akkor oszt hogy a jóistenbe akartok előrejutni?

—- Hát — vakarta meg a fejét Vas Mihály —, osztán ha megfognak 
bennünket a csendőrök, oszt elzárnak, akkor mi lesz a családdal?

Veres Antal mindjárt visszaadta a kérdést.
— Hát úgy mi lesz öcsém, ha egy félévig is nem jutsz munkához, 

ha meg jutsz is, akkor is csak annyit keresel, hogy nem haltok ippen 
éhen!? Gondolkozzatok, hadd ír jen az eszetek ...

Veres Antal felállt, s utána valamennyien indultak vissza a szer
számokhoz. Az öreg még mondott valamit útközben.

— Tanulnunk kell, meg nevelni egymást! Aki tud már valamit, 
érezze kötelességinek, hogy tanítsa a másikat, aki annyit se tud, mint 
ü. A tudáson keresztül juthatunk el csak odáig, hogy felvegyük a har
cot. Meg rendet kell csinálnunk magunk között is, hogy valamennyien 
egy táborban, egy akaraton legyünk, akik szeginyek vagyunk . . .

Miska némán hallgatta Veres Antal szavait, olyan érdeklődéssel 
mint mikor a nagyapja mesélt neki gyerekkorában a negyvennyolcas 
honvédekről. Nyakába akasztotta a talicska hevederjét s gondolkozott. 
— Milyen igazat mondott az öreg Antal bácsi. Az urak, meg a szegi
nyek . .. Hogy is mondta? Azér van annyi szeginy, rongyos ember, hogy 
az a kevés úr jól éljen. A mi Böskénk is — ahogy mesélte — minden 
reggel ki kell neki pucolni a nagyságos úr cipőjét, a nagyságának meg 
az ágyba vinni a reggelit. Aztán meg a gyerekeket is ü őtözteti,, meg 
viszi ükét sétálni, vigyáz rájuk, nehogy valami bajuk essik . , .  Miránk 
meg sose vigyázott senki, meg a cipőnket se pucolták . . .  Igaz, nem is 
nagyon volt cipőnk . . .

Ahogy fent a gáton fordult a talicskájával, hallotta, hogy a két utána
jövő kubikos beszélget.

— Nehéz munka e komám, a piz meg kevés — mondta az egyik.
— Hát nehéz, de mi az istent csináljunk, ha szeginynek születtünk 

—• felelte rá a másik.
Miska ezen is elgondolkozott. — Mit csináljon az, aki szegénynek 

született? Eszébe jutott a nagyapja szavajárása is, hogy nem születhet 
mindenki nagyságos ú rn a k ...  Hát ez igaz, de azért mégsem jól van itt 
valami. . .  A vers is csak azt mondta, hogy ezer évig híztak rajtunk az 
u rak . . .  Akkor hát mégse a születistül úr valaki, hanem attul, hogy a 
szegényeken hízik . . .

Ezen rágódott Miska jóidéig, aztán elhatározta, hogy estére majd 
beszél Veres Antal bácsival. Meg eszébe jutott az is, hogy jó volna el
kérni azt a Petőfi könyvet, de biztos oda se adnák neki. . .

Kamjén István
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MAGYAR VALOSAG

KÍNAIAKKAL A GALYATETŐN

(Naplórészlet)
1950. április 6.

Egymás mellett ültünik nagy körben a Galyatető társalgójában, kí
naiak és magyarok. A felszabadulás ünnepségére érkezett kínai delegá
ció felrándult az élmunkásüdülőbe. Este van, vacsora után. A társalgó 
egyik sarkában sakkoznak, a másikban olvasgatnak, a középen pedig 
szinte önkéntelenül kialakult ez a kör: egy kínai, egy magyar, egy kínai, 
egy magyar. Bevezető szavak, üdvözlések, mosolygások, de azután nagy 
csend. Hallom, amint az egyik élmunkásnő odasúgja a barátnőjének:

— Jaj, de különösek.
A nótaszó ilyenkor leolvasztja a fagyosodó hangulatot, mint a meleg 

lehelet a jégvirágot az ablakról. Ketten-hárman elkezdik énekelni a par
tizánindulót, egyre többen és többen kapaszkodnak bele a szárnyaló han
gokba, és mire valamennyien énekeljük, azt látjuk, hogy csakugyan mind
annyian együtt nótázunk, magyarok és kínaiak, kínaiak és magyarok. Az 
énekszó Setörölte a rozsdát a hangokról, feláll egy fiatal élmunkás; fel
kiált:

— Hát mit láttatok itt, elvtársak?
A kínaiak összesúgnak, és az egyikük, Fong-Ci pekingi egyetemi tanár 

szabályos és szabatos, kedves mondatokban összefoglalja benyomásait.
— Jó, jó — szól az előbbi hang — ezt mi is tudjuk, de azt mond

játok el, mi a különbség felszabadulás előtti és mostani életünk között?
A kínaiak tanakodva néznek egymásra; közvetítő javaslatot tesznek:
— Mondjuk el talán mi, hogyan éltünk.
Tetszik a gondolat, főleg a kínaiaknak, nagyokat bólogatnak, de a 

mi részünkről sincs arra szükség, hogy az arcokat fürkésző párttitkár 
maga jelöljön ki egy «önkéntes» jelentkezőt. A demokráciában az asszo
nyok a vállalkozóbb kedvűek. Fényesszemű, magashomlokú, alacsony kis 
asszony áll fel:

— Kovács Andrásné vagyok, a Danubia-gyár ban dolgozom. Marosnő 
vagyok. Ma-ros-nö — tagolja a tolmács felé fordulva. Azután tárná skodva 
teszi hozzá: — Tudja az elvtársnő mit jelent9 — Kézzel mutatja is. A 
mozdulatokra, a tolmács fordítására mellettem egy vékony, acélhajlékony 
termetű kínainak kigyullad a szeme, izeg-mozog, odafordul szomszédjához. 
A kínaiak kísérője súgva magyarázza:

— Sangháj legjobb marósa!
Megállapodunk abban, hogy mindenki tudja, mi az a marós és ekkor 

Kovács Andrásné elmondja életét:
304



— Nemrég vagyok a gyárban, nemrég vagyok marós. Azelőtt alkalmi 
munkás voltam. Tettek-vettek, lódítottak, fizettek, nem fizettek, éppen 
csak, hogy éltem. Az elvtársak tudják, korán kezdtem élni. 13 éves korom
ban már dolgoztam. Az apám földmunkás volt. Sok a gyerek, elmentem 
hazulról. Szolgálni mentem. Azután korán férjhezmentem, még 17 éves 
sem voltam. Jöttek a gyerekek, s ahogy nőttek a gondok, úgy fogyott a 
férjem ereje. Többet volt az ágyban, mint kétlábon szegény. Tüdős volt, 
tudják. Én kerestem a beteg uramra is. Hol volt munkám, hol nem. Ki
sebb üzemekbe inkább elszegődhettem volna, de ott a főnök meg a műve
zető csak akkor vett fel, ha hízott libát hoztam. Hogy kerülök én a hí
zott libához? Honnan vegyek magának hízott libát? — kérdeztem. Falusi 
asszony maga — mondták. Ha nincs libája, nincs munka. Abban a liba
korban — mondja, és nevet hozzá, — az én életem nem volt különb, mint 
a libáé.

iNevet, mert most már visszagondol rá, mindez a múlté. De csak a 
szája mosolyog, a szeme nem nevet hozzá. Az emlékezés keserűsége még 
elhomályosítja a szem mélyebbről jövő mosolyát.

No, — mondja Kovácsné, — mindez megváltozott a felszabadulás 
után. Nehogy azt gondolják a kínai elvtársak, hogy egyszerre! Lassan 
ment és küzdeni kellett, de más volt az egész. Nem tetszett már nekem 
az alkalmi munka, szakmunkát akartam. így lettem marós. Mikor az 
üzembe kerültem, voltak ott, akik ijesztgettek, nem tudod te a normát 
elérni. Nem fogsz csinálni még száz százctlékot sem! Nckifeküdtem. Egy 
hónap alatt 180 százalékot értem el. Nem elégedtem meg vele, marós tan
folyamra mentem, férfiakkal mértem össze az erőmet. Nem egyszer ma
gasabb teljesítményt értem el.

Megáll egy kicsit.
— Nyilván ezért vagyok most itt az élmunkásüdülőbcn. Szabadság!
Jó lenne tudni, mit beszélnek egymás között a kínaiak, míg a követ

kező magyar élmunkás készülődik. Ez Bodor István, volt bányász, jelen
leg gyalus.

— Tizenhárom éves korom óta bányában dolgozom, elvtársak, — 
mondja. Hét testvérem volt, a harmadik vagyok a hét közül. Szüleim 
olyan szegények voltak, hogy nemhogy iskoláztatni tudlak volna, de bi
zony a napi kenyér is igen nehézkesen volt. Szüleim a mindennapit sem 
tudták megkeresni. Én magam akkor ezt nagyon sérelmesnek találtam, 
noha politikailag nem értettem. Mondom, gyermekkoromban munkára 
kényszerültem. Körülbelül tizenhét évig dolgoztam a bányában. Akkor 
már világosabban láttam életemet. Először csak nem voltam megelégedve 
a saját életemmel. Azután láttam, hogy a hiba nem bennem van és nem 
bennünk van. Nem az apámban és a többi szegény munkásban. Akkor 
kezdtem gyűlölni a kormányt és Horthyt. Akkor kezdtem kommunista 
lenni.

Kis csend van, Bodor István az emlékeiben keresgél.
— Elhatároztam, hogy otthagyom a bányát. Kis falusi bánya volt 

ez és én városba akartam menni. Budapestre jöttem és munkát kerestem. 
Első állomásom a Ganz Vagon volt. A felszabadulásig sokat dolgoztam, 
keveset kerestem, de már tudtam, hol a helyem. Később a Mávagba kerül
tem, ahol mint gyalus 110 százalékot csináltam. K ésőbb ... elhallgat, a 
többiek biztatják. — Ezt később 440 százalékra emeltem.

Valaki közbekiált: — És a sztálini műszakról miért nem beszélsz?
— A sztálini műszakban — mondja Bodor halkan — 1000 százalé

kot értem el.
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összeverődnek a tenyereik, kínaiaké és magyaroké egyaránt. Bodor 
úgy érzi, magyarázattal tartozik.

— Tudják, a gyalugép, rögzített gép. Én öt gépet kezelek egyszerre, 
így értem el az ezer százalékot. Azóta is tartom az élen való haladást. Az 
én gyerekeim már iskoláznak, ö k  már nem tudják, mi a mindennapi ke
nyér gondja. Most már én sem tudom. De nem felejtettem el a multat.

Egyenesen a tolmács felé fordul, lassan beszél, várja, hogy szinte 
szavanként' fordítsák:

— Nem felejtettem el a multat és tudom, kinek köszönhetem mai 
szép életemet. Rákosi elvtársnak, a Pártnak, Sztálin elvtársnak, n Szov- 
jetúniónak.

Tapsoilunk mind és az élmunkás úgy érzi, még mondania kell valamit. 
Gondolkozik egy kicsit, azután halkan:

— Ha ők nem volnának . . .  én rongyos volnék és biztosan éhes is.
Magas, karcsú, fiatal férfi áll fel. Nézem az arcát, valahonnan isme

rem. Talán a nyáron együtt nyaraltam vele a Gályán, vagy valamilyen 
üzemben láttam? Nem érek rá gondolkozni, mert már kezdi is:

— Fábik István a nevem, építőmunkás vagyok. Tudják meg a kínai 
elvtársak, hogy ezeknek sem volt jobb a soruk a Horthy-időkben, mint 
a többi munkásnak. Éheztünk, rongyoskodtunk, zsákutcában voltunk. El
tompultunk. De ennek már vége, nem is térek erre már vissza. Inkább 
azt mondom el, hogyan lettem sztahánovista. 1949-ben a mohácsi kom
binát építésénél dolgoztam. Brigádvezető lettem. Brigádom a legjobb ered
ménnyel dolgozott. Megdicsértek, kitüntettek. Elvtársak, ezt annak köszön
hetem, hogy a munkán találkoztam a Párttal. A Párt és a szakszervezet 
támogatása tette lehetővé, hogy tanuljak és olvassak. Owastam már akkor 
is sokat Sztahánovról és a sztahánovistákról, de megvallom, nem tudtam 
megérteni. Pozsonyi Zoltán volt az első sztahánovista Magyarországon -— 
fordul magyarázólag a kínaiak felé. — A Szovjetúnióból hazatérve egé
szen új utat mutatott az építkezésben. Elvtársak, én voltam: Pozsonyi 
Zoltán első tanítványa. Már kezdetben is váratlan eredményeket értem el, 
de igazán csak akkor tanultam meg dolgozni, amikor a szov’et sztahano
visták átadták módszereiket. Szép eredményeket értünk el. Megkaptam a 
Munka Érdemrendet, akkor 1.997 százaléknál tartottam. — Megint nagy 
taps, a kínaiak felállnak, úgy tapsolnak. Hiszen ez majdnem 2.000 száza
lék, mondja a kis tolmácsnő magyarul a kínaiak felé, azután elmosolyo
dik örömében és zavarában: összetéveszette kettős anyanyelvét.

— Kedves elvtársak, nagyon sok munkástársamnak, elvtársamnak 
átadtam módszeremet. Bejártam az országot és mindenütt nagyon sok ta
nítványom van. Ez nagyon jó érzés. Még csak annyit, hogy március 15-én 
megkaptam a Kossuth-díjat.

Most már tudom, honnan ismerős az arca: láttam a Kossuth-díjasok 
csoportképén.

Vannak, akik magyaráznák kínai vendégeinknek, mi az a Kossuth- 
díj, de azok mosolyognak, bólogatnak: tudják már. Készültek erre az útra.

— Halljuk a kínaiakat, halljuk a kínaiakat! — hangzik innen is, 
onnan is. Nem is kell fordítani, a hangokból, a mosolygásokból, az invi
táló kézmozdulatokból megértik, miről van szó. Az acélpengére emlékez
tető sangháji marós áll fel. Ma-Sa-ti a neve.

— Én éppen olyan munkás vagyok, mint maguk, — kezdi. — Az 
előbb az elvtárs azt mondta, hogy 13 éves kora óta dolgozik. Én 14 éves 
korom óta vagyok munkában. 22 éve dolgozom. 16 éve vagyok vasas.
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Ezek szerint 36 éves, ha azt mondaná, hogy 18, akkor is elhinném. 
Olyan, mint egy fiú, aki hazajön a sportpályáról, duzzad az erőtől, rugal
mas és mosolygós.

— Azelőtt nagy nyomorban éltem, sokan voltunk testvérek, az éle
dünk nagyon nehéz volt. A régi rendszer, amelyet mi reakciósnak neve
zünk . . .

— Mi is, mi is! — kiált közbe egy magyar élmunkás.
— A régi rendszer elnyomott és éheztetett bennünket. Én fiatal 

korom óta harcoltam a rendszer ellen, ahogy tudtam, ő k  is harcoltak 
ellenem, ahogy tudtak. Egy munkahelyemen sem melegedtem meg, 
ahogy kiismertek, elbocsátottak. Sanghájban dolgoztam. Amikor leg
utóbb elvesztettem állásomat, két évvel ezelőtt, kivándoroltam a város
ból. Elindultam gyalog észak felé és elmentem a már régebben felszaba
dított területekre. Szerszám helyett puskát vettem a kezembe és a fel
szabadító hadsereggel együtt tértem vissza a városba.

Hirtelen és önkéntelenül, mint a nyári zápor és ugyanolyan jólesően 
hangzik ifel a taps. A fiatal kínain kérészül itt most mi, magyar doLgo- 
.zók külön házi ünnepet rendezünk a nagy, felszabadító kínai hadsereg
nek.

— A felszabadulás után a helyzet nagyon megváltozott. Végeszakadt 
az elnyomásnak, mi lettünk a gyárakban az urak. De a gyárak nagy 
részét az ellenség szétrombolta. Két kezünk munkájával helyreállítottuk. 
Visszaálltam a munkapadhoz. Dolgoztam és kitüntetést kaptam. Azt hi
szem, nem is vagyok az a régi ember, aki voltam.

Vang-Lao-U, a tienesini szakszervezet helyettes igazgatója a követ
kező:

— A második magyar elvtárs azzal kezdte, hogy élete hasonlít az 
elsőhöz. A harmadik azzal, hogy a másodikhoz. Én is azzal kezdtem, 
hogy életem hasonlít Ma-Sa-ti elvtárs életéhez. A különbség az, hogy én 
már 9 éves koromban dolgoztam. Ami maguknak Horthy, az nekünk a 
Kuomintang. A Kuomintang alatt elnyomtak és kizsákmányoltak bennün
ket. Nekünk talán még kevesebb jogunk volt, mint maguknak . . .

A mieink rázzák a fejüket, a kínai mosolyog udvariasan:
— Nem versenyzőnk ebben, mindenkinek a maga sebe fáj a leg- 

íegjobban. Különben is, ez már a múlt. A mi sebeink is már begyógyul
tak. Nem ment könnyen. 1945. óta börtönből börtönbe vándoroltam. És 
nem én voltam az egyetlen. Amikor kiengedtek, sztrájkokat szerveztem. 
Dolgoztam, börtönbe kerültem. így ment ez 1949-ig. Tiencsin felszabadult. 
Jöttek a kommunisták. Olyan szép volt, nagyon boldog voltam. A munkás 
vette kezébe a hatalmat, én is kezembe vettem a hatalmat. Elvtársak, 
uralkodó osztály lettünk . ..

Nem mondott újat, mégis felzúg a taps. Ahogy mondta, a szívünk
höz szólt. A kínai munkás ugyanazt mondta ki, amit a magyar anunkás 
érez. fis ettől a szavak egyszerre frissek és zöldek lettek, mint az ablak 
előttr álló tavaszi fák.

— Beválasztottak a szakszervezet vezetőségébe. Később a tienesini 
szakszervezet helyettes igazgatója lettem. Most az a kitüntetés ért, hogy 
eljöhettem a magyar nép felszabadulásának ünnepére. Én erre nagyon 
büszke vagyok, de ez nemcsak az én magánügyem. Az, hogy mi felszaba
dultunk, az, hogy maguk felszabadultak, az, hogy én idejöhettem és be
szélgethetünk, az az egész emberiség ügye, az az egész munkásosztály
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ügye. Mao-Ce-Tung és Rákosi ügye. — Kissé megáll, aztán emelt fővel: 
Sztálin ügye.

Akár körzővel rajzolták volna a következő kínai fejét, olyan kerek.
— Az előbb hallgattam, amikor az ezerszázalékos elvtársam az életét 

mondotta el. Nagyokat bólogattam magamban. Azt mondta, a szülei dlyan 
szegények voltak, hogy iskoláztatni sem tudták és a mindennapi kenyérre 
sem telt. Ha ezt jól megjegyezték, akkor az én életemet is ismerik. Én is 
éheztem, én sem jártam iskolába. Magam tanultam, így lettem mozdony- 
vezető. Nagyon szerettem volna mérnök lenni. 48-ban jött a felszabadu
lás. Azt hittem, tudok mozdonyt vezetni, de kiderült, hogy még nem  
értek hozzá igazán. Hogyan tanultam megl Ezt is elmondta már előttem 
egy magyar elvtárs — és ezzel Fábik Zoltánra, a Kossuth-díjas építő- 
munkásra mutat. — öt is, engem is a szovjet sztahánovisták tanítottak 
meg jobban és okosabban dolgozni. Az elsők közt voltam, akik az új 
mozdonyvezetési módszert bevezették. Nem volt könnyű dolog, sok mun
kás félt az új módszertől, meg kellett győzni őket, meg kellett mutatni 
nekik, hogy kevesebb erővel többet lehet dolgozni és többet is keresni. 
Mondom, 48 végén szabadultam fel és 49 áprilisában már 120 százalékot 
értem el. Nálunk általában a mozdonyokat 30 ezer kilométer után kell 
javítani. Az én módszeremmel 106 ezer kilométert tettem meg javítás nél
kül és most ugyanazzal a mozdonnyal 150 ezer kilométert akarok meg
tenni.

Elhallgat, gondolkozik.
— Mit mondjak még? Élmunkás lettem, érdemrendet kaptam, zászló- 

rendet kaptam. Még 49 októberében a Szakszervezeti Tanács Elnöki 
tanácstagjává választottak. — Ezt megtapsoljuk, és még erősebbé válik a 
taps, amikor Ma-Sa-Ti közbekiált:

— 435 ezer kínai dollárt takarítottunk Li-Jung-Lu elvtárs új mód
szerével.

A mozdonyvezető már indul vissza (helyére, de aztán meggondolja 
magát.

— Az én két fiam már jár iskolába. Az egyik mérnök lesz, a másik 
orvos.

— Akárcsak az enyémek — suttogja mögöttem egy fiatal, karcsú 
magyar élmunkás. Ránézek és akkor látom, hogy mint a mesebeli ki
rályfié, az egyik szeme mosolyog, a másik szeme könnyes.

Kis, sebhelyes arcú asszony áll fel: Pej-Jün, a kínai nőszövetség ve
zetőségi tagja.

— Bemutatom maguknak a kínai nő életét. A kínai nő élete olyan 
volt ezelőtt, mint a magyar nő élete. A nő sohasem volt egyenlő a férfi
val. Amikor Japán ellen harcoltunk, sok nő fegyvert fogott a kezébe, 
hogy megmutassa: mi is érünk annyit, mint a férfiak. Én is részt 
vettem ebben a harcban.

Felálunk, tapsolunk, ez a taps lágyabb és melegebb. Csodálattal né
zünk erre a törékeny, vékony kis asszonyra, aki a dzsungelben harcolt 
a japánok ellen.

— Megsebesültem és ekkor a front háta mögött ruhát varrtam, vas
utat építettem, az utánpótlást intéztem. A nők rendőrök lettek, pos
tások, munkások. A felszabadító háborúban sokkal erősebbek lettünk és 
mikor jött a felszabadulás, mi mint asszonyok is felszabadultunk. Ma a 
kínai nő ugyanúgy él, mint a kínai férfi. És hogy a kínai férfi hogyan él, 
azt már az elvtársaim elmondták.
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Melegség önti el a szívünket ezekre az okos és egyszerű szavakra. 
Feláll a tábornok is, a delegáció vezetője, Pien-Cang-U.

— Az én kedves elvtársnőm beszélt a kínai nőkről, de nem beszélt 
■egy kínai nőről, magáról. Hadd egészítem ki, amit mondott. Látják rajta, 
>nem értelmiségi, munkásasszony. Mégis ez a munkásasszony polgármes
ter volt. Mindannyian nagyon büszkék vagyunk rá.

— Ez a kínai Döbrenteiné! — kiáltja valaki vidáman.
Feloszlik a kör, kis beszélgető csoportok alakulnak, mindenki tol

mácsol, aki oroszul, angolul, vagy németül tud tíz mondatot. Mikor jöt
tek, azt mondták a magyar munkások: „.milyen különösek ezek a kí
naiak“. Most azt mondják, mennyire hasonlítuunk egymáshoz, kínaiak és 
magyarok. E hasonlóság tudata mérhetetlen erőt ad valamennyiünknek.

Boldizsár Iván



JELSZAVAK ÉS TÉNYEK

AZ IRODALMI KRITIKA ELLAPOSÍTÁSA ELLEN.

A szovjet szépirodalomra napjainkban nagy és felelősségteljes felada
tok várnak. E feladatok sikeres végrehajtása lehetetlen az irodalmi kri
tika határozott fejlődése nélkül. Az önkritika, tanítja Sztálin elvtárs, nél
külözhetetlen számunkra, mint a levegő, mint a víz. A kritika és önkritika 
— szocialista társadalmunk fejlődésének törvénye. Magas elméleti szín
vonalon álló elvi irodalmi kritikára van szükségünk, amely szigorú és 
éles, de érzékeny és elvtársi, elősegíti vele a szovjet művészet és irodalom 
mestereinek eszmei és művészeti fejlődését.

Nem akármilyen kritikára van szükségünk, Sztálin elvtárs 1928-ban 
rámutatott: Bíráljátok építésünk fogyatékosságait, de ne diszkreditáljá- 
tok az önkritika jelszavát és annak leple alatt tie kotyvasszanak olcsó 
szenzációkat.“ (Sztálin: A kritikáról és önkritikáról. Szikra, 1950. 41. 1.)

De irodalmi kritikusaink között még most is találkozunk olyan embe
rekkel, akik cikkeikben az igazi, bolsevik kritikát szőrszálhasogató, vul
gáris „kritikával“ helyettesítik, amely távol áll társadalmunk szellemétől 
és nem hasznot hoz, hanem kárt okoz.

Az ilyen kritikai megnyilatkozások közé tartozik A. Bjelik cikke „Az 
irodalmi vezetés egyes hibáiról“, mely az „Oktyábr“ című folyóirat 1950. 
évi 2. számában jelent meg. Ennek az ártalmas és kuszáit cikknek nincs 
semmi köze a bolsevik irodalmi kritikához.

A Párt döntéseit, Lenin és Sztálin útmutatásait az irodalom és művé
szet kérdéseiben a művészi alkotás szakadatlan fejlődéséről való mély 
gondoskodás hatja át és az, hogy az összes írókat tömörítsék a dolgozók 
kommunista nevelése nagy feladatainak végrehajtására.

Sztálin elvtárs mindig határozottan a komoly alkotói versengés mel
lett, az irodalom és művészet kérdéseinek adminisztratív megoldása ellen 
foglal állást. Pártunk gondoskodása a művészi alkofásról az egész szovjet 
irodalmi kritika számára példaképül szolgál. Könyörtelenül leleplezve 
minden ártalmasat, szeretettel kell mindazt támogatni, ami a nép javát 
szolgálja, ami fejlődőképes és tehetséges.

Ledorongolással és szőrszálhasogató kritikával szocialista művészetet 
alkotni nem lehet.

A. Bjelik cikkét elolvasva, mindenekelőtt annak hangneme lep meg. 
Ez a cikk — szemléltető példája a goromba adminisztratív ledorongolás- 
nak. A parancsoló hanglejtések — „a kritikák kell, hogy . . „kötelesek“ 
stb. — csak úgy tarkállanak a cikk hasábjain. Hangnemére, például, az 
ilyen, több mint szerénytelen, következő sorok jellemzőek: „Megismétel
jük ezt a gondolatot, mivel azt akarjuk, hogy azt mindenki elsajátítsa,
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megjegyezte magának mindenki, akinek drágák a szocialista irodalmi 
érdekek, nemcsak a mostaniak, hanem az eljövendők is.“

A. Bjelik már a cikk elején kijelenti, hogy célja feltárni — egy egész 
sor könyv elemzése alapján „azok leglényegesebb hibáit.“ A szerző, magá
ról többesszámban beszélve, a következőket írja: „Bennünket az adott 
esetben nem érdekel az, mit tettek, hanem az, mit nem végeztek még el 
vagy csinálnak másként, mint kellene.“ A szovjet kritika átalakítása 
kaján, kárörvendő, hibavadászó kritikává, gyökeresen ellentmond kriti
kánk egész irányvonalának és szellemének.

Tanári pózba vágva magát, szemrehányással illeti a szovjet irodal
márokat és kritikusokat, hogy helytelenül használják, s időnként ki is 
forgatják Lenin és Sztálin kijelentéseit az irodalomról.

De magának A. Bjeliknek a cikke ép V. I. Lenin „A pártszervezés 
és pártirodalom“ c. cikkében lévő alapvető tételek goromba eltorzításá
nak és vulgarizáló értelmezésének példaképéül szolgál.

Az írókat Lenin „Pártszervezés és pártirodalom“ című cikkének 
zseniális eszméi lelkesítették és lelkesítik a gyűlölt burzsoá ideológia ellen, 
a leghaladóbb, a legelvhűbb szocialista irodalomért vívott harcban. Lenin 
a megvásárolható burzsoá irodalommal a valóban szabad, a proletariá
tussal nyíltan együttérző, a szocializmus eszméitől áthatott irodalom elvét 
állította szembe. Ez az irodalom „a dolgozók millióit és tízmillióit hiva
tott szolgálni, akiit az ország színe, virága, ereje és jövője“. Ebben az 
irányban fejlődik a szovjet irodalom. Nincsenek a nép, a szovjet állam 
érdekein kívül más érdekei.

A. Bjelik azonban nem ebben látja a szovjet irodalom kommunista 
eszmeiségének lényegét. Kiforgatta a lenini cikk alapgondolatát, helytele
nül, egyoldalúan értelmezte annak tartalmát. A. Bjelik önkényesen, 
skolasztikus szobatudósként idéz különböző tételeket a lenini cikkből, 
nem veszi figyelembe azt a kézzelfogható történelmi helyzetet, amelyben 
a lenini cikk megíródott és mechanikusan alkalmazza ezeket a tételeket 
a mai szovjet irodalomra.

Lenin teljes egészében leleplezte a vesztegetésből, a pénzeszsákoktól 
függő burzsoá, népellenes irodalom megvásárolhatóságát. szatócsjellegét, 
karrierizmusát, romlott erkölcseit.

A. Bjelik, ez a tudatlan és lelkiismeretlen kritikus, gondolkozás nél
kül átviszi a burzsoá irodalom lenini értékelését a szovjet irodalomra. 
„Hiszen — írja —, egyes irodalmárok tudatából a mai napig sincsenek 
vnég gyökeresen kiirtva a kereskedői magatartás, a bürokratizmus marad
ványai, a karrierizmus elemei.“

Ez a vulgáris, gyökerében helytelen nézet határozza meg A. Bjelik 
rosszindulatú, szőrszálhasogató viszonyát a szovjet írókhoz.

1905-ben, amikor a különféle reakciós áramlatok a pártonkívüliség 
zászlajává takarództak, Lenin ezt írta: „Az újságoknak különböző párt- 
szervezetek szerveivé kell válniok. Az íróknak feltétlenül be kell lépniük 
a pártszervezetekbe“. „Le a pártonkívüli írókkal!“ szavakkal, Lenin azt 
hangsúlyozta, hogy a pártirodalomról van szó és a párt kész elűzni azo
kat az embereket, „akik a pártot használják fel pártellenes nézetek hirde
tésé re.“

A lenini szavak reális, kézzelfogható történelmi értelme nem jutott el 
A. Bjelik, az öntelt gyászkritikus tudatáig. Mechanikusan átviszi a bur
zsoá pártonkívüliség lenini kritikáját a szovjet irodalomra, A. Bjelik meg
hamisítja a lenini tételek értelmét, helytelen elképzelést ad a pártnak 
a pártonkívüli írók irányában folytatott politikájáról.
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A helyzet most gyökerében megváltozott országunkban. A szocializ
mus győzelmének eredményeként kialakult a szovjet társadalom erkölcsi 
és politikai egysége, létrehozták a kommunisták és pártonkívüliek meg
dönthetetlen blokkját. )

„Az elmúlt időkben — mondja Sztálin elvtárs — a kommunisták 
bizalmatlansággal viseltettek a pártonkívüliekkel és a pártonkívüliséggel 
szemben. Ez azzal magyarázható, hogy a pártonkívüliség zászlajával gyak
ran a különböző burzsoá csoportok takarództak, akik számára előnytelen 
volt álarc nélkül a választók elé lépni. így volt a múltban. De most más 
idők vannak nálunk. A pártonkívülieket most a szovjet társadalmi fel
építésnek nevezett korlát választja el a burzsoáziától. Ez a korlát viszont 
a pártonkívüliek et és a kommunistákat a szovjet emberek közös kollek
tívájába tömöríti. Egy közös kollektívában élve, együtt küzdöttek orszá
gunk fejlődéséért, együtt harcoltak és ontották vérüket a harctereken 
hazánk szabadságának és nagyságának nevében, együtt kovácsolták és vív
ták ki a győzelmet országunk ellenségei fölött. A különbség köztük csak 
az, hogy egyesek a pártba tartoznak, mások meg nem. De ez a különbség 
formai. A lényeg az, hogy ezek is, a többiek is egy közös ügyért küzde
nek.“

A szocialista társadalom viszonyaiban a szovjet írók egységesen a 
kommunista párt körül tömörültek. Lenin-Sztálin pártjának mindent le
győző eszméi a szovjet nép élete és harca lelkesítik a szovjet írókat, ez 
müveik legfőbb tartalma. A szovjet irodalom az emberiség új, kommunista 
erkölcsének előhírnöke lett.

Manapság indokolatlan és ártalmas a párttag és a pártonkívüli írók 
szembeállítása, de éppen ez adódik az szerző „Oktyábr“-ban megjelent 
cikkéből, aki bűvészkedik az idézetekkel és nem érti meg, mire vonatkoz
nak ezek az idézetek.

A. Bjelik tételei arról tanúskodnak, hogy egyáltalában nincs tisztá
ban a pártnak az irodalom és a művészet terén folytatott politikájá
val. Lényegileg a rappisták Pártunk által régen leleplezett és elítélt állás- 
foglalásait igyekszik feleleveníteni, amelyek szembeállították a kommu
nista írókat a pártonkívüli írókkal, meghonosították a csoportokba való 
tömörülést. Nem véve tudomást a művészi alkotás sajátosságáról, A. Bje
lik, az új-rappista, mechanikusan átviszi a pártonbelüli fogalmakat a 
szépirodalomra.

Bili—Bjelocerkovszikhoz intézett levelében Sztálin elvtárs 1929-ben 
rámutatott arra, hogy különös lenne a pártonbelüli fogalmakat „olyan 
pártonkívüli és hasonlíthatatlanul szélesebb területen alkalmazni, mint a 
szépirodalom, színház stb.“.

Ismeretes, hogy a szocialista realizmus meghatározását a Szovjet 
írószövetség alapszabálya adja meg. A szocialista realizmusnak ezt a helyt
álló és méiyenjáró meghatározását A. Bjelik zavaros és mesterkélt meg
ítélésekkel, saját maga kitalálta meghatározásokkal helyettesíti, állandóan 
figyelmen kívül hagyva a szocialista realizmus főkövetelményét — az 
életigazság követelményét.

A. Bjelik vétkes felfogása, amely a klikk-rendszer szokásait újítja fel, 
nem véletlenül talált támogatást és helyet az „Oktyábr“ című folyóirat
ban, amelynek szerkesztőségét számtalan alkalommal jogosan vetették 
bírálat alá a klikkszellem meghonosításáért. Szemmellóthatóan, mostanáig 
a folyóirat szerkesztősége nem akar bolsevik módon reagálni a kritikára, 
helyes következtetéseket levonni belőle.
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Az ifodalmi vezetés munkájának elvi bírálatát A. Bjelik kicsinyes, 
lelkiisctferetlen, felületes kritikával helyettesíti. Az elemzett munkák gon
dolatmenetéből különálló mondatokat, sőt mondattöredékeket kiragadva 
— n^ín riad vissza a tények valóságos meghamisításától, goromba csalá
soktól. Ha az irodalmi vezetők egyike azt írja, hogy Gorkij új történelmi 
korszakot jelölt meg az irodalom fejlődésében, úgy A. Bjelik rögtön ra j
takapja és gúnyorosan megjegyzi: mi viszont mostanáig azt tartottuk, 
hogy Gorkij megnyitotta, nem pedig megjelölte az új korszakot. Egy 
másik irodalmi vezető kijelentette, hogy a szovjet irodalom ,,egy lépést 
jelent előre az emberiség művészeti fejlődésében“ : A. Bjelik rögtön siet 
oktató hangnemben elgáncsolni: lépés?! fokozat?! — hiszen ez egy új 
korszak!

A. Bjelik cikkében a művészet szempontjából alapvető realisztikus 
ábrázolás jelentőségének leértékelése egyéb hibákhoz is vezet. Visszhang
ra talált benne a múlt művészetéhez való proletkultos és rappista-nihi- 
lista viszony. A cikkben azt bizonyítja, hogy a múlt írói állítólag csak 
„szemléltetően tükrözték a valóságot“. A. Bjelik odáig megy, hogy szem
rehányásokkal illeti az irodalom klasszikusait a „szenvedély nélküli ábrá
zolásért“, mert nem „létérdekük“ az élet átalakítása. „Hiába — írja a cikk 
szerzője — keressük annak (a forradalmi mozgalomnak — Szerk.) ábrá
zolását olyan írók müveiben, mint Csehov és L. Tolsztoj“. A szerző itt 
primitív, vulgáris-szociológiai közeledést fedez fel L. Tolsztoj realiz
musához. Lenin, L. Tolsztojt, mint „az orosz forradalom tükrét“ értékelve, 
rámutat, hogy alkotásaiban „a legmélyéig hullámzásba jött hatalmas népi 
tenger“ talált kifejezésre.

A. Bjelik kigúnyolja azt a helytálló megállapítást, hogy egyes fiatal 
írók alkotásai magukon viselik a klasszikusok befolyásának nyomait. „Van 
tehát — írja ironikusan — Tolsztoj Leo, Gogolj, Csehov, Turgenyev 
romantikusan felfokozott, szigorúan okmányszerű, lírailag bensőséges stb. 
modor“. A kritikus-fióka irodalmi ismereteinek szegényessége és elméleti 
nézeteinek kezdetlegessége, szemléltetően megmutatkozik abban a kijelen
tésében, hogy a klasszikusoknak a szovjet írókra gyakorolt építő befo
lyását elismefni „egyenes ellentéthez“ vezet: „az alkotó módszer a művészi 
megtestesítés eszközeitől függetlenül létezik“.

Egyszer és mindenkorra végezni kell a Bjelik-féle emberek badar 
kísérleteivel, hogy elszakítsák a szovjet irodalmat a nagy orosz klasszikus 
irodalomtól, a klasszikusoktól való tanulás nihilista lebecsülésével, a nagy 
orosz írók művészi tudásával szembeni anarchista magatartással.

A. Bjelík nem véletlenül kerüli meg a művészi tudás kérdéseit. Ebben 
nemcsak a klasszikus irodalom óriási tapasztalatának leértékelése, ha
nem A. Bjelik irodalmi kérdésekben való teljes tájékozatlansága is szem
léltetően megnyilvánul.

Egész írótársadalmunknak, folyóiratainknak és újságjainknak köte
lessége — minden módon hozzájárulni az irodalmunk előrehaladását 
segítő egészséges, elvhű kritika és önkritika fejlődéséhez, kérlelhetetlen 
harcot vívni az elvtelenség és a politikai gorombaság ellen, a magasszín
vonalú művészi tudásért, a mi nagy korszakunkhoz méltó irodalmi művek
ért. A folyóiratok és újságok hasábjain nem szabad helyet adni a bolsevik 
kritika és önkritika elveit ellaposító és jóhírét rontó cikkeknek.

(„Pravda“, 1950. március 30.)
* *  *
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SZEMLE

A MAGYAR SZOVJET BARÁTSÁG HÓNAPJA

A Magyar-Szovjet Barátság Hónapjának mérlegét nem lehet elkészí
teni. Nem volt ez naptári hónap, nem volt mérhető, zárt időegység. Hiva
talosan február derekán kezdődött, de vájjon kizárhatjuk-e belőle a 
Szovjet Kultúra című folyóirat megindulását? Révai József beköszöntő 
cikke, melyt az „alkalmi ismerkedés“ helyett arra intett, hogy folyamato
san ismerkedjünk a szovjet kultúrával, döntő módon meghatározta a 
magyar-szovjet barátság új korszakának jellegét. Meg kell állapítanunk, 
hogy talán éppen ez a cikk tette a Magyar-Szovjet Barátság Hónapját 
időhatároktól oly szabaddá: mert ha kezdetét nagy nehezen meg is 
tudjuk határozni, de vége sohasem szakadt ennek a hónapnak. Nem is 
szakadhat vége, ne is szakadjon vége, legyen hónapoknak esztendőkké, 
esztendőknek évtizedekké sokasodó sora, a megbonthatatlan, az eltéphetet- 
len, az örök barátság állandósága.

Midőn 1948. február 18-án Moszkvában ünnepi formák közt aláírtuk 
a barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezményt, föl 
sem tudtuk mérni igazán, hogy milyen távlatokat nyit számunkra ez az 
egyezmény, csak a fölszabadulásnak, a visszanyert nemzeti önérzetnek, 
a proletár internacionalizmusba való bekapcsolódásnak első mámorát 
éreztük. „Ez a szerződés előmozdítja népeink szilárd alapokon álló köze
ledését és szoros együttműködését függetlenségük és nemzett szuverénitá- 
suk kölcsönös tisztelete alapján“ — mondotta a szerződés Aláírásakor 
Molotov. — „Egyúttal új fontos eszköz az európai béke és biztonság 
megszilárdítása szempontjából“. A szerződés ténye, Molotov szavai azt 
jelentették, hogy a hatalmas Szovjetúnió megajándékozott annak tudatá
val, hogy nem vagyunk egyedül, szükség van ránk, van helyünk a 
világban. J - *5

1949. tavaszán, mikor a „Szovjet Kultúra Hónapját“ ünnepeltük, 
akkor kezdett ráébredni közvéleményünk, hogy a magyar-szovjet barátság 
milyen kiapadhatatlan forrásait tárja fel gazdagodásunknak. A „Szovjet 
Kultúra Hónapja“ során hozzánk érkezett művészek, tudósok és együtte
sek nemcsak a megszokott előadói asztalokat, nemcsak a hangverseny
dobogókat és színpadokat hódították meg, hanem megjelentek Csepelen, 
ott voltak a győri vagongyárban, mindenütt, ahol a munkásság él és 
dolgozik és ízelítőt adtak abból a tudományból, mely a népet tanítja, 
abból a művészetből, mely a nép képzeletében fogant és a nép nyelvén 
a nép szívéhez szól. Megrendítő, ünnepi élmény volt ez a hónap.

A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja már a megszilárdult, bensősé
gessé vált, meghitt barátság jegyében kezdődött s olvadt bele befejezhefet- 
lenül mindennapi életünkbe. Múltja és jövendője van már ennek a baráti
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érintkezésnek. Az előzményekhez sok minden hozzátartozik, de hadd 
emeljünk ki csak három olyan döntő eseményt, mely valóban előkészítette 
baráti kapcsolatunk ilyen alakulását. Az egyik volt a Világ Ifjúsági Talál
kozó legnagyobb élménye,1 a szovjet ifjúság virágának, a hősi Komszomol 
fiainak-lányainak megismerése. Meggyőződésem az, hogy a magyar ifjú
sági szervezetek egységének eszméje akkor fogant meg az ifjú szívekben, 
amikor ezzel a hódító ifjúsággal először találkoztak. Benső biztonságuk
ból sugárzó külső fegyelmük, teljesítményeik győzelmes fölénye, derűjük 
és szíveket derítő szeretetreméltóságuk, a Párthoz való viszonyuk magá
tól értetődő jellege meghódította ifjúságunkat. A másik ilyen meghatározó 
jellegű esemény volt a szovjet képzőművészeti kiállítás rendkívüli sikere. 
Ez a kiállítás ugyanis olyan sikere volt a szovjet művészetnek, mely el
határozó módon kihatott a magyar művészeti életre, eldöntött forró és 
lappangó vitákat és kétségeket. A burzsoá művészet járszalagjáról köny- 
nyebben oldódtak le a jószándékú művészek, amikor a kétféle útnak 
nemcsak elvi döntése elé kerültek, hanem megismerték azt a sikert, amit 
nem szervezhet meg sajtó, amivel nem mérkőzhet egy kis baráti kör 
„beavatott“ csemcsegése: egyik legnagyobb kiállítóhelyiségünk nevetsé
gesen kicsiny bódénak bizonyult, mert reggeltől késő estig százezrek 
zarándokoltak a szovjet művészek alkotásai elé. S a siker keltette becs
vágyon túl helyes döntésre ösztökélte a válaszúton tétovázókat az is, 
hogy megismerték a művészet legméltóbb hatását a dolgozók ezreinek 
nyilatkozataiból: ezek a képek nemcsak „tetszettek“, hanem munkára és 
harcra serkentették nézőiket, ezek a képek igényt támasztottak és utat 
mutattak.

A harmadikról megkülönböztetett szóval kell szólni. Mikor a szovjet 
sztahánovisták először látogattak el hazánkba. Mikor Bikov egy csepeli 
esztergapadra könyökölve tanítani kezdte a magyar munkást, mikor 
Savljugin az első sor téglát rakta le, akkor egy olyan feszültség támadt a 
magyar munkásosztály legjobbjaiban, mely feloldásra a Sztálini Műszak
ban talált. „Mint a víz a gátszakadásnál, úgy áradt a teremtő munka 
hulláma s mintegy varázsütésre, megjelentek a magyar Sztahánovok, a 
Pozsonyiak, a Muszkák és a többiek“ — írta Rákosi Mátyás. Az ötéves 
tervhez úgy kezdhettünk hozzá, hogy a megujhodott magyar munkamoz
galom élén sztahánovistáink járnak,

De nem tartozik-e ide a szovjet irodalom egyre szélesebb körben 
terjedő hatása? Nem tartozik-e ide a magyar parasztküldöttek Szovjet- 
únióbeli látogatása? És a világ fonákját is nézve: nem erősítette-e meg 
barátságunkat a leleplezett imperialisták gyalázatos cselszövése a béke 
ellen? És ismét színére fordítva: nem erősítette meg barátságunkat a 
béketábor gyarapodása? Most látjuk, mit nyertünk ezzel a barátsággal! 
Ma már nem úgy szól örömünk, hogy „nem vagyunk egyedül“, hanem 
azt mondhatjuk: nyolcszázmillióan vagyunk és egyre többen leszünk, 
mert „Sztálin nevével épül a világ“.

A Magyar-Szovjet Barátság Hónapját a történelem erői készítették elő 
s ezek között az erők között ott volt a Magyar Dolgozók Pártjának egyre 
nagyobb ereje. Már régen előttünk ragyog a szovjet példa, de hogy ilyen 
megnövekedett készséggel és fogékonysággal tudjuk követni immár, azt 
annak a nevelömunkának köszönhetjük, amit a Párt végzett és végez tár
sadalmunkban és annak a bizalomnak és szeretetnek, amivel dolgozó 
népünk Pártunk iránt viseltetik, amivel elfogadja Pártunk vezetését.
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A Magyar-Szovjet Barátság Hónapjának talán az a legmélyebbre 
ható, kultúránkat alapjaiban átformáló példamutatása, hogy a kultúra 
nagyjaival, Tyihonovval, Bárdinnal, Zámuskinnal, Novikovval, Obrazcov- 
val együtt érkezett hozzánk a szovjet termelés néhány kimagasló sztahá- 
novista hőse, Pányin, Zsuravljev, Dubjága is. „A Szovjetúnióban a tudo
mány és a gyakorlat között igen szoros kapcsolat van“ — mondotta 
Bárdin akadémikus, a küldöttség vezetője. „Sztálin elvtárs megállapította, 
hogy a gyakorlat tudomány nélkül olyan, mint egy ember láb nélkül“. 
Anatolij Novikov, a világhírű zeneszerző, arról számolt be, hogy „a zene
szerzők közelebb kerültek az élethez . . .  az eddiginél sokkal nagyobb 
mértékben népi elemekre építik fel szerzeményeiket, tematikájukban 
pedig a szovjet élet mindennapi kérdései jutnak kifejezésre .. Tyihonov 
azt mondta el, hogy „a Puskin-ünnepségeknek igazi népünnepély jellegük 
volt“ és azzal melegítette fel szívünket, hogy Petőfi milyen népszerű a 
szovjet dolgozók között. „Az önök Petőfije a mi Petőfink is“ — mondotta. 
A szovjet kulturális élet nagyjai nem tudtak úgy szólni a műveltség leg
bensőbb kérdéseiről, hogy közben ne szóltak volna a dolgozó népről, 
hogy közben ne érződött volna ki szavukból, hogy a szovjet termelés 
kápráztató teljesítményeit épúgy ismerik, mint a tudományos kutatás 
alapelveit, a zenei kompozíció törvényeit, a versek édes ritmusának titkát. 
És hallottuk Natalja Iljicsna Dubjágát, a sztahánovista szövőnőt arról 
értekezni, hogy a többgépes munkamódszer nemcsak a termelést lendíti 
meg, hanem kombinatív jellegével segít eltörölni a fizikai és a szellemi 
munka közötti különbséget, ha hallhattuk Zsuravljevet a szovjet munkás 
erkölcsi megbecsüléséről beszélni, vagy Pányint a háborús károk eltün
tetésének hatásáról szólni, akkor élménnyé vált bennünk egy olyan 
kulturális élet lehetősége, melynek központjában a munka áll, mely az 
alkotást egyszerre látja a termelés és a műalkotás felől. Zámuskin, a 
műtörténész és muzeológus és Pányin, a mozdonyvezető sztahánovista, 
nem alkalmi „üzemlátogatásokon“ találkoztak, hanem egyek voltak a 
termelő munka fontosságának szocialista felfogásában és egyek voltak 
a haladó képzőművészet szeretetében. A fizikai termelő munka és a kul
turális alkotó munka elválaszthatatlan egységét, egymásra-utaltságát, a 
dolgozó népnek és értelmiségének egybeforrottságát úgy láttuk, hogy 
ebben az élményben benne rejlett a mi kultúránk jövendőjének láto
mása is.

Hallottuk az Orosz Állami Pjatnyickij Népi Kórus énekét. (Lenin 
hallotta először őket a forradalom forró napjaiban s a szovjet nép azóta 
dédelgeti, növeli, fejleszti ezt a páratlan együttest!) Ez nemcsak zenei 
élménynek volt páratlan (jóllehet a torokhangok ilyen ragyogását még 
nem hallottuk és a hatszólamú kórusokba fonódó, rögtönzött párhuzamos 
kísérő szólamok játéka zenei és néprajzi élménynek egyaránt feledhetet
len!), hanem azért is, mert nem „elsüllyedt kultúrjavakat“ hallottunk és 
nem muzeális népi kultúrát, mesterségesen élesztgetett népművészetet. 
A Pjatnyickij Kórus a mai szovjet élettel ismertetett meg, a nép kedélyé
vel, érzelmi világával, öntudatával és céljaival. — Volt ennek a csodálatos 
kórusnak produkciójában valami olyan is, ami elszorította szívünket. 
Mikor bejelentették, hogy most egy voronyezsi leánytáncot, egy kurszki 
ősi ritmust, a jaroszlávi négyest, a szmolenszki kisliba-táncot fogják be
mutatni s felzengett az édesszép zene é& előttünk pompázott a tánc színes 
forgataga, miközben arra is gondoltunk: Kurszk, Szmolenszk, Jaroszláv, 
Voronyezs, csupa csatatér, csupa sebhely. Megrendültünk, megszégyenül
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tünk és megtanultuk megismerni a szovjet nép szívéi Zengett daluk és 
perdült-fordult varázsos táncuk és megértettük, hogy őszintén megbocsá
tottak nekünk.

Megtanultunk szovjet vendégeinktől barátkozni. uMagyarország — a 
belső és külső reakció ármánykodásai ellenére — sikeresen megvalósította 
a demokratikus átalakulást‘ — hallottuk dobogó szívvel, büszkeséggel 
eltelve Bárdin akadémikus szavát. De ő ezt mondta: „Van azonban a szo
cialista építésnek egy ága, amelynek terén Magyarország még csak az első 
lépéseknél tart. A kultúra, a tudomány és a művészet átépítésére gondolok, 
az ország egész szellemi életének szocialista alapokon történő átépítésére. 
Lenin és Sztálin, a szovjet állam nagy vezetői, arra tanítanak, hogy az 
ideológiai visszamaradottság fékezi az egész szocialista építést'1!. A mi 
barátaink, a mi drága szovjet barátaink nem azért jöttek ide, hogy bóko
kat mondjanak nekünk, hanem baráti szívük melegét, de értünk aggódó 
kritikájuk őszinteségét is elhozták. „Az írókkal folytatott beszélgetéseim 
során kitűnt, hogy nagyrészük látja, mit kellene csinálni, — a forma tekin
tetében azonban, hogyan dolgozzák fel azt, még sok a bizonytalanság“ —■ 
mondotta Tyihonov. „A költők, írók Magyarországon is válaszút elé ér
keztek. Dönteniök kell, választaniuk az élenjáró, fejlődő szocialista kultúra 
és a hanyatló kapitalista kultúra között”. Zámuskin, a moszkvai Tretyá- 
kov-képtár igazgatója nem hallgatta el, hogy festőink között még mindig 
akadnak, akik „ha nem is festenek már absztrakt képeket, de tartózkod
nak a nép életének ábrázolásától” és komoly szavakat ejtett képzőművész
nevelésünk hiányosságairól is. A barátság alapjai: az őszinteség és a be
csületes kritika. Igaz barátokkal barátkoztunk.

Mit mondjunk még el? Vájjon akkor követünk-e el hibát, ha mindent 
el akarunk sorolni és elfúlunk a sok mondanivalótól, vagy ha válogatunk 
az elmondandókban, ha fontossági sorrendet próbálunk megállapítani? 
El lehet-e mondani annak a vasúti szerelvénynek útját, melyet a legendás 
szovjet sztahánovista vezetett, aki a Nagy Honvédő Háború alatt mutatta 
meg, hogy mire képes a szovjet munkás, ha Moszkva védőinek kell után
pótlást szállítani? A mi szerelvényeink azóta gyorsabban futják kis ha
zánk távolságait. . .  Vagy el lehet-e hallgatni Obrazcov művészetének fe
ledhetetlen élményét, a bábjátékot, mely nem stilizál, hanem látni tanít 
az életet?!

Valamit mégis el kell még mondanunk. Az Operaház Csajkovszkij 
bemutatóját a „Diótörő“ előadását. Ebben az előadásban Csajkovszkij 
álmát nemcsak Vaszilij Vajnonnen, a Sztálin-díjas szovjet balettmester és 
kitűnő munkatársa, Klavdija Armasevszkája valósította meg, hanem a 
balettegyüttes kitűnő munkája, Kenessey Jenő, a jeles balettkarmester és 
Oláh Gusztáv, meg azok a kitűnő műszaki munkások, akik Oláh Gusztáv 
képzeletének szárnyalását utólérték példás munkájukkal. A Diótörő elő
adása közös munka volt, amelyben szovjet és magyar művészek együtt 
dolgoztak, egy célért. A Diótörő előadásán kaptunk és adtunk egyaránt. 
Két nép tehetsége fogott össze azért, hogy a munkája után megenyhüljön 
a magyar munkás, hogy megmerítse magát a szépség enyhet adó fürdőjé
ben, hogy a munkás gyereke igaz mesét lásson. A Diótörő előadása annak 
volt jelképe, hogyan virul ki a magyar kultúra ennek a barátságnak mele
gében, hogyan fogjuk lassan kibontani szunnydó tehetségeinket a szovjet 
példa napfényében, hogyan lelünk önmagunkra a szovjet barátok segít
ségével.
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A Magyar-Szovjet Barátság Hónapjának plakátjai azt hirdették, hogy 
<ez a hónap februárban és márciusban tart. Mikor e sorokat írom már 
április fiittyös szele tépi az ereszt és a Magyar-Szovjet Barátság esztendeje 
tart még: most jött haza egy magyar küldöttség a Szovjetunióból és szovjet 
sakkozók hajolnak össze a magyar sakk-nagymesterekkel Budapesten. 
Egy szovjet regénnyel fejezem be a mai napot és valahol Üzbekisztánban 
valaki biztosan Petőfi verseit olvassa ma este. S ha felnézünk könyvünk
ből, mindketten a nagy és szeretett Sztálin arcképét látjuk a falon.

Bóka László

OBRAZGOV

Moszkvában, a Gorkij-u. 32. sz. alatt a Majakovszkij-téren áll egy 
fehér épület. Az épület majdnem teljesen szabályos kockaalakú. Nincsen 
rajta semmi különös. Szinte eltörpül a környező épületek és a tér nagysága 
mellett. A homlokzaton hatalmas vörös betűkkel hirdeti a felirat: Állami 
Központi Bábszínház. Moszkvában mindenki ismeri ezt a színházat és 
tudja, hogy a színház vezetője az Orosz Szövetséges Szovjet Köztársaság 
népművésze, a Sztálin-díjjal kitüntetett Szergej Obrazcov.

Ez a színház a világ legjobb bábszínháza. Obrazcov 30 éve játszik 
a közönségnek. Ez alatt a 30 év alatt felfedezte a bábjátszás törvényszerű
ségeit, új törvényeket alkotott és ami a legnagyszerűbb, ezeket a törvé
nyeket alkalmazza, ezek alapján dolgozik. Nézzük meg közelebbről eze
ket a törvényeket.

Mi voltaképpen a bábszínház“/ A színművészetnek az a fajtája, ahol 
élettelen tárgyak élő személyeket jelenítenek meg, ahol élettelen tárgyak 
válnak élőkké. Ez az első meghatározás magában foglalja a bábszínház
nak, mint műfajnak alapvető belső ellentmondását. A nézőnek a bábot kell 
látnia és nem a színészt (a mai bábszínházban teljesen takarják is a 
színészt). Ebből következnek például a bábszínpad építésének törvényei. 
A színész elfedésére szolgáló paraván alakja megköti a báb mozgását — 
a köralakú paraván kivételével — s a színpadon a bábu majdnem mindig 
a színpadnyílással párhuzamosan mozog. Ezt a kényszermozgást felbontja 
ugyan és művészivé teszi Obrazcov a többparavános, valamint a köralakú 
színpadával, mégis mind ez, mind az a tény, hogy a báb maga képzőművé
szeti alkotás és a bábszínháznak minden eleme egyformán anyagból —• 
selyemből, gipszből, fából, papírból — készül, megszabja többek között 
egyúttal a bábszínház repertoárját is.

Obrazcov bábszínháza csak olyan darabot játszik, amit jobban tud 
eljátszani, mint bármelyik más színház, olyan darabot, amit csak báb
színház tud eljátszani. A bábszínház úgy viszonylik a színházhoz, mint az 
állatmesék és mesék az egyéb irodalmi műfajokhoz. A bábszínház számára 
ideális hős az állatmesék hőse, mert ezeket egyetlen tulajdonsággal lehet 
jellemezni. A báb-darab hősei nem lehetnek differenciált lelkű hősök. 
Nem lehetnek Tolsztoj, vagy Csehov hősei, de alkalmasak bábszínpadra
318



Perrault, vagy Gozzi alakjai. Ez utóbbinak csak egy-két jellemző vonásuk 
van, de a báb ebből élő, teljes képmást formál. Aladdin bátor, becsületes 
és szerelmes, a Szarvas-király Angélája fiatal, szép és szerelmes, a Világ
szépe Káscseja, a gonosz hős, gonosz és halhatatlan. A jó figurák roman
tikusak és patetikusak, a gonosz figurák komikusak és patetikusak. Ezek 
a hősök Obrazcovnál kialakították maguknak a megfelelő bábformát, a 
pálcás bábot. A pálcás báb a legalkalmasabb ezeknek a hősöknek alakítá
sára. Arányai legjobban megközelítik az emberi arányokat, ilyen módon 
a legkevésbbé groteszkek. Vannak persze figurák és darabok — és ezek 
képezik a darabok többségét —, amelyek előadásához a kesztyűsbábot 
használják. Természetesen mindez nem egyszerre és önmagától alakult 
ki.

A darab maga és az előadás formája állandó kísérletek eredménye. 
Ez a kísérlet azonban nem céltalan és önmagáért való. Obrazcov minden 
egyes elődását kiértékeltnek tekinti, mert minden előadás valami újat 
hoz, valami újat közöl a közönséggel arról, amit az író, a rendező, a kép
zőművész, a színész a világról megtudtak. Kitűnő íróik, képzőművészeik, 
rendezőik, színészeik, műhely- és színpadmunkásaik páratlan közös mun
kája teremti meg a darabot, vagyis kapcsolatukat a társadalommal. 
Ahhoz azonban, hogy sikerük legyen, saját egyéni témájuknak össze kell 
esnie néző, azaz a társadalom témakövetelésével. Az első kérdés mindig: 
kinek és mit. Érdekli-e a téma a szocialista társadalom gyermekét, vagy 
felnőttjét, van-e számára mondanivalója.

Ha vidám medvebocsok kis medvéi reggel fogat mosnak és segítenek 
anyjuknak a reggeli edény eltakarításában, ha a Kis liba libapásztora a 
sündisznó és a nézők segítségével megmenti a kis libát a rókától, ha a 
Macskalak páváskodó és szőrösszívű macska-nénije végül is becsületes 
munkából él meg, akkor a darab óvodások számára mond újat. Ha a 
Csodálatos kalocsni nyulai rájönnek arra, hogy erejük és bátorságuk az 
igaz ügy védelníezése és nem a csoda hatása, ha a Csizmás kandúr bátor
sággal és ravaszsággal boldoggá teszi gazdag rokonai által elűzött gazdá
ját, akkor a darab kis iskolásokhoz szól. Ha a Nyúl és a kandúr c. darab
ban a nyúl becsületes munkájáért komoly állást kap és a munkakerülő 
kandúr börtönbe jut, ha a Maugliban az emberi ész győzedelmeskedik az 
állati erőszakon, akkor a darab érthető, érdekes és fontos általános isko
lások számára. Obrazcov felnőtteknek szánt darabjai a jó és igaz győzel
mét hirdetik a gonosz és hazug fölött (Aladdin csodaíámpása, Szarvas
király, Világszépe), vagy a szatíra görbe tükrében mutatják be a hazug, 
polgári művészetet és életet (Szempillád zizzenésére). A színháznak nem 
minden darabja mai témájú, de minden darabja korszerű, minden darabja 
politizál és jól politizál, mert az életet, a fejlődést, a jövőt hirdeti.

A darab leggyakrabban a színházban születik meg. Az író leírt szö
vege csak nyersanyag és az egész társulatnak munkája nyomán nyeri el 
végleges alakját. A darab és az egyes szerepek témáját a színészek, a rend
e z ő , a képzőművész és a zeneszerző közösen elemzik, gyúrják és alakít
ják át. A próbák alatt néha annyira megváltozik a darab, hogy első alak
jához szinte alig hasonlít.

A premier utáni első előadásokon még változik a darab, vagyis a 
közönség is részt vesz ilyen módon a darab megalkotásában.

Most már a közönség elé kerülő darab csiszolt brilliáns, világos, tiszta, 
mélytüző, hibátlan. Ezernyi szempont alapján vetik próba alá és ezek 
között nem utolsó az egyes részek mondanivalója és játékideje közötti 
arány helyességének megállapítása. Ilyen módon kiselejteződik minden,
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ami felesleges, ami nem tartozik a darabhoz és a mértéktartó ízlés 
érvényesül.

A tehetség minden lépésnél megérződik. A tehetség azonban — 
Obrazcov szavaival — csak arra ad jogot, hogy bemenjünk abba a szobába 
dolgozni, ahol a munka folyik. Egy ember — bármilyen tehetséges is — 
nem tud egyedül dolgozni. A színház kollektíva, Obrazcov színházában ez 
az elv teljes mértékben érvényesül. A műfaj maga még sokkal jobban meg
követeli ezt, mint bármilyen más színházban. Két bábu mozgatásához, a 
játékhoz nem egyszer öt színész egyidejű munkája szükséges és mindegyik 
munkája egyformán fontos. Sehol_ ennyire nincs a színész és a tervező 
egymásrautalva, hisz a színész „szerepét“, „maszkját“ a tervező készíti 
el s a képzőművész munkáját a színész teszi élővé.

Ugyanígy fel lehet sorolni a múzeum, a könyvtár, a műhely, egvszó- 
val az egész színház együttműködését, jó kollektív összmunkáját. Olyan 
munka ez, amire csak szocialista társadalomban élő szocialista emberek 
képesek. S ez a jó összmunka nemcsak befelé van meg a színházban, 
hanem kifelé, a többi bábszínházak és amatőrcsoportok felé is. Obrazcov 
színháza kísérleti műhelye az összes szovjet bábszínházaknak. Ha egy 
darab jó, akkor teljes kidolgozás után átkerül a többi bábszínházakba. 
A színház múzeuma nemcsak gyűjt és regisztrál, hanem a legélőbb tapasz
talatátadást végzi. Naponta jönnek a színházba a Szovjetúnió legtávolabbi 
vidékeiről, városaiból, Kievből és Lvovból, Tbilisiből és Rigából bábszín
házak rendezői és képzőművészei tanácsot, útmutatást kérni, tanulni és le
rajzolni a legújabb megoldásokat. A színház a külfölddel is tartja a kap
csolatot. A Mongol Népköztársaságban egyáltalán nem volt bábszínház. 
Elküldték Obrazcov'-színházába négy ifjú mongol művészt, akik itt elsajá
tították a művészet törvényeit és kitűnő színházat alapítottka hazájukban 
A színház dolgozóinak közreműködésével jelennek meg a bábdarabgyüjte- 
mények, árny és kartonszínházak, gyermekfoglalkoztató könyvek, cikkek 
különböző művészeti szaklapokban és folyóiratokban.

Számos szovjet bábszínház és amatőrcsoport dolgozik Obrazcov szín
házának tapasztalatai és tanításai nyomán és ennek eredményeképpen jól 
végzi azt a fontos munkát, amit a felnőttek és gyermekek nevelése és a 
szocialista társadalom alakítása jelent.

Obrazcov bábszínháza a közelmúltban Budapesten szerepelt. Akik 
az előadásokat látták, azok ismét meg kellett, hogy állapítsák a szocialista 
társadalom kultúrájának magasabbrendűségét, azt, hogy mit képes a 
Szovjetúnió szocialista művésze alkotni a kultúrának nálunk eddig egy 
kicsit mellékesnek, egy kicsit bizarrnak és vulgárisnak tartott területén. 
Az Obrazcov-együttes és Obrazcov személyes fellépése bábjátékosainkban 
és bábbal foglalkozó képzőművészeink körében forradalmat indított meg. 
Ez a forradalom nálunk is megteremti az új bábdarabokat, a szocialista 
realizmus stílusát a bábszínpadon és újabb bábosok, bábcsoportok és báb
színházak százait.

Szegő Iván
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KRITIKA

A SZABADSÁG ÉNEKEI, 
Versek a felszabadult Magyarországról 

Franklin, 1950.

Hazánk felszabadulásának 5. évfor
dulóját méltó módon ünnepelte könyv
kiadásunk, amikor az előttünk lévő 
kötetbe összegyűjtötte az elmúlt öt 
év magyar lírájának legjobb alkotásait; 
azokat a verseket, melyek történel
münk legnagyobb fondulópontját: ha
zánk felszabadítását művészileg is a 
leghitelesebben, a legszebben tükrözik 
vissza.

A magyar nép, a dolgozók, az igazi 
nemzet szabadsagának kérdése fel- 
szabadulásunk e l ő t t  is legjobb köl
tőink művészetének középpontjában 
állott. S líránk világirodalmilag is óriási 
értékét, eszmei és művészi tökéletes
ségét éppen az garantálta, hogy nagy 
lirikusaink egész művészi gyakorla
tukkal azt bizonyították be, hogy az 
igazi költészet csakis a dolgozó nép, 
a haladás ügyének szenvedélyesen 
pártos szolgálatának talaján bontakoz
hat ki, hogy a „költői szabadság” ön
magában véve, a nagy népi-nemzeti 
sorskérdésektől elszigetelve, a legjobb 
esetben: hamis illúzió, de általában a 
politikai reakció közvetett hirdetése.

Polgári irodalmunk dekadens ága 
egészen másfajta költészetet eszmé
nyített. Ez a líra a költészet nagysá
gát nem a nemzeti sorskérdésekkel 
való összeforrottságkan, hanem a min
denféle társadalmi, nemzeti sorskér
désektől elszigetelve, a legjobb eset
ben: hamis illúzió, de általában a poli
tikai reakció közvetett hirdetése.

Polgári irodalmunk dekadens ága 
egészen másfajta költészetet eszmé
nyített. Ez a líra a költé >zet nagysá
gát nem a nemzeti sorskérdésekkel 
való összeforrottságban, hanem a min
denféle társadalmi, nemzeti sorskér-

• déstől függetlennek vélt belső Én „kö
tetlen” játékosságában, a felelősség
nélküli, önkényes formakultuszban 
látta.

E kötet mindegyik verse annak a 
bizonyítéka, hogy líránk, az ellenforra
dalmi korszak mélypontja után, mely
ben csak József Attila és bizonyos 
korlátokkal Illyés Gyula maradtak hűek 
a költészet igazi eszményeihez, újra 
rálépett az igazi művészet által egye
dül járható útra a nép, a haladás ügyé
nek fenntartásnélküli, becsületes szol
gálatát jelentő útra. S az új magyar 
líra megítélésében, megértésében, új
típusú hatásában ez a döntő szempont. 
E kötet mindegyik verse a dekadens 
lírai szubjektivizmus csattanós cáfo
lata és egyben bizonyságtétel történel
münk legnagyobb fordulata, népünk 
felszabadulása, a szocializmust építő 
népi demokrácia diadalmas harcai mel
lett.
Csak ezt kiáltsa most a vers, hogy: 

Béke!
A gyermekért! a földért! gyárakért!
S mik bizakodva friss rügyet nevelnek, 
a márciusi kertek-ágakért!
A hidakért! a hegedűk szaváért! 
lebírhatatlan jó fegyverekért! — 
s miket mi-munkánk, kedvünk fest 

pirosra
az eljövendő boldog évekért!

(Zelk Zoltán:
Kiáltsátok hát asszonyok!)

A kötetben szereplő költők között 
vannak szép számmal olyanok is, akik 
sajátmaguk is végigjárták a „belső 
szabadság”, azaz a néptől való elzár
kózás, elszigetelődés emberi és mű
vészi kátyújából az igazi szabadságig:
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a felszabadult magyar nép forradalmi
osztályharcainak szolgálatáig vezető 
utat. Vannak már olyanok is, akik a 
proletár vagy paraszti élet ismeretlen
ségéből „egyszerre” pattantak elő az 
osztályharc irodalmi frontszakaszára, 
akiknek éppen felszabadulásunk és 
népi demokráciánk kulturális forradal
ma adta meg a lehetőséget arra, hogy 
versbe öltöztessék mondanivalójukat, 
hogy elmondják a múlt szenvedéseit 
és megénekeljék a küzdelmekben szé
pülő új életünket.

Benjámin László egy — e kötetben 
fel nem vett — versében igen jól ki
fejezi: hogy a művészi hitelességet, a 
költői továbbfejlődést, a dekadens Én
líra sivárságának leküzdését, csakis a 
dolgozó nép oldalára történő becsüle
tes kiállás biztosíthatja. így ír a cse
peli falujáró munkásokhoz:

Ti szüljetek meg, férfiak,
ki elfelejtettem már élni.
Anyám halott — tanítsatok meg
Üjra értelmesen beszélni.

Nos, ebből a kötetből már a hang
ját újra megtaláló ember örömteli be
széde hallatszik. Azé az emberé, aki 
kilép a néptömegekből való elzárókzás 
művészi börtönéből. Aki a legtisztább 
pátosz forró szavaival köszöni meg, 
hogy van kihez szólnia, van é r t e l m e  
annak, amit mond, hogy eggyé forr
hat a dolgozó néppel abban a harcban, 
amely a szocialista társadalom m eg
valósításáért folyik. Benjámin László, 
aki talán legtehetségesebb, legjobb 
költője a szocializmus felé haladó népi 
demokráciánknak, e kötet egyik leg
szebb versében, mely a bolsevik har
cos: Kirov nagyszerű mondását idézi 
címében: „örökké élni”, az emberi 
megindultság bensőségével írja le az 
új életcélt:

Mind gazdagabb lesz — s mind sze
gényebb

az egymást váltó nemzedékek 
során a távozó:

a Föld oly távlatokba fordult, 
hogy láttára a könny kicsordul 

és elfullad a szó . . .

Mi dolgom ?...  Mint csepp a folyamban 
olvadok hömpölygő koromba, 

végzem, amit kimért, 
szolgálva magamat — s az ország 
a nép, az emberiség harcát 

az örök életért!

Ez az új magyar líra ars poétikája. 
Forradalmi osztályharcaink krónikásá
nak, a harc közben szépülő életünk, 
az általa kialakuló új, szocialista em
bertípus bemutatójának lenni: ez az 
új magyar lírikus feladata.

Olyan feladat, melynek megvalósí
tása útján megtettük az első lépése
ket. Mi tette ezt lehetővé? S milyen 
feltételek biztosítják azt, hogy művé
szeink ezt a feladatot valóban teljesí
tik?

Az országunkat felszabadító hős 
Vörös Hadsereg győzelmével történel
münk újkori részének egész tragikus 
szakasza lezáródott. Hogy mennyire 
fontos ezt kihangsúlyozni, az talán leg
inkább az ebbe a kötetbe igen helye
sen felvett szovjet költők, Leonid Per-“ 
vomajszki és Bronyiszláv Kezsun Pe
tőfiről szóló versei érzékeltetik. Petőfi 
életének legnagyobb eszméjét, a népi
nemzeti szabadságot megvalósító 
szovjet katonák így kerültek bele a mi 
költőnk verseibe is. így fordulnak líri
kusaink a nagy Sztálin felé is. Zelk 
Zoltán.szép Sztálin-verse költőileg ta
lán a legjobban kifejezi a magyar nép 
háláját, szeretetét a baráti Szovjet- 
únió iránt.

De ha a felszabadulás meg is terem
tette az előfeltételeket ahhoz, hogy át
lépjünk a szocializmus, az „igazi törté
nelem” világába, ez nem ment végbe 
holmi automatikus egyszerűséggel. 
Külön ki kell emelnünk líránknak azt 
a részét, mely arra intett szüntelen, 
hogy ha nagyok is eredményeink, ez 
csak fokozottabb éberségre figyelmez
tet.

Ezért hát rajta! irtani 
a törpe gazt, — mert van tömérdek — 
kit nem köt ide semmi más, 
mint a jól megrágott önérdek.
Sok az alattomos kutya
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népünk nyomában; ugatva talpal 
bunyászkodik, de belemar, 
ha büntetlenül belemarhat.

(Benjámin László: Márciusi ifjak)

Líránknak eszményül kell válasz
tania az osztályharcos éberség e szel
lemének megőrzéését. Hiszen líránk 
legjobb alkotásai éppen azok, amelyek 
a nehézségek, az ellenséges támadá
sok elleni küzdelem közben éppen az 
emberi energiák, a forradalmi erők és 
indulatok, szenvedélyek eddig soha 
nem látott értékeit bontakoztatják ki 
népünkből. Ez egyben az ábrázolt való
ság , az új magyar élet növekvő s z é p 
s é g é n e k  a titka. A szépség ugyanis 
mindig a harc, a küzdelem eredménye 
és sohasem megfordítva. Ezt azért 
fontos ennyire kihangsúlyozni, mert 
egyben líránk gyermekbetegsége az, 
hogy némelykor — Révai József kife
jezésével — a „lelkesedés permanen- 
ciája”, a sematikus, problémában „op
timizmus” lép a k ü z d e l m e k e n ,  
n e h é z s é g e k e n  á t  széppé váló 
élet valóban mély ábrázolása helyébe. 
Lírikusaink többsége látja azt a ve
szélyt és küzd is ellene.

Tudjuk, hogy az osztályharc — az 
alkotásnak egyben e s z t é t i k a i  kon
zekvenciája. így olvad egybe a szép
ség eszménye a valósággal. Kónya 
Lajos nagyon szépen ír erről:

A költők már nem koldusok, 
s úgy is szép a szivárvány, 
ha tele a gyomor. Hazug 
meséikkel pokolra 
szálltak az ámítok. Az út 
felivel. Csikorogva 
szorulnak félre a sarat 
dobálok. Zeng az ének.
Elszánt keménység, akarat 
legyen társad, vezéred.

Ki kell emelni az új szocialista rea
lizmusért küzdő líránk egy másik ér
tékes vonását. Ez az, hogy a költők 
egyre határozottabban felismerik, 
hogyha a népi demokráciánk életének 
egyes közérdekű kérdéseit éneklik 
meg, mint pl. az ötéves tervet, a mun
kaverseny, a termelés kérdéseit, az új

falusi helyzetet, stb„ akkor egyben sa
ját dolgukról is írnak. Rájönnek arra, 
hogy az új magyar valóság hétköz
napjai nem állanak ellenségesen szem
be a költői alkotás eszményeivel, ellen
kezőleg: minden hétköznap, mint az 
osztályharc hősi küzdelmeinek egy- 
egy fordulópontja, maga is költőivé 
válik. Üj értelmet kapott az élet, új 
értelmet kapott az egész költészet is. 
Nem „költőiében” tárgy már a ter
melés fokozása, a munkaverseny, nép
gazdaságunk 5 éves terve, egyszóval 
a szocializmust építő jelenünk akár
melyik mozzanata.

Kuczka egyik versében igen szépen 
írja meg, hogy mennyire új szemmel 
tekint a legprózaiabbnak tűnő tényekre, 
melyek mind az új szocialista tartal
makat öltő életünk részecskéi, egy 
szersmind nagy, hősi dolgok és ezért 
méltóak a megéneklésre.

De három éve, napi munkám mellett 
mint a gazdák, figyeltem az időt, 
mert bekúsztak a városba a földek, 
bekúsztak a gyárakba a mezők.

Mint gazda figyeltem a vetésekre, 
figyeltem kalászba hogyan szökik. 
Van-e szomszédnak szántani ökre 
és hogy a szőlőt mikor kötözik.

Gondommá vált, hogy jó-e a vetőamg, 
aratni kell, éles-e a kasza.
Gondommá vált, mit termelnek a

gyárak.
Gondunkká így vált az egész haza.

Az egész ország közös nagy aka
ratáról van itt szó: arról, hogy vég
érvényesen átlépjünk a „Szabadság bi
rodalmába”, az „igazi történelem” vi
lágába. E kötet hű tükre annak, hogy 
költőink becsületes, következetes har
cosaivá akarnak válni e történelmi fel
adatnak. A némelykor felbukkanó hi
bák, tökéletlenségek is csakis e feladat 
százszázalékos, odaadó szolgálata nyo
mán küszöbölhetők ki.

E kötet: fontos határkő a szocialista 
realizmus felé fejlődő új magyar líra 
történetében.

(Zeltai Dénes)
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S z. M s z t i s z l a v s z k i j :  

TAVASZI MADAR A VARJÜ

Mint nálunk a fecske, úgy Oroszor
szágban a mienknél sokkal hidegebb tél 
után a varjú a tavasz hírnöke. Ebben 
a regényben egy nagyszerű forradal
már álneve a Varjú. És ez nem vé
letlen. Miként nálunk a fecske és 
Oroszországban a varjú a tavasz, a 
megújhodás, a jobb jövő hírnöke, úgy 
Varjú, az illegális harcos is a cári tél 
dermedtségét elosztó, új életet ígérő 
és hozó forradalmi mozgalom, a bolse- 
vizmus hírnökeként tér vissza mindig 
újra a küzdőtérre.

A regény középpontjában a Varjú 
álnévre hallgató N. E. Bauman áll. Az 
ő életének utolsó néhány évéről szá
mol be a regény írója. De mégsem ő 
a főszereplő. A regény cselekményé
nek középpontjában nem ő áll. És talán 
ez ebben a regényben a legmegkapóbb 
és legfelemelőbb, hogy habár az egész 
történet otthon, Oroszországban ját
szódik, mégis a cselekmény főszerep
lője, főmozgatója a távol külföldi emi
grációban élő Lenin. A szereplők min
den tevékenysége és persze elsősorban 
a hűséges tanítvány, Bauman, minden 
lépése mögött ott tudjuk és ott érez
zük Lenin gondos, figyelmes irányí
tását.

Bauman nem kitalált figura, de még 
csak nem is kitalált név. Valóban így 
hívták Lenin egyik kiváló tanítványát, 
aki a regényben leírt módon, az 1905-ös 
forradalom folyamán áldozta fel életét 
a munkásosztály nagy ügyéért. A győ
zelmes forradalom Moszkvája kerületet 
és utcát nevezett el róla, Masztiszlav- 
szkij pedig ezzel a regénnyel állít em
léket Baumannak, a hűséges harcos
nak.

De nemcsak Baumant ismerjük meg 
ebből a regényből. Megismerjük küzdő
társait is. A cárizmus kérlelhetetlen 
ellenség volt. Tűzzel-vassal irtotta a 
forradalom katonáit. De éppen ezzel a 
kérlelhetetlen ellenséggel folytatott 
harcban alakult ki, edződött törhetet
lenné a bolsevikok pártja. Hogyan

ment végbe ez az edződés, hogyan 
nőttek harc közben a forradalom hívei, 
ezt mutatja be ez a regény. Szinte sze
münk előtt formálódnak, fejlődnek a 
jellemek, válnak az egyszerű lázadók 
tudatos forradalmárokká, hajlíthatatlan 
bolsevikokká.

A munkás, akit a kizsákmányolás 
szenvedélyes gyűlölete visz a forradal
mi táborba, hogy azután harc közben 
körültekintő, tapasztalt, de bátor és el
szánt bolsevik vezetővé váljon, a ta
nítónő, akit az elnyomottak iránti jó
akarat és segítőkészség hoz a munkás- 
mozgalomba és aki ugyancsak tapasz
talt pártfunkcionáriussá válik, és a 
többiek — mind egy-egy típusa annak 
a harcos tábornak, amely már az 
1905-ös forradalomban vezette a har
cot a cárizmus ellen és amelly 1917- 
ben győzelemre vitte a munkásosztály 
ügyét.

A regényben kitűnően látható az az 
ideológiai harc is, amelyet Lenin és ve
zetésével a bolsevikok folytattak a 
marxizmus következetes, meg nem al
kuvó alkalmazásáért és továbbfejlesz
téséért. Itt még csak mensevikekröl, 
az ellenük folytatott szívós küzdelem
ről van szó, de tudjuk, hogy később se 
szeri, se száma nem volt a legkülön
bözőbb frakciós irányzatoknak, ame
lyek a bolsevizmussal szemben fellép
tek. Szinte úgy látszott, hogy mindenki 
összefogott ennek a politikai irányzat
nak a megsemmisítésére. Mi a magya
rázata annak, hogy Lenin és Sztálin 
mégis megállták a helyüket, hogy vé
gül mégis győzedelmeskedtek. Persze 
elsősorban az, hogy igazuk volt, hogy 
a munkásosztály tényleges érdekeit, 
tényleges célkitűzéseit képviselték. De 
e mellett döntő szerepet játszott az is, 
hogy Lenin és később Sztálin egy olyan 
nagyszerű bolsevik vezető gárdát ne
veltek, amely minden nehézségben, 
minden poklon keresztül megállta a he
lyét és győzelemre segítette Lenin és 
Sztálin ügyét. Ezek a harcosok szám
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talanszor megjárták a börtönöket, 
számtalanszor szembenéztek a halállal, 
de minden börtönön és halálveszélyen 
keresztül törhetetlen hűséggel ragasz
kodtak Leninhez, Sztálinhoz, a leniniz- 
mus ügyéhez. Kalinin és Molotov, 
Szverdlov és Vorosilov, Frunze, Kirov, 
Ordzsonikidze és még sokan mások 
tartoznak ehhez a nagyszerű gárdához, 
amelyhez foghatót még nem termelt ki 
semilyen más ország semilyen más 
forradalmi mozgalma sem. Es ennek a 
nagyszerű gárdának is egyik kima
gasló alakja volt Bauman.

A regény — az utolsó fejezetektől 
eltekintve, ahol érezhetően csökken a 
cselekmény lendülete — gyönyörűen 
mutatja be ennek a minden gondola
tával, minden csepp vérével a munkás- 
mozgalomért élő és dolgozó hivatásos 
forradalmárnak életét. Nincs az a ve
szély, és nincs az az áldozat, amit in
gadozás nélkül ne vállalna, ha a mun
kásosztály, a forradalom érdekei így 
kívánják, ha Lenin kívánja. És éppen 
ez a feltétlen odaadás, ez a teljes fel
oldódás a forradalmi mozgalomban, 
adja a magyarázatát annak, hogy Bau
man és a Baumanok, a többi leninista, 
minden körülmények között, a legször
nyűbb helyzetekben is, a halál küszöbén 
is, megőrzik derűs nyugalmukat, meg
őrzik optimizmusukat. Ha valaki életét 
a munkásosztály ügyének szenteli és 
tőrhetetlenül bízik ezen ügy végső győ
zelmében, úgy számára ez a döntő 
kérdés, egyéni sorsa a második sorba 
kerül. Tudja, hogy a munkásosztály
nak szüksége van rá, szeretné meg
érni a biztos győzelmet és ezért utolsó 
pillanatig szívósan harcol életéért, de

életénél is fontosabbnak tartja népe, 
osztálya, pártja ügyét. Ilyen harcos 
volt Bauman. Ilyen harcosai csak a 
felemelkedésért, az emberi haladásért 
küzdő osztályoknak vannak és az ilyen 
harcosok döntő mértékben hozzájárul
nak a haladás ügyének végső győzel
méhez.

Kiváló pozitívuma Masztiszlavszkij 
regényének az is, hogy nemcsak a for
radalom, a munkásosztály harcosait 
mutatja be, hanem szinte keresztmet
szetben állítja elénk az 1905-ös forra
dalom előtti és alatti orosz társadalom 
valamennyi osztályának jellegzetes 
alakjait. A minden árulásra kész men- 
sevikek visszataszító figurái, a bör
tönőrök, ügyészek, rendőrtábornokok 
és spiclik, a gyáros, a bárónő és még 
sokan mások, mind-mind együtt adják 
azt a züllött, korhadó, bűzlő társadal
mat, amelynek elpusztítására, megsem
misítésére sorakoztatja fel a munkás- 
osztályt Lenin és bolsevik pártja.

Ez a regény csupán a távoli múlt 
eseményeivel foglalkozik. Az 1905-ös 
forradalomban, Bauman tragikus halá
lával ér véget. De amikor megmutatja, 
milyen volt az a rothadt társadalom, 
amelyet azután a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom elsöpört, amikor 
megmutatja, milyenek voltak azok a 
harcosok, akik ezt a forradalmat elö- 
ké^ítették és győzelemre vitték, ami
kor megtanít bennünket ezeknek a har
cosoknak törhetetlen optimizmusára és 
minden nehézséget legyőző, minden 
akadályt elhárító kitartására — akkor a 
múlt leírásával a jelen harcait és a 
jövő győzelmeit szolgálja.

R. L.
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BECSÜLETB1RÓSAG

\

. .  elítélem azt, aki megfeledkezik 
nemzeti büszkeségéről, aki aláássa ha
zánk becsületét és nagyságát. Egy 
szovjet állampolgárnak nem lehet en
nél nagyobb bűne . . Verejszkij aka
démikus e szavai mintha választ ad
nának arra a kérdésre, hogy miért ké
szült a szovjet filmgyártás egyik leg
kiemelkedőbb alkotása, a „Becsület
bíróság”. A film a szovjet társadalom 
harci fegyvere, a kozmopolitizmus, a 
nyugat előtt való alázatos térdhajtás, 
a reakciós burzsoá ideológiai befoga
dása ellen. A legmagasabb rendű mű
vészet eszközeivel nyúl M. Room ren
dező a kérdéshez és leleplezve a hala
dás ellenségeit, diadalmasan állítja a 
tömegek elé az igazi szocialista hazafi- 
ság példáját.

Azok a problémák, amelyek másfél 
órán keresztül betöltik a vetítővász
nat, eleven élő kérdések. Eleven kér
dések a nagy Szovjetunióban. És 
százszorosán eleven kérdések hazánk
ban. A Szovjetunió, mely már a kom
munizmus felé építi diadalmas államát, 
éppen a környezet, a világimperializ
mus állandó hatása, provokációi kö
vetkeztében, változatlanul éberen fi
gyel az ellenség kozmopolita támadása 
ellen, mely elsősorban a művészet, a 
tudomány vonalán próbál beférkőzni 
a nép közé, hogy romboló munkáját 
azután mindenütt megindíthassa. Ha
zánkban még élesebben vetődik fel ez 
a kérdés. Itt még könnyebb a kártevő 
munkája. Társadalmunk fejlettségé
nek, népünk öntudatának foka alacso
nyabb. Ezért is rendkívüli jelentőségű 
számunkra ez a film.

Tudósok • világában játszódik a tör
ténet. Egy gyógyszer felfedezésének 
kérdése körül bonyolódik a cselek
mény. Szereplői, szinte kivétel nélkül 
tudóst alakítanak és mégis — ez első
sorban a forgatókönyvíró, a kitűnő A. 
Stein érdeme — a problémák nemcsak 
a tudomány világát érintik, hanem vo
natkoztathatók a művészi és értelmi
ségi munka minden területére is. Az 
is világosan kitűnik, hogy gyökereik

kel mélyen a dolgozó népben gyöke
reznek. Mindebben a szocialista rend
szer tükröződik helyesen, ahol minden, 
jelentős kérdés, valóban az egész nép
ügye.

Az ágyúk már némák a történet 
idejében. A második világháború vé
res harcait győzedelmesen befejezték 
a szovjet harcosok. A Szovjetúnióban 
lázas építőmunka folyik, de nyugaton 
teljes erővel dolgoznak a laboratóriu
mok, ahol az amerikai tőke, az igazi 
ügytől való félelmében gyűlölködve 
gyártja a lealjasított tudomány fegy
vereit: az a t o m-, a baktériumfegy
vert. E gyárak vezetői két szovjet 
tudóssal is kapcsolatba kerülnek. Losz- 
jev professzor menthetetlenül sodró
dik hatásukra a teljes pusztulás felé. 
Hiúsága, féktelen becsvágya, önzése, 
maradéktalanul kiszolgáltatja az im
perialista tudományos banditáknak. 
Dobrotvorszkij tanár, a társa félúton 
van. ö t is hiúsága, helytelenül értel
mezett tudósi célkitűzései hajtják. Így 
kerül szembe a két tudós becsületes 
öntudatos társaival és rajtuk keresz
tül az egész szovjet néppel. A drámai 
konfliktus valójában még komolyabb. 
A film világosan rámutat, hogy az 
összeütközés mögött mi van: két vi
lág, egy haladó és egy halódó világ 
konfliktusa. A katasztrófába rohanó 
imperializmus és a kizsákmányolt mil
liók örök vágya, a megvalósult szo
cializmus országa méri össze erejét.

Milyen fegyverekkel harcol a halódó 
világ?! Ezen a téren is — csak úgy, 
mint minden más területen — a pénz 
hatalmával, a gyenge emberek meg
vásárlásával, kémek, árulók mozga
tásával. A másik, a szovjet emberek 
tábora, erősebb és győzhetetlen fegy
verek birtokában van: az igazság és 
a haladás ügyének, a dolgozó tömegek 
érdekének szolgálata diadalra vezet 
minden harcot. Ez sugárzik a film 
minden egyes kockájából és ez teszi 
szerkezetileg, művészileg és emberileg 
egyaránt hitelessé a konfliktus meg
oldását. Nyilvánvaló, hogy ebben a
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tisztult társadalomban, melyet a Hím
ből is megismerünk, nincs szükség a 
törvény, az igazságszolgáltatás gépe
zetére, hogy világosság derüljön a 
szovjet tudományos felfedezés ügyére, 
mely előbb kerül az egyik tudós áru
lása révén nyilvánosságra a tőke vilá
gában, mint a felfedező saját hazájá
ban. A becsületbíróság, melyet a kom
munista erkölcs hat át, választóvíz
ként jelöli meg a nemesfémet és a 
hamis csillogású talmi anyagot. Az 
egyik tudós újjá születik saját mun
katársainak íteloszéke előtt, emelt fej
jel tér vissza népe közé, hivatása tel
jesítéséhez. A másik örökre elsüly- 
lyed a mocsárban, méltatlanná válik 
a szovjet tudós, a szovjet ember rang
jára. S mindez oly nyilvánvalóan tör
ténik, hogy a nézőket egyöntetűen 
egy felemelő érzés hatja át: a mara
déktalan, a teljes igazság érvényesül 
előttük.

A klasszikus irodalom legnemesebb 
tanítását teljesíti be így a film for
gatókönyve. Győz a jó és elbukik a 
rossz. Vereséget szenved a hazugság 
és az igazság győzedelmeskedik. Ezt 
csak szovjet művészet képes teljes 
egészében érvényre juttatni. Mert eb
ben az országban a művészetek nin
csenek rákényszerítve hazug problé
mákra és hazug megoldásokra. De ez 
nem is lehet másként, nisz, amíg az 
imperialista művészek rendszerük el
lentmondásait', ocsmány hazugságait 
adják vissza, addig a szovjet művé
szet a szovjet rendszer diadalmas 
igazságát, a jó győzelmét a rossz fe
lett tükrözik vissza.

A film alkotói elvetnek minden ön- 
célúságot, hatásvadászatot, amit a té
ma kínál. Tudósokról szól a film. Nyu
gati filmen a történet „hitelességét” 
kétségtelenül a laboratórium különös 
gépeinek, fehérköpenyes tudósok ál
landó szerepeltetésével támasztanák 
alá. Itt csak percekre látjuk a labora
tóriumot — csak akkor, mikor az ame
rikai „tudós” kémek látogatásánál 
szükséges — és a főhősök is hivatásuk 
külső jellegzetességei nélkül többnyire 
otthonukban szerepelnek. A szovjet

filmalkotók nemcsak filmjük témájá
ban, de annak kifejezési eszközeiben 
is sikeresen vívják meg a kozmopoli- 
tizmus elleni harcot. A filmnek nincs 
egy jelenete sem, amely ne vinné 
szükségszerűen előre a cselekményt, 
egy jelenete sem, amely ne tükrözné 
vissza sajátosan a szovjet társadalom 
alkotóerejét, emelkedett gondolkozás 
módját. Különösen szembetűnik ez a 
tárgyalás bemutatásánál, melyhez ha
sonlót már számtalan nyugati filmben 
láttunk, de melyhez foghatót egyben 
sem. Nem gyilkosság, rablás, kényes 
hálószobatitkok ügye van napiren
den, a vádlottak bűne nem ütközik a 
törvénykönyvbe, mégis a legmagasabb 
feszültség jellemzi, mert levegőjét 
betölti a szovjet emberek őszinte igaz- 
ságszeretete, megvesztegethetetlen be
csületessége.

A szereplők közül kiemelkedik a Ve- 
reszkij akadémikust megszemélyesítő, 
nagy szovjet filmművész, Csirkov ala
kítása. Noha a legjobb barátja ügyé
ben társadalmi vádlóként szereplő 
tudóst kell életre keltenie, végtelen ro- 
konszenvünket vívja ki, mert hiányta
lanul érzékelteti, hogy egész népét 
képviseli és ezzel megtévedt barátja 
igazi érdekét is. Szuharevszkája szí
nésznő, az áruló Loszev professzor fe
leségének ábrázolója, alakításával 
nemcsak saját szerepét teszi hitelessé, 
hanem hozzájárul ahhoz, hogy Lo- 
szervről helyes véleményt formáljunk 
a történet folyamán. Rajta keresztül is 
világosan kitűnik, hogy az a férfi, aki 
feleségét, a tehetséges doktornőt hisz
tériás semmittevő divatbábbá formál
ja, már szembekerült a dolgozók or
szágával. A többi szereplő alakításá
nak főérdeme, hogy valamennyien tel
jes művészi meggyőződéssel szolgál
ják a film mondanivalóját.

A politika nem egyedül a Párt ügye, 
hirdeti félreérthetetlenül a film. Ami
kor milliós tömegek érdekéről van szó, 
minden becsületes embernek, párttag
nak és pártonkívülinek össze kell fog
ni. így fog össze a Párt irányítása 
mellett az akadémia és a tudományos 
intézet minden dolgozója, hogy meg-
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oldja a problémát. Így alkotja meg be
csületbíróságát, „amitől az ember 
újjászületik vagy örökre lesüllyed”.

Lehetne-e ilyen témát ilyen művészi 
tökéllyel feldolgozni? Lehetne-e ilyen 
élő és lelkes embereket varázsolni a 
film vásznára, lehetne-e a szocialista ha- 
zafiság ügyét ilyen mindent elsöprő 
fölénnyel érzékeltetni, ha a film alkotói 
nem lennének maguk is áthatva a film 
eszméitől?! Csak a pártos művészet, 
csak az igazság mellett maradéktala
nul állástfoglaló művészek képesek 
ilyen hatalmas alkotás létrehozására. 
Csak így juthatnak hiánytalanul ér
vényre az emberi tulajdonságok, po
litikai öntudat, becsület legkisebb ár
nyalatai is. Csak így található meg az 
események dialektikus igazi összefüg
gése, az esetleg kevéssé jelentékeny
nek látszó dolgok kapcsolódása a vi
lágpolitika eseményeihez. A szocialista 
realizmus mé'g a tájak, épületek ábrá
zolásával is az események összefüg
gését támassza alá. A világ fővárosá
nak, a tudomány fővárosálak, Mosz

kvának, többszöri szerepeltetése súlyt 
és jelentőséget ad az eseményeknek, 
tartalmat a becsületes szovjet jelle
meknek.

Igenis vannak hát határok, nemcsak 
az országok között, üanem a tudo
mányban is, mondja a „Becsületbíró
ság”. Igenis vannak és így a művé
szet és más alkotómunka területén is, 
de ez mint a film is bizonyítja, csak 
a kapitalista környezet miatt szüksé
ges.

A film jelentős mértékben járul 
hozzá, hogy — feltárva a kozmopoli- 
tizmus veszélyeit — az éberség szük
ségességét az élet, az imperialisták ál
tal „elvontnak” nevezett területein is 
— egy lépéssel közelebb vigye a vilá
got, annak az időnek mielőbbi kivívá
sához, amikor a világ minden becsüle
tes dolgozója, tudósa, művésze egy 
nagy közös haza, a világ proletariátus 
hazája ügyében munkálkodhat. Ennek 
a politikai feladatnak tökéletes művé
szi teljesítéséért csak a legmagasabb 
fokú elismerés illeti a „Becsületbíró
ság” alkotóit.

Vécsei György
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RÁKOSI LÁMPÁI

Amikor az évszázadokon át, a szónak mindkét értelmében sötétségben 
élő orosz falvakban megjelent az első villanylámpa, az orosz parasztok a 
világosság e forrását lljics lámpájának, Lenin lámpájának nevezték el. A 
villanylámpa nyomán megtalálta az utat az orosz falvakban a világosság 
másik forrása, a könyv is. Az orosz falvak ma már nem sötétek. Yilágí- 
t(tnak.

Ha valaki tanulmányozza a magyar könyvterjesztő vállalatoknak és a 
kultúrát terjesztő minisztérium illetékes osztályainak jelentéseit, láthatja, 
aogy az utolsó két-három esztendő folyamán a magyar könyv is megtalálta 
a falvakba vezető utat. A falvakba, ahová azelőtt csak a könyvek legsilá
nyabb jai juthattak el és azok se éltek, hanem csak tengődtek és csak egy- 
■ ■gy árnyalattal tettéh sötétebbé a falu sötétjét. A falvakba most igazi 
könyvek jutottak szóhoz. Most a magyar falvakban már igazi könyvek 
harcolnak a sötétség ellen, minden villany lámpánál fényesebb fényt ter
jesztve. A magyar falvakban győzelmes harcot vívnak az igazat hirdető, 
haladó szellemű könyvek: Rákosi lámpái,

Könyvnap előtt vagyunk. Könyvnap előtt, amely méreteiben és jelen
tőségében messze fölötte áll minden eddigi magyar könyvnapnak. Nem is 
szükséges összehasonlítási tenni a felszabadulás előtti könyvnapokkal, 
elég, ha az 1950-es könyvünnepet a három-négy esztendő előtti könyv- 
napokkal hasonlítjuk össze. Akkor a könyvkiadók és írók számára ez volt 
a probléma: itt a könyv, de hol vegyük hozzá az olvasót? Erre a kérdésre 
még ezelőtt három-négy esztendővel sem tudtunk válaszolni. Olvasó nem 
volt, vagy legalább is igen gyéren jelentkezett. Emlékszem, nagyon nagy 
sikernek számított, mikor egy magyar író a Nemzeti Színház előtt álló 
egyik könyvsátorban könyvéből egy nap folyamán másfélszáz példányt 
adott el. És ma? Ma ez a probléma: vájjon lesz-e elég könyvünk, kielégí
teni százezrek könyvéhségét, tudásszomját? Erre a kérdésre könnyű vá
laszt adni. A könyvéhség, a tudásszomj gyorsabban, sokkal gyorsabban 
nő, mint a könyvtermelés, bár a magyar könyvtermelés is hétmérföldes 
csizmákkal halad előre.

De ez természetesen a kérdésnek csak egyik oldala és nem is a leg
fontosabb oldala. A haladást a könyvek mennyiségénél még sokkal jobban 
jellemzi a könyvek minősége, tartalma, iránya, lényege, 1945-ben a könyv
napon még Erdős Renée, Márai Sándor és Kovács Imre könyvei is bito
rolták a jogot — a magyar olvasóhoz a magyar jelenről és a magyar jövő
ről szólani. 1946-ban még Szili Leontin és Balla Antal is helyet kaptak a 
magyar kultúra élharcosainak sorában. És ma: Marx, Lenin, Sztálin, 
Rákosi, Gerő, Révai, Horváth Márton, Rudas László szólnak a magyar 
néphez a könyvnapok sátraiból. Gorkij, Fagyejev, Solohov, Azsájev, és — 
Petőfi, Arany, Mikszáth, Móricz, József Attila nyomdokain a magyar dol
gozók íróinak legjobbjai hirdetik a jelen igazát, a holnap gazdagságát és 
szépségét, hirdetik a harcot a békéért, a harcot a szocializmusért, a szép, 
igaz és teljes életért. A magyar könyv számára az elmúlt esztendő a for
dulat éve.

Megváltozott a magyar könyv és megváltozott a magyar olvasó. 1946. 
decemberében Szegeden rendeztek a magyar könyvkiadók és a magyar
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írók könyvvásárt. Nagyon sok könyvet szállítottak Szegedre és sok író uta
zott oda. Ott volt minden, ami szükséges a könyvvásárhoz, — csak éppen 
az olvasó maradt el. Szeged római katolikus püspöke meglátogatta a 
könyvvásárt és ilyeténképpen oktatta ki az írókat: .,Hogy tudna Magyar- 
országról írni az a tollforgató, aki annyit sem tud, hogy a magyar ember 
nem vásárol könyvet. Nem vásárol és nem olvas . . .“ A szegedi könyv
vásár látszólag igazolta a püspöki szózatot. De rövidesen kiderült, hogy a 
püspök csak egyfajta embert ismer, — de nem ismeri a magyar népet. 
Esztendővel a szegedi könyvvásár után a SZIKRA könyvkiadó Debrecen
ben rendezett könyvvásárt. Ami Debrecenben történt, az nemcsak a sze
gedi püspököt lepte volna meg, de meglepetés és diadalmas öröm volt a 
magyar kultúra munkásai számára is. Nemcsak Debrecen dolgozói jöttek 
el könyvet venni, de bejött Debrecenbe a környék népe is Lenin, Sztálin 
és Rákosi írásaiért. Egy feketeruhás, öreg parasztaszony megszólította az 
egyik írót* aki a SZIKRA könyvsátrában árult: „Válassz ki számomra, 
fiam, valamit attól a Lenintől“ — kérte. — ..Válasszon ki maga, néni — 
felelt az író —, itt fekszenek Lenin könyvei.“ „Nem tudok én olvasni édes 
fiam — mondotta a parasztasszony —, azért hát választani sem tudok.“ 
„Hát ha nem tud olvasni, néni. akkor minek kell magának könyv?“ — 
kérdezie az író. „Majd a kisunokám felolvassa nekem — felelte g fekete- 
ruhás öregasszony — és én majd megtudom a könyvekből, hogy miért 
volt olyan fontos az uraknak, hogy én ne tanuljak meg olvasni és miéit 
tesznek olyan sokat az ország sorsának mai intézői azért, hogy az unokám 
tanuljon, minél többet tanuljon

A magyar könyv megnyerte a sorsdöntő csatát, mert a magyar nép 
megnyerte a függetlenségért és szabadságért vívott háborút és építi a jövőt, 
sikeresen építi a szocializmust. Ha a kapitalista Nyugat könyv
üzletével hasonlítjuk össze a magyar könyv, a magyar kultúra 
helyzetét, minden okunk megvan a büszkeségre. Ott a könyvek színvonala 
— ha szabad a színvonal szót használni —, ez a színvonal elképzelhetet
lenül mélyen fekszik és még egyre süllyed. A napokban olvastam egy ér
dekes statisztikát. Amerika egyik legnagyobb könyvkiadójának árjegyzé
kében négyszáz kö.nyvújdonságot hirdetnek. A négyszáz „mü“ közül száz 
könyv címében szerepel a gyilkosság szó és közel száz könyv rímé
ben szerepel a háború szó. Gyakran előfordulnak még a szörnyeteg, 
a vámpír, és más rokonértclmű szavak. Ehhez még csak annyit 
kell hozzáfűzni, hogy Amerika egyik legjelentősebb haladószellemíí 
írója. Howard Fast nemrégiben levelet írt az egyik magyar könyvkiadó 
vezérigazgatójának, Barabás Tibornak és megköszönte neki, hogy könyvét 
kiadta magyarul. Amerikában — közölte Howard Fast — hal adó szeli e mai, 
a békéért harcoló könyvek már nemigen jelenhetnek meg. Egy kanadai 
magyar újság vezércikkben panaszkodik arról, hogy a: Amerikai Egyesült 
Államokban és Kanadában negyvenszer-ötvenszer nagyobb példányszám
ban fogynak Hitler és Mussolini volt tábornokainak és diplomatáinak em
lékiratai, mint az angol és amerikai irodalom klasszikusainak remek
művei.

Az elmúlt esztendőben büszkén állapítottuk volt meg, hogy a vidéki 
könyvnapoknak majdnem olyan sikerük van, mint a budapestinek. Ebben 
az esztendőben már természetesnek találjuk, hogy a vidéki könytonapok
nak époly nagy eredményeik lesznek, mint a budapestieknek. A szocialista 
kultúra az egész szabad ország egész dolgozó népek száméira világít. Rá
kosi lámpái gyorsabbá teszik a vérkeringést, fényükre büszkébben ver a
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szív, erősebben dolgozik az agy, messzebbre, tisztábban lát a szem. Petőfi 
még arról panaszkodott, hogy a magyar írónak testvére — a sorsharag, 
A népi demokráciában élő, a magyar népet szolgáló, — a békéért és szo
cializmusért harcoló írónak a győzeleím és a siker az édestestvérei. A há
roméves terv megvalósítása folyamán sok új gyár épült és villanyfény 
gyűlt fo k  magyar faluban. Az ötéves tervért folyó harc közben — elosz- 
lik, végleg eltűnik a magyar földről az évszázados sötétség. Lenin lámpái 
és Rákosi lámpái világítani fognak mindenütt, ahol magyar dolgozó él — 
él és harcol a békéért és a szocializmusért.

Illés fíéln
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AJÁNDÉK

A (hegytetőn egy dús virágú fáról 
ágacskát hoztam  kedvesem, Neked.
Neked, akivel vállat összevetve 
töltöttem  elröppenő éveket.

Az ágon épp öt rózsaszín virág voilt, 
virág, am ilyen nálunk nem  terem ; 
illatos, m in t a  tavaszi hegyoldal, 
rózsaszín, m int a boldog szerelem.

Öt kis virág! ö t  évünk já rt eszemben 
emlékszel-e még m indenre, m ondd?
Hogy hogyan vártuk Ju tka  születését 
s hogy közös volt az öröm  és a gond.

A virágból, ha nem fagy meg, gyümölcs lesz 
s nem  fagytak el a m i öröm eink, 
m int két szomszéd fa gyökere a földben, 
úgy fonódtak össze gyökereink.

Ha mégis sírtál néha, most bocsásd meg 
rossz tetteimet, rossz szavaimat. 
Végigkutattam  magam és m agam ban 
téged m indenütt m egtaláltalak.

Most beszélgessünk együtt a jövőről, 
de ne feledjük az emlékeket.
Grúziából, egy dús virágú fáról 
ágacskát hoztam  kedvesem, Neked.

Kuczka Péter



A DOLGOZÓ IFJÚSÁG SZÖVETSÉGE

Az egész országban ismeretessé lettek Rákosi Mátyás szavai, melye
ket a magyar ifjúságról mondott a Magyar Dolgozók Pátija Központi 
Vezetőségének 1950. február 10-i ülésén: «Eljött az ideje, hogy nálunk 
is meg kell teremteni azt az egységes szervezetet, mély a Szovjetunió 
Kamszomoljához hasonlóan elősegíti az ifjúság szocialista nevelését és 
Pártunk utánpótlását az ifjúság köréből.»

Az új szervezet megteremtése döntő eseménye a magyar ifjúság, a 
magyar ifjúsági mozgalom életének, de rendkívül- jelentős az egész or
szág szempontjából is. Ma, amikor az egész magyar dolgozó nép egysége 
egyre jobban erősödik, mikor a békéért váló harc minden becsületes ma
gyar dolgozó legfőbb ügyévé Bett — különös fontossága van annak, ho
gyan, mennyire következetesen, mennyire harcosan sorakozik fel a ma
gyar ifjúság békénk védelmére, hazánk erősítésére, építésére. A magyar 
ifjúságnak a béke magyar arcvonalának harcosai első soraiban a helye. 
A magyar ifjúság idősebb korosztályai a saját bőrükön tapasztalták, hogy 
mit jelent az imperialisták által óhajtott háború, de a fiatalabbak is 
emlékeznek a háborús nélkülözésekre

A magyar ifjúság tudja milyen lehetőségei jellent számára a békés 
építés, —• elszántan küzd tehát a békéért. A magyar nép, a magyar szü
lők elvárják ezt a magyar ifjúságtól. A békéimre ifjú magyar harcosai 
elé a nép azt a megtisztelő feladatot tűzi. hogy munkával és ha kell éle
tük árán is védjék hazájukat, harcoljanak a békéért.

A magyar ifjúság méltó kíván lenni népe bizalmára. A szervezett 
békeharc. magyar táborához lelkesen csatlakozott szinte minden magvar 
fiatal. De ahhoz, hogy a lelkesedés tartós erőfeszítéssé, még öntudatosabb 
helytállássá fejlődjön, ahhoz olyan harcos, erős, hatalmas ifjúsági szer
vezetre van szüksége ifjúságunknak és az egész népnek, mely a béke har
cos védelmére, -a dolgozók hazájának szeretetére és építésére neveli és 
mozgósítja az ifjúságot.

Az új ifjúsági szervezet, a Dolgozó Ifjúság Szövetségének megalaku
lása komdly erősödése lesz népünk küzdelmének, nagy léptekkel fogja 
előre vinni hazánk fejlődését. Az új szervezet a Párt ifjúsági szervezete 
lesz! A felszabadulás óta eltelt idő minden tapasztalata arra tanította a 
magyar népet, hogy minden esemény, ami a Párttal, a Párt tevékenysé
gével függ össze, jelentős az egész nép szempontjából. A Párt minden 
erősödése a magyar nép erősödését jelenti egyúttal. A Párt ügye, minden 
magyar dolgozó ügye — a Párt ifjúsági szervezetének megalakulása te
hát mindenkit érint, ki szívén viseli hazája, népe sorsát.

Az ú j szervezet a Komszomolhoz lesz hasonló. A Komszomolt, a fel
szabadító Szovjet Hadsereg komszomolistáit, a VIT és különböző kul
turális és más szovjet küldöttségek komszomolistáit megismerte és örök 
időkre a szívébe zárta a magyar nép. A magyar nép sohasem felejti el 
a felszabadító seregek komszomolistáinak hősiességét, gyerekeket segítő, 
hidakat építő, baráti támogatásukat. Üzemeink dolgozói büszkék arra, ha 
komszomoüisták sztahánovista módszereit alkalmazzák. Munkások, pa
rasztok, értelmiségiek tízezrei számára marad felejthetetlen élmény ifjú 
komszomolisfa művészek egy-egy előadása. A magyar népnek a Kom
somol iránti szívből jövő szeretete is nagymértékben hozzájárul ahhoz,
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hogy bizalommal, lelkesen és szeretettel várják dolgozóink a Koniszomol- 
hoz hasonló szervezet megalakulását.

Rákosi Mátyás szavai az új szervezet megteremtéséről országszerte 
lelkes fogadtatásra találtak. Ez arra mutat, hogy a magyar nép bölcs ve
zetője most is, mint oly sokszor, olyan feladatot tűzött ki, mely kimond
hatatlanul már eddig is a dolgozók széles tömegeinek kívánsága volt. 
Ifjúságunk legbensőbb óhaját fejezték ki Rákosi Mátyás szavai. És az 
idősebbek szerető segíteni akarása arra váll, hogy ők is magukénak érzik 
ifjúságunk örömét.

Az új szervezet hatalmas lépés ifjúságunk fejlődésében
Felvetődik a kérdés: eddig is volt ifjúsági mozgalom, voltak ifjúsági 

szervezetek, miért olyan nagy változás az új szervezet megteremtése, mi
ért szükséges egyáltalában az új szervezet?

Eddig is volt ifjúsági mozgalom — de alapvetően más lesz az új 
szervezet! A magyar ifjúság a felszabadulás óta nagyon sokat változott, 
fejlődött, feladatai megsokszorozódtak, ezért szükséges az új ifjúsági 
szervezet.

Gondoljunk csak a magyar ifjúság felszabadulás előtti életére. Az 
elnyomottak között is a legelnyomottabb, a kizsákmányolásnak legjobban 
kiszolgáltatott a dolgozó ifjúság volt. Ismeretes, hogy dolgozó ifjúságun
kat szinte a szó szoros értelmében kirekesztették az iskolákból, megfosz
tották a tanulás lehetőségétől. Munkanélküliség, tanoncok verése, a fel
nőtt dolgozóknál is kevesebb bér — és a Levente-mozgalom, ezt nyújtotta 
a Horthy-Magyarország a magyar ifjúságnak. A szörnyű nyomorhoz hozzá
járult a tudatos lélekmérgezés, a fasizmus eszméinek beoltása az ifjúság 
gondolkodásába. Az uralkodó osztályok tudták, hogy öntudatos dolgozo 
ifjúság nagy veszélyt jelentene számukra, ezért mindent elkövetlek az 
ifiúság inegmételyezésére. Ez meg is hozta a maga gyümölcsét: a máso
dik világháború idején a magyar ifjúság volt a magyar népnek a 
fasisztáktól legjobban megfertőzött része. Bátran és elszántan küz
dött ugyan a fasizmus ellen a magyar nép. a magyar ifjúság igazi érde
keiért az illegális Párt és a Kommunista If júsági Szövetség vezetésével a 
haladó magyar ifjúság tábora — de harcuk elszigetelt volt.

A felszabadulás nagy élménye, a felszabadító Szovjet Hadsereggel 
való találkozás sok fiatalt ragadott magával. De a fiatalság többsége in
gadozva, bizonytalanul, sőt bizalmatlanul a jövő iránt kezdte meg életét 
az új Magyarországon. A szabadság lehetőségeit még nem ismerte fel. Nem 
tudott kellőképpen élni velük. A magyar nép egészével együtt a fiatalság 
is ekkor kezdett csak beletanulni az újfajta életbe. De az ifjúság széles- 
rétegei mindjárt kezdetben lemaradlak ebben a tanulásban. Emlékezzünk 
csak vissza az 1945—1946-os évek eseményeire. Bizony, az első válasz
tásoknál az ifjúság többsége még a túlsó táborban volt. Újságjaink gyak
ran számoltak be olyan fasiszta, demokrácia-ellenes megmozdulásokról], 
melynek szereplői fiatalok voltak. A diákifjúság politikai hangulata hosz- 
szú időn keresztül komoly nehézséget jelenteit népi demokráciánknak. 
Mi volt mindennek az oka? Magyarázat erre a múlt nevelése, a múlt 
kísértő maradványai, a klérus nagy befolyása, az akkor még meglévő 
egyházi iskolák. Az ifjúság régi eszményei megbuktak, meri hamisak v 1- 
tak, mert népellenes célok érdekében kitalált téveszmék voltak. Ezekben 
az eszmékben ifjúságunk nagyrésze csalódott, de újakat nem talált kez
detben. A kommunisták eszméi, az új társadalom eszméi szokatlanok vol
tak először :iz ifjúságnak. Évek kellettek hozzá, sok-sok saját tapaszta-
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lat, míg ifjúságunk többsége megtanult különbséget tenni az igaz és ha
mis eszmék között, míg rátalált a lieflyes útra. 9

Ilyen körülmények között dolgozott az akkori demokratikus ifjúsági 
szervezet, a MADISZ, mely a nehéz körülmények, az ellenség támadásai 
és saját hibái miatt, minden jelentős eredménye ellenére sem tudta fel
adatát teljesíteni. Csak a Párt következetes harca, népi demokráciánk 
eredményei hoztak fordulatot az ifjúsági mozgalomban. így jöhetett létre 
a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége, az az ifjúsági szervézet, melynek ré
tegszervezetei az ifjúság minden rétegére, a munkás, paraszt és diák- 
fiatallokra, egyetemistákra kiterjesztették befolyásukat. A fordulat éve tette 
ezt a lépést lehetővé, de a fordulat éve utáni helyzet, a munkásosztály 
hatalmának megszilárdulása még gyökeresebb változást kíván meg.

Űj arculatú ifjúság nőtt fel az utóbbi évek során. A fasiszta fertőzött- 
ség maradványai egyre kevesebb fiatal helyes gondolkodását akadályoz
zák, a csalódottság, kiábrándultság ma már nem jellemzők ifjúságunkra. 
Ezrével, százezrével nevelődött ki olyan ifjúság Magyarországon, mely
nek élete tartalmát az új, felszabadult élet jelenti. Nem magára hagya
tott, kizsákmányolt már ez az ifjúság. Erős és bátor, mert ismeri és sze
reti a Szovjetúniót, hazánk és ifjúságunk nagy barátját, meri megtanulta, 
hogy mindenben mellette áll a Párt. Olyan eszményei vannak, melyeket 
érdemes követni. Olyan eszményképe van, mint nagy tanítómestere, Rá
kosi Mátyás, kinek szeretetét, bizalmát kiérdemelni fő törekvése a fiata
loknak. Csak most ismerte meg ifjúságunk történelmünk igazi, követésre 
méltó hagyományait. 1848. és 1919. egyaránt lelkesíti a magyar ifjakat. 
A komszomolista hősök, ifjú szovjet sztahanovisták példájának követése 
ma már az ifjúság tízezreinek eltökélt szándéka. J)olgozó népünk gyer
mekei vidámak, boldogok, az egész országot besugározza boldog, derűs, 
fiatalos lelkesedésük, hirdetve, hogy egy erős boldog ország új ifjúsága 
nőtt fel, mely méltó kíván Lenni ahhoz az új világhoz, mely felnevelte.

Ennek az új ifjúságnak az új szervezete lesz a Dolgozó If júság Szö
vetsége.

Hazánk fejlődése kínáltja meg az új szervezel megteremtését
A magyar ifjúságnak népi demokráciánk olyan életlehetőségeket nyújt, 

amiről régebben még álmodni sem mert. De a jövő még a legmerészebb 
álmokat is túlhaladja. A szocializmus elsősorban a fiataloknak épül, ők 
nőnek fel együtt az épülő új társadalommal, ennek vívmányait elsősorban 
ők élvezik. Munkásgyerekekből mérnök, tudós, katonatiszt, parasztlányok
ból orvos, traktorista, vagy akár képviselő lehet. Megelevenedett álmok 
birodalma bontakozik ki szemünk láttára. De a megnövekedett lehetősé
gekkel megnövekedtek az ifjúság feladatai is. Az új társadalom csak az 
ifjúság széles tömegeinek részvételével, lelkes, odaadó munkájával épít
hető fel. A szocializmus építésének ütemét fokoznunk kell azzall is, hogy 
ifjúságunk lendületét, alkotóerejét maradéktalanul felhasználjuk, kifej
lesztjük. Eredményeink nagyobbak lehetnének, gyorsabban haladhatnánk 
célunk felé, ha az építés minden területét az eddiginél sokkal jobban át
hatná az ifjúság kezdeményezése, akaratereje, fiatalos elszántsága. Ezen 
a téren súlyosan lemaradtunk egészen a legutóbbi időkig, sőt még most 
sem tölti be dolgozó- és tanulóifjúságunk azt a szerepet, mely megilleti és 
melyet megkövetel hazánk szocialista építése. Ezt a hiányt, lemaradást 
hivatott behozni a Dolgozó Ifjúság Szövetsége, mely hasonlóan a Kom- 
szomolhoz, a szocialista építés rohamcsapatává fogja nevelni a magyar 
ifjúságot.
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A szocializmus építésében az elsők között haladni, Leniní-Sztálin- 
Rákosi Mátyás áltíR az ifjúság elé kitűzött feladatokat végrehajtani a ma
gyar ifjúság akkor tudja, ha az ifjúsági Szövetség legfontosabb feladatá
nak a szocializmus ügyének szolgálatát tartja. Hatalmas feladatokhoz méltó 
ifjúságot nevelni — röviden ez az új szövetség feladata.

Ha meg is változott már a magyar ifjúság — a múlthoz képest, van 
még fejlődni, változni való, a. jelen és még inkább a jövő feladatai végre
hajtásához. Az ifjaknak és a leányoknak még tudatosabban kell a béke 
védelmére kelniük, elsősorban a termelés és a tanulás fokozásával, üzem
ben, falun és iskolán. Tudniok kell, hogy életük, munkájuk összefügg a 
Szovjetunió vezette harccal. Hogy minden újabb termeflési győzelem, emel
kedő százalék, megtakarított perc, segítség az elnyomott francia, olasz, 
spanyol és indonéz népitek, kemény csapás a gyűlölt imperialistákra. 
Fel kell készülnie ifjúságunknak arra is, hogyha kell, a mostaninál ne
hezebb körülmények között is kitartsanak, nemcsak napsütéses időben, 
de ha kell, viharban is megállják a helyüket hazíájuk, a szocializmus tá
bora oldalán.

Ha ilyen szellemben neveli az új szervezet a magyar ifjúságot, ha 
ilyenek lesznek a magyar ifjak és leányok, akkor biztosítva lesz hazánk 
jövője, biztosítva lesz, hogy méltó utódok fogják felváltani az idősebb 
nemzedéket. A Dolgozó Ifjúsági Szövetség tartaléka lesz a Pártnak, után
pótlást fog nevelni, az állam, hadsereg, stb. számára. így fog felnőni a 
szocialista építés iskoláján keresztülmenő olyan nemzedék, melynek lát
tára öröm és bizakodás kell, hogy eltöltse, minden hazáját szerető, hazája 
sorsa iránt nem közömbös magyar dolgozót.

Ahogy a hős Koirfkzomol a Szovjetúnióban, a mi új ifjúsági szerve
zetünk is minden vonalon, hol munkára, harcra, segítésre, önfeláldozásra 
lesz szükség, m/inden ifjú erőt mozgósítani fog a nép érdekeiért folyó küz
delemre. Ahogy a Szovjetúnió története elképzelhetetlen a Komszoinol te
vékenysége nélkül, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége is dicsőséges lapokat kí
ván írni a magyar nép történetébe.

Az új szervezet politikai jellege
Soha még a magyar ifjúság előtt ilyen nagyszerű feladatok nem állot

tak, soha még nem voilt meg így a lehetősége annak, hogy e feladatok 
vállalásában és végrehajtásában egy nagyszerű ifjúság kovácsolódjon ki. 
Ezt segíti elő az új ifjúsági szervezet. De nem akármilyen szervezet ké
pes megbirkózni e nehéz, nagy, dicső feladatokkal.

Hogy a szocializmus építésének korszakában az ifjúsági szervezet 
megállja a helyét, a szocializmus építésének legfőbb erejéhez, motorjá
hoz, a Párthoz kell kapcsolódnia. Bátor harcokra, a nép odaadó szolgá
latára, a nehézségek leküzdésére akar nevelni az új szervezet, — mindezt 
legjobban a Párt testesíti meg. A magyar ifjúság széles tömegei már tud
ják, hogy minden eddigi eredményük a Pártnak köszönhető, hogy a ma
gyar ifjúság fényes jelenének és ragyogó jövőjének forrása a Párt. Tud
ják, hogy a történelem legnagyobb, legdicsőbb harcának részesei lesznek, 
ha a Párthoz csatlakoznak. A magyar dolgozó és tanuló ifjúság széles tö
megei azért készülnek olyan lelkesen az új szervezet megteremtésére, mert 
az új szervezet a Párt ifjúsági szervezete lesz. A Párt vezetése, a Párt 
ügyének szolgálata — ez a legfőbb törvény az új ifjúsági szervezetben, 
ez a legfontosabb vezérfonal minden dolgozó és tanuló magyar ifjú szá
mára.
338



A Párt mindenkor sokra értékelte az ifjúság munkáját. Lenin. Sztálin 
arra tanította a Bolsevik Pártot és Rákosi Mátyás arra hívja fel a Ma
gyar Dolgozók Pártja figyelmét, hogy a Pártnak, a jövő kovácsának a 
jövőt jelentő fiatalokat be kell vonná a sorai közé. «Mi a jövő Pártja 
vagyunk, a jövő pedig a fiatalságé» — mondta Lenin. -— Az új szervezet 
megteremtése elősegíti, hogy nagyszámmal találjon a Párt megfelelő után
pótlást jelentő fiatalokat.

A Dolgozó Ifjúság Szövetsége a munkás-, paraszt- és diákfiatalok 
egységes szervezete lesz. Régi Vágya teljesül a magyar ifjúságnak: egy
séges, hatalmas szervezetbe tömörülhet minden dolgozó és tanuló ifjú és 
leány. De az egységes szervezet csak akkor lesz erős, ha a dolgozó- és 
tanulóifjúság egységén belül a munkásdfjúság lesz a vezelőerő. A munkás- 
osztály erőfeszítései hazánk fejlődése érdekében, a munkásosztály hatal
mának kivívása óta elért eredmények mind igazolják, hogy a munkás- 
osztály vezetése az egész társadalom érdeke. Vezetnie kell a munkásosz
tálynak az ifjúsági mozgalomban is. A inunkásifjúság, a munkásosztály 
ifjú nemzedéke, a felszabadulás előtt és után bebizonyította, hogy méltó 
a dolgozó paraszt és diákfiatalok vezetésére. E vezetőszerep azt jelenti, 
hogy a magyar ifjúsági mozgalom széttéphetetlen szálakkal fog kapcso
lódni a hősies magyar munkásosztályhoz, hogy a munkásosztály forra
dalmi lendülete fogja áthatni a többi ifjúsági réteget is.

A Dolgozó Ifjúság Szövetsége széles tömegszervezet lesz. Nem az ifjú
ság egy részének, hanem minden becsületes dolgozó és tanulófiatalnak az 
új szervezetben a' helye. Hatalmas perspektíva ez ifjúsági mozgalmunk 
előtt: az egész magyar ifjúságot kell nevelnie forradalmi szellemben, 
marxiznuis-leninizmus szellemében, a szocializmus építésére, a béke vé
delmére.

.4 Dolgozó Ifjúság Szövetségének kongresszusa elölt
A magyar ifjúság és a magyar társadalom megértette, mit fog jelen

teni a Párt ifjúsági szervezetének létrehozása. Ez fejeződik ki az elő
készítő munka ütemének, lelkesedésének fokozódásában is.

Az úji szervezet harcok közben szerveződik meg. Harcba indulnak az 
ifjú agitátorok a PáTt segítségével, hogy minden dolgozó fiatalnak elmond
ják, milyen lesz az új szervezet, hogy leküzdjék a helytelen felfogásokat, 
úrrá legyenek a sok helyen meglévő közömbösség felett, hogy fokozzák 
az ifjúság termelési eredményeit. Harcolni kell az új szervezetért a reak
cióval, mely joggal félti a Komszomolhoz hasonló szervezet megjelenésé
től azt, ihogy minden befolyását elveszti az ifjúság felett. Éppen ezért 
körömszakadtáig küzd rémhírrel, uszítással, belfurakodással az ifjúsági 
mozgalom ellen. Az eddiginél nagyobb éberséggel, az ellenség elleni gyű
lölettel kell az ifjúságnak e támadásokat visszavernie és legyőzni a reak
ció, legfőképpen a klerikális reakció erőit az ifjúság között.

Az új szervezet előkészítése közben fellendült az ifjúsági mozgalom. 
Egyre több és több ifjú és leány- válik odaadó harcosává a Dolgozó Ifjú
ság Szövetsége megteremtéséért vívott küzdelemnek. Az idei május t-én 
fiatalságunk vidámabban; lelkesebben, a Párt iránti hűség érzésétől sok
kalta inkább eltelve vonult lel, tüntetett a béke mellett, mint eddig bár
mikor. De a szervezeti élet és a termelés új és új győzelme is azt bizo- 
nyítják, ’hogy a magyar ifjúság, a Komszomol példáját követve, egyre 
egységesebben száll síkra a Párt ifjúsági szervezetének ügyéért.

Május 1-e óta folynak az ifjúsági szervezetekben a kongresszusi kül- 
dctlválr.sztások. Itt választják meg azokat a küldötteket, kiknek sorai
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ból kikerülnek majd a június 17—18-i ifjúsági kongresszus, a béke és a 
szocializmus ifjú harcosai kongresszusának részvevői. A munkás-, pa
raszt- és diákfiatalok legjobbjait, a termelés és tanulás legkiválóbb hőseit 
választják meg az ifjúság képviselőinek: ifjú sztahanovistákat, kitűnő 
eredményt elérő traktoros fiatalokat, tszos-tagokat, egyéni gazdálkodó 
parasztfiatalok legjobbjait, jól tanuló középiskolásokat és egyetemistákat. 
A Péti Nitrogénművek központi javítóműhelyének fiataljai Katona Ernő, 
170% felett dolgozó ifjú újítót választották. Istvándi község EPOSZ szer
vezetének küldöttje Varga Ilona, jól dolgozó tszcs-tag, ki saját példájával 
is igazolja, hogy leányok éppen úgy megállják a helyüket a termelésben 
és mozgalmi munkában, mint a fiúk és méltán kérnek részt a vezetésből 
is. A küldöttválasztó gyűlések az üzem, a falu, iskola ünnepeivé vállak. Az 
ifjakkal együtt sok felnőtt is résztvesz rajtuk. Elmondják, hogyan éltek 
ők fiatal korukban, mennyivel jobb ma a fiatalság élete, mit kell tennie 
az ifjúságnak ahhoz, hogy ilyen boldogan élhessen.

Egyre több és több eddig szervezeten kívüli fiatal ismeri fel, hogy 
neki is az ifjúsági szövetségben a helye. A szegedi Textilkombiinát kiil- 
döt!választó gyűlésén egyszerre 120-an, a kisújszállási EPOSZ gyűlésen 
60-an léptek be a szervezetbe.

A szocializmus építésében is egyre fokozódnak az ifjúsági eredmé
nyek. Hogy az új szervezet a tedmelés rohamcsapata legyen, áhhoz az 
szükséges, hogy a munkapadoknál, a szántóföldeken, az iskolapadokban 
folyó termelési csatában, a szocializmus építésében jöjjön létre. Ezt szol
gálja a kongresszusi -munkaverseny. A Rákosi Mátyás Vas- és Fémmű- 
vekben csak május 7-e és 14-e között a kongresszusi felajánlások száma 
670-nel emelkedett. A debreceni Vagongyár ,.Komszomol“ ifjúsági vil
lanyszerelő brigádja teljesítette már kongresszusi felajánlását: befejezték 
idei tervüket. Azóta elvállalták, hogy a kongresszusig jövő évi tervük első 
évnegyedét is teljesítik! Az Elzamajori Állami Gazdaságban a „Zója Koz- 
mogyemjanszkája“ ifjúsági leánybrigád 200%-os eredményt ért el kapá
lásnál, új szerszám alkalmazásával.

Ezeket az eredményeket az ifjak azért tudják elérni, mert az új szer
vezet megteremtéséért vívott fiaikban melletük áll a magyar társadalom 
és mindenekelőtt a Párt.

Egyre több dolgozó, munkások, parasztok, köztük sok parasztasszony, 
pedagógusok, mérnökök és más értelmiségiek segítenek tanácsukkal az 
ifjúság munkájában. Felismerik, hogy Magyarország ifjúságának fejlődé
séről, a jövőről van szó.

*
Egyik nemzedék a másik után szülelett és nőtt fel hazánkban eddig 

úgy, hogy induláskor tele volt szép tervekkel, fiatalkori álmokkal. A régi 
Magyarország vezetői képmutató módon sokszor beszéltek arról, hogy „a 
fiataloké a jövő“. A valóságban, mire felnőtt az ifjú, füstbe mentek a (ér
vek, keserű szolgasors várt reá, vagy ha nem tört a járomba — üldözte
tés. Ez az első olyan nemzedék, amely új körülmények között, a szocia
lizmus útján járó Magyarországon nő fel, mely szocialista szellemben, a 
Párt szellemében nevelődhet már! Boldog lehet ifjúsága és egyre boldo
gabb egész élete. A magyar nép féltett, drága kincsének tartja ezt az 
ifjúságot. Ifjúságunk méltó akar lenni dicső hivatására. Ezért lesz az 
egész magyar .nép ünnepe június 17—18, az új nemzedék új szervezetének 
megalakulása.

Tánczos György
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VAN HAZÁM

1 .

Amíg a nép nem  a 
maga ura,
a népek közt nem lehet 
béke sóiba —  * 
de jöttek a bolsevikek 
s a nemzetiségi ügyek 
népbiztosa 
a széles
orosz egek alatt 
egy ta rk a  csokorba szedte 
a  Szövetséges 
Köztársaságokat.
Én csak hallo ttam  e harcról, 
m ert ö nem  az én hazám  fia, 
nem D unántúl szelíd lankái, 
de szülte a Kaukázusontúl, 
a forró és szakadékos Grúzia.

Még nem is éltem, m ikor ez történt 
de csak azóta élek igazán, 
azóta kezdem tudni a törvényt, 
azóta van hazám , 
mióta az elnyom atást, e sziklát 
áttörve, gyönyörű virág, 
hazánkban  is kinyitotta szirm át 
a Népköztársaság.
Mióta hazánkat is örökre 
erős csokrába kötötte 
a földet átérő 
nemzetköziség.
Mióta m agunkért küzdeni annyi, 
m int teérted élni-hallni, 
emberiség!

2 .

H azátlanul nőttem  fel én, 
s nem találtaim barátokat: 
egyik riadt volt, m ert szegény, 
m ásik gőgös, m ert gazdagabb.



Testvértelen nőttem  fel én, 
huszonöt évem télt el úgy, 
hogy nem  leltem a földtekén 
utat, am elyik igaz út.

Hős nélkül telt gyerm ekkorom : 
a vereség szállt véresen 
a fé lkavart Balatonon —■ 
m ikor a Volgán győzelem.

Még nem  született kisfiam , 
de máirf látom  $ötét szemét, 
am int hallgatja boldogan 
a Sztálinról szóló mesét.

O lyan ákar m ajd  lenni, mint 
az, aki sosem lankadott, 
aki legyőzte Denikint,
Maohnot, W rangelt és Kolcsakot

Kire egy ro thadó világ 
uszította rá  férgeit —  
de győztesen vitte hadát 
Pétervártól Cáricinig.

Ki hiába száműzetett, 
hétszer is ú jra  megszökött, 
és m inden szabad em berek 
nevében esküt esküdött.

Akinek szívébe soha 
félelmet nem  ültethetett 
se züllött cári Odhrana, 
sé vad fasiszta hadsereg;

s kinek szívébe hullani 
nem  tudott sem m i gőg, 
m ikor vörös harcosai 
ott állottak Berlin előtt.

Kinek szavára fű, fa, hegy 
fél évszázada felfigyel, 
m ert az is ú j u takra megy: 
az erdők és a Jéniszej.



Ki szavával! eggyéfogott 
száz nyelven szóló népeket, 
hogy m ind lennének boldogok, 
a gyerm ekek s az öregek.

Aki tizenötévesen 
szervezte a m unkásokat, 
s alki most, hetvenévesen 
m illióknak ifjúságot ad.

Testvértelen nőttem  fel éli, 
de a fiam nak m illiárd 
testvére lesz e földtekén — 
és hőssé neveli a Párt.

Olyanná, ki valóra vált 
m indent, mi m ost még tán mese, 
kivel győztes lesz a világ 
új, igazi története.

Somlyó



„MINDEN A MIÉNK!“

Mura László levetette a kabátját, a nyugágyra akasztotta. Aztán 
óvatosan lefeküdt, vigyázva, (nehogy bepiszkítsa cipőjével a vásznat. 
Szikrázott a nap csukott szemhéján, apró villámok, babszem csillagok 
futottak át rajta. Hány óra lehet? Nemrég jött ki az étteremből, a sok jó 
étel, meg a pohár sör lehúzták a fejét. Jár egyet az erdőn, gondolta, s ha 
elánja, léheveredik. De egyenesen ide tartott, ahol fekvő-székek sorakoz
nak egymás mellett s majd mindegyiken kabát lóg, hajtókáján az él
munkás jelvénnyel. Mintha egy hatalmas kalapáccsal valaki a napkorongra 
ütött volna s az ezer apró darabra hullva a hajtókákra repült! Milyen 
furcsa dolgok jutnak az ember eszébe . . . Odahaza ilyenkor szedik ki az 
izzó vashasábokat, s a hengerek mint óriási állkapcsok kapják be a szi
szegő vasat. Dehogy ér ő ott rá bolondságokra gondolni, amikor patakzik 
a verejték róla, orra-szája tele van forrósággal, a pattogó vas hőségével 
s közben gyúrja a vasat, mert hiába segít neki a henger, a hengert neki 
kell szemmeltartani, meg minden egyebet.

Az első napokban a megszokás kiverte az ágyból, félhat se volt s 
már ugrott! Csak amikor a parkettra csusszant a talpa, jutott eszébe, 
hogy hohó, nyaralok! Az erkélyre állt, kinyújtotta kezét, mintha meg 
akarta volna fogni a tájat, a gőzölgő hegyeket, az erdőt, amely ainnyi- 
féle zöld volt, mind más és más, ki hitte volna? A korareggeli szélben 
gyöngéden hullámzottak a lombok s olyan nyöszörgő hangot adtak, 
akár az izzó vaslemezek.

— Szabad ez a nyugágy? — kérdezte tőle egy nő s már bele is 
huppamt. Ahogy szandáljából kikandikáló lábujjait nézte,' rögtön meg
állapította, ez nem melós, nem bizony. . . Mert jó cipőkhöz szokott láb
feje volt, az ujjakat nem zsugorították mindenféle muszájcipők, Teleki
téri alkalmi vételek, melyek érdesre reszelik a sarkat, megkeményítik a 
talphőrt. Ezen a lábon a körmök domborúak voltak, akár a finom óra- 
iiveg. Az ő asszonyaiknak szürke és lapos a körmük s a kisujj púposán 
lapul a többi mögé.

Lassan feljebb vitte a szemét, a virágos lenvászon ruhánál meg
állt. Ilyet már a mieink is hordanak, gondolta s a kis Tóthné jelent meg 
előtte zizegő vászonruhájában, meg Riskó Erzsi harangvirágszínű selyem
ben, ahogy vasárnap este jöttek a Margitszigetről, senki sem hitte volna 
róluk, hogy cipőgyári munkásnők.

— .Tói érzi itt magát? — kérdezte a nő, olyan g5rorsan, mintha régen 
készülődött volna rá, hogy megszólítsa, de m m  tudta, hogyan kezdjen 
hozzá.

— Azt elhiszem — bólintott Mura és feléje fordult. — Plakátokon 
láttam én eddig ilyen fürdőhelyeket. Meg egyszer harminchatban kegyet
lenül megfájdult a fogam és priváthoz kellett menni, mert már késő 
volt. . .  A fogorvos előszobájában füzetek hevertek, azokban voltak ilyen 
képek, erdőkkel meg villákkal meg sétányokkal, stranddal. Meg olyan 
kis napernyős asztalokkal. — Zavartan elhallgatott. Mit fecsegek itt össze
vissza? Ránézett a nőre. aki előrenynjtotta az állát, a szemöldökét meg 
felrántotta, mintha nagyon figyelne arra, amit hall. Csakugyan figyel?

— Dehogyis gondoltam én arra, hogy egyszercsak íbesétálok a pla
kátba, meg azokba a színes kis füzetekbe — folytatta s elnevette magát.
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— Na látja — mondta a nő s vele nevetett. Sűrű fehér fogai voltak 
s az arca, mint a roston felejtett piritÓ6, sötétbarna, szinte füstös.

Ez biztos heteken át sütteti magát, nincs is más dolga, mint a képét 
kenegetni, gondolta Mura s a nevetés elpárolgott belőle. Elővette az 
újságját, belelapozott, hogy ezzel is mutassa, nem kíván tovább társa
logni. Aztán az arcára terítette az újságot és elaludt.

Este, alighogy lenyelte vacsoráját, a nő mellette termett.
— Jön sétálni?
— Énekelni megyek a többiekkel. — S megállt a társalgóban, rögtön 

nekieresztette a hangját, nehogy elhúzzák innen.
— Ilyen gyönyörű este bent kuksolni 1 — mondta a nő, de azért ő 

is ottmaradt, a bőrkarosszók támlájára ült és bizonytalanul el-elkapva a 
taktust, velük énekelt.

Egyiket se tudja, állapította meg Mura s szemmel tartotta, hogy 
többnyire csak a száját mozgatja, máskor meg úgy tapogat ide-oda a 
hangjával, mint vak a fehér bottal.

— Nem írná le nekem a szöveget? — fordult felé a nő s fényes, le
sült arcából jószag és érdeklődés csapott felé.

— Leírhatom — mondta kelletlenül, mert mit körmöljön itt, amikor 
nagynehezen szorított ki magából két levelezőlapot, egyet az übé-nek, 
egyet meg az édesanyjának. A faliújságcikket meg már napok óta búzza- 
halcsztja, nem kenyere az irkálás. De vigyázz csak öregem, intette ma
gát. Ha valaki szeretné megtanulni a munkásindulókat, mégiscsak köte
lességed hozzásegíteni! — Holnapra meglesz — mondta élénkebben és 
kifelé indult Galambos után, aki magafaragta botjával úgy lépett ki a 
nyári estébe, mintha ez az egész nagy mindenség az övé lenne: a sok zi
zegő lomb s ott fenn, az ezüst csillagokkal kivert ég!

— Magukkal tarthatok? — kérdezte a nő s kezét nyújtotta. — Be 
sem mutatkoztunk egymásnak. Bolgár Márta vagyok. — S kis szünet 
után: — író.

— Hát mi nemigen . . .  én részemről mindennap elolvasom az újsá
got, meg tanulok is egy keveset s már ragad le a szemem. De te Ga
lambos mint oktatási felelős . . .

Galambos a levegőbe lökte botját. — Bolgár. . .  Bolgár Márta. — 
Ujjúval kopogtatta homlokát. — Hát persze . . .  rémlik már . . .  Maga írta 
azt a könyvet. . .  a címére már nem emlékszem. Egy anyáról szólt, aki a 
lányára féltékeny. Vagy bárom esztendeje jelent meg.

— Igen — mondta a inő s nyugtalanul fürkészte a férfi arcát. Ha 
egy jó szót mondott volna a regényről, rögtön bevallja, milyen vona
kodva, önmagával ellenkezve írta s mikor végre kezében tartotta az első 
példányt, valami levertséget érzett, hogy megint nem azt csinálta, amit 
akart. De mert Galambos arca rosszaiban mozgott s nyelvével tolta ki az 
archúsát, mint aki kemény szavakat tologat ide-oda, — vállat vont.

— Ügy látszik haszontalannak tartja ezt a regényt.
— Haszontalanínak —- kapott a szón Galambos. — Mit tanuljunk mi 

abból? Anya és lánya ugyanazt a férfit szeretik. Hát aztán! Érdekel az 
bennünket? Na ugye!

— Mennyi munka fekszik egy ilyen könyvben — jegyezte meg Mura. 
— Az író elkezd írni írni, a nyomdász meg kinyomja, aztán jön a 
könyvkötő . . .  Borítólapot rajzoltatnak egy grafikussal, adjuk csak össze 
a munkaórákat. Mindebből aztán olyasmi jön ki, ami nem segít 
mitoiket, nem válik hasznunkra.
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Márta növekvő bosszúsággal hallgatta. Mindezt így érezte 5 is, ha 
nem is ilyen könyörtelenül fogalmazva. Még iha ő mondaná el nekik, 
hogy elölről akarja kezdeni az életét, úgy keresve új tartalmat, mint 
ahogyan az ostrom után hajlékot keresett. Egészen más tájon,, más emr 
berek között; Ha így indul a beszélgetés, ha ezzel kezdi, akkor most nem 
ágaskodna benne ez az ellentmondásra ingerlő szorongás, amely merőben 
mást mondat vele, miint amit mondani szeretne.

— Egyszóval lelki konfliktus nincs is a világon? S maguk azt hi
szik, h o g y  a művészetet munkaórában lehet elszámolni? És hogy egyéb 
téma 'nincs is, csak termelés, traktorállomás, munkaverseny?

Ki hívta ezt a nőt? Gondolta Mura. ö  akaszkodott rájuk, most meg 
úgy tesz, mint akinek semmi közé az egészhez. —  Maga miért jött ide? 
Mehetett volna penzióba is, abba ni. — A hegytetőn álló villára muta
tott, amely mint egy elgurult gomb bujt meg a fák között,

1—* Ez nem válasz arra, amit kérdeztem.
— Éppen arra válasz. Azért jött közénk, hogy velünk éljen, meg

ismerjen bennünket. Így van? Maga is érezte, hogy amit csinál, nem 
kell nekünk.

Márta hátralépett. — De hiszen maga nem is szokott olvasni. Hon
nan tudná, hogy mi kell magának?

— Eddig nem olvastam, de most rákapcsolnék. Ha olyat írnak, ami 
emel engem. Lehet, hogy rosszul fejezem ki magamat. De éppen ez az.... 
Szoktassanak rá, hogy lessem a betűt s attól várjam: na Mura, lesz egy 
jó félórád s ha leteszed a könyvet, kaptál valamit.

A lány már fáradt volt. Odahaza ilyenkor kávéházban ült, vagy az 
írógépén kattogott, vagy hanyatt feküdt a díványán, fanyalogva forgatta 
a kéziratát, ami megint nem hasonlított arra, amit írni akart, megint 
hiányzott belőle az az együttérzés, bizalmasság, amelynek oly észrevétle
nül kellett volna nőnie belőle, mint a hajának, körmének.

— írja le például a maga dolgát. Azt, hogyan viaskodik, hogy le ne 
maradjon — hallotta Mura hangját, — Mert olyant szeretne írni, ami 
ma kell, de olyat nem tud, hisz nem ismeri az életünket.

Jól van, Laci — tódította a másik. S ettől Mura még nagyobb 
lendületbe jött. Feléje fordította arcát, melyen a szemöldökcsontök előre- 
ugrottak, mintha felderítő útra indulnának, hogy hírt vigyenek a szegle
tes homloknak, a mélyenülő szürkéskék szemnek.

— Azt írja meg — mondta gyorsan —, hogy elébb csak a kíván
csiság hozfca közénk. Az ember szereti a szakmáját, érteni akarja. Hát 
így, ezért. *. Aztán mikor már közöttünk vám, elkapja a gépszíj. Amikor 
már belekóstolt a munkába, s látja saját szemével, micsoda nagyszerű, 
derék dolog az, s hogy arról gyönyörűség írni, mert ezer ága-boga vari 
a azt ismerni nagyobb tudomány, mint egy kelekótya lelket, Az jöjjön ki 
belőle. . ,  hogy miközben a termelést bújja, hozzánk mő, velünk harcol.

Galambos hátbavágta. — Te ehhez is értesz? Na majd befoglak, ha 
hazamegyünk, várj csak!

Mura cigarettára gyújtott. A gyufa fénye egy pillanatra megvilágí
totta a nő félarcát, amely csodálkozó volt, töprengő. Mura iigy látta, 
hogy egészen más, mint az előbb s valami hálafélét érzett iránta, hogy 
olyasmit mondatott vele, amelyről maga sem tudta, hogy benne volt.

— Én el sem hiszem, hogy maga »nem szokott olvasni — mondta 
Márta, olyan gyöngéden, mintha szeles időben sált csavargatna a nyaka
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köré. T-- Egész jó ötletet adott, tudja-e? Egy író fejlődése, aki ráadásul 
asszony is. Ebbe sokminden beleién,

— Még a traktorok is —r bólintott Mura. — Mert nem mindegy 
annak az írónak, hogy a szegény parasztok magukat fogják az eke elé, jó 
esetben egy kivénhedt ökörrel szántanak, vagy pedig a traktor szalad vé
gig a földjükön, hogy csak úgy omlik, forog alatta a bütykös rög. Ha én
nekem tehetségem lenne! — Füttyentett. — Mostam, amikor mindenki a 
maga mesterségével, a maga szerszámjával építi az országot, az írónak a 
szegedi kombinátról kell írnia, nem két csíicsöri szájról, meg a munkás- 
gyerekekről, akik az egyetemre kerültek s úgy gyulladt ki a fény a fejük
ben, mint tanyákon a villainy.

Márta megszorította a karját. — Látja, így van ez. Nekem kellett 
volna tanítanom m ag á t... Mert mégis csak én vagyok az „értelmiség“!

—- Hiszen maga tanított. Maga piszkálta fel bennem, bogy ezt 
mondjam.

• A szálloda előtt egy csoporttal találkoztak. Dudorászva mentek az 
úton, egymáshoz igazítva lépteiket.

— Mura elvtárs, te jól ellógtál — ugrott ki a sorból egy leány. — 
Mindenütt kerestelek. —• Amikor meglátta Mártát, aki Mura mellett állt, 
6zája szögletében azzal a várakozó, figyelő s mégis fenntartó mosollyal, 
a lány előréhajolt.

— Társaságban vagy? Az más. Azt hittem Galambossal beszélitek 
meg a holnapi kirándulást.

— Ez Barát Márta, írónő — szólalt meg Mura.
— Bolgár — javította ki Márta és várta, hogy a többiek azt mond: 

ják: á, á . . .  Vagy meglepődve hallgassanak, a tudomásulvétel bármily 
csekély jelét adják, de senki sem szólt s ettől sértődöttre biggyedt a 
szája.

— Berták Teréz — nyújtott kezet a lány és ketten is hozzátették: — 
Négy szövőgépen dolgozik egyszerre.

. — Az is valami? — mondta Teréz és hátradugta kézét, melyen a 
hüvelykujj fele .elszélesedett.

— Ez meg Takács Irén — mutatott Mura egy másik lányra, i— Bri
gádvezető a Pamutiparban, ő  szervezte meg az első tanulóbrigádot.

— Na hiszen! —- mondta diadalmas szerénységgel Takács Irén, csorba 
kis oldalifésűjével végigsimítva a haját,

Mindent tudnak egymásról, gondolta növekvő idegenséggel Márta és 
eddigi jó érzése lelohadt. — A szobámba megyek — mondta gyorsan, kar
órájára pillatva. — Dolgozni fogok. Az én munkámhoz nem kellenek 
gépek, csak én kellek hozzá — tette hozzá és valami kis elégtételt érzett* 
hogy nincs helyhez, időhöz kötve, még szerszámhoz se, csak önmagához.

— A maga munkájához mi is kellünk — szólt Mura —, minéikülünk 
hiába ír. Ha mi nem vagyunk benne — a levegőbe kapott, mintha elhes
sentett volna valamit —•. ekkor olyan az, mintha magában beszélne. Ki 
hallja meg?

Márta belehunyorgott a villanyfénybe, amely olvadt sárgába vonta a 
bóbiskoló hallt, a bazár üvegpolcait.

— De én nem értem a maguk nyelvét — szakadt ki belőle s maga 
is megrémült, hogy amire oly régóta gondolt, gyanakodva, önmaga előtt 
is tagadva, az ilyen leplezetlen 'fogalmazásban került eléjük, ilyen nyer
sen, ahogyan sohasem merte volna bevallani. —. „Karburátor“, meg 
„norma“, meg „négy szövőgépen egyszerre“, meg „tapasztalatcsere“, meg
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„módszerátadás. . Ez számomra idegen nyelv. Nincsenek gyökerei. 
Nincsenek emlékeim róla. Dadogva sem tudom.

— Majd mi segítünk — ajánlkozott Mura.
— Látod, ilyen az értelmiség, — jegyezte meg, amikor Mária eltűnt 

az ajtó mögött. — Hiába jár a szájuk, hogy a válaszfalak leomlottak, 
tessék! Melósoknak köszönheti, hogy nyugalma van, ruhája, cipője, ő 
meg azt m ondja. . .  Mit is mond? Már nem tudom pontosan, de valami 
olyat, hogy kedvem lenne jól megrázni.

— Ne vadítsátok. Hiszen szeretne közénk jönni. Nem látjátok, hogy 
azért murizik, mert keresi az utat. Amit eddig írt, az úgy elveszett, m int
ha a  lakásával együtt bombatölcsiér nyelte volna el. Lehet, azt hiszi 
róla, hogy érték volt. Pedig a fejem teszem rá, hogy szabadulni akart 
tőlük. A székek biztosan recsegtek, nem lehetett rájuk ülni — mondta 
Mura — s Teréz a vállára ütött.

— De nagyon véded! Egész tudós lettél, csakhogy tisztára mossad.
—< Menjünk aludni — indult felfelé a lépcsőn Teréz és frissen lesült

arcát tapogatta. — Otthon nem fognak ráismerni. Kerek kis tükrében né
zegette magát. — Fehér vószonruhát veszek magamnak. Még sohasem 
volt fehér ruhám. Csak olyan piszokszínű, amit nem kell gyakran mosni.

A lift fel-felsurrogott. Már csak Mura meg Teréz álltak a folyosón. 
— Csak nem estél bele abba a lányba? — kérdezte Teréz és áthajolt a 
korláton.

— Ne félts te engem. Nem szédülök én meg se egyetemi végzettség
től, se parfümös fülektől. Segíteni akarok neki, hogy ő meg nekünk se
gítsen.

— Ez nekem magas — mondta Teréz és ahogy nevetett, kilátszott két 
wiplaifoga. — Ezt is meg fogom csináltatni — mondta gyorsain s mutató
ujját az ínyére szorította. — És könyveket veszek. Már kinéztem magam
nak a Csendes Dont. Ha mama nem jönne folyton valamivel. Hol a tekinő 
folyik, hol meg új szárítókötél kéne — akkor már lenne saját könyvem.

Még mondani akart valamit, de Mura a kulcsát csörgette.
Másnap nagy szürke fellegek gubbasztottak az égen. Előbb csak ide- 

oda cammogtak, majd összetorlódtak, egyetlen színné olvadtak, el 
vesztve körvonalaikat. Mura azt gondolta: Ki hajt engemet, bogy ilyen 
időben sétálni menjek? Az erkélyemen feküdhetnek, vagy a társalgóban 
sakkozhatnék Gombos bácsival.

De csak járkált a vastagderekú fák között, melyeknek levelei a vihar 
közeledtére borzolódtak, fodrozódtak, taposta az avart s az motoszkált az 
eszében, hogy azelőtt a lyukas cipőtalpa figyelmeztette az esős időre, meg 
az átázott mennyezet a konyhában, mely alá lavórt tett, hogy felfogja a csö
pögő vizet. Most ez is jólesik, ez a dörgő elevenség, mely onnan, a ma
gasból reá tör, s a megeredt esőt sem bánja, sőt inkább beleszimatol, mert 
mintha az erdőt öblögették volna vele, olyan szaga van. Fű és faháncs, 
gomba és gyanta szaga s tán gyík 6zaga is . . .  Erről szólni kéne Bolgár 
Mártának, hogy mióta gazdák ebben az országban, a vihar is az övékl 
Tudnak védekezni ellene gátokkal, falakkal, cseréptetőkkel, jó erős cipők
kel. Megfékezik, legyűrik, akár a tőkésosztályt! Ez a gondolat tetszett 
neki, meglepte, elégedetten vakargatta a mellét, amelyre odatapadt a 
nedves ing.

Délfelé bekopogott a Mártához, aki a baját szárította.
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— Lent jártam a Farkas-úton s mindenféle megfordult a fejemben. 
— Várta, (hogy Márta kérdezgesse, mert szerette volna kiborítani a gon
dolatait, mint egy kosár almát.

-— Én meg ifavágókkal ismerkedtem — mondta Márta. — Hat óra 
sem volt, már kint jártam az erdőn. Javában dolgoztak az emberek, éket 
vertek egy fába, s úgy döntötték. Micsoda élet! Nap mint nap fával bir
kóznak, csak ép a fejszére figyelnek, meg a fűrészre, semmire sem gon
dolnak közben.

—» Dehogyis nem gondolnak — legyintett Mura.
— Beszéltem velük, kérdezgettem őket. Ahogy felelgettek, igennel, 

nemmel, hümmögve, egykedvűen, éreztem, milyen fakó az életük.
— Nem elég kikérdezgetni őket.
— Menjek el favágónak? — Márta ingerült mozdulattal tekerte meg 

a baját. — Az írónak nem kell végigcsinálni mindent, az ért félmondatok
ból, jelekből, mozdulatokból.

— De csak akkor ért, ha közel van az emberekhez. Érti-e maga az 
én félmondatomat, ha dunsztja sincs róla, hogy mi van mögötte, meg 
előtte.

Márta felállt, az éjjeliszekrényben matatott, teleírt papírlapokat hú
zott ki onnan. — Ezt tegnap éjjel írlam. Egy parasztasszony szokott ne
kem tejfelt behordani, a r ró l. . .

Hadarva kezdte, fokozatosan lassított, színesedett a hangja. Néha 
Murára pillantott, aki öklére támasztott állal ült szembe vele.

— Befejeztem —* mondta végül. A férfi nem szólt, ugyanúgy ült, 
mint amikor elkezdte, majdnem mozdulatlanul.

— Nem látom a pofát. — Széles tenyerét a kéziratra fektette. — Nincs
előttem.

— Milyen pofát? Milyen pofát nem lát? — Márta torka összeszűkült.
— Hát ezt a Mihályt, a tejfelesasszony fiát. Tudom róla, hogy népi 

kollégista, meg azt is, hogy tanulni akar, harcban áll a szüleivel,, akik 
be akarják otthon fogni. De ezt csak magától tudom.

Márta az ablakihoz lépett, a függönyt gyűrögette.
—- Nekem szurkolni kéne, hogy sikerüljön Mihálynak s az öregek 

lássák be. De énnekem mindegy az egész. Egészen mindegy!
Márta megrázta a fejét. Aztán sírni kezdett. Mintha minden test

része külön sírt volna, nyaka, válla, kipirosodott orrcimpája, gyerekesen 
fodros szája. A függöny szárnyába törölte a szemét.

Mura zavartan hozzálépett. — Kérem — mondta és arra gondolt, ha 
Teréz állma itt vagy Irén, rájuk reccsenne: „Nem bírod el a kritikát? 
Hogy akarsz fejlődni?“ Csakhogy azok nem sírnának. Majd éppen ők!

Felemelte a kezét és ügyetlenül Márta karjára tette. A karja hatá
rozott, izmos volt. nem illet hozzá ez a remegés. — Minek kérdezett en- 
gemet — mondta ércesen, mert vissza akarta fogni a hangját, az meg el
csúszott, mint kés pengéje a tányér szélén. .—. Hiszen nem értek én hozzá.

—- Ért hozzá — mondta csendesen Márta.
„Csak nem estem bele ebbe a lányiba“ — jutott eszébe Murának, 

mert egyezerre fogta el a gyengeség és erősség. Párás lett a szeme, ahogy 
a tenyere alatt érezte a lejtős vállakat, melyeket a sírás hullámai rezegtet- 
lek és ugyanakkor valami különös erő emelte, valami biztonság, hogy
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tudja mi kell tneki, nem fogják le zsongó mondatok, nem keríti be semmi 
sem az értelmét.

— Miért olyan nagy eset az, 'hogy valamin változtatni kell — kér
dezte, mert újra megcsapta a könnypáícos arc melege.

Márta karjába fogódzkodott.- — Eddig olyan otthon voltam abban 
amit csináltam. . .  Magától ment. Az alakjaim — könnyein keresztül el
nevette magát —, a „pofák“ éltek. Most pedig ahhoz, 'hogy megformáljam 
őket. . .

— Saját magát kell megformálni. -—* Mura szíve hevesen vert. Vas
lemezekkel dolgozott eddig, dübörgő kerekek, mázsás hengerek között, 
azokra figyelt s fm, egyszerre másféle értelem nyílik ki benne. Mitől váj
jon? Talán attól, hogy akinek rég eggyé kellett völna válni velük, reá van 
utalva, pont őreá, bogy eggyé váljék s azt adja, amit adni kell, a leg
többet, légjobbát, ami kitelik tőle.

— Velünk kell élnie, de nem itt, ebben a parádéban — mondta 
végül.

■ *

— Te, az ember akkor is tanul, amikor hibásat kap — közölte este 
Galambossal.

— Miről beszélsz?
— Erről az íróin,Ütői. Vélünk van, de csak messziről. Témát .keresett 

eddig, nem minket. Engem ép a hibái figyelmeztettek, hogy követeljem 
a jói. ő  meg a türelmünkből tudta meg, hogy lemaradt. Most majd . . . 
majd meglátod!

Galambos a hátára ütögetett. — Mitől változna meg ilyen hirteleniil? 
Ha öt esztendőnek ez a töméntelen eredménye nem lódította meg.

— Talán tőlem.
— Szereted? — bámult rá Galambos.
—- Nem tu d o m .., Ügy, ahogy most van, csak gyámolítanúm. Pedig 

már nem is olyan fiatal. De érzem, rámtámaszkodik, bennem látja a 
népet, a tömeget. Én pedig . . .

— Értem — bólintott Galambos. — Hogyne érteném.
Mura az ünneplőjét vette fel, a szürkesávos sötétkéket s könyvvel a 

hóna alatt lépett a nagy étterembe.
— Már éhgyomorra is olvasol — (húzta őt Teréz és könyökével taszí

totta meg Irént.
— Éhgyomorral, meg teli hassal. Hogy ne tudjam többé abbahagyni. 

— Ceruzával teleírt papírszeletek hevertek a lapok közt, s ahogyan be- 
hasadtkörmű vastag mutatóujjával kísérte a sorokat, úgy érezte, mintha 
a kedvesét kísérgetné. Körülnézett a teremben, Mártát kereste. Az aszta
lánál új vendégek ültek, az abroszra helyezett virágcserép eltakarta az 
arcukat. Gyűrött férfihomlok látszott ki a tömött mályvák közül s odébb 
egy soványka gyermekhát. A tüllfüggönyök megszitálták a napfényt; arany 
pettyek kergették egymást az evőeszközön, felfutottak a párás sörös- 
poharakra. — Milyen szép ez az egész . . .  — tört fel Murából.

— Azt elhiszem! Akkora tükör van a szobámban, hogy a térdemet 
is látom benne. A fürdőszobám meg zöld csempékkel kirakva.

— Nemcsak az, hanem a napfény, meg ez a sok szín . , .  Még a virá
gok, lombok. — Mura a fejét ingatta. Nem furcsa ez, hogy egyszerre fel
fedezi a világot, az apró szépségeket. — Csak taszigáljátok egymás kö
nyökét — mondta Irénnek —, csak nevetgéljetek rajtam.
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Kintről behallatszott a hintázók lármája, fejkendős nénike ült e 
hintáin, amely repült vele egyre magasabbra. Sikongó lányok hajtották s 
a néniké befhúnyta a szemét, szürke haja kiszabadult a kendője alól, 
formátlan cipőkbe bujt lába boldogan kalimpált. Ez is . , .  ez is . . .  gon-' 
dolta Mura s nem tudta szavakba gyömöszölni amit érzett, csak csörgette, 
zörgette a villáját, mintha indulót dobolna ki. Mégiscsak meg kelleine 
mondani M ártának. . .  ö  összeszedi, nevet ad annak a boldogságnak? — 
amelynek részese lett.

— Lesz délután röplabdázás? — fordult feléje Teréz s ez is hozzá
tartozott á boldogsághoz, orrán, fülén, mintha csd'klandó fűszálak kúsz
tak volna végig. Nevetnie kellett.

Miért nem jön Márta? Odébb taszította a széket, helyet csinált maga 
mellett, hiszen ülhet ide is. Eléje tolta a sótartót, a virággal telt vázát, 
aztán gyorsan visszavette.

Az étteremből már tódultak kifelé, frissen pörkölt feketekávészag 
töltötte meg a társalgót. — Egy parti sakk? Gombos bácsi felállította a 
figurákat.

•-*— Nem, most nem. —  Szaladt fel a lépcsőn s azt gondolta: minden 
együtt van. Most kell Mártának szólni. Mi van együtt, kérdi majd Márta, 
Nem, nem fogja kérdezni.

Benyitott a szobájába, mégállt az . ajtó mellett, sebesen szedte a le
vegőt, mintha futott volna. Málta ruhafogasokat tartott a kezében, 
előtte bőrönd hevert.

—- iHazámegy? — kérdezte gyámoltalanul s cipője orrával tovább 
tolta a bőröndöt. *

— Mit pihenjek én ki? — kérdezte Márta s a keze után nyúlt. — 
Maga mondta: ne ebben a parádéban éljek magukkal.

—i De máris? Most, mindjárt? — Hogy mondja el meki, hogy észre
vette a napfényt a söröspohár szélén s úgy örült, mint amikor az újító 
eljárását próbálták ki az üzemben.

—- Szeretne visszatartani. Ne restell j e . . .  Maradnék é n . . .  délássa . 
— Akadozva beszélt. Oly egyszerű volt mindaz, amit mondani akart, 
hogy in,em meide kimondani. — Ha újra összekerülünk . . .  majd' meg
látja!

— Jó, csak menjen. — Mura összemorcolt szemöldökkel kutatta a 
szandálból kilátszó egyenes lábujjait, hogy felpiszkálja magában azt az 
idegenséget, amelyet első nap érzett. De az ápolt, finom lábujjak nem 
segítettek. Nehezen nyelte a nyálát, torka, nyaka mintha megdagadt 
volina.

Márta előrehajolt. Valami készülődés volt a szemében, mintha nem is 
hazafelé indulna, hanem jóval messzebbre, ahol még sohasem járt.

— így van jól, hogy most elmegyek s rögtön munkához látok. Mennyi 
mindent éltem át, amióta itt vagyok. De ez mégiscsak csupa ünnepnap,
s ebbő! én nem élek meg!

Ha visszatartanám! — gondolta Mura. Csak egy szót kéne szólnom. 
Vagy egyszerűen nem engedni. Rajtam á l l . .. .  Ez Ihát a gyámolítás, fele
selt önmagával és Galambos számonkérő arcát látta, Teréz kétkedő sze
meit és mögöttük az otthoniakat, az otthonlévők tömött sorát, akiknek 
szótalan fogadalmat tett, hogy mindig az ö érdekeiket szolgálja. De hát 
azzal, hogy még néhány napig, vagy akár csak egyetlen nap ittm aradt. . .
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Mit számít, -ha huszonnégy órával később kezdi az új életei? Mit számi* 
huszonnégy óra? Neki pedig egy egész nap, egy egész éjjel. Elvörösödött, 
mintha rajtakapták volna. De mégis, miért engedje el? Milyen komoly, 
barna arca van. Olyan, akár egy rozscipó, amelyet most vesznek ki a 
sütőből. Minden olyain hosszú rajta, nyaka, dereka, lábszára. Mintha nem 
takarékoskodtak volna az anyaggal. Mintha sejtették volna, hogy egyszer 
ő szorítja magához. Mikor egyszer? Ha most elengedi. . .  Ha elengedi. . .  
eddig még mindig azt tette, amit a közösség kívánt tőle, ő maga sem 
kívánt mást, mint azok. Egyet akartak, akár a szerelmesek. Mi ütött 
belé, hogy fogával ráncigálmá vissza a lányt, akinek ő mutatta meg a 
hozzájuk vezető utat.

Meglörölte homlokát, ajka felett az izzadtságbajuszt. Mindjárt kiböki, 
hogy maradjon vele, már csak néhány napból áll a szabadsága, aztán 
megy vissza a zúgás, dübörgés közé. Lehajolt, megfogta Márta vállát, 
messzire tartotta magától.

—Nna . . .  mondta ijedten és figyelte, benne volt-e, amit mondám 
akart, észrevette-e. — Na, —< mondta mégegyszer, most már rendre- 
utasítva önmagát.

Márta mellére buktatta a fejét. — Megmutatom, csakugyan maguk
kal vagyok. Nemcsak megtanulom a nyelvet, hogy „négy szövőgépen egy
szerre“, meg „muínikafelajánlások“, meg „tapasztalatcsere“, hanem fel
fedezem az új embert, aki mögötte van. Ahogyan te (felfedezted a nap
fényt, meg a tömzsi holdat, a damasztabrosz hűvösségét, a  h in tá t, . .

— Honnan tudod? — Mura megütődve kapta fel a fejét.
— író vagyok — nevetett Márta. — Majd ti is megtaníttok engem. 

Nélküled talán nem vettem volna észre, hogy olyan vagyok, mint egy be
dugult trombita, melyet hiába fújnak, nem ad hangot. Ti lesztek az én 
hangom, az én hangszerem.

Mufa szólni akart, de Márta nem engedte. — Nem azért jutottam el 
hozzájuk, mert szeretlek — mondta egyszerűen. —i Nemcsak azért. De 
ahogy Teréz négy szövőgépen dolgozik egyszerre, hogy nekem is jusson 
és Irén brigádvezető, hogy annak a kisleánynak, aki lent igyekszik kosár
ral a hátán, könnyebb legyen a sora — kihajolt az ablakon, lefelé mu
tatott —, úgy nékem is úgy kell dolgozni, hogy Terézt és Irént is előbbre 
vigyem és azokat is, akiket nem ismerek. Ha azok nem olvasnak, akik 
vasat olvasztanak, orsóznak, heg észtének, kapálnak, rosszul végzem a 
munkám. Feleslegessé váltam, mint egy használatból kiment tárgy. Mint 
egy gumirádli, vagy bajuszkötő. — Arcára tapasztotta a férfi tenyerét, 
amelyen érdes kis dombok, reszelős völgyek váltakoztak. — Azért sietek 
haza, hogy motor legyek, ne gumirádli.

Mura marokra fogta a haját, amely tömötten bújt ki az ujjai közű’.
— Mire összekerülünk . . .  majd meglátod.

*

Mikor az autóbuszt elnyelte a kanyar és a kerekek által felvert por 
is leülepedett, Mura nagyot rikkantott. így csinált az üzemben is, ha va
lamit különösen jól végzett el. Ha mozdulatokat takarított meg. ha 
akkora vastömböt emelt fel, amelyről azt hitte, nem bírja el. A fák ág
bogain át gyöngyházszínű felhők türemlettek feléje, úgy látszott, mintha 
a tenger áradt volna be az ablakon, kilépve a medréből, hogy eljöjjön 
hozzá. Madarak csattogtak az alig rebbenő ágak között, két bányász fel
felé tartott arccal találgatta, milyen madarak lelhetnek.
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Minden a miénk, gondolta Mura s teliszájjal nevetett. A madarak, a 
lapos fehér kavicsok a sétányon, a bórihorgas fák, a kékvízű tengerek, 
meg azok, akiket hagyni kell elmenni, hogy megtalálják az utat hozzánk.

— Elutazott? Galambos állt mellette, botjával piszkálgatva egy 
gomba bársonykupakját.

Mura intett. Öröm és győzelem fényesítette az arcát s már nyitotta 
a száját, hogy megmondja neki: minden a miénk! ő  is! Most már biztos?

De Galambos nem várta be, hogy megszólaljon, oly közel hajolt 
hozzá, hogy majd az orrát súrolta: — értem. — Komoly volt, majdnem 
ünnepélyes. — Hogyne érteném.

Palotai Boris

ELHU LLOTT A CSERESZNYEFA VIRÁGA

Elhullott a cseresznyefa virága, 
elhordták a  szelek, szét a világra.
Szálló szirm ok a felhőt is elérik, 
am i m arad t a  fa alatt fehérük.

Tavaszi szél felhőket h a jt az égen, 
fényes a tó, felhőik úsznak vizében.
Fényes a föld, ta ra jlik  a barázda, 
szánt a trak to r a  biai határban.

Szántsatok csak traktorosok, szántsatok, 
üljétek meg dörmögő vas-lovatok, 
írják  a fekete földbe az ék ék 
M agyarország gyönyörűszép életét.

Juhász Ferenc
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A NAGY PÉLDA NYOMÁBAN

Pontosan 6 óra 12 percet mutatott az óra, mikor a Pesterzsébet 
felöli zsúfolt villamos elé odapenderülit a  . két fogatú stráfkocsi. Az egyik 
ló annyit sem mukkant, nyék, és máris a kerekek alá került. Még hö- 
röginti se volt ideje. A másik, mintha tüzes taplót dugtak volna fülébe, 
kiszakította magát az istrángból és veszettül nekiiramodott, A kocsis 
rémült szemekkel, ellátott szájjal ült a bakon. Szájából pálinkagőz áradt, 
szavai elakadtak. Különben semmi baja sem történt.

Az emberek kicsődültek az úttestre. Egyesek körülvették a döglött 
lovat és a megrongált kocsit. Mások rendőrt kiáltottak. (Valaki el is 
ment érte.) TJjra mások, miután megtekintették a karambol áldozatát és 
károsultját, visszaszállingóztak a kocsiba.

A csöndes villamos lassanként megtelt zivatarral. Egyszerre minden
kinek eszébe jutott, bogy sürgős, nagyon sürgős dolga van. Hogy hétkor 
kezdődik a munka és elkésik. Hogy ő még sohasem késett. Hogy mit 
fognak mondani a többiek? Most, mikor emelni kell a termelést.

Fazekas Sándorban két érzés keveredett: bosszúság és szégyen. Ügy 
érezte, ezzel a hercehurcával becsap valakit. Vagy valakiket. Mert azt,
hogy ezúttal nem tud pontosan beérkezni,, azt m ár tudta,

*
Mikor két átszállás után végre lekászálódott a kocsiról, a sarki 

villanyóra 'pont hetet mutatott. Hiába futott. Mire a kapu elé érkezett, 
az I-es bejárat előtt már mintegy (húsz-huszonötén türelmetlenkedtek. Az 
ajtó pedig zárva volt.

— Nyissátok ki elvtársak — könyörgött egy hang.
Egy másik már erélyesebben rákontrázta:
— Miért zártátok be? Hiszen pont hét ó ra .. .
Fazekas Sándor nem szólt egy szót sem. Szégyielte magát. Ez a le- 

forrázottság még csak jobban marta, mikor belülről visszamondták:
—i Már elm últ. . .  Majd egy percen belül kinyitjuk.
Ekkor egyenesen úgy érezte, hogy bélyeget ütnek rá. Hogy mindenki 

őt nézi. Ha nem is mindenki, de Oszipovics Lajos csakugyan őt nézte. 
Nemcsak nézte, hanem szemtelenül elébe is állt.

-— Hát találkozunk, Fazekas úr? — kérdezte.
— Ü'hüm — dünnyögte és igyekezett másfelé tnézni.
Gyűlölte a későket, ugyanúgy, mint a tolvajokat. A múlt héten az 

egyik agitációs értekezleten azt mondta: —• aki késik, az lop. Akár a 
zsebmetsző, kiemeli a pénzt az ország zsebéből. Itt van példáud az Oszi
povics. Az ilyen alakokkal erélyesen kell eljárni.

Így mondta. És most? Most ő is késik. És az ő esete még sóikkal 
súlyosabb. Nemcsak azért, mert akkor így beszélt; azért is, mert kommu
nista.

Szeme a kapuhoz tapadt, testét ugrásra készen előredütötte. Leste a 
pillanatot, mikor engedik be

A kapu hirtelen felszakadt. Az emberek sodra magával ragadta. Va
kon, ösztönösen ment előre. Csak akkor torpant meg, mikor Oszkó mér
nök motorja csikorogva lefékezett mögötte.

— Nem tud vigyázni?
Félszegen hátrafordult.
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— Á, maga az, Fazekas elvtárs? Ne haragudjék m á r. . .  de olyan 
elmerülten m ent. . .

— Dehogy, dehogy . . . -  fin vagyok a hibás — dünnyögte és most 
már figyelmesebben újra nekiindult.

Egy pillanatig úgy érezte, mintha Oszkó hosszasan utánanézne, 
mintha csodálkozó szieme azt mondaná: no lám, a Fazekas elkésett. De 
ez csak átfutott rajta. Aztán meggyorsította lépteit, 'hogy mielőbb ott 
álljon a gépe mellett. *

A műhelyirodában Varga, a káderes és. Nagy Józsi bácsi a műhely
főnök fogadta.

— Na, mi történt? — kérdezték szinte egyszerre.
— A villamos . . .  — és elmesélte.
— 'Hát megesik — mondta Varga elvtárs.
Nagy Józsi bácsi meg bólintott.
— A velem . . .  mikor is? Tavaly . . .
És elbeszélte, hogyan történt vele valami hasonló eset. De ez Faze

kas Sándort csak wem nyugtatta meg. Ott lebegett előtte Oszipovics arca, 
ott csengett benne csípős kérdése: hát találkozunk, Fazekas úr?

— Én már tizenöt éve dolgozom itt — mondotta védekezőén —, de 
még sohasem .késtem. Volt úgy, persze hogy volt, régebben, hogy napo
kat nem jöttem be. De még sohasem késtem.

— Tudjuk mi — vágta el szavát Nagy Józsi bácsi, mert érezte, ha 
nem szól közbe, Fazekas hosszas magyarázkodásba kezd. — Tudjuk, 
hiszen együtt dolgoztunk, vagy nem?

És bátorítóan huinyorított hozzá. ’ 1
Ettől Faztekas Sándor egy kicsit erőre kapott. Az ember ugye néni 

hibátlan, néha-néha előfordul, hogy . . .  Hirtelen megfordult.
— Na, én már megyek. Unatkozik a gépem — és elindult.
De amikor megolajozta gépét, befogta a kereket a fejpádba és a kés 

lassú egyenletes mozgással dolgozni kezdte a vasat, ú jra eszébe jutott a 
késés. Vájjon mit gondolhatnak a többiek? Talán képzelődik? A fene 
tud ja.. . Mintha a mellette dolgozó Kerekes Mihály is olyan furcsán 
köszönt volna . , .  És Oszkó . . .

Hát persze neki könnyű. Motorja van. Niem történhet vele ilyesmi! 
Reggel kényelmesen elindul, nem zsúfolják össze, nem lépnek a lábára, 
nem gyűrik össze. Begyújt, felül és hop, m ár itt is van. Könlnyű neki!

Mikor ideért, megtorpant. Miért csak neki? Nekem 'is lehetne. Miért 
ne lehetne?

A felfedezés valósággal fejbeverte.
Ügy van, bizonygatta csökönyösen: nekem is lehetne. Nemcsak 

lehetne, lesz is. Persze, hogy lesz.
Keserűsége pillanatok alatt elillant, A motor varázsa hatalmába ke

rítene. Már látta, amint felszáll rá, amint ül rajta, amint pontosan há
romnegyed hétkor — úgy mint szokott — megérkezik a gyár kapuja elé.

— Mit fütyül, Fazekas elvtárs? — szakította félbe Kerekes hangja.
— Mit? Fütyültem? -—* kérdezte, mint akit rajtakaptak.
A másik felnevetett. -
— Na, úgylátszik, öregszik, szakikéin. Már azt se tudja, víg-e. vagy 

szomorú
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— Dehogy n em ... Víg. Mi más lehetnék?
V

Fáradtan, leverten ért haza. Maga sem tudta mi baja. Teréz, a fele
sége, meg is kérdezte: — Mi van veled!? Uborkát ettél ebédre?

ő  csak mormogott. Aztán kibökte:
— Elkéstem.
— Elkéstél?
— Az.
— Pedig úgy indultál, mint máskor.
Most mondja el újra, hogy a villamos nekiütközött egy stráíkocsi- 

nak? Már unta. A nap folyamán legalább ötször elmesélte. De azért vala
hogy kikívánkozott belőle.

— A villamos m ia tt. . .  — moindia és elkezdte szemezni az esetet.
Az asszony csak hümmögött.
—- Az a z . . .  — és kis gondolkodás után mellépöcintette: — ha inár 

nem kellene villamos . . .
Valamit még beszélt, de ezt Fazekas már nem hallotta. Az asszony 

szavai újra eszébe juttatták a motort. Üjra látta, amint puffog, szalad, 
fémylik. Maga sem tudta, hogyan ejtette ki:

— Nem b a j . . .  majd lesz motorunk.
Az asszony beleragadt az ember szavaiig.
----Bolond vagy te! Lesz, lesz — mindig ezt mondod. Lesz ez, meg1 les*

az. Csakhogy ahhoz ember kell. Nem olyan tedd-ide, tedd-oda. Mert be
szélni könnyű. De megszerezni — az más. Te meg mindig megállaz a 
beszédnél. Kibeszéled magad, aztán úgy érzed, jóllaktál. . .  Látod, a Nagy 
Gézát? Az nem beszél ilyen sokat. De m ár van biciklije. Neki is meg a 
feleségének is. Mit gondolsz, miért? Talán, mert régebben dolgozik? 
Hiszen az ember náladnál legalább hat évvel fiatalabb. . .  meg még gye
rekük is vian . . .  Nekünk meg az s in c s ... Csakhogy az az ember nem
csak beszél. . .  a Gumigyárban kint van a képe . . .  a Nagyné a múltkor 
meg is mutatta . . .  újító . . .  De te .

Hirtelen kipetoderült a konyha ajtaján. Kicsalta az égő rántás szag.
Fazekas Sándor egyedül maradt a szobában. Leült, aztán -felállt. 

Újra leült, újra felállt, Rágyújtott egy cigarettára. El akarta oltani, aztán 
mégis továbbszívta. 'Egész benseje mooorgott. Mint amikor valami testet, 
lelket remeg te tő villámláskor hirtelen világosság gyúl a tájra, úgy fedezte 
fel, hogy az asszony máskép áll vele szemben, mint ahogy elképzelte. 
Hogy elégedetlen vele. Talán még egy kicsit le is nézi.

Amint ez átszaladt rajta, méregbe gumit. Hát mit képzel? Azt hiszi, 
báróhoz ment feleségül? Csak követel... meg példálódzik, hogy így meg 
úgy. Nagyék . . .

De hiszen Nagyék sem éppen bárók. . .  olyan szakmunkás Géza is, 
mint ö . . .

Hát akkor?
Hát akkor hol a hiha? Talán az, hogy elkényesztetbe az asszonyt? 

Vagy talán az, hogy Teréz már egy éve betegeskedik? De hiszen a Na- 
gyéknál sem dolgozik az asszony, amióta megvan a gyerek.

Erezte, hogy ezen az úton nem találja meg azt, amit keres, de még
sem mert más útra lépni, Mert akkor kiderül, hogy mindenért egyedül ö 
felelős. Hogy miért? Azért, mert megelégedett saját magával, mert azt 
mondta: eddig eljutottam, most jobb lesz megpihenni.



De nem, erre nem alkart gondolni. Fáradtnak, megviseltnek érezte 
magát. Nem merte megkérdezni mii ennek az oka. Ha ezt megteszi, újra 
csak. oda lyukad ki, ahonnan elindult. Igyekezett vidám arcot vágni, de 
ez sehogysem sikerült.

Az asszony köziben végzett a konyhai munkával és visszajött a szo
bába. Már az ajtóból rákezdte:

— Na — mondta, és leoldotta kötényét.
— Mit nazol? — Az ember felcsuklott. Mit akar ez az asszony? 

Utolsót próbálkozva elkezdte: — Te már a tréfát is komolyan veszed?
— Tréfáát?
Az asszony úgy megnyujtotta az utolsó szótagot, mintha rétest

gyúrna.
— Tréfáát? — kérdezte még egyszer. — Hát tréfának vetted?
— Nem úgy gondoltam . . .
De Teréz mintha meg se hallotta volna.
— Hát látod, ez az: inem mersz a tükörbe nézni. Ha megkérdik tő

led, hogy akarsz továbbjutni, (ilyeneket mondasz: ma pártnapra megyek. 
Holnap? Értekezletem lesz. Holnapután? Szeminárium. Hol ide mész, hol 
oda szaladsz. Beszélsz, beszélsz, beszélsz, „Előadsz“. Arról szónokolsz, 
hogy elöl kell járni a termelésben. Hát te hol jársz elől? A beszédben. 
Délután hazajössz és ágynak esel. . .  Jaj, mondod, fáradt vagyok. Jó lesz 
aludni. Hát látod, ez az! Alszol és álmodsz. Két életet élsz. Az egyiket 
mondod, a másikat végzed. . .  Na, d e . . .

Lemondóan legyintett, Látszott rajta, hogy már megelégelte. Kiadta, 
ami hosszú időn át felgyűlt benne. Az ember tudta, hogy nem szabadna 
így felizgatnia. Hogy már így is túl sok dolgot vállalt magára az 
MNDSZ-nél. De valami ismeretlen érzés megbabonázta. Úgy érezte, meg
könnyebbül, felszabadul az asszony szavaitól.

— Folytasd csak. . .  — mondta csendesen.
De Teréz nem állt kötélnek. Egy pillanatig ráemelte szemét, aztán 

öinmegtagadóan mondta:
— Nem ér ez sem m it. . ,  vagy érzed, vagy nem. Ha érzed, akkor jó, 

ha nem, akkor meg kár a beszédért. . .
Fazekas Sándor erre semmit sem tudott válaszolni. Fogta a „Szabad 

Nép“-et és szétbontotta. Azért is, hogy olvasson, meg azért is, hogy elbúj
jon a felesége elől.

*
E naptól kezdve mintha nehéz súlyokat raktak volna a vállára. Na

pokig csöndesen dolgozott, alig-alig beszélt, esténként dolgavégeztével 
könyveket lapozott, majd hosszasan maga elé dermedt. Az asszony látta, 
milyen nehezen küzd magával, de nem szólt semmit, Ha az ember hall
gat, hát hallgasson, biztosan töri valamin a fejét.

Fazekas Sándor kezdte otthon rosszul érezni magát. Miint hazug 
ember, akit rajtakapnak. Soha ilyesmi még nem fordult vele elő. Talán 
félek az asszonytól, kérdezte magától. Igen, félt tőle. Nem ától félt, hogy 
az asszony kiabálni fog, hanem attól, hogy lesüllyed szemébetu. Húszévi 
házasélet után.

Egy idő óta későbben járt haza. Esténként az újítókörben* ténfergetí, 
olvasgatott, tanult, és főleg — beszélt. Miért? Talán menekült? Ki elől 
akart elbújni? Teréz elől? Vagy maga elől? Ha megkérdezték volna, nem
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tudóit volna felelni, Csak azt érezte, valamit tennie kell. valami olyat, 
ami helyreállítja és megtisztítja.

Egyik este, az újítóköriben beleütközött Sömjén elvtársba.
— No, mi az, maga is feljár ide, Fazekas elvíárs? — kérdezte tőle 

nevetős hangon a párttitkár.
— F e l. . .  — mondotta és még mondani szeretett volna valamit. De 

a párttitkár elétoevágott.
— Mit csinál itt? — kérdezte. — Tanul?

. :— E , . .  gén . . .  azazhogy . . .
— Azazhogy?
■— Töröm a fejem.
Es már egymás mellett ültek.
— Min töri a fejét?
— Hiszen éppen ez az . . .  újítani szeretnék . . . csakhogy nem tudom 

min . . .
— Igen, igen — bólogatott Sömjén.
Aztán komollyá vált arccal mondta:
— Azt hiszem, rossz úton indult el, Fazekas elvlárs.
-— Rossz úton? — Kissé megsértődött. — [Miért?
—- Mert az újításnak is megvan a maga stratégiája. Az ember nem 

újít íhübelebalázs módra. Ott újít, ahol arra a legnagyobb szükség van.
— Hát ami azt illeti. . .  — De itt elakadt.
Sömjén pedig tovább folytatta.
— Azt mondtam, az ember ott újítson, ahol a legnagyobb szükség 

van rá. Meg persze ott, ahol dolgozik. Mert hogy lehetne kívánni, hogy 
mondjuk egy magöntő a szivattyúkon javítson, nem igaz? Mindenki a 
maga területén. Magának, Fazekas elvtárs, a kazánműhelyben. A fejpad- 
nál. így van?

— Persze —• mondta —, de hát hogy lehet azon a gépen újítafni? 
Olyan ócska az, hogy újításnak számít az is, hogy nem hull darabokra...

A párttitkár élesen szemébe nézett.
— Mondja, Fazekas elvtárs — kérdezte azzal a nagyon lassúra fogott 

beszéddel, amivel haragját leplezte —•, mondja, Fazekas elvtárs, látta 
maga az „Egy igaz ember“ című filmet?

— E-ígen . . . .
Nem tudta mire akar a párttitkár kilyukadni.
— És ugye kitűnő embernek találta Mareszjev főhadnagyot?
— A nnak ... persze, hogy annak.
— Hát mit gondol: ki a különb ember, ő, vagy mondjuk Oszipo- 

vics?
Fazekas elmosolyodott. Sehogyse ment a fejébe, hogyan lehet Oszi- 

povicsot Mareszjevvel összehasonlítani.
— Miért kérdezi ezt, Sömjén elvtársi
— Miért? Majd meglátja . . .  M ert. . .  mert mit gondol, kikkel lenme 

könnyebb felépíteni a szocializmust: az ilyen emberekkel, vagy az Őszi- 
povicsokkal?

— Miért kérdez ilyet, Sömjén elvtárs? . . .
A párttitkár arca valósággal kígyóit;
— Na látja — emelte fel hangját —, mert maga azt mondja: adja

tok nekem olyan embereket, mint Mareszjev és olyan gépeket, mint aimi-
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ly erbeten a Szo v je tú n ióban dolgoznak és akkor majd megmutatom nek
tek, milyen ügyes vagyok. Csakhogy, Fazekas elvtárs, azon kell dolgozni, 
ami van. De maga azt mondja erre: ezt nem leheti Hát nem ugyanezt 
jelenti ez, mintha azt mondaná: adjatok nekünk Mareszjeveket, akkor 
majd felépítjük a szocializmust? Hát iniem látja? Nekünk magunknak kell 
Mareszjevekké válnunk. És persze ugyanez vonatkozik a gépekre is.

fazekasnak majd elállt a lélekzete. Igaza, igaza van a párl'titkánnak, 
de azért. . .  Nem bírta szó nélkül.

— Hát igaz, ig a z ,..  Csakhogy a példa azért mégsem teljesen j ó . . .  
Mert ami az embert illeti, már tudom, kihez kell igazodnom. De mihez 
igazítsam a gépemet? Itt nincs példa . ..

— Nincs? Hát iha még n lines, a jövő héten lesz .. .
— Mit mond, Somján elvtárs?
— Azt, hogy a jövő héten kapunk egy szovjet fejpadot.
— Hát akkor . . .  — nyögte ki — hát akkor, . .
Tovább nem jutott. Hirtelen felállt. Még köszönni is elfelejtett. Meg

n y ito tta  lépteit. Levegőre volt szüksége.
*

E naptól kezdve rendszeresein) járt a párttitkár nyakára. Mikor érke
zik meg? Mikor próbálják ki? Na, hála istennek, már túl van a vámon. 
Szóval holnap az átvevők elé kerül. Ugye megengedi, Somján elvtárs, hogy 
ő is ott legyen, mikor átveszik. Nagyszerű, köszöni.

Éjtszaka alig hunyta le 6zemét. Milyen lehet az a gép? Tulajdonkép
pen . . .  de semmire sem jutott. Ha el tudná képzelni. . .  Korán kelt, 
még zárva volt a pártiroda, mikor felérkezett. Rágyújtott, nekitámasz
kodott a falnak és várt. Próbált gondolkozni, de nem sikerült: olyan 
üresnek érezte a fejét, könnyűnek és üresnek, mint egy luiftballon. Újabb 
cigarettát sodort, nagyokat szippantott, jobbra-balra nézett, pedig tudta, 
hogy a titkár csak baloldalról érkezhet.

Végre feltűnt Sömjén. ő  elébe lépett, A titkár rávillantotta fogait.
— Talán csak nem türelmetlen? — viccelődött.
De Fazekas komolyra vette.
— Minden percért kár,
— Hát ez igaz. De hiszen ma még úgy sem láthatja, hogyain dolgo

zik. Az alapozás csak egy héten belül készül el. Addig pedig . ..
■— De azért látni szeretném . . .  talán így is . . .
— Hát jó. Ha értesítenek a próbáról, leüzenek.
A délelőtt nagyon lassan telt. Csak most látta, milyen csigatempó

ban dolgozik az ócska gép. A fémforgácsok kimért tánelépés'bein tekereg
tek, vonaglottak, váltak le a kerékről. Ha hosszabb ideig nézte, harag 
fogta el. Mint egy vénasszony, ügy totyog, dünnyögte és egyre jobban 
kívánja, hogy gépét sietős lépésekre nógassa. Hirtelen eszébe jutott va
lamid Ha sikerül! Mi lesz, ha sikerül? Odalép felesége elé és azt motodja: 
na látod, csak zsörtölődtél, de én megmutattam. . .  Mert, ha sikerülne, 
akkor. . .  mi lenne akkor? Akkor újra embernek érezné magát. Újra 
azon a hangon tudna beszélni az asszonnyal, mint húsz évvel ezelőtt. 
Talán . . .  talán még meg is fiatalodna . . .

Nevén szólították. Riadtan felnézett.
— Sömjén elvtárs hívatja —• sürgette egy ismeretlen fiatal fiú.
— Megyek már, megyek.
Leállította a gépet és kiszaladt a műhelyből.
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Az új gép úgy állt az átvevők előtt, mintha büszkén az izmait mu
togatná. Még a nap sugarai is vidáman figyelték. Oszkó mérnök az egyik 
hajtókart babrálta. Aztán közelebb hajolt.

—- Na. mit szól hozzá? — kérdezte Sugár vezérigazgató elvtárs.
— Még nem tudom. Jól fest. Úgy látszik, szolid.
-— Szolid? Hogy érti?
— Ügy, hogy munkabíró. Csak nem tudom, hogy boldogulunk majd 

a késekkel.
— Hogy, hogy?
Oszkó hátrafordult, mielőtt válaszolt volna. Megzavarta az ajtó nyi

korgása.
— Na. előbb hadd nézze meg Fazekas elvtárs is — mondta.
Fazekas zavartan közeledett. Nézte, figyelte a gépet és nem tudott

szóhoz jutni.
— Mit szól hozzá? — kérdezte Somján.
— Nem értem — dadogta.
— Hogy, hogy nem érti?
— Nem hasonlít az enyémhez.
Hirtelen az az érzése támadt, be akarják csapni, nem az új fékpad

hoz hozták. Közelebb bújt a géphez. Kezével végigsimította, aztán a kések 
felé fordult.

— Ezen négy kés van — mondta aztán.
— Persze, négy.
— De mire kell négy kés?
Oszkó zavarba jött. Éppen ezt nem tudta ő sem.
— H á t. . .  — mondotta —, el kell olvasni a használati utasítást.
— így nem tud rájötnni?
— Nem. Mert a négy kést különböző munkálatokra lehet használni. 

Lehet például. ..
És hosszú magyarázatba kezdett, amiből alig értettek valamit.
— Na jó — vágta el Sömjén. — El kell olvasná a prospektust. Addig 

is lealapozhatjuk.
Indulni készültek. De Fazekas még mindig ott topogott a gép körül. 

Most már látta: fejpad ez. Csakhogy míg az övé láncos, addig ezen nincs 
lánc. A befogó szerkezete is másmilyen. A padja, az hasonló. A belseje 
is biztos másfajta, de azt borítólap fedi. De miért van négy szupportja 
és négy kése? Ez mem ment a fejébe. Megnézte a motort. Negyvenöt ló
erős. Harminccal több, mint az övé. Ez meglepte. De nem ez foglalkoz
tatta a legjobban. Hogy dolgozik a négy kés? — állandóan csak ez járt 
a  fejében. Az egyik befelé görbül, a másik kifelé, a harm adik. . .  Nem 
értette.

Nehezen lépett el a géptől. Belefeledkezett gondolataiba. Az udvaron 
majd nekiment a mozgó darunak.

*

Másnap vasárnap, verőtfényes tiszta vasárnap volt. Reggel későn 
ébredt, gyorsan kiugrott az ágyból, megmosakodott, aztán lehevert a 
divánra. Hirtelen újra eszébe jutott a négy kés. De hiába spekulált, nem 
jutott eredményre. Gondolatai egyre jobban összegubancolódlak, szinte 
gúzsba kötötték. Gyors elhatározással felállt és a szekrényhez ment. Már 
több mint egy hete kikölcsönözte „Az acélt megedzik“-et, de még alig
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jutott a negyedrészéig. Most elhatározta, 'hogy kiolvassa. Legalább eltereli 
gondolatait.

De ember tervez, asszony végez. Ebéd után Teréz kijelentette, hogy 
moziba akar menni. Már olyan rég mem voltak sehol és ő szeretné meg
nézni a „Szibériai rapszódiá“-t. Ha most elmulasztják, nem lehet tudni, 
mikor láthatják. Márpedig ő többektől ha.lotta, hogy nagyon szép. A 
Nagy Gézáék a múlt héten látták é6 mesélték, hogy . . .

Fazekas nem mert ellenvetést tenni. Bosszantotta ugyan, hogy az 
asszony mindig Nagy Gézáékkal példálódzik. Hogy Nagy Gézáék így, meg 
úgy. . .  Hogy biciklijük van, hogy .ezt a filmet látták, hogy ezt hallot
ták . . .  Mert hiszen az egész rigy tűnik, mintha Nagy Géza különb volna, 
mint ő. Pedig. . .  Ez újra eszébe juttatta a négy kést, azt, hogy ő min- 
dénáron újítani akar, hogy ő majd megmutatja!

De mikor az asszony a moziról beszélt, nem szólt egy szót sem. 
Most mép korai lenne, gondolta, és ahelyett, hogy terveit kipakolta 
volna, azt válaszolta, jól van, menjenek.

Az ütőin, azonban nem állta meg, hogy ki ne bökje:
— Üj fejpad érkezett. .  .
— Igen? — kérdezte érdektelenül az asszony és arról kezdett be

szélni. hogy ő a színes filmet jobban szereti, mint a fekete-fehéret.
Fazekas csak bólogatott és mikor Teréz elhallgatott egy percre, 

újra közbevetette:
— Alig hittem, hogy ugyanolyan, mint az enyém . . .  Tudod, négy 

kése van . . .
Erre az asszony is meglepődött.
— Négy? — kérdezte és megállt.
—• Igen.
Egy ideig csendben mentek egymás mellett. Az asszony fürkészőn 

fcl-felp-llaníott urára, elmosolyodott egy ici-picit, de nem szólt semmit. 
Az ember sem merte megtörni a csöndet. Ha beszélni kezdene, úgy tűn
nék, mintha . . .

kukább hallgatott.
A moziban Teréz halkakat sóhajtott. Jaj de szép, jaj de gyönyörű 

—1 suttogta és belékarolt. Az ember ezt jólesőn tudomásul vette, de aztán 
újra magába süllyedt. Az első képeket még élvezettel nézte, de aztán ú,ra 
elvesztette magát. A négy kés ismét megjelent és ott táncolt előtte. Alig 
látott valamit a filmből és mikor hazafelé mentek, csak csöndesen bólo
gatott az asszony beszédjére.

Mikor leültek a vacsorához, betoppantak Nagy Gézák. — Csak át
szaladtunk — csicseregte a fiatalasszony —, már olyan régen nem lát
tuk magukat. A férfi, magas, jóvágású barna ember vette át a szót.

— Hallottuk, sok dolga ven. Fazekas elvtárs .. .
— Igen — hümmögte Fazekas és szeretett volna elmen külni.
— Talán csak nem valami újítás? — kérdezte vidáman Nagyné.
Most aztán ki kellett volna rukkolnia. Mit mond join.? Ha azt mondja

nem és mégis újítás lesz belőle, ráfogják, hogy nem őszinte. Ha meg azt 
mondja igen, és nem sikerül akkor. . . M ndez egy pillanat alatt futott 
át rajta. Anélkül, hogy ellenőrizte volna, mit is mond, kiejtette:

— Valami afféle . . .
Nagy Géza lecsapott.
— Mert én is valami hasonlóban sántikálok. . .  Tudja, nekem már
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egyszer sikerült, és aki egyszer belekóstolt, annak megjön, az étvágya.
— Ha már az étvágynál tartunk — szólalt meg Teréz —, egyenek 

ebből a buktából. No, kóstolják meg — és nyújtotta a tálat.
Nagyék vettek belőle és dícsérini kezdték.
— Hagyják már abba — nevetett jóleső érzéssel Fazekasné —, a 

maguké sokkal jobb volt. Beszéljünk inkább másról.
És elmondta, hogy ma délután moziban voltak, a „Szibériai rapszó- 

diá“-t látták. A férfiak közben rágyújtottak és leültek a sarokba.
— Mit gondol, mikorára készül el? — kérdezte Nagy.
— Mivel?
— Hát az újítási javaslattal.
— Én? . . .  Ja igen .. . Körülbelül . . . két-három hét múlva.
— Pompás — harsogta Nagy —, én is akkorára tervezem.
Egy ideig még csendesen mosolygott, aztán egyszerre nevetni kez

dett.
— Tudja, Fazekas elvtárs, mi már el is határoztuk Erzsivel, hogy 

kérünk egy rádiót. A múltkor olyan rádiókat osztogattak nálunk, hogy 
csak . . .  — és csettintett.

Erre aztán Nagyné is bekapcsolódott,
— Én már kinéztem magamnak . . .  Oriont akarok.
Fazekas Sándor érezte, felforr a vére. Mit dicsekszenek ezek? Mii 

beszélnek össze-vissza? Ha rádiót akarnak, hát akarjanak. Tartsák meg 
maguknak. Nem kell ebhez egy egész előadás. De egyszerre ifelberze:;- 
kedett benne valami ellenszegülés féle.

— Maguknak Orion kell? — kérdezte tettetett könnyedséggel. — Ér
dekes! Mi is arra gondoltuink. . .  — Egyszeribe levetkőzte kétségeit. 
Megeredt a nyelve. —- Igaz ugyan — folytatta —, (hogy az asszony mo
torról beszél, de aztán ő is rájött, hogy azzal még várhatunk. Most úgyis 
tél jön . . .

Teréz értetlenül nézte. Mi történt ezzel az emberrel? Nem mert han
gos szóval közbevágni. Különben is Nagy Géza már átvette a szót.

— Hát majd meglátjuk ki élnekelteti előbb a rádióját — kacagta.
— Meg, persze, hogy m eg. . .

*
Amint Nagy ék elmentek, Teréz rátámadt.
— Hát téged meg mi lelt? — kérdezte. — Teljesen megzavarodtál? 

Eddig csak hallgattalak . . . sokat beszéltél, de legalább nem járattad le 
magad. De most már úgylátszik, nagyzolni is kezdel. ..

Folytatta volna tovább is, ha fel nem néz az ember nyugodtan mo
solygó arcába. Mert ahogy meglátta, nem tudta, hogy mondja tovább. De 
erre nem is volt szükség. Fazekas incselkedve megszólalt:

— Na, és ha mégis meglesz?
— M eg... lesz? — dadogta az asszony és kipirult az arca.
— Csak kérdeztem, nem mondtam. Azt kérdeztem, mi lesz, ha meg

csinálom?
Az asszonyt harag fogta el.
— Viccelsz, vagy komolyan beszélsz? — fakadt ki.
Most már állni kellett a sarat.
— Komolyan, persze, hogy komolyan.
— És akkor . . .  — akkor vennénk?. . .
— Rádiót.
— És a motor?
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De ekkor már mindketten, nevettek.
— A motor? — kacagta — arra majd később kerül sor.

*
Másnap már sajnálta, 'hogy ilyen könnyelműen beszélt. A gépnél az 

alapozást alighogy megkezdték. A fejpad ott állt az egyik sarokban, hiába 
szaladt oda ebédidőben, úgy meredt rá, mintha sohasem akarná titkát 
elárulni.

Visszament a láncos fejpadhoz és egész nap kedvetlenül dolgozott. 
Magában mindenkit szidott. A mérnököt, aki még mindig a prospektu
son ül, az alapozókat, akik ilyen lassan vánszorognak, az asszonyt, hogy 
milyen követelődző, Nagy Gézáékat, mert le fogják pipálná és magát, 
mert többet beszélt, mint ameninyit szabad lett volna.

Délután korán hazament, Teréznek azt mondta, fáj a feje és lefe
küdt, De az alvás nem hozott megnyugvást. Álmában megjelent a négy 
szupport, a négy késsel, az új gép teljes pompájában. Aztán látta a sa
játját, amint ott áll viharverten, öregen és úgy érezte, neki kell ezért 
szégyelnie magát.

Felébredt. Ha négy kés van, akkor több dolgozik egyszerre. Talán 
mind a négy. Vagy ha nem négy .. .

Gondolatai gyorsan karolták át egymást.
Ezért van nagyobb motorja az új fejpadnak, remegett meg benne. 

De ha nagyobb is a motorja, az nem jelent sem m it. . .  az ő gépe is el
bírná, ha mondjuk két kés dolgozna... Ez az! Az egyik a belső, a másik 
a külső rámát esztergálná. Ez esetben pedig. . .

Kiugrott az ágyból. Teréz kinyitotta szemét, felé fordult, talán kér
dezni is akart valamit, de amikor látta, hogy nem ég a villany, újra 
álomba merült, ő  gyors, óvatos mozdulatokkal öltözködni kezdett. Még 
csak Va5 volt. De már nem bírta tovább. Ki kellett mennie a gyárba, 
látnia kellett a szovjet fejpadot, látnia és legalább kézzel meghajtania.. 
Csoda, hogy ez eddig még nem jutott eszébe . ..

A villamoson idegességében elolvasta az összes 'hirdetéseket. A ka
puban elfelejtett köszönni Dékány bácsinak, a portásnak. Ügy toppant 
be a mozdonyműhelybe, ahol a gép állt, mint'ha attól félne, időközben 
lába kél. Mikor látta, hogy ott áll a helyén, egy pillanatra megnyugodott. 
Aztán újabb, még az eddiginél is nagyobb izgalom lepte el. Odalépett a 
géphez és lassan forgatni kezdte a hajtókart. A gép egyenletesen meg
indult. Két kés befelé egymásutáln, és két kés kifelé. Símán mozogtak, 
lejárták a kört, utána megálltak.

Fazekas most már mindent értett. Szóval vain két durva és két síma 
kés. Kettő a külső peremet, kettő a belső peremet dolgozza meg. Hihetet
len, hogy ezt nem fedezte fel ham arább. . . De hiszen Oszkó sem látta 
m eg.. .

Most már valósággal rohant. A saját gépéhez. Itt hirtelen 
megtorpant. Hogy tud majd még egy szupportot és még egy kést fel
szerelni?

Rágyújtott és ráncba vonta homlokát.
*

Egész héten olyan volt, hogy rá se lehetett ismerni. Minden este- 
korán hazament, papírt, ceruzát kotort elő és rajzolt. Egyik papírt a má
sik után nyűtte el. Ha szóltak hozzá, nem hallotta. A vacsorát akkor
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ette meg, mikor már rég kihűlt. De az asszony nein veszekedett vele. 
Mikor látta, mibe fogott, csendesebbre fogta lépteit, szinte lábú jjihegyen 
járt. Néha-néha ránézett, simogató, meleg pillantással, de nem szólt 
semmit. Csak egyszer mondta: — kihűl a vacsorád, — de akkor is meg
bánta.

Reggelenként Fazekas egy órával hamarabb kelt. A gyárba hatra 
érkezett hét óra helyett. Már megvolt az engedélye, hogy a szerszám
javítóba bejárjon. Fúrt, faragott, esztergált, csavarokat pászított össze, 
méregette az elkészült alkatrészeket.

Lassanként kezdett már minden összeállni. A szupport már majd
nem elkészült, most már csak a felszerelése maradt hátra. Meg a kés. És 
mikor idáig jutott, újabb aggodalom fogta el, Milyen kést szerkesszen, 
olyat, amelyik nagyoljon, a durva munkát végezze, vagy olyat, amelyik 
simít? De ezen is túljutott. Ott találta meg a segítséget, ahol az ötletet 
kapta. A szovjet gépnél.

Végre minden együtt állt. Mikor reggel felszerelte az új kést és be
helyezte a próbakereket, úgy érezte, olyan gyorsan ver a szíve, hogy 
majd szétveti. Mert most sok mindennek el kellett dőlnie. Annak, hogy 
beválik-e az új szerkezet. Annak, hogy mit ér a munkája. És még vala
minek, ami mindennél több volt: mit fog szólni Teréz. Hogy azt mond- 
ja-e: na látod, így szeretlek. Ilyen az igaz ember: amit mond, azt meg is 
teszi. És mit fog szólni Somján elvtárs? Mert ha sikerülni fog, akkor 
elébe áll és azt mondja neki: nálunk is nőnek már Mareszjevek, nálunk 
i s . . .

De ha nem sikerül?
Homlokát kiverte a verejték. Bár még hűvös volt, úgy érezte, mintha 

a Martinok mellett állna. Keze valahogy hamisan akart járni. Nagy erő
feszítésébe került, hogy engedelmessé tegye, hogy megállítsa remegését.

A kerék nagynehezen jól elfeküdt. Még egyszer végignézte, nem ron
tott-e el valamit, majd kiszedte zsebóráját. Pont fél hét volt. Elindította a 
gépet.

Szemével rátapadt a kerékre és a késekre. Megindul-e a gép? Bír
ja-e a motor? Mi lesz a késekkel? Nem törnek el? Milyen lesz a forgási 
sebesség? Sokkal lassabban pereg majd a kerék?

Egyelőre úgy látszott, minden rendben megy. A kések egyenletesen 
hasították a forgácsot, a szokottnál valamivel lassabban induló gép meg
tartotta kezdeti sebességét. A kések nem tüzesédtek át jobban, mint más
kor, a szappanos víz szépen, egyenletesen hűtötte őket.

Fazekas Sándor úgy érezte, hatalmas malomkő esik le szívéről. 
Hangosat, nagyon hangosat szeretett volna kurjantani. Igaz, még nem 
volt biztos a siker, de útja feléig már elért. És ha semmi sem jön közbe: 
biztos az eredmény. Mert hiszen, ha valamivel lassabban is szalad a 
gép, a két kés megteszi a magáét.

Örömében azt sem tudta, mit tegyen. Daloljon, énekeljen, fütyül
jön, vagy táncoljon? Csak azt érezte: le kell vezetnie felcsigázottságát, le 
kell hűtenie izzó idegeit.

Hangosan elkiáltotta magát:
— Varga elvtárs, jöjjön már ide.
A műhelytitkár mellé lépett.
— Na mi az?
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— Megy! Megy! — rikkantotta el magát Fazekas és legszívesebben 
sírni szeretett volna.

*

Mielőtt hazament volna, virágot vett az asszonynak. — Csak szép 
legyen — mondta szórakozottan az elárusítólánynak. A villamoson olyan 
idegesen szorongatta a virágot, mintha leánykérőbe indulna. Valósággal 
megfiatalodott. Szeme nevetett, szája felett eltűnt a ránc, arca kikerekiilt. 
Mikor az ajtó csengőjét megnyomta, újra átérezte mindazt, amit a gép 
mellett átélt. Az utolsó perceket, amikor már ott állt mellette Sömjén 
elvtárs, Sugár elvtárs, Szilágyi, az ÜB elnöke, Varga bácsi é s . . .  és az 
egész műhely. Mikor a gép az utolsókat hasította a kerékről, ő jelentő
ségteljesen az órájára nézett és kimondta: négy óra húsz perc.

Mindenki tudta miről van szó. Hogy az ócska fejpad megifjodott, 
hogy az eddigi munkát majd a fele idő alatt végezte el. És miikor a ke
rék lekerült a gépről, a többiek tapsolni kezdtek, ő  annyira meghatódott, 
hogy nem tudott egy szót sem kinyögni. Hol erre, hol arra nézett. Aztán 
odalépett Sömjén elvtárshoz és — hogy ez honnan jött, maga sem tudta 
-— odalépett és átölelte.

Most itt az ajtó előtt, mindez újra átremegett rajta. Hirtelen az is 
eszébe jutott, hogy amikor az emberek abbahagyák a tapsolást, ő szere
tett volna valami nagyot, valami nagyon jelentősét mondani, de semmi 
sem jutott eszébe. Ekkor Sömjén elvtárs ütemesre fogta a tapsot és szó
tagolva, szinte énekelve dübörögte: él-jen Rá-ko-si! Él-jen a Párti

ő  úgy érezte, hogy a körülötte lévők azt mondják ki, amit ő szere
tett volna, ami a szívén fekszik, de nem jött a szájára. Azt a nagyot, azt a 
jelentősei. Mert ez az ütemes taps most azt jelezte: szeretünk téged, bí
zunk benned, tudjuk, hogy a Párt segíségével különb ember lettél. Hogy 
elindultál és tovább mész. Itt állunk melletted. Ha bajba kerülsz, segí
tünk neked. Mert mi nagy család vagyunk, amely összetart és egyre gaz
dagabb lesz.

A szobából most léptek- zaja hallatszott ki. Fazekas egyszerre min
dent elfelejtett. Újra feszélyezettnek, gyerekesnek érezte magát. Mert 
hiszen .. .

— Megjöttél? — hallotta Teréz hangját. — Na mi az? Gyere már 
beljebb . . .

Ekkor vette észre a virágcsokrot.
— Mit hoztál?
Fazekas csöndesen állt. Ügyetlenül, szinte gyámoltalanul. Nagy nehe

zen csúszott ki belőle:
— Virágot. . .  virágot hoztam neked.
Az asszoiny szemében rég nem látott öröm csillant. Megfogta a fértfi 

kezét, úgy húzta befelé.
— Megvan? — kérdezte és kezét ösztönösen erősebben megszorí

totta.
— Meg — felelte a férfi és mosolygott.
Egy ideig mindketten hallgattak. Aztán az asszony szólalt meg:
— Hát akkor leszaladok. Még nyitva lesz. Ünnepi vacsorát illik 

főzni.
Gera György
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SZÁMADÁS

H uszonhárom  év van mögöttem 
s ebből tizennyolc foltozott, 
m int a nadrágom , mit kinőttem , 
m iért az Apám dolgozott. 
Tizennyolc évig m agam  voltam 
s az u tca volt csak a hazám . 
Tizennyolc évig nem  csókoltam  
meg a redőket Anyám  hom lokán.

Szám íze m ind keserű  volt, 
a k á r a törvén}7, mely húsig 
hasított, vert, ciháit, sodort 
miniket m ájustól m ájusig. 
Tizennyolc évig farkasszem et 
néztem  m inddel, ki jó llakott 
kínunkból, k i belőlünk evett 
k a ján u l zsíros falatot..

Tizennyolc évig féltek tőlem,
— ruhám  szem ükben lep ra  volt. 
Tizennyolc évig m agam  nőttem, 
segítőkéz rám  nem hajolt.
Szürke börtön volt az iskola,
— m ert fá jt a bo t és az ütés. 
Tudom , irk ára  sem telt soha
s  vád volt szánkból a gügyögés.

Tizennyolc évig mindig fáztam,
— fagyosan lehelt a világ. 
T izennyolc évig gyermekvágyam  
sírt a boltok rácsain át.
Csak néztem  a sok kirakatot, 
m int sok szegény, a já rd aszé lrő l. 
titkon szám lálva a napot 
s arcom  Keletre emeltem föl.

H uszonhárom  év van mögöttem, 
s öt éve van szabad hazám.
Öt éve m ár, hogy letöröltem  
a ráncot Anyám homlokán, 
ö t  éve, hogy em ber vagyok, 
becsületet adott a Párt, 
s együtt lépünk m ai magyarok 
megvédeni e szép hazát.



Ö t éve, szánkban a falat 
nem  sós kínunktól s nem kevés.
Öt éve, ihogy szívünkön nyugszanak 
a gyárak, a föld s a vetés, 
ö t  éve élünk csak igazán, 
m u tatja  ezt a gyárakon, 
szövetkezetben és tanyán 
a term elési grafikon.

ö t  év küzdelm e ért gyümölcs, 
benne van táguló jövőnk 
s e harcos jelen, mély szüli 
duzzadó, feszítő erőnk!
Öt év gyümölcse vagy Te is, Te 
fegyverünk, Népköztársaság!
Te közös ügyünk, szem ünk fénye, 
most tettem  esküt én  is Rád!

ö t  év harcában  nézem m agam , 
m int tükörben mosdás után.
Milyen csökevény m aradt ra jtam ?
Mit tettem  jól s m i volt hibám ?
Javítom  magam, m int a gépem, 
min esztergáltam  a csavart, 
hogy jó legyen a term elésem ; 
tudjak történelm et, m agyart!

T udjak  mindent, mi kell a népnek!
Verset is írok, de fegyvernek 
kem ény ifjaknak  s erős vénnek: 
döntsük sorát az el'lenségnek!
Az acsargó, a lom ha tőke-dög 
testén átgázol az atom  . . .  
dolgos, vidám béke fölött 
áll ő rt a Szovjet-hatalom.

Lődi Ferenc
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NÉHÁNY VERSKÖTETRŐL

A felszabadulás után líránk fejezte ki elsőnek a dolgozó nép élmé
nyeit. A földosztás, az újjáépítés, a munkaverseny jóidéig csak költésze
tünket ihlette. A prózában a frontáttörés csak később, szinte napjainkban 
következett be. Költőink gyorsabban, hamarabb szólaltak meg, mint próza- 
íróink, jobban ki tudták fejezni a valóságot.

„A szabadság énekei“ című kötet (Franklin-kiadás) költők verseit 
tartalmazza a felszabadult országról. Ez az antológia igen tanúlságos. 
Megmutatja, hogyan nyomultak be líránkba a való világ új képei és jelen
ségei. Kuczka Péter egyik verse azt ünnepli, hogy ezentúl több lesz a 
cukrunk. Hegedűs Zoltán a 200. trambuszról ír. Juhász Ferenc a iraktort 
énekli meg, Keszthelyi Zoltánt a vésztői gépállomás ihlette meg. S épígy 
nincs olyan mozzanata a felszabadult ország életének, amely fel ne tűn
nék költőink verseiben.

A hang, bármilyen apró jelenségről írjon is a költő, szárnyalóbb, 
ünnepélyesebb, érezni a szavak mögött, a ritmusban a felszabadult nép 
szívedobbanását. Költőink mindig az egészre tekintenek, ha az egyes jelen
ségekről is írnak. Kuczka Péter például „Több cukor“ című versét így 
fejezi be:

„A kisleányom járt ott az eszeimben 
s szerte az országban a sok gyerek,
Nőnek. Az ételükbe több cukor jut,

Nőnek. Keményebb lesz tőle a csontjuk 
és több lesz a mosoly nyitott szemükben.“

Ez az antológia hiteles képet ad arról is, hogyan gazdagodott líránk 
hangban és formában, mennyire tudták költőink kifejezni a valóságot. Kö
zös vonása csaknem minden fiatal költőnek az, hogy nem riad vissza az 
ünnepélyességtől, a pátosztól, ha ezt a tárgy úgy kívánja. Igen sok új vers 
hangos olvasásban, nyilvános előadásban érvényesül legjobban. Ennek 
értékes formai következménye a prozódiai merevség megszűnése, a sorok 
és a strófák természetes, az élőbeszédet követő lejtése. Az epikai elem is 
természetszerűen erősen benyomult a lírába: költőink nagyszerű esemé
nyeket énekelnek meg, a munka hőseiről írnak verseket s a tárgyi való
ság képei egyikük-másikuk verseit csaknem szétfeszítik.

Sok közöttük a hasonlóság. A tárgykezelésben, a vonalvezetésben, sőt 
a formák megválasztásában is sokszor annyira azonosak, hogy verseik 
nem egyszer nehezen különböztethetők meg egymástól. Költőink arcéle 
most van kialakulóban, de az az érzésünk, hogy magának az lij magyar 
lírának a nyelvét, a hangját a legjobb hagyományok nyomán sikerült 
megteremteniök. Költészetünk éppen ezért most egységesebb képet mutat 
mint a felszabadulás előtt és most már eljött az ideje, hogy mindegyik 
költő a maga módján fejlessze tovább a közösen megteremtett forma 
nyelvet,

Mostanában több verskötet látott napvilágot. Kuczka Péter verses 
könyve: „Az élet szép“ (Révai-kiadás) jelentékeny fejlődésről tesz tanú
ságot. A régebbi kifejezésbeli nyeglések, amelyek Kuczka nem egy ver
sét megzavarták, majdnem teljesen eltűntek. A versek lírai izzása egyre
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nagyobb. Ez a fiatal költő el tud jutni az ódái hevületig s képei mindig 
pontosak és reálisak. Gazdag hangszerelésü költő, a a hetyke vidámságtól, 
az emelkedettségig, a humortól a keménységig minden hangot meg tud 
szólaltatni. A legkisebb jelenség mögött is megragadja a mélyebb valósá
got és személyi élményei magától értetődő természetességgel oldódnak fel 
a közösségi élményben. „A feleségemről“ című versében így ír:

„Beszél, kipirul, csillog a szeme
és magyaráz nekem és agitál,
így és úgy lesz, mert ezt és azt csináljuk
és nem tud ülve maradni, feláll.

Szinte kiáltja, hogy a munkaverseny 
sokkal jobban megy. Gyorsult az ütem.
Csillog a szeme s kipirult az arca 
és ilyenkor még jobban szerebem.“

Lödi Ferenc kötete: „így akarom“ (Franklin-kiadás) olyan fiatal köl
tőt mutat be, aki — Kuczkához hasonlóan — ugyancsak a valóság gazdag 
anyagát önti verseibe. Pátosza erőteljes, de élményeit nem tudja mindig 
egységbe fogni. Versei gyakran szerte robbannak. Epikai hajlama igen 
szépen mutatkozik meg „Szeged“ című nagy költeményében, ebben a ver
ses önéletrajzban, amely egy fiatal munkás életén és egy város képein ál 
az egész ország fejlődését, diadalmas növekedését mutatja meg:

„Mindenhez közel lesz a házad, 
mert villamos robog veled.
Tervünk során hosszabb sínpárak 
metszik át a vén Szegedet, 
metszik át a vén Szegedet.
S mint gombák nőnek ki a gyárak, 
éppen úgy, mint a kombinát, 
hol szovjet gépek muzsikálnak 
a fonóból a szövőbe át.“

Vészi Endre „Boldog grafikon“ (Révai-kiadás) címmel jelentette meg 
új versköteiét. Szemlélődő költő. Verseiben igen gazdag a képek áram
lása s a költő olykor önfeledten adja át magát a hangulatoknak. Formáira 
erősen ügyel, rímei gondosak. Ez a kötet, amely 1936, óta írt válogatott 
verseit tartalmazza, jelentősebb fejlődésről nem tanúskodik. Témaköre 
azonban gazdagabb s az új élmények szépen kitöltik a gondos és csiszolt 
formákat. Neki is legnagyobb élménye az épülő ország, a szocializmust 
építő nép:

„Hol munkás lakik, kivirul a táj 
s házak nőnek, boldog iskolák.
Hatalmunk, munkás-paraszt hatalom 
megszépíti a dolgozók jogát 
A kultúrházban vita zene, zene, dal: 
a művelődés szép virága nyit.
S kíséri jólét, tiszta diadal 
a tervek boldog nemzedékeit.“
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Kónya Lajos „Fényók a Dunán“ (At'henaeum-kiadás) vérbeli lírikus. 
Lírikus abban, hogy minden sora átforrósodik, s a mindennapok legegy
szerűbb élménye is olyan hangszerelésben jelentkezik verseiben, mintha 
először ő látná és ő mondaná ki őket. Versei lebegnek, úgy szárnyalnak, 
oly természetes egyszerűséggel, hogy az olvasó a  költővel együtt éli át az 
új élet lendületét, szépségeit, a jövő biztatását. Legszemélyesebb élmé
nyeit, sőt olykor ötleteit is, beleszövi verseibe, de lírai formáló, ereje ver
senyt tud futni a gazdag élmények áramlásával:

„ . .. Nem öncélú a versek üteme,
Nem szoktam szólni izgató kalandról —
megvan a társadalmi gyökere
bennem mindenneki Végy szárnyadra múzsa —
röpíts a szép magasba engemdt,
hogy látva-lássak s fényjelekre gyulva
ragyogjam át tevékeny népemet!“

Darázs Endre (verskötete: „Fiatalok“ — Hungária-kiadás!) még nem 
tudott eljutni a líraiságnak erre a magasabb fokára. Sok olyasmi van a 
verseiben, amelyet mások már régebben, erőteljesebben elmondtak. De 
érdeklődő, gazdag tekintetű költő, minden jelenséget megragad, igyekszik 
beleélni magát az új életformákba. Egyelőre még inkább témákat énekel 
meg sajátos mondanivalóját csak olykor thallatja. Pedig az őszinteség 
vágya igen erős benne:

„Egy kísértettel kell megviaskodnom,
Azzal, ki voltam eddig, ezelőtt,
Legelső tájam, anyaöl légy, bölcső,
Hogy lidérceit emészthesse el, •
Ki tudja, most az igaz útra lépett,
S jó utat vállal, melyen menni kell.“

S folytathatnék,tovább a verskötetek rövid ismertetését. Nincs költőnk, 
akinek verseit ne aranyozná be a szocializmus építésének élménye, nincs 
költőnk, aki legalább egy-két versében ki ne tudná fejezni az ujjongás- 
nak, a felszabadultságnak az érzetét. Ennek természetesen megvan a ve
szélye is. Egyik-másik lírikusunk túlkönnyedés találja meg a kész kifeje
zéseket, versei mögött nem mindig érezni az élmény hitelességét. Költőink 
egy részében kialakulóban van valami kényelmes magatartás: ajándéknak 
tekintik az országot, gazdagodó életünket s egyikük-másikuk versein bol
dog nyugalom terpeszkedik el. Elég ritka a harcos hang, inkább csak 
egyes alkalmi versekben jelentkezik, sok még a múltba tekintés — aminek 
egyébként számos szép verset köszönhetünk —, a magyar költőnek 
azonban most már előbbre kell tekinteniök, s viharosabb hangon kell 
megzendíteniök a békéért, a szabadságért küzdő népek törekvéseit.

Kelemen János



HARC ÉS ÉNEK

Eső után de szó]) az alkony!
Sugár veri a fá t derékba.
Csillog a világ, szinte hallom , 
hogy n ő  a ifű s a cukorrépa.

E rőre kapott sík határunk , 
hallod e1 kedves hogyan lüktet?
Mienk e táj, m ár nem csak álm unk, 
erős alapja életünknek.

Ki ad o tt téged két kezem be 
ajándékként a szabadsággal?
Kinek köszönjem  énekelve, 
hogy megvívtam  a vén halállal?

Csillagos hősök já rtak  erre, 
nékik köszönöm m ind, am im  van 
s hogy gazdagodjunk, percről-percre 
segítsek a harcainkban.

Hosszú az ú t még m ielőttünk,
Röpítsen fényes, szép szabadság!
De vigyáznunk kell míg verekszünk, 
hogy a lovunkat le ne szúrják.

Vele'm vagy s m ár csak az a vágyam, 
hogy bontakozó jövendőnket 
nyolcszázmillió szemmel lássam 
s érette forrón énekeljek.

F. Nagy László
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ILLÉS BÉLA A REGÉNYÍRÓ

Illés Béla és az irodalmi folytonosság

Az idei könyvnap jelentősebb minden eddiginél. Ezen a könyvnapon 
válik végérvényesen és visszavonhatatlanul világossá a magyar munkás
osztály és általában a magyar dolgozó nép előtt, hogy a könyv az övé, 
a kultúra az övé; hogy ezt a kultúrát a Magyar Dolgozók Pártja irányí
tásával és vezetésével maga-maga alakítja szocialista kultúrává, a saját kul
túrájává; hogy ebbe a kultúrába beletartozik mindaz, amit a haladószel- 
lemű magyarok a múltban, mint értékes kulturális örökséget felhalmoz
tak, s melyet a nép az elnyomás hosszú korszaka alatt nem vehetett bir
tokába, pedig akkor is az övé volt. Most birtokába veszi. A klasszikus 
realizmus alkotásai és az új, fejlődő magyar irodalom hajtásai együtt 
sorakoznak fel a könyvnapi sátrakban. Együtt sorakoznak, mondjuk, de 
talán az irodalmi «folytonosság» nem olyan magától értetődő, mint a 
kultúra meghódításának ténye.

*Aki azt képzeli, hogy egy olyan forradalmi átalakulás, amilyen ná
lunk történt, nem hat az irodalom , folytonosságára“, — ír ja Révai Jó
zsef — annak fogalma sincs társadalmi és irodalmi élet összefüggéseiről 
Az irodalmi élet folytonosságának bizonyos megszakadásán nincs értelme 
siránkozni, a tényeknek bátran szemébe kell nézni. De a siránkozók meg
feledkeznek fontos pozitív tényekről, amelyek a «folytonosság» ú. n. meg
szakadásáról alkotott képbe szervesen beletartoznak. Megfeledkeznek elő
ször arról, hogy a Párt vezetése az irodalomban, a pártszerfüség elvének 
érvényesítése irodalom és közönség szerves kapcsolatának soha nem lá
tott bensöségét és szorosságát jelenti.-»

Ezt a bensőséget talán Illés Béla valósította meg a legteljesebben. 
Nemcsak azért, mert könyveit a népnek írta, hanem azért is, mert a pár
tosság elvének érvényesítése mellett valamennyi írónk közül leginkább
tudott kapcsolódni a magyar klasszikus realizmus hagyományaihoz. Így 
hát müveikkel, «pozitív tényekkel» válaszolt a «sdránkozóknak».

A „Kárpáti rapszódia“
A „Kárpáti rapszódia“ ugyanarról a múltról szól, amelyről klasszikus 

realistáink is írtak már; de mint Révai József írta: „A klasszikus realista 
örökség megbecsülése és komoly tanulmányozása persze korántsem je
lenti, hogy lemondunk nagy realista íróink gyengéinek, osztálykorlátainak 
kimondásáról és megbírálásáról.» Illés Béla ezektől a polgári osztálykor- 
látoktói mentesen nyúlt a múlthoz és a szocia/ísta pártosság eszközével 
ábrázolta azt. Egyaránt tanult a szovjet irodalomtól és a magyar klasszi
kusoktól s így az elsők között volt, akik a magyar haíadószellemü iroda
lom «folytonosságának» biztosítását komoly lépéssel előrevitték. A «Kár
páti rapszódiá»-ban benne van mindaz, ami az elnyomás korszakának 
realista ábrázolásából klasszikusainknál teljesen hiányzott: a munkás
mozgalom, a proletariátus osztályharca, az összefüggések feltárása, a 
Szovjetúnió hatalmas történelmi szerepe.

A «Kárpáti rapszódia» úgy kezdődik, mintha valamelyik klassziku
sunk írta volna, s úgyr folytatódik, ahogy azt csak egy pártos szocialista 
író írhatta meg. A regény kompozíciója olyan, hogy az expozé csak a 
puszta valóságot adja, de a történelmi háttér megrajzolása után a való
ságot az író már mozgásában ábrázolja. Illés Béla amint a regény végén
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ígéri: «visszajött» az emigrációból, hogy a magyar klasszikus hagyomá
nyokat is felélessze és az újat is magával hozza. A «Kárpáti rapszó-'ia» 
•eseményeinek sodrában szinte semmivé válik minden, ami a klasszikus 
nagyar realisták — Mikszáth, Móricz — és a mai szocialsta. pártos iro
dalom közé ékelődik: a pszichológizmus, a cselekménytelenség, a pesz- 
szimizmus, a kozmopolitizmus és a burzsoá dekadencia egyéb megnyil
vánulásai. Az olvasó érzi, hogy itt valami változás ment végbe, hogy en
nek a regénynek épúgy cselekménye van, mint a hajdani nagy regények
nek. Az író mesélőkedve magával ragadja, humora pihenteti, emberábrá
zolásának ereje lenyűgözi. Illés Béla a valóságot nem bontja fel úgyneve
zett «külső» és «belső» valóságra, a külső események és a «lélek» dualisz
tikus álvalóságára, mint azok az írások, amelyek a két világháború kö
zött — és részben még közvetlenül a felszabadulás után is —% megtör
ték a «folytonosságot», felszámolták a magvar valóságot és ezzel a ma
gyar irodalmat a burzsoázia, a feudálkapitalizmus szolgálatába állították. 
A «Kárpáti rapszódia» írója nemcsak újjáteremtette a magyar valóságot, 
de megmutatta annak eddig nem ismert döntő részleteit is.

Ehhez elsősorban az kellett, hogy az író, mint marxista-leninista lássa 
és ábrázolja a világot, mert most már másképpen nem is lehetett nmga- 
sabbrendű művet létrehozni. Nem lehetett ott folytatni, ahol a klasszikus 
«födök abbahagyták. A valóságot mozgásba kellett hozni, hogy a forra
dalmi politikai és gazdasági változásokkal az irodaimban is lépést tarthas
sunk. A «Kárpáti rapszódia» tehát ugrást Jelenteti a magyar irodalom
ban, a nélkül, hogy írója a kulturális örökséget elfecsérelte volna.

Ahhoz, hogy Illés Béla ezt a lendületet tartani tudia. hoey az új 
szocialista magvar irodalomnak a nép körében annyi olvasót szerezzen, 
szabad utat kellett engednie kiapadhatatlan mesélőkedvének. Ez a mesélő
kedv néha meg-megállítja a cselekményt, de nem úgy, hogv az író elmél
kedésekkel. pszichológizáíással tömi az olvasót, hanem úgv. hogy még 
sok mellékeset is elmond és a valóság perifériáit is bejárja. Ez talán 
kompozíciós hiba, de ugyanakkor ez jelenti a magvar klasszikus hagyo
mányokhoz való visszatérés egyik legdöntőbb mozzanatát.

«Fegyvert s vitézt éneklek»
Illés Béla, amikor a *Feggvert s vitézt éneklek» zártabb, drámaibb, 

és maibb témájához nyúlt, maga is érezte, hogy ezen az ábrázolási mó
don változtatnia keíll. A magyar múlt ábrázolásának hiányait pótolva, a 
magyar közelmúlt leghatalmasabb élménye: a háború és a felszabadu
lás nagy történelmi fordulatának élménye felé fordult. Ebben az írásá
ban, és több más írásában is, (Tűz Moszkva alatt) a dokrmrntrm-r fé 
nyek határát súrolja és hogy csak csak súrolja s nem lesz egy pillanatra 
sem dokumen'íumregény, megint csak a szovjet irodalom és a magyar 
klasszikusok tanulmányozásának köszönheti. Mint ahogy a «.Kárpát rap
szódia» epikus csábításait mindenekelőtt világnézeti egysége ellensúlyozta, 
a -Fegyvert s vitézt éneklek» drámai dinamizmusának veszélyeit éppen 
epikus hajlama hárította el s mentette meg a regényt attól, hogy ne doku
mentum írás, hanem egy trilógia része, igazi regény legyen, az a mű, 
amely tudatosítja a magyar népben a Horthy-rendszer népellenességét, a 
Szovjetúnió Nagy Honvédő Háborújának történelmi jelentőségét. A «Fegy
vert s vitézt éneklek» valósága már a ma valóságának egyrésze. A szov
jet embert, a szocialista embert hozza közel a magyar olvasóhoz és egy
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olyan világgal gazdagítja, amely mindeddig nem rajzolódott ki a magyar 
irodalom térképén. így hozott formában és tartalomban egyaránt újat.

*

A Vígszínházi csata
így történt, — ez az első érzésünk Illés Béla új könyvének olvasása

kor. De nyomban követi a második-, ennél már jóval tudatosabb érzés: 
milyen jó, hogy így történt! És végül a már egészen tudatos és gyönyör
ködtető érzés kerekedik felül: nem is történhetett máskép! Ezzel már meg 
is mondtuk: az író teljesen eleget tett a szocialista realizmus legfonto
sabb követelményeinek. A valóságot úgy ábrázolja, hogy nemcsak segíti 
az olvasót az összefüggések megértésében, nemcsak hűen, szépen és izgal
masan írja le, hogyan szabadította fel a Szovjet Hadsereg Buda
pestet, hanem azt is, hogy milyen döntő fordulatot jelentett a felszaba
dulás a anagyar nép életében, milyen erő formálta olyan keménnyé, 
szikilaszilárddá, hősivé, az ellenséggel szemben kérlelhetetlenné és ugyan
akkor mélyen emberségessé és bajtársiassá a Szovjet Hadsereget. Nincsen 
ebben a kisregényben egyetlen felesleges mondat sem. Ezért olyan tömör 
és világos, ezért olyan egyszerű és nagyvonalú. És ami még döntőbb: 
egyenes vonalvezetésű, célratörő cselekménye van. Nincsen kitérés. Min
den a cselekményből következik. Kispesttől a Kerepesi-temetőbe, a temető
ből a Baross-térre, a Baross-tértől a Miksa-utCába, a Miksa-utcától a 
pesti gettóiba, a gettótól a Nyugati pályaudvarra, a Nyugati pályaudvartól 
a Vígszínházig és a pesti Dunapartig kísérjük a regény harcoló hőseit és 
velük együtt a magyar népnek földet, kenyeret, szabadságot, békét hozó 
egész Szovjet Hadsereget, a győzelmesen előretörő szocialista gondolatot, 
a nélkül, hogy mindez jelképesen hatna, vagy az iró szimbolikus hatások
kal dolgozna. Mégis, az izgalmas harcok közepette állandóan érezzük azt 
a romantikus hősiséget, ami nemcsak a felszabadítást jelentette nekünk, 
hanem a példaképet is. Érezzük, hogy ezt az erőt nem lehet feltartóztatni.

A regény első személyben beszélő hősnője egy magyar emigráns 
leánya, aki a Szovjetúnióban nőtt fel, már egészen hozzátartozik az orosz 
néphez, de a «Vígszínházi csata» hevében, a pesti nagymama közelségé
ben ráeszmél arra, hogy magyar. Maga-in a gát is meglepi ez a felfedezés.

örül annak, hogy a háború minden rossz tapasztalat ellenére „a ma
gyar nép épúgy nép, mint mondjuk az ukrán, vagy a gruzin“. Mindezt 
életveszélyes harc közben mondja el Voroncov századosnak, aki viszont 
aknák robbanása és egy bekerítő hadmozdulat sodrában feleségül kéri. 
Szvetlána, a lány megsértődik, hogy Voroncov nem értékeli felfedezését. 
Amikor pedig később Usakov tábornok így fejezi ki előtte Budapest fel- 
szabadulásának jelentőségét: «látod megmentjük népedet», — azon sér
tődik meg, hogy Usakov nem nevezi orosznak, mert «sok részből és sok
féle anyagból van összeszerkesztve az ember szive». A két jelenet minden
nél jobban kifejezi, hogy itt a proletár nemzetköziségről van szó, a szov
jet-nép és a magyar nép elszakíthatatlan testvériségéről, melyet az áldo
zatos. felszabadító harc teremtett meg. Azokról a felszabadítókról van 
szó. akik a saját soraikban harcoló, a Szovjetúnióban felcseperedett lány
ban is felkeltik magyarságának érzését. Ugyanígy kristályosítja ki a fel
szabadító Szovjet Hadsereg az összefüggéseket még csak érző, partizán- 
kodó Kovács Jánosban a proletáröntudatot. Kovács Jáhost, a proletár 
nemzetköziség dicsőségére, a tatár Achmed szedi fel az utcán és sodorja 
magával a harcba a Szovjet Hadsereg oldalán. A házról-házra, utcáról - 
utcára, kerületről-kerületre előrenyomuló szovjet katonák, a kisregény
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hősei konkréten, a történésben, a valóságban találkoznak az aléltságából, 
szenvedéséből és iildözöttségéből ébredő magyar néppel: Kovács János
sal, aki a földet áhította szüntelenül; a nagymamával, aki családja, har
cos gyermekei és a maga áldozatainak, szenvedéseinek gyümölcsét akarta 
leszakítani már hosszú-hosszú éveken át; azokkal az éhezőkkel, akik a 
megváltó kenyeret várták; a nyomdászokkal, akik a szabad munka után 
vágyakoztak; a kommunistákkal, akik a * nehéz, kemény illegális kommu
nista mozgalom katonáiként» harcoltak és akiket a tárgyalóasztalnál 
Usakov tábornok így köszönt: «nem a győztes beszél a legyőzöttel, nem 
egy nagy nép képviselője egy kis nép képviselőjével, — hanem egy kom
munista beszél a másik kommunistával — népe, népeik érdekében.»

így a történésből — természetesen és magától értetődően — nyílnak 
ki és oldódnak meg a problémák. Választ kapunk az égető, döntő kérdé
sekre. Minden lényegeset megtudunk a felszabadítókról, akiket villanó 
beszélgetések és villanó harci tüzek közben ismerünk meg. Valamennyi 
élő, hús-vér-ember; a bölcs, szerény és odaadó Usa'kov tábornok, a lenini- 
sztálini nemzetiségi politikát megelevenítő és megvalósító talár Achmed, 
a bátor és szemérmesen szerelmes Voroncov százados és a többi ki
tünően megrajzolt szereplő.

Illés Béla ébben a regényében ugyanolyan mesélőkedvvel mesél, mint 
a sokkal Ihömpölygőbb, ep.kusabb «Kárpáti rapszódiá»-ban, de ez a me
sélőkedv ezúttal gazdaságosabban nyilatkozik meg. A zárt cselekmény, 
a Kispesttől a pesti Dunapartig terjedő terület határt szab ennek a me
sélőkedvnek. iHa az író többet írt volna erről a ha nem is drámai rövid- 
ségű, de drámai tömörségű történelmi eseményről, bizonyára elveszett 
volna a részletekben és a kiapadhatatlan mese megtörte volna a cselek
ményt. Ezért választotta az író a «Fegyvert s v.tézt éneklek» és a «Tűz 
Moszkva alatt» című írásainak módszerét. ___

Dinamikus, gyorsütemű elbeszélés ez, egy diadalmas történelmi ese- 
ménv egyik részlete, olyan eseményé, melyben az igazi főszereplő, az 
irányító, a lenini-sztálini Párt, amely a nagy Sztálin vezetésével megvál
toztatja körülöttünk a világot. A regény talán nem tílyan fordulatos, nem 
olyan gazdag nyelvezetű, mint a Kárpáti rapszódia“, de kompozíciójává!, 
a tartalom és a forma zárt művészi egységével példamutató, megrázó írás.

Azzal végzem, amivel kezdtem: az olvasó észrevétlenül tudatosítja 
magában a történteket, észre sem veszi, hogy «történelmi leckét» vett, 
de mire a regény végén Kovács János útra kel a Dunántúlra, hogy elvigye 
a magyar falluba a szocializmust, az olvasó, a dolgozók széles tömege 
látja a történelmi távlatokat, megérti a Szovjet Hadsereg felszabadító 
harcának óriási jelentőségét. Ezért szocialista realista, ezért pártos és iga
zán művészi Illés Béla új regénye.

Havas Endre
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ESZTERGOM-TÁBOR

pinpi" iHiji'iwm.i.ii.y

Köröskörüli az őszi ég 
s a hegyek tört gerince, 

dérü tö tt fák, ho lt venyigék, 
borral, m usttal telt p ince

sor övezi a szem határt, 
gyöngyszürke köd a távol, 

m int k a tonák  állnak a fák, 
ez itt: Esztergom -Tábor.

Ez itt jövendő otthonom , 
a nap itt se süt máskép, 

csak úgy. m int messzi dombokon, 
a fákon pirulás ég, 

avar csörren, hol út vezet, 
a kő remegve csattan, 

kem ény a gondolat, a tett 
szárnyaljon  m agasabban.

Esztergom -Tábor, őszi ég, 
s a D una kék karé ja  

szebb, m int az otthoni vidék, 
mely m ár csak szép emlék, a 

jelen form ál és alakít, 
közösségé a sorsom, 

az embei változásait 
színes képekké bontom.

B ajtársak, adjatok erőt,
hogy több legyek a többnél, 

jó harcos, s nemzetem előtt 
versem ben dübörögjél 

te harcos béke. Alakíts
tábor — form álj meg engem. 

Néphadsereg, boldog vagyok, 
hogy katonád lehettem.

Esztergom-Tábor, 1949. nov. 21.
Takács Tibor



MAGYAR VALOSAG

CUKORKAGYÁRBAN
Napló-részlet

)

1950. április 20.
Külföldi újságírókkal megyek gyárat látogatni. Mégpedig nem akár

milyet, hanem cukorkagyárat, csokoládégyárat. Az ilyen gyárlátogatás 
tulajdonképpen, nem is az üzem kapujában kezdődik, hanem akkor, ami
kor az ember beszáll az autóba, hogy eljusson az üzembe. T., egy nagy 
francia demokratikus lap tudósítója ül velem a kocsiba. 11 óra múlt, 
nem tagadom, érzem a napi első fáradtságot és jó lenne hallgatva pihenni, 
amíg a látogatás kezdődik. De lelhet hallgatni? Elmegyünk a Mónus Illés- 
rakparti pontház előtt és barátom kopogva a soffőr hátát veri, majd ki
ugrik a zárt ablakon: meg akarja nézni. Ez az, ez az, mondja, aminek 
a képét láttam. Hát valóban itt állt az a hatalmas, csúnya rom? Itt rob
bantottak fel a németek egy lőszeres vonatot?

Megállunk és míg a francia újságíró az oszlopokon álló házat nézi, 
meg is kopogtatja az oszlopokat, örül az erkélyek tejüveg falának, a ház
tetőn a zuhanyozónak, egy ablakból kikandikáló babos fejkendős fiatal- 
asszonynak, úgy örül, hogy felkiált:

— C’est une prolétarienne, c’est une prolétarienne, c’est sür — ez 
proletárasszony, ez proletárasszony, annyi 6zent — kiáltja és beírja note
szába, hogy Budapest legmodernebb Kórházának első emeletéről egy tej
üveggel keretezett erkélyről kihajolt egy fiatal nő, babos piros fejkendő 
volt rajta és biztos, hogy proletár!

,,Mondd, milyen voltf“
Mutatja, hogy beírta: nézzem meg. Nincs tévedés és nem lehet, de 

csak félszemmel nézem. Másik szememmel a villamossínt figyelem, ahol 
éppen egy kilences villamos vonul el és közben arra gondolok, mit is 
láttam itt először, talán éppen öt éve. — A síneken a felrobbantott lőszer- 
vonat kocsijai álltak. Álltak? Hevertek oldalt, mint a leterített vadak, akik 
haláltusájukban vért és epét hánytak. Törmelék, gránáthüvely, boanba 
mindenfelé. Le is volt akkor zárva az úttest, itt valóban minden lépés 
halál. A mostani pont ház helyén négy emelet magasságban megmaradt a 
felfelé hegyesedé tűzfal, a többi beomlott — emlékszünk erre még? Ha 
meg nem állít a külföldi vendégem, talán már észre sem veszem a pont
házat.

Barátom jószemű újságíró, meglátja, hogy elmerengek, váltamra ver:
— Na mondd, mondd, milyen volt? Itt, ezen a helyen, ahol én most 

állok, milyen volt?
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— Itt, ezen a 'helyen, ahol te most állsz és ahol én állok, semmi nem
TÓ lt.

— Semmi? Hogy érted ezt? Ne csúfold meg a fizikát.
— Ügy értem, hogy nemcsak egy ház omlott össze, nemcsak a fél 

Dunapart, hanem az egész rendszer. A semminél is kevesebb maradt a 
helyén: romok és törmelék és lőszerek, nehezebb volt újrakezdeni, mintha 
puszta föld maradt volna csak.

— Most már értem — mondja.
Egy darabig ő is a romok helyét nézi, a házat, aztán felkapja a fejét: 

—> Tudod a legnagyszerűbb az egészben az, hogy én ilyennek is képződ
tem egy népi demokráciát. Igyi is írtam mindig, már vagy négy éve. És 
most azt látom, hogy nem igaz, amitől néha féltem, hogy toliamat a 
politika és a lelkesedés elragadja. A ti valóságtok szebb, mint a mi álmaink.

Villásreggeli a népbiiffébcn

Dehogy is van most már kedvem hallgatni, Szerencse, hogy a Mar- 
git-híd megvan vagy nyolcszáz méter, mert így elmondhatom neki híd
jaink halálának és feltámadásának történetét. Különösen az tetszik neki, 
hogy a Margit-híd is, a Lánchíd is szelesebben született újjá, mint ahogy 
elpusztult.

— Ez szimbólum, erről verset tudnék írni.
Biztatom, hogy írjon, de nevetve legyint:
— Nem is vers lenne, hanem eposz és ki talál arra ma kiadót?
— Jó eposz lenne? — kérdem.
— Jó hát!
— Magyarországon jó irodalmi műre, mégha eposz is, találnánk 

kiadót.
Az irodalmi incselkedés miatt nem tudtam neki elmondani, milyen 

szépen lehet dekorálni a Beliigy új, nagyvonalú, sírna épületét. De gyor
san megjegyzem, hogy ez az új, lenyűgöző épület csúnya, századvégi, cirá- 
dás bérház helyén áll most.

A lámpa pirosat mutat a Kiss József-utca sarkán. Barátom sillabizálja 
a feliratokat és megkérdi:

— Mit csináltok ti a mi „buffet“ szónkból és mi előtte a „nép“?
Megkockáztatom az elkésést, kiugrunk a kocsiból, be a Népbüiffébe.
Mit fogyaszt az ember délelőtt negyedtizenkettőkor a Népbüffében?

Szendvicset és dupla feketét ajánlok, de a barátom nevet. Néhányuapos 
budapesti tartózkodásához képest meglepő jártassággal rendel bécsiszele
tet. Tamáskodom, tudja-e miről van szó, de nagyon is jól tudja. Így hát 
bevillásreggeLzünk egy-egy bécsiszeletet krumplisalátával és majonézzel, 
sört, majd jöhet a fekete, de — elmondani is alig merem —. kis vizet 
önt hozzá, mert nagyon erősnek találja. Fizetni nem enged:

— Akkor nem élvezem, hogy minden olyan olcsó.
Most már igazán sietünk, csak a Vorosilov-út végén állunk meg a 

víztoronynál, ahonnan jobbra látni a hatalmas készülő Népstadion ho- 
mokhegyeit. Olyan ez most, mint a dünák a tengerparton, de azok a ter
mészet értelmetlen kedvtelésére vallanak, ez pedig az értelmes emberi 
erő, a tervezés és az akarat példája. Elmondom, hogy az ötéves tervben 
nemcsak ezt a hetvenezer néző befogadására alkalmas Stadiont építjük 
föl, hanem négyszáz új sportpályát és száz más sportalkalmatosságoL 
uszodát, tornacsarnokot építünk.
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A legszebb a dologban . , .
A frarlna újságíró már nem is jegyez, csak bólogat, 'bólogat.
— A legszebb a dologban az, hogy biztosan tudjátok: meg is lesz!
Kőbánya felé megyünk, átvágunk a rétek közt. Olyan a friss zöld

fű, hogy az embernek kedtve kerekedik megenni vajaskenyérrel.
— Örülök, hogy tavasszal jöttem hozzátok — mondja vendégem. 

Nézzük halra a réteket, távolabb a szántóföldeket, jobbra a gyárkémé
nyek erdejét, azután hozzáteszi: ez az új népek tavasza.

A gyár kapujában hamar összegyülekeznek a budapesti külföldi tudó
sítók, meg néhány kísérő. Kézszorítások, a portás gondosan ellenőrzi be- 
lépőoédulánkat és már benn vagyunk a Kőbányai Cukorkagyár N. V. 
területén.

— Ne siessünk — mondom barátomnak —, nézzünk körül.
Először füvet látunk a gyárudvaron és ez jólesik a szemnek. A ka

putól jobbra nagy tábla, rajta a gyár legjobb munkásainak neve és ered
ményei. Felírtam néhányat: Tari Mátyásné 578 százalék, Matusek Gyuláné 
485 százalék, Storch Andrásné 275 százalék, Máté Dezsőné 256 százalék, 
Eisenhof fér Rudolfné 246 százalék.

— De vájjon találkozunk-e majd velük — kérdi F., egy angol hír
ügynökség tudósítója.

Egyik fehérkabátos vendéglátónk jó angolsággal válaszol:
— Gondolja, hogy éppen ezeket fogjuk eltitkolni önök elől?
Nevetnek.
— Nem erre gondoltam. De majd figyelmeztetnek-e, hogy ezek a 

sztahanovisták és élmunkások?
— Figyelmeztetés nélkül is rá fognak jönni, kik azok.

„Ne késsr
A kapu bejárat mellett balra másik nagy tábla. Tetején hatalmas 

betűkkel: „Ne késs!“, alatta pedig egy kis statisztika. A gyári üzemi bi
zottság közli, hogy az egy munkaórára eső átlagos termelés értéke 30 fo
rint 78 fillér, Ez annyit jelent, hogyha egy dolgozó 10 percet késik, akkor 
5 forint 13 fillér kárt okoz a népgazdaságnak. Ha a gyár minden dolgozója 
késik tíz percet, az már 7 ezer 407 forint 70 fillér kár. Ha egy héten át 
minden dolgozó tíz percet késik: 44.446 forint és. 32 fillér kárt ökoz. Ha 
egy éven át mindenki tíz percet késik, az már több, mint 2 millió 300 
ezer forint károsodás.

Ez persze merő matematika, hiszen egész évben mindennap nem kés
hetik minden munkás tíz percet. Mégis jó figyelmeztető, mert ha csak 
minden második, vagy harmadik vagy tizedik munkás késik, akkor is 
százezres veszteséget okozna feleslegesen a népgazdaságnak, önmagának, 
mindannyiunknak. V. lengyel újságíró gondosan felírja az adatokat?

— Jó gondolat. Hátha ezt nálunk még seholsem számították ki. Meg
írom haza, mert a késés még nálunk is meglevő gyermekbetegség,

— No, beleesnek abba felnőttek ds — mondja vendéglátónk közül 
valaki, gondolom a vállalatvezető.

„ön mi volt azelőtti**
Hogy ki kicsoda, később derül ki az élmunkás klubban. Ide invitál

nak 'be bennünket, hogy megbeszéljük: tulajdonképpen hol is vagyunk. 
Milyen üzemben, mit gyártanak itt, mik a problémáik. A helyettes válla
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lat vezető, Bánlaki Lajos elmondja, hogy a Kőbányai Cukorkagyár két 
vállalatból, a Kőbányai Serfőzdéiből és a Szentistván Tápszer műből jött 
létre:

— A felszaabdulás után ez a két üzem szétvált.
Néhányan feltartják a ifejüket:
— A felszabadulás után? Mindjárt a felszabadulás után?
— Államosítást akartam mondani —j pirul el a helyettes vállalat- 

vezető, pedig semmi oka a pironkodásra. önkéntelenül is a felszabadu
lás szót használta az államosítás szó helyett: ekkor szabadult tfel az üzem 
munkássága a kizsákmányolás alól. Azelőtt mindenfélét gyártottak: a 
sörtől és a glicerintől kezdve a cukorkán, csokoládén és kekszen át az 
ostyáig. Az államosítás óta az üzemet profilírozták, .jelenleg csak cukor
kát és csokoládét gyárt, a jövőben a profilirozást folytatják és itt csak 
cukorkát fognak előállítani.

Az újságírók jegyeznek is, nem is, ezek a részletek nem túlságosan 
érdekesek. Egyszerre csak J. lecsap egy kérdéssel:

— ön mi volt azelőtt? És miért visel élmunkás jelvényt?
— Nyomdászsegéd voltain, de amit viselek, az nem élmunkás, de a 

hozzá hasonló kiváló-munkás jelvény.
— Miért kapta?
■—« Jól megszerveztem a vállalatok inkasszóját. Ez természetesen még 

tavaly volt, mert most a gyár csak az előállítással foglalkozik, a kereske
delem egy másik nemzeti vállalaté.

„Ha Amerikában lennénk . .
Vendéglátóink bemutatkoznak, megismerjük Kernen Ferencet, a válla

latvezetőt, aki a kapitalista időkben ugyanebben az üzemiben volt kádár- 
segéd, majd hordómester, a felszabadulás után főüzemvezető lett, majd 
vállalatvezető.

— Ha Amerikában lennénk, most fényképet kérnék róla — súgja a 
fülembe B., egy ausztráliai újságíró. — K. hozzáteszi:

— De szerencsére nem vagyunk Amerikában, mert akkor ez az em
ber nem lenne vállalatvezető.

— Ebben egyetértünk.
És ha már Amerikáról van szó, szeretném idecsődíteni legalább egy 

percre az Amerika hangjának szerkesztőit, de akár az egész ottani „.vörös
ellenes“ propaganda ipartröszt vezéreit, alvezéreit, ügynökeit és egyéb 
himpelléreit: nézzék meg a Kőbányai Cukorkagyár párttitkárát. Ha itt len
nének, nem hinnének nekem, de tulajdon szemüknek sem, hogy ez a csinos, 
karcsú, kedvesen és szelíden mosolygó fiatal nő, az üzem kommunista párt- 
titkára. Szabó Gyuláné varrónő volt a Fehérneműipari N. V.-nél. Most ő 
a párttitkár és hogy hogyan dolgozik, azt már a bejárattól jobbra levő 
éimunkástábla eredményei is mutatják. Meg az is, hogy az üzemnek nyolc 
élmunkása és két kiváló munkása van, azonfelül két sztahanovistája, kö
zülük az egyik, Matusek Gyuláné elnyerte „a szakma Legjobb dolgozója1 
komoly címét. A párttitkár fogalmát nemcsak Amerikában, de általában 
nyugaton mindenütt igyekeznek rémülettel, terrorral, támadókedvvel, 
agresszivitással, fölénnyel megtölteni és íme: itt áll előttünk egy valódi 
párttitkár, aki mindennek az ellenkezője és éppen azért tölti be jól fel
adatát. Tőle kérdezi most a [Cseh újságíró, mit kerestek az üzem dolgozói.

— Ezt majd kérdezzék meg tőlük, ha majd végigjárjuk, de átlagos
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felvilágosításul annyit mondhatok: a heti kereset 110—130-tól 220—280 
forintig változik. De itt van például Tari Mátyásáé sztahanovista a sztá
lini műszakban 1104 százalékot teljesített és ezért az egy napért 543 fo
rintot vitt haza.

Egy nap — 543 forint
T. nagyot fiittyent mellettem:
-— Akár frankra számítom ezt át, akár dollárra, szinte hihetetlen.
-— i Szabó elvtársnő rámosolyog: —  De a heti keresete sincs soha 400 

forint alatt, sőt gyakran eléri az 500 forintot.
— Várjon, várjon — kiáltja T. és fel is ugrik. — Egy cukorkagyári 

munkásnőnek 2000 forint a havi jövedelme?
Szabó elvtársnő megint csak mosolyog, nem tudja miért ez az izga

lom. Azt hiszi, az idegen kételkedik a szavában. Visszakérdez:
— Miért, ez olyan lehetetlen?
— Itt nem lehetetlen, de nálunk az. Egy szavamat sem fogják el

hinni!
— Hát akkor tegye azt is hozzá — mondja Szabó Gyuláné nagyon 

lassan és érzem, hogy csendes hangját hogy fűti ércessé a büszkeség —, 
tegye hozzá azt is, hogy Tariné a mi gyárunkban első a sztahanovisták 
között, de országos viszonylatban úgy elmarad a férfiak között, mint a 
cukorka az acéllap mögött.

— Szép hasonlat — mondja B. —, de miért használja éppen ezt? 
Olvasta valahol?

— Nem olvastam, kérem. Az acél lap azért jutott eszembe, hogy az 
esztergályosok, a sztahánovista esztergályosok sokkal többet keresnek. Itt 
van például Horváth Ede, aki a sztálini műszak hetében tízezer forintot 
keresett. De várjon, megnézem pontosan, — ezzel zseléből noteszt vesz 
elő és olvassa: — Horváth Ede 10.113 forintot és 40 fillért keresett, Ba
ranyai András 8756 forintot és 80 fillért, Kék Zoltán 6875 forintot és 80 
fillért.

Az újságírók nem lennének újságírók, ha nem ismételtetnék meg a 
számokat. Megint B. szól közbe:

— Honnan tudja maga ezeket az adatokat ilyen pontosan?
— Kiírtam a Szabad Nép karácsonyi számából, Kovács István elvtárs 

cikkéből. Ezekre a számokra az embernek mindig szüksége van.

Kikről van szó?
J., az egyik nyugati újságíró közbeszól:
— Mi is olvastuk a Szabctd Nép cikkét, de most nem Horváthról meg 

Kékről van szó, hanem a cukorgyári munkásokról.
A vállalatvezető nem hagyja magát:
— Ez igaz, de azért ne haragudjanak ránk, ha mi büszkék vagyunk 

más üzemek sztahanovistáira is.
Milyen különös dolog a siker! Ezi a két tucat külföldi újságíró, akik 

részint jóakarókig, részint sanda szemmel, részint ingadozva, részint 
bizakodva, részint lelkendezve körülülik most egy gyár vezetőségét, egy
szerre tapsban törnek ki. Az előbb még rá bólintottak a nyugati újságíró 
rosszkedvű kérdésére, de a három-négyszavas válasz egyszerre a vállalat- 
vezető javára, a mi javunkra billentette a mérleget. Persze, nincs külön 
culkorkogyári munkás és csepeli munkás: magyar munkásosztály vám. 
Szaibóné szinte a gondolatomra válaszol:
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—• Tariné meg Matusekné, a másik sztahánovista egyre több és több 
szaktársának adja át munkamódszerét. A legutóbbi héten, tizenegy sze
mélynek adták át. Most már ezek fizetése is emelkedik. Még nem sztahá- 
novisták, de már jobban, észszerűbben dolgoznak és így többet is ke
resnek.

Az ausztráliai újságíró nyújtogatja az ujját:
—i Azt szeretném megkérdeni, sietünk-e mi most, vagy beszélget

hetünk.
Munkaverseny

Velünk szemben a hevenyészett kis pódiumon a vállalatvezető, a 
helyettese, a párttitkár, meg Varga Béláné, a személyzeti osztály főnöke, 
Tóth Mihály, a gyártásvezető egymásra néznek. így szoktak kezdődni a 
provokatív kérdések. De ez nem az, az ausztráliai tudósító már folytatja 
is: — Mert ha nem sietünk, feltennék egy kérdést. Igaz, hogy a munka- 
rerseny meg a sztahánovista mozgalom nem egyéb embertelen hajszánál? 
Mert ezt hallom, ezt olvasom a mi sajtónkban állandóan.

A vállalatvezető, a helyettese, a párttitkár, a gyártásvezető, a sze
mélyzeti főnök mind egyszerre adnák meg a választ, mégpedig jó néhány 
oktávval magasabban, mint a kérdés elhangzott. De erre mégsem kerül 
sor. Több tudósító felpattan helyéről, integetnek, lehurrogják az 
ausztráliait:

— Ezt ne itt kérdezze, kérdezze meg a munkásoktól!
Az ausztráliai kezével próbálja magyarázni, ő tudja a választ, nem 

akart rosszat, de már el is hangzik a Kanadai Magyar Munkás szerkesz
tőjének kérdése:

— Ha már mun ka versenyről van szó, akkor önök inkább az általá
nos adatokat közöljék. Van-e egyáltalán munkaverseny ebben az üzem
ben. Vannakie brigádok, több-e az egyéni versenyző?

A vállalatvezető helyettese felelt:
— A dolgozók nyolcvan százaléka áll munkaversenyben. Tizennégy 

brigádunk, három komplexbrigádunk van.
A hátaim mögül súgás-búgás üti meg a fülemet. H., a franlcia tudósító 

magyarázza S.-nak: ,.Látják, ilyenek maguk. Hogyan csináljam erről a 
riportot? Hogyan magyarázzam meg az én francia polgári olvasómnak, de 
ftkár a munkásolvasómnak is, hogy mi az a brigád? A komplexbrigádról 
pedig magam sem tudom, milyen komplex dolog.“

Már-már félbeszakítom a vállalatvezető helyettesét, de azután félre
teszem későbbre a magyarázatot. Jobb Lesz, ha megkérdezik valamelyik 
brigádtagtól, lehetőség szerint egy komplexbrigád tagjától, J., a kanadai 
magyar újságíró mégis közbeszól:

—• És hány tagja van egy ilyen brigádnak?
— Hét-nyolc-tíz tagja van. A brigádok egymással versenyeznek, de a 

brigád tagjai lehetnek egyéni versenyzők is.
— Itt tulajdonképpen miért versenyeznek?

„A kapitalizmust az győzheti le ..
E kérdés angolul hangzott el, amíg fordítják, látom, hogy kiül a 

meglepetés vendéglátóink arcán. Hogy-hogy — gondolják magukban —, 
ezek a szerencsétlenek még azt sem tudják, hogy mi a munkaverseny? 
De felelni kell és a párttitkár ,.kapásból“ válaszol:

— Hogy többet termeljünk.
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— És ahhoz minek versenyezni?
Már azon vagyok, hogy magam is dühbegurulok. Az ördögbe is, hát 

itt tartanak még ezek? Valóban semmit sem tudnak?1 Vagy szántszándék
kal ugratnak bennünket? Közbe akarok szólni, de azután visszanyelem. 
Eszembe jut, 'hogy nem is olyan régen, három évvel ezelőtt Moszkvában 
magam sem tettem fel sokkal bölcsebb és hozzáértőbb kérdéseket. Hiába, 
éppen a munkához való megváltozott viszony az, amit legkevésibbé érte
nek meg a kapitalista országok emberei, de ami ugyanekkor legjobban 
is izgatja őket. Francia barátom, T., nyugtalanul kérdi: mit kérdezett az 
angol, mit akar, miről van szó? És amikor megmagyarázom neki, szinte 
a torkának ugrik. Nagy a zajongás, egymásnak magyarázzák a tudósítók 
is, sokan helyeslik a kérdést, sokan helytelenítik, végül elcsendesednek 
amikor a vállalatvezető felemeli a kezét és lassan, megfontoltan így szól:

— Azért versenyzünk, kedves vendégünk, mert a kapitalizmust az 
győzheti le véglegesen, és az Í6 fogja legyőzni, hogy a szocializmus a mun
kának új, sokkal magasabb termelékenységét hozza létre. És tetszik tudni, 
ki mondta ezt? Nem én, hanem Lenin.

Itt az ideje, hogy beszélgetés helyett gyárat nézzünk. Fel is kereke
dünk, de az ajtóban megint megszólal a kielégíthetetlen B.:

— Ez az élmunkásklub? Ide csak élmunkások járhatnak?
A többiek engedelmesen vissza akarnak ülni a székekre, de ez ellen 

már tiltakozom. Menet közben magyarázza Bánlaki elvtárs:
— Ez az a klub, áhol az élmunkások és az újítók összeülnek szak- 

társaikkal és megbeszélik, mi újság az üzemben, hogyan lehetne javítani 
a munkát. Megtárgyalják az élmunkások eredményeit, az újítók ötleteit, 
és a nem-élmunkások és nem-újítók is sokat tanulnak ezen a módon.

Bemegyünk a gyárépületbe, de alaposan elbeszélgettük az időt: ki
derül, hogy éppen ebédszünetet tartanak a munkások. Vagy vendéglátóink 
ezt így is tervezték ki? Mert egy cseppet sem búsulnak, amikor ezt a hírt 
meghallják, hanem már terelnek is bennünket fel a negyedik vagy ötödik 
emeletre, a Kőbányai Cukorkagyár hatalmas kultúrtermébe. Akkora terem 
ez, mint a budai Május Elseje mozi, a volt Átrium:

— Mi volt ennek a helyén? — kérdezzük egyszerre többen is.
— Semmi — felelik ugyancsak kórusban.
— Hogyhogy semmi?
— Padlástér. A dolgozók maguk építették itt ezt a kultúrtermet. A 

nézésre nem marad sok időnk, vár a terített asztal. Csokoládé- és cukor
kagyárban villásreggelizni nem rossz dolog. Hozzák a finom szendvicseket 
és utána kis kosárkákban, mint faluhelyen a cseresznyét meg a szilvát, 
elénk tálalják a különféle csokoládékat és desszerteket, pralinékat, ko
nyakos meggyeket, töltött és töltetlen drazsékat. Amíg mi felváltva töm
jük az édességet a szánkba, és — kell a gyereknek! felkiáltással •—■ a 
zsebünkbe is, addig a vállalatvezető megkocogtatja pohárkáját, mert a 
konyak nemcsak a meggyes csokoládéban található, és megkér bennün
ket. hallgassuk végig, hogyan teljesítette az üzem a hároméves tervet, és 
hogyan készül az ötévesre.

Tervteljesítés
Elmondja, hogy a hároméves terv első évében a rossz vagy elavult 

gépeket kicserélték, vagy helyrehozták. A második évben már a minő
ségre fektették a fősúlyt. Számítottak az életszínvonal emelkedésére. A 
harmadik tervévben pedig valóban bekövetkezett az az emelkedés, amit
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tervbevettek, az első tervéihez képest kétszáz, kétszázihúsz százalékkal 
többet termeltek és természetesen el is adtak.

— Mi ennek az óka? — kérdezi F.
— Az életszínvonal emelkedése. Ez az oka annak is, hogy az ötéves 

terv első évében az eddigi ezerkétszázharminc tonnával szemben három- 
ezerszázhatvan tonnát termelünk. A dolgozók életszínvonala emelkedik, 
többet fogyasztanak. Ugyanakkor mi az árakkal lejjebb mentünk. Három 
évvel ezelőtt tíz deka praliné három forint húszba került. Ma ugyanez 
csak egy forint hatvan vagy egy forint hetven. Ezt természetesen nem 
úgy értük el, hogy a dolgozók bérét leszállítottuk — teszi hozzá nevetve, 
és az éLmunkásklub-beli angol kérdező felé fordul —>, hanem úgy, hogy 
tervszerűen dolgozunk. Az üzemtervet felbontjuk, minden dolgozó tudja 
mit és mennyit kell dolgoznia, és tudja azt is, hogy miért dolgozik. A 
termelési értekezleteken . . .

— Hát az mi?
— Igazuk van — veszi át a szót a vállalatvezető helyettese —, ezt is 

meg kell mondanom. Az üzem vezetősége negyedévenként beszámol a 
vállalat dolgozóinak a végzett munkáról. A dolgozók itt látják, hogyan 
hajtotta végre az üzem a terveit, látják azt is, hogyan vezette a vállalatvezető 
és szűkebb munkatársai az üzemet, ugyanakkor pedig a termelési érte
kezleten meghallgatják a dolgozók kívánságait, javaslatait, kritikáját. Itt 
ismertetjük a felbontott tervet, itt kerül megvitatásra a dolgozók úgy
nevezett ellenterve, azaz a terv joibb felbontása, gazdaságosabb megoldása, 
esetleg a töbhteljesítés megszervezése. Minthogy termelési értekezletek 
csak negyedévenként vannak, kéthetenként ötletnapokat rendezünk, ezen 
a dolgozók nyilvánosan megvitatják a legújabb technikai, vagy raciona
lizálási újításukat. Magukat a kész újításokat újítási bizottság értékeli ki. 
Az újítók a kormányrendelet értelmében ötezer forintig tíz százalék 
visszatérítést kapnak a megtakarított összegből.

Szorgalmas jegyezgetés közben kiderül, hogy az ember a legfinomabb 
ceokoládébonbonból sem tud többet megenni öt-hat darabnál. Vendég
látóink ezzel nyilván tisztában vannak, mert tréfásan azt javasolják, ren
dezzünk mi is afféle munkaversenyt pralinéevésben. Senki sem hajlandó 
belemenni. Ügy érezzük, hogy rá sem tudunk nézni a csokoládéra.

A második emelet és a negyedik
Így azután a megkísértetés veszélye nélkül indulunk a műhelyekbe. 

A finom csokoládészag teljesen 'hidegen hagy. ínyünket, gyomrunkat nem 
érdeklik a hatalmas csokoládékádak, sem a finom fényes barna táblák, 
vagy a zizegő papírnyoszolyába ágyazott bonbon-különlegességek. Igaz. 
tulajdonképpen nem is ezért jöttünk.

— Csokoládé nálunk is van elég — mondja T. szokott franciás türel
metlenségével —, azt szeretnők látni, kik csinálják a csokoládét?

Először a másodikemeleti műhelyekbe megyünk Vezetőnk felhívja a 
figyelmünket, hogy itt a levegő meleg lesz és émelygős a'csokoládé, a 
gyurma, a cukorka, a  pörkölt édesség erős szagától. Azután majd felme
gyünk két emelettel feljebb a negyedik emeletre, ahol ugyanazt gyártják, 
ugyanazokat a műveleteket végzik, ott a levegő könnyebb lesz, hűvösebb 
és nem is olyan émelyítő. Ennek az oka az, hogy a második emeleten a 
régi, tőkés időkből való gépekkel dolgoznak, a negyediken már azokkal a
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gépekkel, amelyeket a második és harmadik évben az államosított gyár. 
a dolgozók üzeme szerzett be.

Valóban, a második emeleten az ember néhány perces tartózkodás 
után vizet szeretne inni és egy kis szódabikarbónát is hozzá.- Nehéz a 
levegő, de a dolgozók megszokták, nekik fel sem tűnik. Mikor az egyik
nek megemlítem, kinevet:

— Volt már az elvtárs a csepeli gyáriban? Vagy a Martin-kemence 
körül? iHát ez is meleg magának?

Nevetve rázom a fejem. Megkérdezem, hogyan teljesíti normáját.
—i Engem nem fog meg vele. A mailt héten kétszázötven százalékom

volt.

Régen és most
Brohanszky Jánosné csomagoló a gyorsnyelvü asszony. 1929. óta van 

a gyárban. Most heti kétszáz forintot keres. Körénk gyűlnek a többiek is 
és megkérdezik, hogy mennyi volt a keresete a háború előtt:

— Na, azt ugyan kérdezheti, tudom kívülről, tizenkét pengő volt 
hetenként.

Tizenkét pengő, azt akárhogy is számítjuk, negyvennyolc, ötven fo
rintnak felel meg. Most ennek a négyszeresét keresi.

— A férje?
— A férjem főraktárnok és úgy hazahozza a havi ezer forintot, mint 

a pinty,
— És a férje mit csinált a háború előtt?
— Sétált, uram, sétált. Többet volt munka nélkül, mint amennyit 

dolgozott. Még vasárnap sem láttuk húsnak a színét sem. Most felírhatják 
a külföldi elvtársak, de még a nem elvtársak is, négyszer hetente eszünk 
húst. Nekem is van biciklim, meg a férjemnek is. A szekrényben ruha lóg. 
Nemcsak női nyári ruha, afféle könnyű holmi, hanem a férjemnek is van 
bárom rend ruhája. Vettünk egy teljes konyhafelszerelést, jöjjenek, néz
zék meg. Olyan síma, fényes és fehér, hogy a legyek hasraesnek rajta.

Ezt ugyan nehéz lefordítani, de mindannyian jót nevetünk rajta. 
Melegen megszorítom Brohanszkyné kezét.

A második és a negyedik emelet között, a harmadik emeleten beval
lom, nem emlékszem mit láttunk, hiszen a gyárakban, üzemekben a laikus 
előtt a sok gép összefolyik, a munkafolyamatokat alig tudja megkülön
böztetni. De emlékszem arra, hogy a harmadik emelet folyosóján a 
lépcsőház korlátjára támasztva állt egy nagy fekete tábla és ez volt rá
írva: Akiknek nem sürgős a terv.

— A későn jövők táblája — mutatja a párttitkár, és büszkén mutat 
a felírásra: ,,A mai napon nem késett el senki!“

Tari Mihály né, sztahanovista
Tari Mihálynévai, a sztahánovistával a műhelynek abban a részébén 

találkozunk, ahol a folyékony csokoládét formákba öntik, hatalmas hűtő
kemencékben keményítik, azután szeletelik, majd egy másik teremben 
csomagolják. Tariné egy kádlból öblös kanállal kiemeli a csokoládé- 
maszát és bádogformákba önti. A formákról a fölösleges, folyékony, vas
tag csokoládét késsel lekaparja és már mehet is a ,,tepsi“ a kemencébe. 
Tariné kezében a formázó kés olyan, mint egy közepes kenyérvágó-kés, 
csak éppen görbe.

—1 Miért görbe? — kérdeztük.
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Tariné helyett az egyik műszaki vezető magyarázza, hogy éppen ebben 
áll Tarinénak és szaktársának, Matusek Gyulánénak, a másik sztaíháno- 
vistának az újítása. Rájöttek arra, hogy görbe késsel jobban ki lelhet 
egyenesíteni a csokoládémasszát, gyorsabban is dolgoznak, kevesebb a 
selejt, kevesebb csokoládé törik el a szárítóban, — így érték el a négy
száz-ötszáz százalékot. Abban a kisebb műhelyrészben, ahol Tariné dol
gozik, nagy a lárma, mert mellette egy nagy rázógép kerepel. Tarinét egy 
másik terembe invitáljuk és ott egyszerre többen is kérdezik:

— Hogyan jutott eszébe az újítás?
„Te Juci. .

Halkan beszél és közben folyton jár a keze.
— Láttam, hogy sok a törött csokoládé, nem egyforma vastagok a 

táblák. Sok baj volt ezzel. Egy reggel azután már korábban bejöttem, már 
fél hatra, a Jucival együtt és azt mondtam neki: „Te, Juci, itt ki kellene 
találni valamit. Nem járja az, hogy ilyen rossz a munkánk.“

Furcsa dolog az, amikor az ember szemtől-szembe találkozik a mun
kához való megváltozott viszonnyal. Ez a kedves Tariné, mintha valami 
politikai tankönyvből lépett volna elő: bejött korábban reggel az üzembe, 
töri a fejét, elhozza a barátnőjét. „Te, Juci“ — mondja neki és együtt 
gondolkoznak és egyszerre csak rájönnek valami újra. Gondolkodtak 
volna valaha azelőtt ilyesmin? És ha eszükbe jutott volna, megmondják? 
Dehogyis. Minek? A gyár nem volt az övék. A haszon nem volt az övék. 
Most —* pedig szóban ki sem tudják talán fejezni — érzik, hogy maguk
nak dolgoznak. Ezért kelnek fel korábban, ezért mondják egymásnak 
pletyka helyett: „Te, Juci, kellene valamit csinálni.“

i- Boldizsár Iván
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JELSZAVAK ÉS TÉNYEK

EMBERGYÜLÖLÖK

Az Amerikai Egyesült Államokban mindéin hónapban megjelenik 
mintegy 100 könyv, amelyek az új szépirodalom termékeit tartalmazzák. 
De senki, még a dollár legvadabb propagandistái sem kísérlik meg, hogy 
ezt a tényt a kultúra vívmányaként kommentálják. Ennek az a magya
rázata, hogy ezen „művek“ több mint fele úgynevezett „triller“, és 
„tuok“, vagyis detektív, illetve szenzációregény. A többi is túlnyomó 
többségében „szórakoztató“ irodalom, amelyben az első helyet a nyilt 
pornográfia foglalja el. Ami a nagy klasszikusokat illeti, közöttük az 
amerikai klasszikusokat is, ezeket az Egyesült Államokban úgyszólván 
nem jelentetik meg. Ezek ott bibliográfiai ritkasággá váltak.

Óriási példányszámban, olcsó áron terjesztik az amerikaiak között 
ßarle Stanley Gardner, Daimond Ranyon, Henry Miller állati an cinikus 
irományait és hasonló irodalmi kontárok fércműveit. A standardkönyvek, 
amelyeket ezek gyártanak, feldícsérik a gengsztereket, kiemelik a „körül
tekintő“ gyilkosságokat, reklámot csinálnak a megrontás különböző mód
jainak, részletesen leírják a lelkileg abnormális emberek kalandjait. 
Hollywood termékeivel együtt, amelyekről tudjuk, hogy éppen ilyen jel
legűek, az Egyesült Államokban kiadásra kerülő bulvárirodalom áradata 
rendszeresen mérgezi az olvasók tudatát.

Az amerikai üzletemberek filmeket és könyveket nagy mennyiség
ben exportálnak mindazokba az országokba, amelyek vezető körei az 
Egyesült Államokkal szoros, összeköttetésben állanak és így az egész 
világon elterjesztik „ideológiai termékeiket“. E közben távolról sem 
pusztán kereskedelmi célokat tartanák szem előtt.

A reakciós amerikai írók az embert vadállatnak ábrázolva, piszkos 
ösztöneinek „változtatihatatlanságát“ és „örökkévalóságát“ hangsúlyozva 
a Wall-Street utasításainak tesznek eleget. A toll gengszterei az egyszerű 
emberben nagyra akarják nevelni az önbizalom hiányát és a megvetést 
környezetével szemben. Arról akarják meggyőzni őt, hogy a dolgozó tö
megek kizsákmányolásán alapuló kapitalista rendszert nem lehet fel
cserélni a szabad dolgozók szocialista társadalmával.

Az amerikai hatalmasok azt remélik, hogy így könnyebben tudják 
függő helyzetben tartani országuk il vonódon befolyásolt polgárait. Arról 
ábrándoznak, hogy más államok népeit megfélemlíti ez* a propaganda és 
így beletörődnek az Egyesült Államok expanziójába.

Jellemző, hogy ez utóbbi, időiben mindjobban elmosódik a határ az 
úgynevezett „nagy“ amerikai burzsoá-irodalom és a leplezetlen bulvár- 
irodalom között. Az irodalmi ranglétra különböző fokán álló írók egy éfi
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ugyanazon célt szolgálva, egymáshoz mind hasonlóbb műveket írnak. Az 
BgyesüfLt ÁMamokhan megjelenő „Masses and Mainstream4' című progres
szív folyóirat ez év januárjában azt írta, hogy az amerikai „nagyiroda- 
lom“ mai regénye . .. gyilkosság, eltitkolás, részegeskedés, mindenféle 
szenvedély, orvlövészet, párbajozás és pszichopatológia keveréke“. Ez a 
jellemzés ráillik bármely bulvártermékre.

A reakciós amerikai írók szívesen foglalkoznak oly könyvek megírá
sával is, amelyek a jövő (háború borzalmait ábrázolják és ennek során 
megjósolják a civilizáció eljövendő pusztulását. Ezen a téren a „márkás" 
szerzők még el is homályosították a „tömegirodalom“ művelőit.

A reakciós sajtóban különcsen nagy sikere vain Aldous Huxley „A 
majom és a lét“ („Ape and essence44) című könyvének. Huxley ezelőtt 
tulajdonképpen angolnak számított. Azonban a háború idején elhagyta 
hazáját és Hollywoodban telepedéit le. Itt teljes sikerrel megtanulta, hogy 
mit kívánnak az írótól azok, akik dollárokkal rendelkeznek. „A majom és 
a lét“ igényt tart a „filozófiai regény“ komoly jelzőjére. A harmadik 
világháború következtében — meséli Huxley — az emberiséget majd
nem teljesen megsemmisítették az atombombák, a baktérium-fegyverek 
és a rádió-aktív sugarak. Az a néhány ember, aki megmaradt, a troglodi- 
ták színvonalára esett vissza. A szerző a legsötétebb színekkel festi őket 
Városok romjaiban élnek, amelyek a régi világból maradtak meg. Vad 
és primitív törvények szabályozzák életüket.

Huxley embergyűlöletét nem is rejtegeti, számtalan gúnynevet aggat 
regényhőseire. Gúnyolódik a népek társadalmi haladásra irányuló törek
vésén, felveti és bizonyítani igyekszik azt a furcsa gondolatot, hogy a 
népbe vetett hit a jelenkori háború forrása.

Íme itt van egy másik, ugyanilyen jellegzetes mű ebből a kategóriá
ból: Rowld Dahl „Egyszer valamikor“ című regénye. Dahl a civi
lizáció végleges pusztulását nem a harmadik, hanem a negyedik világ
háború következményeként írja le, A szerző „világnézetét44 röviden és 
velősen így fejti ki: „A háborúban nem bűnösek sem a politikusok, sem 
a diktátorok, sem az egyes országok királyai, sem a filozófusok. Senki sem 
felelős azért, hogy a földön nem lehet tartós béke. Minden felelősség 
az ember természetében rejlik.“

Jellemző, hogy Huxley és Dahl egyébként a nemzeti nihilizmus, a 
kozmopolitizmus hirdetőiként lépnek fel. A kozmopolista eszmék ebben 
vagy abban a formában átszövik az egész reakciós amerikai irodalmat.

A Wall-Street irodalmi tiszályhordozói nem félelemből, hanem belső 
indításból szolgálják ki gazdáikat. Habzó szájjal igyekeznek bebizonyí 
tani, hogy képtelenség mindenféle küzdelem a háború ellen. Meg akar
ják gyöngíteni a népek saját nemzeti szuverenitásának az amerikai im
perialisták agresszív támadásaival szembeni megvédésére irányuló 
akaratát.

Ugvanilyen szenvedéllyel teljesítik a reakciós amerikai írók gazdáik 
megbízásait az „Amerikán belüli“ politika terén is. Az amerikai nép 
tömegeiben mind magasabbra csap a felháborodás a szociális elnyomás 
fokozódása, a munkásellenes törvényhozás, a faji diszkrimináció miatt. 
És íme színre lép William Folkner. Regényei mindig tele voltak gyilkos
ságokkal, borzalmakkal, torzításokkal. Ez alkalommal Folkner „A győz 
les pusztulása („Intruder in the dist“) című könyve némileg más jel 
logű. Ebben egy bizonyos példás, jóakaratú, minden fehér ember előtt 
megalázkodó néger lép fel, aki az Egyesült Államok egy kis déli városá
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ban él. Tévedésből letartóztatják, egy fehér ember megölésével vádolják 
és börtönbe zárják. Előkészületek történnek a lincselésre. De a néger jó
tettei megtermik gyümölcsüket. A kis város derék seriffje és egy 16 éves 
gyermek közös .erőfeszítéssel bebizonyítják ártatlanságát és megakadá
lyozzák a lincselést.

Ennek a limonádéízü történetnek semmi köze sincs az amerikai való
sághoz. Több mint ötezer négert öltek meg Amerikában lincseléssel. 
Folkncr regényének hazug erkölcsi tartalma nyilvánvaló: a négerek ne 
küzdjenek a faji megkülönböztetés ellen. Legyenek olyan megalázkodók, 
mint a regény hőse és akkor a faji megkülönböztetés idővel magától 
megszűnik.

A kibékülés propagálásával foglalkozik műveiben egy másik ameri
kai reakciós „nevezetesség“ — Villiam Saroyan is.

Ebből a szempontból jellemző „Monumentális aréna“ című regénye. 
Az elbeszélés hőse egy sztrájkoló, akit a rendőrség alaposan helybeli)agy, 
de aki e miatt semmi ellenséges, érzületet sem táplál.

Ez a „sztrájkoló“ hosszan és unalmasan elmélkedik arról, hogy a 
gazdagok „néha boldogtalanabbak, mint a fehérek“. Ellene van annak, 
hogy aktíve visszautasítsák az elnyomókat.

Nem szorul bizonyításra, hogy az ilyen művek a rémregényekkel 
együtt arra valók, hogy eljátsszák a maguk szerepét az Egyesült Államok
ban végbemenő reakciós támadás során. A szerzőik által 'kitűzött célok 
az amerikai nép iránti ellenséges érzület mélységét mutatják.

A dolgozó tömegek érdiekéit az Egyesült Államok progresszív írói feje
zik ki, akik a kegyetlen üldözés ellenére önfeláldozó harcot vívnak a 
békéért és a demokráciáért. Howard Fast. Albert Maiz, Langston House, 
Dalton Trambo és más, a néppel összekötettésben álló írók az igazi 
örökösei Mark Twain, Watt Witman, Dryser kiváló realista hagyomá
nyainak. Programmjuk kifejezhető Rayen amerikai kommunista Howard 
Fast „Clarcton“ című regényéből vett szavaival:

„A mi összeesküvésünk az égbe tör — mondja Rayen ellenfeleinek 
—, de nem ismerem az ottani viszonyokat. Beszéljünk inkább a bűnös 
földről, a mi Egyesült Államainkról. Beszélgessünk a négerekről, akiket 
meglincselnek, a veteránok millióiról, akik nem tudnak tető alá húzódni, 
a bányászokról, akik valamely katasztrófa alkalmával elpusztultak és a 
bűnösökről, akiket agyonvernek azért, mert szabadságukért küzdenek. 
Szeriintem éppen elég anyag van itt tartalmas beszélgetés folytatására.“

Az amerikai burzsoá-irodalom zsákutcába jutott. Nem tud és nem 
akar egyenes 'feleletet adni a valóságnak az olvasót izgató kérdéseire. Az 
Egyesült Államok haladó írói, akik bátran megmondják a népnek az 
igazat, nagy és tiszteletreméltó missziót töltenek 'be.

A. Moscnszkij
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SZEMLE

P E T Ő FI ÉS ARANY A KÖNYVNAPON

Petőfi „Válogatott prózai írásai“ és Arany „Válogatott költeményei' 
látnak napvilágot az ötéves Terv első könyvnapján. Nem hiú szólam, ha 
azt írom, hogy napvilágot látnak. A könyvtárak hűvös-poros raktárai
ból, magánlakások kincses könyvesházából most kerül először Petőfi pró
zája és Arany költészetének java termése az irodalom napvilágára: a  dol
gozók szeme elé, Irodalmi hagyományaink eleven kincsének föltárása 
aligha kezdődhetett volna különbül, mint e két könyv kiadásával.

Petőfi nem ismeretlen dolgozó népünk előtt. Ámbár csinyján kell 
bánni a szóval s nem szabad túlbecsülnünk Petőfi ismert voltát. Petőfit is 
a fölszabadulás után kezdték megismerni hazánkban. A Szabad Föld Téli 
Esték, az üzemi és a falusi olvasó mozgalom során alighanem többen is
merkedtek meg Petőfivel, mint az elmúlt évszázad a la tt, . .  Mégis kétség
telen, hogy Petőfi legismertebb költőnk. A hiba ott van inkább, hogy Pe
tőfit erősen egyoldalúan ismerik. Egy-egy versét többször szavalják, mint 
a többit együttvéve, prózáját pedig úgyszólván csak a szakemberek isme
rik. Remekbekészült elbeszélései, színikritikái, politikai cikkei, napló- 
jegyzeteá, útirajzai úgy elsikkadtak, mintha másodrendű részei lennének 
életművének.

Arany János sohasem volt közismert. A középiskolát végzettek töíbbé- 
kevéshbó ismerték a Toldi-trilógiát s nehány balladáját, — lírájából is, ami 
élt, az a tankönyvek és anthológiák üvegházi életét élte. Arany költészete 
számára a tol szabadulás sem hozott fordulatot. Nem vettük műveit elő, 
hanem araa emlékeztünk, hogy a levitézlett úri Magyarország Petőfi ellen 
akarta kijátszani Aranyt, hogy Tisza István Arany nevével dorongolta le 
Ady Endrét, hogy Babits Mihály is nemcsak Petőfivel állította szembe, 
hanem Adyval is („és jönnek az új lantosok sereggel, sebes szavakkal és 
hangos sebekkel, egy 6em tudja mit mond, de szóra báto r. . . “ — írta 
,,Arany Jánoshoz“ című alig félreérthető szonettjében). Mintha a reakció 
nemzetközi gyakorlatát nem is ismertük volna, mintha nem tudtuk volna, 
hogy a szovjet irodalom nagyjai ellen Tolsztoj és Turgényev hivalkodó 
elismerésével kezdték a harcot nyugaton. Arany kihasználói és meghami- 
sítói iránt érzett utálatunkban nekik adományoztuk Arany költészetének 
kincseit is.

Annak a termékeny vitának során, mely felvetette irodalmunk alap
vető kérdéseit, felvetődött népi demokráciánk viszonya az irodalmi hagyo
mányokhoz is. Mihelyt felvetődött a kérdés, máris eldőlt: a döntőbíró Le
nin személyes példája volt, a döntést Lenin tanításai közt lelhettük meg
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tételezve. Lenintől tanultuk meg irodalmi hagyományainkat megbecsülni, 
szeretni, velük büszkélkedni és tőle tanultuk, hogy a múlt értékeit fel kell 
használnunk, át kell formálnunk a jövendő építése során. „Mi jobban 
tudjuk önöknél, (hogy Turgénjev, Tolsztoj, Dobroljubov, Csernysevszkij 
nyelve — nagy és 'hatalmas“ — veti oda egy vitában a liberálisoknak. 
Ebben a „mi jobban tudjuk“-ban egy vallomás rejlik. Ezt erősíti élet
társának, Krupszkájának nem egy tanúságtétele („Iljics jól ismerte az 
orosz irodalmat — az ő számára ez az élet megismerésének volt az esz
köze . . . “ „Később, Szibériában rájöttem, hogy Iljics legalább annyi klasz- 
szikust olvasott mint é n . . . “) s Gorkij anekdotája arról a büszkeségről,, 
amivel Lenin Tolsztojról beszélt.

Lenin, példája arra int, hogy a szocializmus építéséihez hozzátartozik 
a múlt értékeinek feltárása és felhasználása.

Petőfi prózája semmivel sem marad versei megett, Ugyanaz az éde
sen, könnyen áradó próza, mint a Jókaié, de Jókai idegenszerűségei, nyelv
újító kimódoltságai nélkül. Színes, fordulatos, ízes, könnyed, de ha kell, 
mélyenszántó, ha kell, szárnyaló, tréfát s könnyet egyként kifejező próza 
ez. Filológus bogarászással, formalista stílus-tanulmánnyal nem fejthető 
meg titka, — ennek a prózának kulcsa a forradalmár Petőfi. „A vásár 
legkedvesebb látványaim egyike .. . átalában mindazon hely és alkalom, 
hol minél több embert láthatok.“ Petőfi prózája úgy lett ilyen kristályos 
tisztává, hogy gondolatban is mindig ott tartózkodott, ahol a legtöbb em
ber lelhető fel, a dolgozó nép között. Ennek a prózának az a titka, hogy 
Petőfi azt akarta vele kimondani: „Én szerszámnak ajánlom magamat a 
ti kezeitekbe, semmi másnak.“

Ennek a prózának úgyszólván minden ízét megismerteti a kötet: szép
prózáját, irodalmi cikkeit, politikai cikkeit s nyilvánosságnak szánt, meg 
szeretteihez írott leveleit. Ha van kifogásolni való a kötet gondos válo
gatásában, akkor az, hogy csak egy elbeszélési. „A nagyapá“-t közli. Pe
tőfi elbeszéléseit annyira nem ismerik, hogy mind a hármat sem ártott 
volna közölni, de legalább a „Fakó leány s pej legényt“ okvetlenül. Petőfi 
elbeszélései példái annak, hogyan kell a nép életéről a népnek írni: nem 
ártott volna hát szaporítani a példát. Petőfi elbeszélései íróinkhoz is szól
nak: ezek a népi elbeszélések távol vannak néprajzi pontoskodástól-ízeske- 
déstol, die távol a stilizálástól is, mégis hitelesebb-hangulatcsábbak a natu
ralista és a népi-romantikus paraszt-ábrázolásnál. Valóságismeret, a nép 
mélységes szeretete és az író forradalmi szándéka ád nekik hitelt és hihető 
atmoszférát.

Arany válogatott verseinek ez a kiadása helyreállítja Arany élet
művének helyes arányát és műveinek természetes egységét. A burzsoá iro
dalomtudomány ugyanis az epikus műveket helyezte előtérbe (persze azok 
közt is válogatva!) s nem szívesen vett tudomást a lírikus Aranyról, mert 
a líra nyíltabban szólt arról, amiről a balladák csak alig érthető célzások
kal szóltak, hogy Arany szívében sohasem Ihúnyt ki a forradalom emléke, 
hogy a forradalom bukása nem-gyógyuló sebet ejtett ezen az érzékeny 
szíven s hogy néha még később is, a fásultság és megalkuvás eszten
deiben is felvillant benne a remény egy megifjodott hazáról. 
Lírának és epikának helyes aránya mellett az is e kötet erénye, hogy 
visszahelyezi Arany müveinek természetes időrendjébe forradalmi költe
ményeit, melyeket a régi kiadások vagy kihagytak, vagy elkülönítve, mint 
holmi gyengóbb-zsengébb ifjonti műveket közöltek, azt sejttetve, hogy 
ezeket Arany maga taszította ki müvei egészéből. Helyükre állítva maguk

391



vallják, hogy milyen gálád hamisítás volt elrejtésük: szervesen beletartoz
nak Arany művébe,

A versek válogatása felett lehetne vitát indítani. Mert igenis vitatható 
Arany Öregkori lírájának mostoha válogatása, — épolyan vitatható, mint az 
az eljárás volt, mely Arany lírájából csak azt becsülte, ami a beteg „fáj- 
virág“-ot idézte. Arany túlérző kedélyének szisszenetei, elégedetlensége, 
dobogása, pesszimizmusa hozzátartoznak műve egészéhez, tévedései szint
úgy". Ám korántsem rovom fel a kötet szerkesztőjének, hogy válogatása 
vitára indít. Sőt inkább a kötet erényének tartom, hogy olyan sok problé
mát vet fel. Mert ha a kötetet a dölgozók kezébe adjuk, akkor sürgősen 
fel kell vetnünk Arany életművének értékelését, a  szocialista kritika mér
legére kell tennünk művét s a belőle adódó általános problémákat, mint 
amilyen a Petőfi utáni népiesség kérdése, mint amilyen a Gyulai-féle 
nemzeti-klasszicizmus ideológiájának viszonya Arany és kortársai lírájá
nak valóságához, mint amilyen irodalmi nyelvünk problémája stb.

Haladó lliagyományaink föltárása, haladó hagyományainknak a dol
gozó néphez való eljuttatása ezzel a két kötettel megkezdődik. A követ
kező lépés a hagyomány átformálása kell hogy Legyen.. Ez a megújhódott 
Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a 
Magyar írók Szövetségié, tüdősök, írók és olvasók közös munkája lesz.

Bóka László
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KRITIKA

V e r e s  P é t e r :

HÁROM NEMZEDÉK. SZOLGASÁG 
Athenaeum, 1950

Veres Péter új, nagyszabású írói vállalkozásának első része ez a 
könyv; kétségtelenül egyik legjelentősebb alkotás az idei könyvnap ma
gyar szépirodalmi termésében.

Veres Péter már a „Próbatétel“ előszavában említést tett nagy ter
véről, amikor a magyar írók mai feladatait jellemezte. A szocialista rea
lizmus alaptétele Veres Péter fogalmazásában —> „Ezt kell megírni: a 
mát, amint jön a tegnapból és megyen a holnapba“ — úgy hatott, mint 
elfogadó válasz egy szabatosan meghatározott munkaverseny-felhívásra. 
Maga a „Próbatétel“ című elbeszélés már a munkából, a megvalósításból 
adott ízelítőt, s ugyanabban az előszóban ott volt az ígéret a következő 
lépésre is: „ . .  . amíg én is megírhatom a magam könyvét erről a kor
ról . . . “

„Ez a kor“, a tegnapból a holnap felé szökkenő ma: az írói ábrá
zolásban is nyilvánvalóan „tegnap“ kezdődik. Veres Péter számára ennek 
a kornak a történelméből különösen a parasztság élete, a dolgozó paraszt 
sorsának alakulása olyan élmény, amely nemcsak lehetőséget nyújt az 
írónak, de kötelességévé teszi, hogy méltó, hű és igaz ábrázolást adjon 
erről az alakulásról. Veres szemtanúja, részvevője, harcosa volt a dolgozó 
parasztság tegnapi küzdelmeinek is és valamennyi írónk közül ő élt leg
tovább — forma szerint — a szemlélet fejlődését döntően meghatározó 
osztályhelyzetben: végigpróbálta a dolgozó paraszti rétegek életét, a 
cselédsortól a félproletár helyzeten keresztül a kisparaszti gyötrelemig. 
Veres Péter nagyon sokat tud a földművelő nép munkájáról, életéről — 
s ez az egyik tényező, amely mostani írói vállalkozását meghatározza.

Mi a másik tényező? Az, hogy „a parasztkérdés a proletárdiktatúra 
általános kérdésének égy része és mint ilyen, a leninizmus egyik legége
tőbben aktuális kérdése“. (Sztálin: A Szovjetunió agrárpolitikájáról. 
Szikra, 1949. 12. o.) A mát nem azért kell úgy megírni, „amint jön a teg
napból és megyen a holnap felé“, mert ez így esztétikailag is< új és kü
lönösen izgalmas hatáslehetőségeket biztosít az író számára, hanem azért, 
mert reális ábrázolás másképpen nem lehetséges. A parasztkérdés úgy 
megyen a tegnapból a holnapba, hogy tegnap a proletárforradalom elő
készítésének volt fontos rész-kérdése, ma a proletárdiktatúra, a szocialista 
építés általános kérdésének fontos része, holnap pedig a végleges rendezés 
útján majd része lesz az osztálynélküli társadalom felé közeledő fejlődés 
általános kérdésének. A parasztkérdlés tehát ennek a kornak minden 
egyes szakaszán elválaszthatatlanul a proletariátus győzelmének ügyéhez
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tartozik; a proletariátus győzelme a parasztkérdé^ megoldásának egyetlen 
útja. Nyilvánvaló, hogy az író, aki a paraszti élet ábrázolására vállalko
zott, egyben vállalkozott a parasztkérdés megoldásának ábrázolására is. 
Aki sokat tud a paraszti életről, annak — különösen ha író — sokat kell 
tudnia arról is, hogyan szabadulhat fel a dolgozó parasztság, ennek a 
kornak különböző szakaszain hogyan kapcsolódott felszabadulásának 
kérdése a  munkásosztály harcához. Mert a tegnap soha nem tudna átjönni 
a mába s a ma nem tudna továbbmenni a holnapba, iha az élet maga nem 
szüntelen fejlődést, haladásért, szabadságért vívott harcot jelentene. A 
tegnapi vagy mai paraszti élet bemutatásának semmi értelme nem volna, 
ha hiányoznék belőle a szabadságra törekvésnek: a munkásosztály harcá
hoz való viszonynak ábrázolása. Ez hát a másik tényező, amely a „Há
rom nemzedék“-et meghatározza és értékélésének alapját adja.

A „Három nemzedék“ első kötete, a „Szolgaság“ arról tanúskodik, 
hogy Veres Péter mindkét tényezőt ismeri és munkáját tudatosan is 
ezekre alapozta.

A „Szolgaság“ a múlt század végének és a XX. század elejének pa
raszti életét ábrázolja Balogh Jani, egy legénnyé serdülő földmunkás
gyerek sorsán keresztül. Balogh Jani iskoláskoráig az uradalmi tanyán éli 
a cselédgyerekek életét. Nyolcadik esztendős, amikor apjának felmonda
nak azzal, hogy „keressen olyan gazdát, akinél maga parancsol, nekünk 
itt nem (felesel többet!“ A Balogh-család a faluba, .Szerdalhelyre költözik. 
Idősebb Balogh János itt az elcsapott cseléd, a munkanélküli napszámos, 
majd a szervezkedni kezdő földmunkás sorsát próbálja, Jani pedig a szá
mára új közösség titkaival ismerkedik. A tanyai csikó-élet után most az 
első igazi próbák ideje következik, új barátok és ellenségek közt kell meg
állnia helyét, mind a testi, mind a szellemi erő és ügyesség dolgában. 
Balogh Jani állja a helyét, edződik az emberformáló erők tüzében, de igen 
korán megsejti, hogy annak a tűznek a fészke nem ott köztük, lényegé
ben egysorsú, sok munkával és semmi vagy kevés földdel birkózó embe
rek között van, hanem valami ijesztő messzeségben rejtőzik, onnan táp
lálja, hevíti az egyik embert s pörköli, aszalja a másikat. Jani nem 
felejtette el az uradalmi tiszttartó ostorát, ütésének helye ma is ott ég a 
vállán és a bal orcáján, ha rágondol. De a régi emlék mellé friss élmé
nyek sorakoznak s ezek épolyan érthetetlenek, emésztők és lázítók, mint 
az az ostorcsapás. Az iskola második osztályát még el sem végezte, már a 
Szekeres Kovács tanyájára kerül libapásztornak. Ott csak éppen rábámul 
néhány érthetetlen jelenségre — például arra, hogy miért a pásztor bűnös, 
amikor a gazda parancsára hajtotta tilosba a jószágot — s őszre ismét 
visszakerül az iskolába, hogy a következő tavaszon, még Szentgyörgynap 
előtt kisibojtárnak álljon a  kettősjárási számadóhoz.

A pusztán a pásztorélet kemény, de valahogyan mégis vonzó törvé
nyeit ismeri meg. Az éjjel-nappal szabad ég alatt élő állatok gondja ész
revétlenül megbarátkoztatja a természet hatalmas és titokzatos erőivel. 
Igaz, ez a barátkozás egyidőre elvonja őt az emberek tüzetesebb megis
merésétől, de csak látszatra. Az is igaz, hogy a természet igazi törvényéi 
helyett valójában pásztori és paraszti babonákat tanul meg, de az élmény: 
a hideggel, a meleggel, az esővel, a viharral és az állatok százféle veszé
lyével való küzdelem mélyen beléje vésődik. És emberek is megfor
dulnak itt a Kettős járáson. Nagy Tóth Mihályon, a számadógazdán és a 
nagybojtárokon kívül megjelenik Keserű gazda, a legeltetőtársulat el-
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uöke, marhavész idején feltűnik az állatorvos meg a rendőrbiztos, meg
megjelennek az egy-két jószágukat féltő kisparasztok s a haszon után 
vizslató nagygazdák: valamennyien újabb-újahb meggondolnivalót hoz
nak Jani számára.

A pusztáról megint a faluba kerül Balogh Jani s elindul a mezei 
bérmunkásélet iskolájának alacsonyabb fokozatairól a magasabb évfolya
mok felé. Itt már egyre inkább csak emberekkel, a falu társadalmának 
szövevényes viszonyaival van dolga nyiladozó értelmének. Apja oldalán 
megismeri a saját-ház építésének sorvasztó szenvedélyét ■—i abból is a 
legnehezebbet: a vályogvetést próbálja —, majd rövid napszámoskodás 
után az aratás, a részesmunka fondorlatos viszonyait. Napszámba járása 
idején is látta már, hogy a kerülő miképpen tudja még a napszámos 
fejfájását is az uradalom javára hasznosítani, de itt a részesmunkában 
még meglepőbb felfedezéseket tesz. A bandagazda arravaló volna, hogy 
a részesmunkásokat képviselje az uradalommal szemben s lám. a gya
korlatban mégis az uraság érdekének szolgája lesz a munkásokkal szem
ben, pedig ezt ő maga sem akarja. Jani tanúja lesz annak is, amint két 
arató egymásra emeli a meztelen kaszát — miért? Látszólag virtusból, 
látszólag a pálinka gőzétől hajtva — s hogy valójában miért, azt Jani 
még nem tudja, csak iszonyodva sejt valamit.

Az aratás ismerteti meg Janit a sztrájkkal is. Az 1905-ös szűk esz
tendő nyarán ez még csak hirtelen villanás volt Szerdahelyen, de a nyo
morúságos tél és tavasz a nagytermésű 1906-os évre már lobogó lángot szí
tott belőle. Jani még nem tevékeny részese a harcnak, de harcoló apja és 
annak társai oldalán már sokat lát és tanul. Eljár a Mezei Munkásl^örbe, 
a kíváncsiság a hívők szektájába is elviszi; ̂ általában az a  keserves tél 
sokfelé felnyitja a szemét s ha még nem is fegyverforgató, de már fegy- 
verhordozó lesz belőle. Tizennegyedik esztendős ekkor Jani és a sztrájk 
veresége után kibuggyan a könnye, amikor anyjának hírül viszi, hogy 
apját elvitték a csendőrök.

Lépé6ről-lépésre halad előre Jani az élet megismerésében. A szocia
lista harcosok merészsége, becsülete és kitartása apja példáján keresztül 
lett közvetlen tanítómesterévé s ez észrevétlenül megóvja őt attól, hogy 
bármilyen helyzetben is kapható legyen olcsó megalkuvásra, vagy arra, 
hogy a dolog könnyebbik végét fogja. A forradalmi harc tüze az 1906-os 
nagy lobbanás után messze húzódott Szerdahelytől, így Jani serdülőkora 
a lefojtott, füstölgő, itt-ott parázsló indulatok harcában telik el. Néhány- 
hónapos summásélet után a cselédsors jármát veszi nyakába —- s ez a 
nyak a ránehezedő terhek súlya alatt egyre keményebb, szívósabb lesz. A 
Szerencsés Tóth- és a Keserű-féle gazdáknál töltött évek után az üzletelő, 
kupeckedő jógazdához. Szomorú Szabó Jánoshoz kerül. Itt köszönt rá 
legénykora, itt mutatja végső, döntő bizonyítékait annak, hogy a munkát 
verheíetlenül bírja és ismeri, itt lesz először szerelmes, és végül itt vágja 
először a gazda szemébe, hogy: „Ügy beszélek, ahogy maga beszél átí
velem, a kutyaúristénit, mi vagyok én magának? , . — Ez 1923. őszén 
történt.

Itt végződik az első kötet, a „Szolgaság“.
Veres Péter valóban hű képet ad az akkori két évtized paraszti 

forrongásáról. Ábrázolatának hitelessége, meggyőző és mozgósító ereje itt 
elsősorban a m ár említett első főtényezőből: a parasztélet, a földművelő 
munka mély ismeretéből fakad. Bízvást mondhatjuk: egyetlen olyan 
regény sem akadt még a magyar irodalomban, amely magát a termelő
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munkát ennyire „főhőssé“, minden jelkép segítsége nélkül ennyire testes, 
eleven és aktív szereplővé tudta volna tenni. S mindjárt állapítsuk is 
meg, hogy ez a „Három nemzedék“ első kötetének legnagyobb értéke.

Nem kicsiny érték. Irodalmunk megújult, nagyszerű fejlődőképes
ségének döntő jele ez. S Veres Péternél a természet is mindig a munka 
különböző mozzanataival együtt kel életre; ugyanaz a táj, ugyanaz a 
tavasz, vagy nyár mindig újabb-újabb arcát mutatja, a szerint, hogy a 
termelőmunka melyik fogásával közelítették meg. Jótékonyan hiányzik 
Veres ábrázolásából minden általános rajongás a természet szépsége, 
vagy nagysága iránt. Annál erőteljesebb a dolgozó ember és a természet 
adott viszonyának — másszóval: alakuló, küzdelmes viszonyának — 
ábrázolása. A regényben a természet életének nagyszerű Tajzaival talál
kozunk; különösen a pásztorélet színhelye él olyan megragadó erővel, 
hogy egy-egy pillanatra szinte aggodalom fog el bennünket: nem változ
tatja-e idilli ez a harsogó világ Balogh Jancsi kisbojíár küzdelmes nap
jait? Nem, nem változtatja idillé. A természet rajza a regényben mind
végig a munka: a természethez való egyedül értelmes viszony ábrázolása 
marad.

Ami az emberek egymáshoz való viszonyát, a falu és a tanyák tár
sadalmának belső küzdelmeit illeti, annak pozitív ábrázolásáról elmon
dottuk a lényeget a regény vázlatos tartalmi ismertetésével. Nyilván
valóan ez az a terület, ahol az írót döntően az említett másik fő tényező: 
a parasztkérdés és a proletárforradalom viszonyának ismerete kell, hogy 
útbaigazítsa. A munka, a természet és az ember kapcsolatának reális meg
jelenítése már önmagában $  nagy lépés az osztályviszonyok, az osztály
harc reális ábrázolása felé. Veres Péter megtette ezt az első nagy lépést 
és regényének minden fontos értéke azzal biztat, hogy a további lépése
ket is megteszi, hiszen a további lépések következnek az elsőből, egyál
talán nem függetlenek attól.

Balogh Jani fejlődése általában helyesen tükrözi a korabeli paraszt
élet alakulását. A „Három nemzedék“ első kötetének azonban éppen 
ebből a szempontból vannak laza pontjai s ezekre — azt hisszük, a to
vábbi kötelek érdekében — világosan rá kell mutatnunk.

Az első kötet laza pontjai arról árulkodnak, mintha Veres Péter nem 
bízna eléggé a munkához és a természethez való viszony ábrázolásának 
helyességében. Erre vall az a törekvése, hogy amikor az osztályviszonyok 
alakulásáról beszél, fejtegetéseit nem kapcsolja mindig közvetlenül és 
félreérthetetlenül főhőse életéhez. Bölcselkedő, tanulmányszerű fejezetek 
vannak a regényben, s a baj az, hogy e bölcselkedések igazsága rend
szerint messze elmarad az ábrázoló részek „falós“ igazságaitól. Vájjon 
lebecsüli Veres Péter a regény műfaját, hogy a „végső“ igazságok ki- 
nyilvánítását nem a valóban művészi ábrázoló részekre bizza, hanem a 
sokszor nagyon is vitatható esszé-betoldásokra?

Az is baj, hogy a tanító-vitázó-bölcselkedő forma láthatóan tudatos 
törekvése Veres Péternek. Regényéről mondott nyilatkozataiból tudjuk, 
hogy ő a „Három nemzedék“-et tulajdonképpen „nem is regénynek“ 
szánja, hanem „ennél több“-nek, „a kor szépirodalmi megörökítésének“. 
Nem mellébeszélés ez? Hiszen az első kötet példamutatóan jó regény 
s a további kötetek még jobbak lehelnek, ha éppen ez a megfoghatatlan 
„több“-re való törekvés hiányzik majd belőlük.

Mi hát a baj ezekkel az esszé-részletekkel? Elsősorban az, hogy ben
nük található a könyvnek minden olyan megállapítása, amikkel vitába

396



szállni nemcsak lehet, hanem kell is. Mit jelent például az olyan kijelen
tés, hogy „az embereknek abban az időben — legalább is a falusi embe
reknek — még volt korérzésük“9 (36. o.) Azóta és a városi dolgozóknak 
már nincs ilyen 1 Vagy mit mond az olyan jeülemzés, amely a Fel
vidéket a „nagyon éhes és az urakhoz nagyon simuló stréberek termő
földjeinek, Erdélyt pedig a „haramia-stréberek termőhelyé“-nek nevezi 
(37—38. o.) csiaik úgy általában? S mit akar mondani például ez a ki

jelentés: „A falusi vezetők ősidők óta olyanokból lettek, akik rá is értek 
és volt is miből megélniük9“ (225. o.) Vagy mi értelme a sztrájk
forradalmi romantikájáról folytatott pesszimista elmélkedésnek? (243. o.)

Ezek nem összefüggésükből kiragadott, hanem éppen a nem-regény- 
szerű részekre jellemző idézetek, amelyeknek számát még bőven lehetne 
növelni, s amelyek mindig ellentmondanak a regény kitűnően ábrázoló 
részeinek.

Másodsorban az a baj, hogy Veres Péter új epikai formára való 
törekvést lát könyvének e kétségtelenül gyenge pontjaiban. De neon 
fenyeget-e így az a veszély, hogy esztétikai, formai újításra való igyeke
zet képében ideológiailag gyenge, vagy éppen hamis elemek kerülnek a 
regénybe? . . .  ^

A „Szolgaság“ erényei — az ábrázolás hitelessége és életteljessége, 
az emberi munka és a természeti erők viszonyának nagyszerű megjele
nítése — nem meddő erények. Ezek szerves és szükségszerű tovább
fejlesztésével elérhető a szocialista realista ábrázolás legfőbb, legna
gyobb erénye: a társadalomról, az osztályok harcáról rajzolt kép teljes
sége és hitelessége. S ehhez a másik tényezőnek: a parasztkérdés és a 
proletárforradalom viszonyának mély megértése, átélése szükséges. Olyan 
mély megértésre és átélésre van itt szükség, amilyenről a „Szolgaság“ 
írója a paraszti munka ábrázolásában tett bizonyságot.

Erdei Sándor

J
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E g r y  I r é n :
A GYÁR FELÉBRED 

Franklin kiadás

Egry Irén regénye a  József Attila- 
pályázat egyik díjnyertes könyve. 
Ha egyéb neon — e könyv minden
esetre a pályázat sikeréről, helyes
ségéről és szükségességéről tanús
kodik. A Szakszervezeti Tanács 
József Attila-pályázata eddig már 
kiértékelt részleteinek — a novella 
és színdarabpályázatnak is — voltak 
kézzelfogható s nem egyszer ko
moly ígéretet jelentő eredményei. 
Fontosságát és szükségességét éppen 
ezek az eredmények támasztják alá, 
sok egyéb meggyőző érvnél is ala
posabban. Mégis mit jelent irodal
munk számára a József Attila-pá- 
lyázat? Elsősorban azt, hogy lehe
tőséget teremt, új a népből, a mun
kásosztály és parasztság soraiból 
származó írók bemutatkozására, 
felszínre hozza, írásra bátorítja, 
mondanivalói megformálására kész
teti mindazokat, akik más módon 
csak nehezebben kerülhetnének az 
irodalmi élet felszínére. Másodsor
ban lehetőséget ad arra, hogy ezek 
a fiatal írók bírálatot, nyilvánossá
got és a társadalmi és irodalmi köz
vélemény bátorító erejét kaphassák, 
hogy ilymódon még jobban elmé
lyíthessék munkájukat. Természe
tesen jelentősége van a pályázatnak 
nemcsak a jelentkező fiatal írók, 
de a mi mai irodalmunk számára 
is, amely innen várhat — és amint 
az eredmények mutatják nem re
ménytelenül — kellő utánpótlást 
sorainak kiszélesítésére. A József 
Attila-pályázatnak azonban minden
esetre eddigi eredményeit és tapasz
talatait hasznosítva, tovább kell 
fejlődnie: Mi az útja ennek a fej
lődésnek? Egyfelől a pályázat minél 
szélesebb kiterjesztése, másfelől a 
jelentkezett írók erőteljes támogatá
sa s ez már nem egyszerűen a Szak- 
szervezeti Tanács, hanem az írószö
vetség feladata is.

Egry Irén könyve tehát egyik 
eredménye a pályázatnak. Olyan 
könyv, amety mindesetre megér
demli a nyilvánosságot, de az is 
kétségtelen, hogy az írónő, akinek 
nem ez az első regénye, csak úgy 
fog tudni továbbfejlődni, ha felvet
jük azokat a hiányosságokat és fo
gyatékosságokat, "amelyek regényét 
jellemzik. A könyv egyetlen nap
nak, a tervkölcsönjegyzés megin
dulása napjának történetét mondja 
el. Ezen keresztül lépünk be a Nep
tun edénygyár kapuján, hogy meg
ismerkedjünk az ott élő és dolgozó 
munkásokkal, munkásnőkkel, tiszt
viselőkkel, gépírónőkkel, kommu
nistákkal és pártonkívüliekkel, ba
ráttal és ellenséggel. Nem véletlenül 
soroltuk fel mindjárt elöljáróban 
a regény szereplőinek e széles ská
láját. A könyv egyik jellemző sajá
tossága az, hogy terjedelméhez mér
ten rendkívül sok figurát, alakot 
igyekszik bemutatni. Ennek elemzé
sére később még visszatérünk. Mi 
tehát egy ilyen egy napra szűkített 
témának előnye és veszélye? Elő
nye mindenesetre az, hogy az író 
az életet sűrítve tudja 'bemutatni, 
hogy bizonyos általános és tipikus 
helyzeteket és jellemeket, általános 
és tipikus körülmények között tud 
bemutatni, veszélye, hogy az írónak 
nincs alkalma sem a helyzetek, 
sem a jellemek alaposabb kibontá
sára, bizonyos körülmények bővebb 
és mélyebb elemzésére s különös
képpen az egyes alakokban végbe
menő fejlődés teljes végigvitelére. 
Ez az előny és ez a veszély az. 
amely együttvéve határozza meg 
Egry Irén könyvének hibáit és eré
nyeit is. Annyit meg kell monda
nunk, hogy a könyv értékelésénél 
ma már különösképpen nem vehet
jük figyelembe az író egyszerű
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szándékát, amellyel népi demokra
tikus, szocialista realista irodal
munk felé közeledik. Ez a szándék 
önmagában véve ma már nem 
egyéb, puszta elvont fogalomnál. 
Egry Irén könyve azonban tovább 
megy ennél a  szándéknál és a mii 
erényei közé sorolhatjuk, hogy bi
zonyos tekintetben — s mindjárt 
látni fogjuk, hogy miben — túllép 
a kísérlet keretein is. Egry Irén ala
posan tanulmányozta azt a környe
zetet, amelyben regénye lejátszódik. 
Az embereket megfigyelte, méghoz
zá nem egyszerűen, mint elszigetelt 
lényeket, hanem azt a viszonyt is, 
amely őket a munkához, a terme
léshez, a Párthoz fűzi. Egyes hely
zeteiben — mint például amikor 
a fiatal munkás, Gyárfás Gyuszi, 
ráveszi az öreg Baráz bácsit, ezt a 
régi, maradi, de osztályától még el 
nem szakadt munkást arra, hogy 
jegyezzen tervkölcsönt, vagy amikor 
az ifjúmunkások rábeszélik Gaál 
elvtársat, a gyár pártbizottságának 
titkárát, hogy tartson közöttük be
szédet — mind olyan viszonyokat 
és jellemzést mutatnak, amelyből 
látszik, hogy az író nemcsak szere
tettel, de hozzáértéssel nyúlt anya
gához. Sikerültek a regénynek azok 
a részei, ahol a szűkreszabott terje
delem ellenére is, egy-egy vonással 
jól meg tudja rajzolni szereplői 
fejlődésében végbemenő változáso
kat, fordulatokat. Ilyen részlet az, 
amikor Lénárt Károly, a vállalat
vezetői pozícióra törő munkás egy 
értekezleten magáramaradva rájön 
arra, hogy ő bizony nem tudná el
vezetni a gyárat és megvilágosodik 
benne, hogy mellőzöttségének okát 
nem a Pártban — ahogy hitte —, 
hanem önmagában kell keresnie. 
Pozitívan kell értékelnünk a regény 
olvasmányosságát és azt, hogy nem 
hidegen, a kívüálló és szemlélő fi
gyelmével fordul az események 
felé, hanem pártszerűen, pártosan 
igyekszik az események menetével 
kapcsolatban állást foglalni.

Mindezek az erények mellett 
azonban rá keli mutatnunk a re
gény fogyatékosságaira is. Elöljá
róban már említettük, hogy milyen 
veszélyt rejt magában ez az egy nap
ra szűkített történet. Egry Irén 
gyakran nem tudja elkerülni az áb
rázolás leegyszerűsítését, amely szo
rosan együtt jár a jellemek és pro
blémák leegyszerűsítésével is. Nem 
cselekedetein át ismerkedünk meg 
a szereplőkkel, hanem az író köz
lésein keresztül. így például: 
„Szarka Lajos egyike az elmaradt 
régi munkásoknak. A szakmát elég
gé ismerik, de a változó időt nem.“ 
Vagy például: „Ez Edit, Gál Sándor 
titkárnője. Gép- és gyorsírónö, de 
tud könyvelni is. Az apja nyugdíjas 
közalkalmazott. Munkája pontos és 
hibátlan. Modora kedves, pajtásko- 
dó. Párttag és szemináriumi előadó. 
Kifogás még nem volt ellene soha, 
sehol, semmi.“ Arról nem is szól, 
hogy ezzel azonnal elárulja, hogy 
nemsokára hallunk kifogást a tit
kárnő ellen, kétségtelen, hogy ez a 
leegyszerűsített jellemzés semmi 
esetre sem felelhet meg a szocialista 
realizmus követeleményeinek. Ilyen 
jellemzéseket tömegével idézhetnék, 
mert a könyv egyik leglényegesebb 
hibájának mondhatjuk, hogy szinte 
oldalakon keresztül, ahogy a párt
titkár új és új műhelyekbe megy 
be, új és új regényalakokkal ismer
kedünk meg, akik feltűnnek, majd 
eltűnnek a láthatáron. Szerepük 
csak annyi, hogy két aktuális mon
datot mondjanak, vagy vitázzanak, 
de mindez nincsen szervesen össze
kapcsolva a történettel, amely maga 
sem szerves egész, inkább apró mo
zaikokból, részletekből tevődik ósz- 
sze. Nagyon nehéz ilyen módszerrel 
egyes emberek fejlődését a  gyakor
latban bemutatni. Nem csoda, hogy 
a munkához való viszony itt nem 
annyira a munkában, mint inkább 
a szavakban mutatkozik mee és ez 
igen lényeges fogyatékosság. Szól
nunk kell az ellenség ábrázolásának
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kérdéséről. Egry Irénnél az ellenség 
az első pillanatban elárulja magát, 
ha nem is a párttitkárnak, de az 
olvasónak, aki számára ilymódon 
szinte indokolatlanná válik további 
jellemzése. Így van ez például Fülöp 
főmérnökkel, Erdélyinével a keres
kedelmi osztály vezetőjével, akit 
cselekedetei helyett egy indokolat
lanul hosszú, egész oldalra terjedő 
leírással jellemez az író. Általában 
megállapíthatjuk, hogy az a csak
nem pusztán szavakkal leleplező 
módszer, amelyekkel Egry Irén el
lenségeit bemutatja, nem elegendő 
azok meggyűlöltetésére. Előnyére 
szól viszont, hogy egyes munkás
alakoknál sokkal szívesebben időz, 
mint az ellenség bemutatásánál. 
Annyi azonban kétségtelen, hogy a 
fekete-fehér ábrázolásnak, tehát az 
élet és az egyes ember problémái
nak ilymódon való leszűkítésével 
nem tudjuk helyesen visszatükröz
ni az irodalmi műben a társadalmi 
valóságot. A hibák közé sorolhat
juk a befejezés, a megoldás esetle
gességét is: az egyik vezető pozíció
ba beépült fasisztát éppen a terv- 
kölcsönjegyzés alapján leplezik le 
s ez ad újabb lendületet a munká
nak és a kölcsönjegyzésnek. Ez 
ilyen formában semmiesetre sem 
lehet tipikus és háttérbe szorítja 
a Párt tudatos szervezőerejét, 
amely a jegyzést sikerre vitte, 
ugyanakkor előrehozza a véletlen
nek, az esetlegességnek, az ösztö- 
nösségnek bizonyára szerepet ját
szó, de semmi esetre sem döntő 
kérdéseit.

összefoglalásul megállapíthatjuk, 
hogy Egry Irén ott tévedett, amikor 
egy kisregénybe akarta bezsúfolni 
mindazokat a problémákat, amelye
ket alapjában véve helyesen látott 
meg, de amelyek nagyobb kereteket 
követelnek maguknak. Az alakok, 
események és részletek tömege le
vitte az írót a tiszta, egvenes-vonalú 
fejlődés bemutatásáról. Miből fa
kadnak ezek a hibák? Elsősorban 
az emberismeret felszínességéből. 
Egry Irén gyakran csak egyes fel
színes jelenségeket lát meg és érin
tetlenül hagyja az író számára ta
lán nehezebben hozzáférhető, de 
mindenesetre fontosabb lényeget. 
Egyes helyeken nem mentes a 
könyv bizonyos kispolgári szenti- 
mentalizmustól sem, amely a szo
cialista építés forradalmi romanti
káját és pátoszát akaraja helyettesí
teni. Azt azonban megállapíthatjuk, 
hogy Egry Irén könyve az írónő fej
lődésében jelentős lépés előre. Vilá
gos, hogy tovább kell fejlődnie. Mi 
a fejlődés útja? Elsősorban alapo
sabban meg kell ismerkednie az 
elmélet kérdéseivel, amelynek segít
ségével le fogja tudni küzdeni azo
kat a régi maradványokat, amelyek 
ma még megakadályozzák abban, 
hogy elmélyítse alakjait, kiszélesít
se mondanivalóját. De nemcsak az 
elmélet, hanem az élet kérdéseinek 
behatóbb tanulmányozása is hozzá 
fogja segíteni Egry Irént a fejlődés
hez. Szívós, kitartó munka, a kér
dések beható tanulmányozása, meg 
fogja hozni a kívánt eredményt.

A ezé! Tamás
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K a m j é n  I s t v á n :  

MIHÁLY 

Révai kiadás

Az idei könyvnap nagy érdeklődés
sel várt kiadványai közé tartozik ez 
a regény is. Üj író szólal meg ebben 
a könyvben, új, de nemcsak abból a 
szempontból, hogy ez az első regénye, 
hanem abból is, hogy jellegénél fogva 
különbözik eddigi íróink zömétől. Egy 
kubikusból lett író művét kapja meg 
az olvasó. Már ez a tény is indokolttá 
teszi a fokozott érdeklődést. Ehhez já
rul még a regény témájának, mondani
valójának rendkívüli izgalmassága. A 
magyar földnélküli zsellérek, kubiko
sok életét öleli fel 1908-tól a huszas 
évek közepéig. Szükségszerűen köz
ponti helyet foglal el a regényben az 
1919-es Tanácsköztársaság ábrázolása, 
és a reakció évei alatt illegálisan dol
gozó Kommunista Párt munkájának 
megjelenítése. Kamjén István nem kis 
dologra vállalkozott regényének m eg
írásával, hiszen „megmutatni a multat, 
mint a jelenhez vezető- fejlődést, szép 
és méltó írói feladat.” Főleg akkor, 
ha a múltból olyan központi, a mai har
cunkat közvetlenül megelőző, de 
ugyanakkor fejlődő irodalmunktól szinte 
érintetlen területet állít regényének 
sodrába, mint a Tanácsköztársaság, 
vagy a kommunista kubikosok harcá
nak kérdése. De a vállalkozás tényén 
túl — és ez adja meg a könyv igazi 
értékét — az író alapjában véve he
lyesen és művészien tudta megoldani 
ezt a hatalmas feladatot. Ezt bizo
nyítja egyrészt a regény élménysze
rűsége, másrészt a szerző pártos 
szemlélete.

A könyv minden során érződik, 
hogy nem kigondolt, hanem személye
sen érzett élmények és tapasztalatok 
alapján íródott. Kamjén István saját 
ifjúságának eseményeit, saját vágyait 
dolgozta bele Mihálynak, a könyv fő
szereplőjének életrajzába. Mihály 
gyermekszemén keresztül mutatja meg 
a 14-es háború szörnyűségeit. Az ő 
szomorú sorsán, hatéves korában vég

zett kemény munkáján, állandó éhe
zésén láthatjuk meg, hogy mit jelent 
a kizsákmányolás a földnélküli pa
rasztság számára. Es végül az ő em
berré érése példázza a kommunista 
ember magasabbrendűségét, a forra
dalmi mozgalom mély emberiességét 
és nevelő hatását. Mindezeket az író 
éppen a személyes átélés alapján hite
lesen és jó stíluskészséggel ábrázolja.

A regény témája — a falusi prole
tariátus és szegényparasztság élete a 
század első két évtizedében — való
jában nem egészen új a magyar iro
dalomban. Elég, ha csak Móricz Zsig- 
mond „Boldog emberé”-vel vetjük ösz- 
sze. De ugyanakkor azt is meg kell 
látnunk, hogy az eddigi kísérletekkel 
szemben ez a regény többet mond, 
népiessége új tartalommal telítődik 
meg. Ez a többlet egyrészt a m eg
változott társadalmi helyzet, a volt ki
zsákmányoló osztályok megsemmisí
tésének, másrészt pedig az író telje
sebb, tudományos világnézetének, a 
marxizmus-leninizmusnak következmé
nye. Nem véletlen az, hogy a regény 
súlypontja a Kommunsta Párt harcá
nak ábrázolásával van összefüggés
ben. Mihály akkor érik teljes emberré, 
amikor együtt dolgozik Fajszi Mihály- 
lyal és a többi kubikossal, akik részt 
vesznek az illegális mozgalomban. A 
regénynek ez, a befejező része az, 
ahol a mondanivaló a legszélesebbre 
tágul, ahol már az egész dolgozó nép 
problémáját felöle'i és egyben ellentét
ben az előző kísérletekkel, megmutatja 
a kivezető utat is. A röpcédulaosztá
sok, az illegális gyűlés, a bírósági tár
gyalás a regény a kubikosok életének 
leírása a regény legsikerültebb része. 
Az sem véletlen, hogy a legjobban 
megfogott és ábrázolt alak éppen 
Fajszi, a mozgalom vezetője, a képzett 
kommunsta. ö  az, aki Mihálynak m eg
adja a döntő lökést az öntudatosodás 
útján. És az osztálybíróság előtti tár
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gyaláson is határozott magatartásával, 
törhetetlenségével mutatja meg a kom
munista embert. Az utolsó szó jogán 
mondja: „A kommunisták nem szoktak 
mögtévedni! Mi tudatosan szoktunk 
cse'ekedni mindig. Én magam is azért 
lőttem kommunista, hogy ne tévedjek. 
Azért lőttem kommunista, mert mögis- 
mertem az igazi okát, miért dúskálnak 
a kevesök minden jóban s miért ver
gődnek a milliók nyomorúságban . .. 
Szerethetöm-e azt a társadalmat, ame
lyiktől ha munkát s könyeret kértem, 
belémvágott, arcomba köpött. Én büsz
kén vallom magam kommunistának, 
mert én és velem együtt minden elvtár
sam az igazságért harcolunk.”

^Kamjén István a Párt harcának ki
hangsúlyozásával, helyes értékelésével 
éri el azt, hogy regénye nem csupán a 
múlt kritikai ábrázolása, hanem egy
ben utat mutat a jelenhez, a ma harcá
nak aktív részese. Ez a pártos és ezért 
egyedül igazságos szemlélet nyilvánul 
meg a Tanácsköztársaság megjeleníté
sénél is. Sikerül megmutatnia, hogy a 
szocialista forradalom a kizsákmányolt 
nép vágyait és céljait valósította meg. 
A valóság egyes tényeinek helyes áb
rázolásával le tud számolni azzal az 
ellenséges érveléssel, amely a Tanács- 
köztársaságot valami „idegen, külföld
ről importált” megnyilvánulásnak akar
ja feltüntetni. Az író be akarja mutatni 
az alföldi városka lakossága minden 
osztályának viszonyát a íorradalomhoz. 
A földnélküli zsellérek, a frontot m eg
járt szegényparasztok tejes számban 
vesznek részt a munkában. Velük 
szemben áll a városka volt urainak: 
földbirtokosoknak, pénzembereknek, a 
kulákságnak és a klerikális reakciónak 
szűk rétege. Kamjén István biztosan 
jelenítette meg az akkori osztályviszo
nyokat. Helyesen látta meg a társa
dalmi erők mozgásának irányát. De 
fogyatékossága a regénynek az, hogy 
megmarad ezen a ponton és nem tudja 
belefogni a regényt az adott keretébe 
a 19-es eseményeket és így szükség
szerűen nem elég mély, nem elég 
meggyőző a Tanácsköztársaság leírása. 
Már maga az a tény, hogy a fősze

replő, Mihály éppen ezen a részen 
tűnik el szemünk elől, hozzájárul ah
hoz, hogy az olvasó betétszerűnek, 
nem teljesen a regényhez tartozónak 
érezze ezt a részt. Ezen túlmenőleg 
is nagyon érződik a leírás epizódjel- 
lege. Így" az akkori Vörös Had
sereg harcait csak passzívan nézik a 
regény szereplői. A későbbi részekben 
pedig szinte elfelejtődik ez a minden 
egyes ember életére nagy hatással 
bíró történelmi esemény.

Még egy része van a könyvnek, 
amellyel külön is kell foglalkoznunk. A 
16 éves Mihály bekerül a kubikosok 
közé. Ügy érzi, hogy a kubikosok vi
lága sokkal teljesebb, emberibb a cse
lédsornál. Ezt a teljességét a földmun
kások öntudata és szervezettsége hozza 
magával. Megrázó az a jelenet, ahol 
a nehéz munka utáni ebédszünetben 
Petőfi forradalmi verseit olvassák a 
kubikosok. Ekkor ébred fel Mihályban 
a tudás, a tanulás utáni vágy. Itt érti 
meg Veres Antalnak szavait: „Tanul
ni kell, meg nevelni egymást! Aki tud 
már valamit, érezze kötelességének, 
hogy tanítsa a másikat, aki annyit se 
tud, mint ű. A tudáson keresztül jut
hatunk el csak odáig, hogy felvegyük 
a harcot. Rendet ke'l csinálni magunk 
között is, hogy Valamennyien egy tá
borban, egy akaraton legyünk, akik 
szegínyek vagyunk . .

Szólni keli néhány szót a regény for
májáról is. Az író sikeresen tudta meg
oldani a tájnyelv problémáját. Az 
olvasó számára nem tűnik erőltetett- 
nek az egyes szereplők nyelvjárása. A 
regényben nem válik öncélúvá a népies
ség, a népi beszéd ábrázolása. Kamjén 
István túlemelkedik a „népiesek” egy
oldalú, ma már teljesen reakcióssá vált 
szemléletén, a munkásosztály pártjának 
világnézetével csoportosítja a valóság 
tényeit és ezáltal népiessége már új, 
szocialista tartalommal telítődik meg. 
Nála ez a forma nem a falu-város ellen
tétének, mint „osztályfeletti” ellentét
nek bemutatására szolgál, hanem tö
rekvés a dolgozó nép életének minél 
tartalmasabb ábrázolására.

Ezt a célt szolgálja a regény szer
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kezete is. Egy embernek, Mihálynak 
kibontakozását, öntudatra ébredését ál
lítja az elbeszélés menetének közép
pontjába. A módszer kétségkívül alkal
mas arra, hogy széles síkon, a jelle
met minden oldalról megvilágítva, rea
lista típust alkothasson. A szovjet iro
dalom kiemelkedő alkotásai között is 
számos ilyen, részben önéletrajz jellegű 
regény van (pl. Az acélt megedzik. 
Életem, Gyermekéveim). De ezen a 
ponton Kamjén István nem tudta a fel
adatot egészében megoldani. A fősze
replő és a többi alak ábrázolásában is 
végigvonul egy jelentős fogyatékos
ság: a jellemek egysíkúsága, leegysze- 
rűsítettsége. Nem ábrázolta alakjainak 
belső, ellentétekben mozgó világát. Ma
gának Mihálynak a fejlődése is csak 
a külső, és azok közül is kizárólag a 
szorosan vett poltikai események hatása 
során megy végbe. Nem láthatjuk meg 
Mihály életét teljes gazdagságában, 
nem tudhatjuk, hogy gondolataiban, ér
zéseiben, életének más területén ho
gyan reagál a társadalom mozgására és 
így végső soron öntudatra ébredése 
sem elég meggyőző. Mihály belső fej
lődése nem az ellentétek ál'andó har
cában, hanem símán, zökkenőmentesen 
megy végbe. Ha megnézzük a szovjet 
regényeket, ott éppen a szereplők fej
lődésének ez, a valóságos vonala dom
borodik ki leginkább. Innen van ezek
nek az írásoknak hatalmas nevelő ereje. 
A szereplők, a külső és belső nehézsé
gek legyőzése, a régi ellen való állandó 
harc során válnak az olvasó szemében 
példaképpé. Így formálódnak valóban 
szocialista realista típussá. De Mihály 
alakján túl a regény többi mellékes sze
replőinél szintén megmutatkozik ez a

hiba. Az egymáshoz való viszonyuk — 
egyes esetekben — kizárólagosan poli
tikai beszélgetésekké szűkül és egyé
niségük nem tud megmutatkozni. Innen 
van az, hogy néhány szereplő nem tipi
kus, hanem általános személytelen 
alakká válik. Ebből a szempontból is 
iránytmutató az író számára a továb
biakban a szovjet regényírás, ahol ezek 
az alakok hal'atlan gazdagsággal, egyé
niségük megőrzésével lesznek feledhe
tetlen típusokká.

Ha Kamjén Istvánnak a továbbiak 
folyamán sikerül kiküszöbölni a hiá
nyosságokat, úgy írásai még inkább 
meg fogják közelíteni a szocialista re
gényt. Ebben a könyvben is megmutat
kozik a hibák kijavításának lehetősége. 
Csak még inkább össze kell kapcsolnia 
egyéni tapasztalatait, az élményszerű
séget pártos írói állásfoglalásával, 
marxista-leninista világnézetével. Arra 
kell törekednie, hogy az élet látszólag 
apróbbjelentőségű tényeiben a magán
életben, a lelki fejlődésben is föllelje az 
előremutatót, a tipikusát. Ez a regény 
is helyesen és jól fogja meg az alap
vető problémákat, és ezeket lendü
letesen és művészien tolmácsolja. így  
nem egy tanulsággal szolgál az olva
sók, de az írók számára is. Megmutatja 
azt, hogy a múlttal foglalkozó írások, 
ha azokat a mi harcunkon keresztül, ha 
mint a mához vezető utat fogjuk föl, 
beletartoznak a mi új épülő irodal
munkba. Megmutatja azt, hogy a mi 
társadalmunk valóban napról-napra bon
takoztatja ki a dolgozó nép tehetségét, 
olyan alkotások teremnek, mint ez a 
regény is, amely — hibái ellenére — 
jelentős állomása új, a szocializmus felé 
haladó irodalmunknak.

László Imre
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A HIVATAL PACKAZASAI 

Révai kiadás

A bürokrácia nálunk is túlélte szü
lőjét és hordozóját a népelnyomó, ki
zsákmányoló osztályok uralmát. Sőt: 
az állami és mozgalmi szerveknél folyó 
m^nka sok esetben azt példázza, hogy 
a régi bürokraták kiseprése sem ele
gendő a bürokráciával való végleges 
leszámoláshoz. Saját tapasztalataink 
bizonyítják Sztálin elvtárs szavainak 
érvényét: „A fődoíog most az, hogy 
nagyra duzzasszuk az alulról jövő kri
tika hullámát általában a bürokrácia. 
Különösen pedig munkánk fogyatékos
ságai ellen. Csak ha kettős — alulról 
is, felülről is szorító — nyomást szer
vezünk, csak ha az alulról jövő krih 
kára helyezzük át a súlypontot, csak 
akkor számíthatunk arra, hogy a harc 
eredményes lesz és gyökerestől kiírt
juk a bürokráciát”.

Alulról jövő, tömeges kritikára van 
tehát szükség s ennek szervezésében, 
lelkesítésében dolgozó népünk, Pártunk 
nem nélkülözheti a szépirodalom se
gítségét. A Párt a tömegek kezébe 
adta a kritika éles fegyverét, m eg
tanította, tanítja a fegyver jó haszná
latára, de nem utolsó sorban a szép- 
irodalom feladata, hogy a fegyver csa
pásának helyes irányt mutasson le
leplezni a bürokráciát, mint a dolgo
zók népi demokráciánktól kapott jo
gainak alattomos fosztogatóját, meg
mutatni a régi és új bürokraták nép- 
ellenes arculatát, a bürokrácia minden
kori együttélését a tudatos kártevés
sel, segíteni mindebben népünk neve
lőit — méltó feladat ez a magyar iro
dalom, a magyar könyvkiadás szá
mára. Ennek a helyes szándéknak je
gyében gyűjtött össze a Révai-könyv- 
kiadó egy kötetrevalót klasszikusaink 
és élő íróink bürokráciát leleplező 
műveiből.

Eötvös, Jókai, Mikszáth, Tolnai La
jos, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond 
éles, támadókedvű írásai sorakoznak a 
kötet első részében. Jelentőségük — 
így összegyűjtve — mindenekelőtt ab

ban áll, hogy az olvasó nemcsak azt 
érzi: „régi harcokról olvasok győzelem 
után”, hanem azt is, „fegyveremhez 
nyúlok harc előtt”. így segít ez a 
gyűjtemény nemcsak a bürokrácia
ellenes harcban, hanem irodalmi klasz- 
szikusainkhöz való helyes viszony ki
alakításában is.

Itt azonban álljunk meg egy szóra. 
Más volt a világ akkor, Eötvös, Mik
száth, Móricz idején és gyökeresen 
más ma, — az új helyzetben új tar
talmat nyernek ezek az írások is. A 
bürokrácia akkor egyik arcvonása, 
persze jellemző vonása volt a fennálló 
rendnek, a mindenható hatalomnak. A 
bürokrácia ereje akkor nemcsak a vég
telen aktavándorlásban és az iktató
számok emberttévesztő sűrűjében rej
lett, hanem ha kellett a csendőrterror 
brutalitásában is. A bürokrácia a 
rendszert védte és a rendszer a büro
kráciát, aki a bürokráciát akarta le
gyűrni, a rendszerrel. kellett megbir
kóznia. Ez könnyen érthető magyará
zata annak, hogy az említett írásokban 
sohasem a dolgozó kisember bírja to
vább a harcot, mindig a bürokrácia, a 
tanácsos úr, a „rend”, az iktatószám 
marad felül. A kép másik oldala vilá
gos: a bürokrácia ma nem a rendszer 
törvénye, hanem éppen törvényeink 
megsértése. Ezt az új viszonyt fejezi 
ki különben a kötet második részében 
található írások egy része.

Ezt a helyzeti, de döntő különbséget 
éppen azért kell világosan látnunk, 
hogy kiemeljük vele klasszikusaink 
írásainak élő, eleven aktualitását. Ezek 
a tárcák, regényrészietek azt a pöf- 
feszkedő szemérmetlen, a dolgozó em
ber szemébe vigyorgó bürokráciát 
leplezték le, mely ma áicázza, rejti 
magát, demokratikus mezbe öltözik, 
sőt nem egyszer a feladatok gyors el
intézése helyett — a bürokráciát szidja. 
Ezekből az írásokból úgy ugranak elő 
a bürokrácia igazi arcvonásai, mint 
gondosan őrzött nyilvántartóból. Hiába
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változott az öltözet, hiába került fiók 
mélyére a monokli és a többi régi kel
lék, ebbó'l a nyilvántartásoól felismerjük 
az azonosságot: a reakcót.

Hosszan sorolhatnánk a példákat. 
Vájjon a bürokratizmus és a korrupció 
testvéri ölelkezését nem tapasztaltuk-e 
ép úgy a felszabadulás után, például 
a jobboldali szociáldemokrácia minden
napi gyakorlatában, mint a kötet egy- 
egy írásában. Vájjon a béke reveren- 
dás ellenségeinek abban az érvelésé
ben, hogy „nem írhatom alá a béke
ívet, mert nem kaptam rá engedélyt 
a püspökömtől” nem ugyanaz a büro
kratizmussal ölelkező politikai két
arcúság rejtőzik-e, mint azoknak a pa
poknak a magatartásában, akik kenet
teljes arcátlansággal teszik tönkre 
Eötvös Toklyó Miskájának családi 
életét?

Vagy egy másik példát arra, hogy 
ezek a dátumszerűségükben régi írá
sok az új bürokratákra :s ütnek:

A megyei tisztviselőnek jelentenie 
kell felfelé a megyében található eper
fák számát. Mint kezdő bürokrata azt 
hiszi, hogy ehhez az eperfák, azaz a 
tények számbavétele szükséges. A ta
pasztaltabb megyei „kollega” kitanítja, 
nem kellenek ehhez a tények, írd be, 
hogy ennyi meg ennyi és gyere ta
rokkozni. Nem mai történet, de mind 
a mai napig teljesen csak a tarokk 
tűnt el belőle. Vagy nem találni nálunk 
olyan funkcionáriust, aki jelentéseit a 
tények úri megvetésével szokta össze
állítani? Eperfák száma vagy a munka
verseny tényleges eredményei, — eb
ből a szempontból mindegy. A tarokk 
ment ki teljesen a divatból — de ép
pen ez a feladat, hogy az úri léhasá
got, lazaságot is utánaküldjük.

A kötetben talált írások mindegyi
kének megvan — a példák csak pél
dák voltak — az élő kapcsolata mai 
feladatainkkal. Azt sem állíthatjuk, 
hogy nálunk már nyoma sem lenne a 
kritika befullasztásának, a kritikát 
eredménnyel elhesegető családiasság
nak. Ahogy Móricz Zsigmond „nihi
lista” állatorvosát az úri bürokraták

maguk közé fogadják és ezzel elhall
gattatják, ugyanezzel a módszerrel 
nem egyszer nálunk is kísérletezik az 
ellenség.

Klasszikusaink írásait ebben a kö
tetben különösen azok a mai írások 
egészítik ki szerencsésen, melyek fel- 
szabadulás utáni életünk visszásságait, 
a dolgozó osztályok képviselőiben nem 
egyszer meglévő régit, maradiságot, 
bürokratizmust, polgári módszereket 
fedik fel és teszik ezáltal leküzdhe- 
tőbbé. Ezek az írások, innak ellenére, 
hogy nem mindig érik el irodalmi 
színvonalban múltúnk nagyjait, mégis 
mutatják a szocialista realizmus fölé
nyét a kritikai realizmushoz képest. 
Ezek az írások — fogyatékosságaik 
ellenére, elsősorban a társadalmi hely
zetadta lehetőségek folytán — nem
csak megmutatják a hibákat, hanem 
feltárják annak gyökereit, a leküzdés 
konkrét módját és megmutatják azt 
az erőt is, mely a Toklyó Miskák erőt
lensége, védtelensége után mély opti
mizmust ad az embernek, megmutat
ják ezt az erőt, a Pártot, a kommu
nista munkastílust. Ha a kötet első 
részében az olvasó sokszor úgy érzi, 
hogy az egyszerű ember örök időkig 
tehetetlen lesz a hivatal packázásaival 
szemben, úgy a kötet végén, gondo
lunk itt elsősorban Máté György írá
sára, már tudja az olvasó, hogy ő az 
erősebb, a dolgozó- ember és holnap 
érdemes, ha kell újból és újból fellépni 
minden fogyatékosság, visszásság el
len, ami tegnap még leküzdhetetlennek 
látszott.

A kiadók felé a dicséret után egy 
lényeges kritikai megjegyzéssel tarto
zunk. A jólvégzett munkát teljessé 
kellett volna tenni azzal, hogy világos, 
közvetlenül az olvasóhoz szóló, bősé
ges jegyzetekkel segítsenek megér
tetni a kapcsolatot a kötet egyes 
írásai és népünk mai feladatai között. 
Különben ez a könyv megvalósítja a 
hatodik szabad könyvnap harcos jel
szavát: „A jó könyv fegyver a béké
ért és szocializmusért vívott harcban.”

E r d ő s  P é t e r
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AZ ÚJ MAGYAR FILMMŰVÉSZET IRODALMA

Egy teljesein új irodalmi műfaj két jelentős terméke jelenik meg az 
idei könyvnapon. Az új műfajt irodalmi forgatókönyvnek, illetve film
regénynek hívják és a két könyv fontos állomási jelent szocialista- 
realista filmművészetünk fejlődésében. Ez a két mű az első példája annak, 
hogy íróink által annyira mostohán kezelt magyar filmművészet, .mely 
állandóan adaptálásra alkalmas régi és új művekért volt kénytelen az 
irodalomhoz fordulni, értékes művekkel gazdagíthatja a szépirodalmat és 
megteremtheti azt a szerencsés kölcsönhatást, melyet a szocialista- 
realista művészet különböző ágai gyakorolhatnak egymásra, ha azon az 
úton haladnak együtt, mely a közös építés és a haladás útja.

I l l y é s  Gyul a :

KÉT FÉRFI 

Révai kiadás

„Petőfi és Bem” — ez volt a film
regény eredeti címe. Petőfi és Bem a 
történet hősei. Ideje: a szabadságharc, 
a schwechati csatavesztéstől a világosi 
fegyverletételig, vagy még tovább, 
Bem búcsújáig a magyar földtől, a 
megtalált, de nem örökre elveszített 
szabadságtól.

Pozsonyban vagyunk a schwechati 
vereség után. Kossuth előszobájában 
tanácskozik a tanácstalan vezérkar. 
Kossuth beteg. A ház előtt kocsi áll 
meg. Nagykalapé, kocsiformájú, bi
cegő öreg ember száll ki belőle. Fel
bukdácsol a lépcsőkön. Benyit az elő
szobába. A fényes formaruhás tisztek 
kíváncsi mosollyal nézik és az öreg 
tekintete először találkozik annak a 
szemével, aki egy napon gáládul el 
iogja árulni az általa már kivívott 
szabadság ügyét: Görgeyével. Az 
apró, bicegő ember Bem József, a 
világszabadság halhatatlan harcosa. 
Kossuth és Bem találkoznak és Bem 
magára vállalja a legreménytelenebb
nek látszó frontszakasz, Erdély fel
szabadítását. Ami ezután következik 
az már történelem, amelynek leírásá
nál nem a szentimentalizmusra hajló, 
erényóriásokat vagy becstelenség
törpéket gyártó romantika vezeti a

szerzőt és nem is a valóságtól való 
elhajlás egy-egy színesebb művészi 
kép kedvéért, hanem, ahogy maga 
Illyés Gyula írja zárszavában: ... „igaz 
fénybe szerettem volna állítani két 
nagy férfi történelmi alakját. Közben 
bírálni is akartam egy nagy kort, a 
kegyelet megsértése nélkül. Azontúl 
nem csupán a művészeti igazsághoz 
igyekeztem ragaszkodni, hanem a tör
ténelmi igazsághoz is, lehetőleg csak 
a szerkezet kívánta csoportosítással 
állítva az utóbbit az előbbi szolgála
tába.”

Történelmi igazság és egy nagy 
kor bírálata? Hogyan jelenik meg ez 
Illyésnél? A történelmi regény vagy 
dráma írójának (a filmregényben az 
író regény- és drámaíró egyszerre) hő
sei szemüvegén keresztül kell néznie 
a kort, melyet leír és az események 
és a szereplők egymáshoz való viszo
nyának, valamint a társadalmi erők 
összeütközésének helyes meglátásából 
kell magában a cselekményben érzé
keltetnie azt a bírálatot, mely nem
csak az övé, de mindannyiunké.

Kétségtelen, hogy a történelmi re
génynek megvannak nálunk az iro
dalmi tradíciói. 1848—49 szinte él
ménnyé vált az eötvösi tradícióból 
táplálkozó magyar irodalomnak és ez 
alól a hatás alól Illyés se vonhatta ki 
magát. „Tengelyig a sárban, iőcsös 
parasztszekér vánszorog az ország
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úton, az országos esőben . . .  Hátul
— fonott kosárülésben — töpörödött 
alak. Első pillantásra asszony is le
hetne. Óriási tarka paraplét tart . . , 
Az egész ember nyakig be van bu- 
gyolálva egy jókora lópokrócba. A 
göncökből csak a szeme csillog elő. 
Bem öreg, okos szeme. Most tanulja, 
most olvassa az országot . . . Bólint 
a nyomorult kalyibákra, az ezek sora 
után feltűnő túlságosan pompázatos 
barokk kastélyra: ezek szervesen ösz- 
szetartoznak. A novemberi sárban me
zítlábas parasztlánykák állnak; arréb
— egy falu elején — jól megácsolt 
akasztófa áll; valamikép ezek is ösz- 
szetartoznak.”' íme a tradíció és a 
realista kritika házassága egyetlen 
rövid szakaszban. A képszerű leírással 
megelevenített helyzet és jellemrajz 
szoros tartozéka a klasszikus magyar 
történelmi regénynek (micsoda nyere
ség ez a film számára), míg a szemé
lyek és helyzetek dialektikus össze
hasonlítása már reálista író tollára 
vall.

De nézzük, hogyan folytatódik a 
film cselekménye. Bem eljut Erdélybe. 
Mindenüvé a szabadságot viszi. Nem 
azt a szabadságot, amit a polgáriasodó 
nemesség képviselői — Bem legna
gyobb megdöbbenésére — szabadság
nak neveznek. Földet oszt! Ezzel ösz- 
szeütközésbe kerül a forradalom szűk
látókörű nemesi képviselőivel, akikről 
Illyés könyörtelenül lerántja az álar
cot. Kritikája nem ál! meg az eötvösi 
bírálatnál. Nem megrögzött bűnösök 
kerülnek csak az ítélőszéke elé, nem 
Görgey, Haynau és társai felett mond 
csak ítéletet, ahogy azt elődei tették, 
hanem Klapkák és Vécseyk felett is, 
akiket saját rövidlátásuk vitt a vilár 
gosi fegyverletételig.

Tulajdonképpen csak itt kapcsolódik 
aktív szereplőként Petőfi a regénybe. 
Azzal a Petőfivel, aki elsőnek állt ki 
a feudális magyar nemesség által, a 
földosztás és a nemzetiségiek egyen- 
jogosítása miatt, támadott Bem József 
mellé, hogy a szó erejével — „értesse 
meg honfitársaival: hazájuk szabadsá

gát csak úgy vívhatják ki, ha min
den elnyomott ember ügyét, minden 
elnyomott nép ügyét is a magukévá 
teszik. A kis nemzetek számára fő
kép a szabadságnak egy útja van 
a világszabadság.” Ez az az eszme, 
mely a két — korban, jellemben, vér- 
mérsékletben, tehetségben egyaránt 
annyira különböző — embert közös 
útra tereli és amely Illyés munkájának 
optimista kicsengését megadja.

Illyés Petőfije és Bernje nem egy 
elbukásra ítélt nemzeti szabadságharc 
hősei, hanem azé a világszabadságé, 
melynek eljövetelét a vesztes forra
dalmak is előkészítették.

\ , A  jó ügyért semmi se hasztalan 
(mondja Petőfi). Meghozza a gyümöl
csét, ha ma nem, hát száz év múlva.” 
Ez a mondás cseng ki Illyés film
regényének minden sorából. Ahogy 
mes erdélyi hadjáratának útjain, ahogy 
megismertet bennünket Guszev kapi
tánnyal, a cári hadsereg forradalmár 
tisztjével, ahogy maró, de a reálitást 
sose túllépő gúnnyal leleplezi a vilá
gosi álgyőzelem kivívóit és uraikat, 
Illyés mintegy tudatosítja bennünk, 
hogy Segesvárnál, Világoson, Déván 
nem veszett el semmi, hogy nemcsak 
Petőfi és Bem, hanem a szabadság 
ügye is halhatatlan. A könyv utolsó 
képével is ezt a tudatot kívánja erő
síteni bennünk. Ez a kép, Bem bú
csúja Magyarországtól. „Elkapta a 
láz a kisded tábort. Egy-két tétovázó 
félreállt. De az ötszáz Nádor-huszár 
feszesen, frissen felsorakozott. Mellé
jük kétszáz székely huszár. Az á har
minc ember, aki a bécsi légióból m eg
maradt: tíz lengyel dzsidás. A négy 
ágyú legénysége. Menetoszlopba fej
lődtek. Az élre odavezeték Bem lo
vát. Rátették az öreget. Közönséges 
paraszt-tarisznya függött a nyakában. 
A kürtös indulást fújt. — „Megyünk 
a szabadság után!. . . ”

Meg kell emlékezni a „Két férfi” 
nyelvéről, melyben Illyés művészien 
egyesíti a klasszikus történelmi re
gény magyarságát a legízesebb népi 
nyelvvel.
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C z i b o r  J á n o s :

GABOR ARON 

Révai kiadás

Erdély délkeleti szélén, az erdős 
Kárpátok legszélső nyúlványaiban, 
magas bércek, hágók között fekszik 
Székelyország. Vonat még nincs, vál
tott lovakkal is hetekbe telik, míg a 
magyarországi utas eljuthat oda, hó
napokon át még hírt se kapnak a 
világból. 1847-et írnak. Gábor Áron 
berecki asztalosmester megjött a ka
tonaságtól és bécsi tapasztalatai fel- 
használásával, fatönkből ácsolja ki 
első ágyúját. A faluban még szelét 
sem érzik az eljövendő szabadságnak és 
a feszültség mégis a megpattanásnál 
tart már. Az osztrák bérencen, Balázs 
Manón és helyőrségén is hisztériás 
idegesség észlelhető. A deres úgy
szólván' sohasem áll üresen, az oj- 
tózi börtön tele van rabokkal és a fa- 
ágyúmodellt készítő Gábor Áron is 
csakhamar közéjük kerül.

A pattanó feszültségből, mellyel Gá
bor Áron, illetve a székelység hősi 
éposza megindul, tisztán láthatjuk a 
konfliktust, melyre az e g é sz , mű 
épül; a szabadságért és a zsarnokság 
fenntartásáért harcoló ellentétes törté
nelmi erők összeütközését. A cselek
mény fővonalát Gábor Áron életének 
az a szakasza adja, mely körülbelül 
egybeesik a szabadságharc győzelmes 
fejezetével, Bem sikeres erdélyi had
járatával.

Czibor művében Gábor Áron való
ban drámai hős lett. Hősiessége kettős 
jellegű, a szabadság és egyben a 
munka hőse. Ez a kettős jelleg el
választhatatlan egymástól, mint aho
gyan az író azt jól érzékelteti. Gábor 

, Áron a maga bőrén is érzi népe el
nyomását és harcolni akar a szabad
ságért. Hogyan harcolhat a legjobban 
érte? Az ezermester asztalos m eg

tanul ágyút önteni. Mi lenne Bem had
serege az ő ágyúi nélkül? A sepsi
szentgyörgyi tanács áruló tagjai a 
harc feladását, a behódolást követelik. 
„Hiába volna minden erőfeszítésünk,
— magyarázza az áruló Dobosy ezre
des — egyetlen ágyú sincs az olda
lunkon, harmincnál több van elle

niünk . . „A teremben csend van, 
de szemben az emelvénnyel mozgo
lódás támad s feltűnik Gábor Áron 
előfurakodó vállas alakja. . . ” „Csen
des, tétova zúgás futja át a termet
— s ekkor izgalomtól kirobbant kiál
tás vág az emelvény felé. — Lesz 
ágyú, amennyi kell!” Gábor Áron ki
áltása hirtelen feloldja a feszültségei 
és olyan drámai fordulatot teremt, 
mely a kifejlődésének reális folyamatát 
természetszerűen indítja el és most 
már gátlás nélkül viszi a végkifejlés 
felé. Ez az a fordulópont, mely mint
egy szükségszerűen vonja maga után 
az árulók bukását és a Gábor Áronok, 
Túróczi  ̂ Mózesek, az egész székely 
nép győzelmét ugyancsak ez teszi 
szükségszerűvé, hogy Czibor füm- 
regénye ne a szabadságharc bukásá
val, hanem annak apotézisével, a 
sepsiszentgyörgyi Bem-bevonulással 
végződjék.

Czibor Jánosnak sikerült a szocia
lista-realista filmdramaturgia követel
ményeinek megoldása felé komoly lé
pést tenni a nélkül, hogy ezzel a tör
ténelmi regény tradícióival szakított 
volna. A székely mondák világa és a 
pontos dokumentáció adta történelmi 
valóság, valamint a realista író kriti
kai szemlélete, egy nálunk eddidg úgy
szólván ismeretlen irodalmi szintézis
hez vezettek. Ebből a szintézisből szü
letett az a műfaj, mely igazolja, hogy 
nálunk is kialakulóban van az a szo
cialista-realista filmművészet, melynek 
termékei komoly hatásokat érhetnek el 
népünk szocialista öntudatosííása te
rén.

M á t  h é  L i d i a
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A VATIKÁN POLITIKÁJA*

Januárban mult két éve, hogy Vízkereszt napján a Sant’ Andrea della 
Valle templomában Hudaln<a!k, a római Anima rektorának beszédét hall
gattuk. A szónok, aki különben a háború előtt és alatt a legélesebb Hitlcr- 
barátok egyike volt és könyvet is írt a hitlerizmus mellett, később hitleris
tákat is rejtegetett a vezetése alatt álló német papi intézetben, Nagy Szent 
Leó pápa magatartását idézgette a barbárokkal szemben.

A barbárokban, az ő terra inanis et desertajukban már nem is csak 
szimbolikusan a népi demokráciákra célozgatott a templomi hallgatóság 
előtt. Csak éppen azt felejtette el — rágalmazó gyanúsításai és kenetes 
uszításai befejezéseképpen —, hogy végül is az akkori Egyház életében 
megtörténik, érezvén, hogy mundus senescit, az antik világ vénül és 
koruk korhad, a passage aux barbares s a patrimonium Petri — kitalált 
konstantínusi ajándékozási szerződése után, viszont Kis Pipin valóságos 
gyámságával —, létét mégis nem az elmúlthoz vagy elmúlóhoz, hanem 
a létesülőhöz kötötte. Milyen megragadó lapokat ír erről a vénülő világról 
Gregorovius, a nagy racionalista történetíró, egymás mellett ábrázolva a 
tűnő római s a feltörő új világot.

Most, mint a fenti példa is mutatja, másként áll a dolog a Tiberis 
partján. Már nagy szakadék tátongott a renaissance óta a Vatikán elmé
lete, méginkább gyakorlata és a humánum között. Még a rinascimento 
cristiano-ban megcsendült a szintézis, de annak a barokkba való átolva- 
dása után már a francia forradalom nagy előrelépését elutasítja magától a 
katolicizmus, tételesen XVI. Gergely, a Szentszövetség barátja a Lam- 
menais Avenir-je ellen kiadott Mirari vos enciklikájában, mely a „Hívő 
szavai“ Istenért és szabadságért harcba indult szerzőjét kitaszítva, őt 
elindítja a szocializmusban végződő fönséges életútján. És legteljesebben 
IX. Pius — 1848-as reakciós fordulata, Gioberti és Rosmini elutasítása 
után — a Syllabus-ban.

A katolikus szellemi környezetben katolikus indítással felnövő szel
lemek — nálunk Vörösmarty, Eötvös — már ettől elszakadva nőnek fel 
emberi és írói magasukba.

A Vatikán tehát elítélte a polgári demokráciát is, amíg az haladó 
volt, mint ahogy ma harcot folytat a szocializmus és kommunizmus ellen.

*

XIII. Leó óta pápai enciklikák újra és újra kísérletet tesznek, hogy 
hidat verjenek a Vatikántól függetlenül létrejövő és erősödő fejlődés felé. 
De legjobb esetben csak diagnózist tudnak adni, mint a Quadragesimo 
Anno-ban — a Rerum Novarum-ban azt sem —, etiológiát és therápiát
nem.

S ha csak Qjz olasz fejlődést és ott is csak a popolari-párt történetét 
nézzük, világosan látjuk, hogy az első komoly gazdasági és társadalmi 
válság idején •— amikor az olasz nagybirtok, nagytőke és a királyi 
udvar egyetértése a fasizmus zsoldos csapatait veszi igénybe —, miként 
esik a popoiari párt széjjel a Vatikán-támogatta, a pápai Banco di Róma-

* Széljegyzetek Avro Manhattan: „A Vatikán a haladás ellen”. (Szikra kiadás 
1950. 330. 1.) című könyvéhez.

MAGVA»
ruto-' ^vos
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pénzelte, nemzeti katolikus jobboldalra, a kétségbeesésbe rezignált bal- 
szárnyra és az ingadozó, de a döntő pillanatban a Vatikán miatt a jobb
szárny felé billenő középre, amelynek vezetőjétől, Don Sturzo-tói — meg
kapva az utasítást, bogy szüntesse be működését és nyisson utat a 
Vatikán számára a több eredménnyel kecsegtető Mussolininek —, csak az 
önkéntes emigráció telik ki.

S ma is a kereszténydemokrata párt neve alatt lényegében Scelba- 
szerű posztfasiszta selymák harca folyik az Olasz Kommunista Párt, a 
Nenni-féle szocialista párt, sőt a haladó katolikusok ama csoportjai 
ellen is, amelyek a Vatikán szempontjából erős forradalmi elszántságot 
mutattak. Két nappal a neofasiszta Giannini megáldása után közösítették 
ki Fernando Tartaglia firenzei papot, mert a társadalmi igazság, a szocia
lizmus mellett foglalt állást.

*

A katolicizmust nem egyszer politikailag egységes egésznek tartják, 
pedig a valóságban egymásnak ellentmondó célkitűzésű csoportokra, reak
ciós és haladó részre, a fasizmus és demokrácia híveire oszlik. A fasiszta 
hódítók elleni háború a valóságban nagyon is világosan meghúzta a vona
lat a demokratikus katolikusok és a Vatikán politikája között. Ezért van 
az, hogy a második világháború után mindenütt szakadás állott be a 
„szociális katolikusok“ között.

E sorok írója, akit ifjúsága élményei e két irány egybeforrasztásának 
álmával indítottak el, a Korunk Szava és a Jelenkor tévedésektől nem 
ment illúziójának és akaratának szertefoszlásával — mint arról 1946. ele
jén írott „Egy régi teremben“ című tanulmányában nyilvánosan is vallo
mást tett — egyidejűleg látta az osztrák katolikus irány szétválását 
Hildebrand— Winter és Matejka közt (az utóbbi egy egész könyvet írt 
„Katholik und Kommunist“ címmel), Segesser—Mayr és Schnieper között, 
(akik a svájci antifasiszta katolikus Entscheidung szerkesztői voltak) és 
magában az e téren vezető francia katolicizmusban Mauriac—Maritain— 
Bernanos és Boulier abbé iránya között. Míg az előbbiekben győzött, 
dacára Franco „holdfényes temetőjének“, Hitlernek, Maritain Vatikán- 
követi működése megcsalódásának a konzervatív-kapitalista élmény vagy 
érdek, addig például Boulier abbé alakja azon kevesek közé tartozik, 
akikért a haladó katolicizmus — ha nem is mindenütt — nem nevezhető 
egyszerűen lucus a non lucendo iránynak.

Hogy milyen mély ez a szakadék, azt semmi sem mutatja jobban, 
mint a brazil Carlos Duarte püspök esete 1945-ben, amelynél a brazíliai 
fasizmus uralomra juttatásának kedvéért a Vatikán még egy katolikus 
püspököt is hajlandó volt kiátkozni. — „Azért átkoztak ki — mondotta 
a püspök —, mert lelepleztem a hispanidad-mozgalmat a brazíliai egyház
megyékben és más amerikai országokban. A hispanidad-mozgalom nem 
más, mint maga a működő fasizmus. Szervezetében ott ülnek a spanyol 
és portugál fasiszta párt. a Falange és a Legiao képviselői.» (Duarte 
püspök nyilatkozata, 1945. július, Rio de Janeiro.)

*
Ezt az esetet Man \attan is felemlíti könyvében, mely különben is 

gazdag tárháza a Vatikán haladó irányzatokkal szemben tanúsított maga
tartásának. Találóan mutat rá a szerző, hogyan van a politikai hatalom 
intézményesen beeresztve a spirituális tanba és a körülményekhez képest 
hogy lép hol az egyik, hol a másik a Vatikán politikájának előterébe. 
Amint a történelem folyamán nem egyszer megtörtént, hogy a Vatikán
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olyan erőkkel szövetkezett (például a Cognaci Ligában az Izlámmal), 
amelyek nemcsak hogy nem voltak katolikusok, hanem egyenesen ellen
ségei voltak a katolikus vallásnak.

Manhattan megállapítja, hogy nem véletlen a XX. század fasiszta 
diktatúrái és a Vatikán politikája között a sok közös vonás. Mind
kettőnek céljai azonosak, persze a saját működési területükön. Ezért 
szinte természetes dolog, hogy a Vatikán szövetségre talált a fasizmus 
és a nácizmus parancsuralmában, ha időnként közvetlen érdekeik miatt 
összeütköztek is. A Quadragesimo Anno pápai enciklika hivatásrendi szer
vezetei lényegében hasonlítanak a fasiszta korporációkhoz, melyekben a 
gyárosok, nagytőkések egy szervezetben ültek kizsákmányoltjaikkal.

Kemény, de igaz szavak annak számára, aki sokáig makacsul ragasz
kodott illúziójához, de Manhattan adatai is a Vatikán és Mussolini, akit 
XI. Pius „az Isteni Gondviselés küldöttéinek nevezett és XII. Pius, buká
sáig támogatott, a Vatikán és Franco, továbbá Petain kapcsolatairól s nem 
utolsósorban a Vatikán háború utáni politikájáról, a szerző igaza mellett 
bizonyítanak.

„A demokrácia — mondotta XI. Pius —, az egész zűrzavar fő oka 
s a zűrzavar éppen a demokratikus kormányok miatt szakadt a világra. 
Túlságosan is hallgatnak a nép akaratára, túl sok a szabadság. Minél 
demokratikusabb egy ország, annál zűrzavarosabb az élete.“ XI. Piusnak 
tehát még a burzsoá demokrácia is túlságosan demokratikus volt.

*
Két út állott a Vatikán előtt. Ügy harcoljon-e tovább is a szocializ

mus ellen, ahogyan a liberalizmus és szekularizmus polgári mozgalmai 
ellen harcolt a háború előtt, tehát a polgári demokrácia ,,törvényes lehe
tőségeinek“ felhasználásával, a katolikus pártok létrehozásával, vagy pedig 
azoknak segítve, akik erőszakkal, terrorral indultak. Az utóbbi megoldás 
hívei úgy érveltek, hogy a szocialisták ellen csak ellenforradalmi terror 
alkalmazásával lehet eredményesen harcolni. Kiátkozás, vallási vagy tár
sadalmi szervezetek létesítése, sőt maguk az erős katolikus pártok is, 
mindezek már ott, ahol a gazdasági és társadalmi krízis kiélesedett, 
hatástalannak bizonyultak.

Ezért fogadták ujjongva Mussolinit, üdvözölte őt csókkal a firenzei bíbo
ros és vezették be az imát az iskolákban: „Duce, köszönöm neked mindazt, 
amit nyújtottál, hogy lehetővé tetted, hogy erős és egészséges legyek. 
Istenem, őrizd meg a Ducet, hogy sokáig uralkodhasson a fasiszta Olasz
országért.“ Szegény katolikus papok Dachauban, akik hittek a részellen
tétek szülte Non abbiamo bisogno 1931. és Mit berennendev Sorge Í937. 
enciklikáknak s abban a hitben szenvedtek együtt a kommunistákkal, 
hogy az emberiség, szabadság, szociális haladásért küzdve az egyházi 
állásfoglalás szellemében küzdenek.

*
Manhattan rendkívül új és érdekes dokumentációval világít rá az egyes 

fasizmusok és a Vatikán viszonyára. Megrajzolja a spanyol katolicizmus
nak a nagybirtok- és nagytőkével való összeszövődöttségét. S a lényegre 
találva állapítja meg, hogy a spanyol parasztság, mint minden parasztság, 
magára hagyatva jobbfelécsúszik. Vagy az ellenforradalom vagy a kom
munisták szövetsége — ez a választás áll mindenütt a parasztság előtt.

1936. december 14-én maga XI. Pius pápa indította meg a kampányt 
a köztársasági Spanyolország ellen, amikor ötszáz spanyol fasiszta előtt
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beszédet tartott, felhívta a „civilizált világot“, hogy keljen harcra a kom
munizmus ellen és beszéde végén megáldotta a spanyol fasisztákat. S ami
kor végül 1939. tavaszán Francóék, Hitler és Mussolini beavatkozásával 
győztek, Xll. Pius pápa a következő üdvözletét küldte a fasiszta Franco 
tábornoknak: „Nagy örömmel üzenünk nektek, a katolikus Spanyolország 
legdrágább fiainak. Kifejezzük atyai szerenosekívánatainkat a békének 
és győzelemnek ajándéka felett, mellyel Isten megkoronázta sok szenve
désben megedzett hitetek és szeretetetek keresztény hősiességét. . .  Apos
toli áldásunkat küldjük nektek, a katolikus Spanyolország kedves fiainak, 
az államfőnek és kitűnő kormányának, a szorgos püspököknek, a hős 
harcosoknak.“

Bő történeti analízisekkel, rendkívül sok új érdekes dokumentációval 
mutatja be Manhattan a Vatikánnak a Hitler előtti és hitleri Németország
gal való kapcsolataid.

A német politika radikális jobbrafordításának érdekében a Vatikán 
a Centrum-pártot 1924. és 1928. között a reakció irányába, 1928. és 1933. 
között pedig a fasizmus irányába taszította. A Vatikánnal lefolytatott 
tárgyalások befejezése után 1933. március 23-án a Reichstagban a Cent
rum-párt Kaas prelátussal élén Hitlerre szavazott. A Vatikán egyidejűleg 
beleegyezett abba, hogy nem fog tiltakozni „a kommunistákat, szocialistá
kat, zsidókat és néhány haladó katolikus szervezetet érintő belpolitikai 
rendszabályok“ ellen. Végül a Centrum parancsot kapott a Vatikántól, 
hogy oszoljon fel és út nyíljék a teljes náci diktatúrának. 1933. június 
5-én este a Centrum közzétette a feloszlatásáról szóló határozatot.

Manhattan mélyrehatóan elemzi a Vatikán szerepét az Ausztria, Cseh
szlovákia és Lengyelország elleni agresszióban. Az utóbbira nézve eléged
jünk meg egy olyan ember szavaival, aki a maga bűnösségével ugyan nem 
volt tisztában, de annak mindenesetre tudatában volt, hogy a Vatikán milyen 
nagy mértékben felelős a lengyelországi eseményekért. Ez az ember Hitler 
és Göring egykori barátja, Beck lengyel külügyminiszter, aki a háborút 
megelőző esztendőkben nácibarát ösvényen vezette a lengyel külpolitikát, 
majd Lengyelország összeomlása után kiábrándultán és betegen külfödre 
menekült. Hogy milyen szerepet játszott a Vatikán az általa is jóváhagyott 
külpolitika kialakításában, azt a következő szavakban foglalta össze: 
„Hazám tragédiájáért a többi között a Vatikán is rendkívüli mértékben 
felelős. Túl későn vettem észre, hogy külpolitikánk jelentékeny részben a 
Vatikán önző céljait szolgálja. A Szovjetúnióval való barátság politikáját 
kellett volna követnünk, nem lett volna szabad támogatnunk Hitlert.“

*
Ami a franciaországi hadjáratot illeti, mindfnyájan emlékszünk arra, 

hogy mennyire nem folyt a legelső időben valóságos háború a nyugati 
fronton és ennek ismeretében kapja meg igazi jelentőségét a párizsi pápai 
nuncius jelentése, aki ezidőben arról biztosítja a pápát, hogy a francia 
kormány nem mozdul, ha Hitlerék keletre teszik át a háború súlypontját.

Szinte hályog hull le szemünkről, megismerve a Valerio Valery nun
cius által képviselt latin blokk-tervet, melyben a Vatikán Hitler kiegyen
súlyozásául, de méginkább a Szovjetúnió, a haladás ellen egy Latin fasiszta 
blokkot tervezett, melyhez szükség volt Franciaország fegyverletételére és 
Petain uralmára. „A cél — írta Mussolininak a madridi fasiszta követ 
kedvező alapot teremteni a francia fasizmus uralomra juttatására, mely 
végül is európai fasiszta blokk magalakításához vezet.“ Ez a terv bukkant
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fel a fegyverletétel után Petain külügyminisztere, Baudoin latin blokkjá
ban. Ezért jelentette ki XII. Pius Franciaország új vatikáni követének a 
fegyverletétel után, hogy az egyház teljes szívvel támogatja „azt az erkölcsi 
újjáépítési munkát“, amelyet Petain elkezdett s ezért írta 1940. július 
9-én a Vatikán hivatalos lapja, az Osservatore Romano: „Egy új sugárzó 
nap hajnala köszönt be nemcsak Franciaország, hanem Európa s az egész 
világ számára is.“ A dátum jelzi, hogy Franciaország hitleri megszállásával 
köszöntött be ez a  sugárzó hajnal.

A francia alsópapság kezdetben követte a Petain-féle politikai vonalat, 
később azonban egyre jobban elfordult tőle. Ennek oka elsősorban az 
volt, hogy az alsópapság szorosabb kapcsolatot tartott fenn a néppel és 
látta szenvedéseit.

A katolikus püspökök közül számosán kollaboracionisták voltak és 
például La Croix, a legnagyobb francia katolikus lap a háború után 
bíróság elé is került a nácikkal való együttműködés vádjával. A még 
jobboldalibb Action Frangaise állandóan támadta azokat a katolikusokat, 
akik az ellenállási mozgalomhoz csatlakoztak, figyelte a plébánosok tevé
kenységét és a fasiszta-ellenesek felfüggesztését követelte.

* »

Hitler szovjetellenes agressziója után azt kérte a Vatikán, hogy a 
szövetségesek ne nyissák meg a második frontot, hanem hagyják magára 
a Szovjetúniót a hitleri Németország s a nemzetközi fasizmus erőivel foly
tatott harcában. E kérés szerint — melynek jórészben eleget is tettek —, 
„Németország stabilizálhatja keleti határait és áttörheteilen gátat építhet a 
bolsevista eszmék terjedése elé.“ A pápa megírta Rooseveltnek, hogy ha 
a szövetségesek elfogadják ezt a javaslatot, „komoly változások fognak 
beállni a német kormány összetételében“.

Magában az Egyesült Államokban is rohamra indultak a Vatikántól 
vezényelt erők a fasiszták érdekében s az antifasiszták ellen. Ez az Ame
rika nem volt többé azonos azzal amely — amikor Washington a maga 
seregét megalakította —, minden év november 5-én a pápa képét nyil
vánosan máglyán elégette. Akkor még csak egy katolikus temploma volt 
az országnak Philadelphiában.

1941-ben, tehát abban az évben, amikor már Amerika, természetesen 
csak a Pearl Harbour-i japán támadás után, belépett a második világ
háborúba az „America“ című jezsuita folyóirat így írt: „Utáljuk és meg
vetjük a civilizációnak azt a fajtáját, amelyet demokráciának hívnak.“ 
Miután már előbb, 1940. július 19-én a többi között ezt írta: „Talán az 
az elnök célja, hogy ezt az országot háborúba vigye Németország és Olasz
ország ellen? Mint Cincinnati érseke is mondotta: „Semmiféle erkölcsi 
jogcímünk nincs arra, hogy háborút viseljünk ezek ellen az országok 
ellen. . .  Az sem kötelességünk, hogy Anglia megsegítésére fegyvereket 
készítsünk.“

Ebben a szakaszban, amikor az Egyesült Államok még nem lépett be 
a háborúba, a déíamerikai államok, nem utolsósorban a Vatikán nyomá
sára, a legvadabb elszigetelődés-pártiakká váltak és közvetlenül a Szov- 
jetúnió megtámadása után elkeseredetten ellenezték Roosevelt politikáját. 
Amikor a szovjet harctereken kudarc kudarc után érte a hitleristákat és 
mindenki számára világossá vált, hogy ki lesz a győztes, a délamerikai 
államok ugyancsak a Vatikán utasítására, gyorsan felsorakoztak a 
Roosevelt-politika mellé. Ebben a magatartásban nemcsak az a törekvés
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nyilvánult meg, hogy a győztes oldalon álljanak, hanem nagy szerepe 
volt ebben a Vatikánnak is, amely azért befolyásolta ilyen irányban 
a délamerikai államokat, hogy az Egyesült Államok felé nyomósabbá 
tehesse a maga terveit.

Mert Hitler után a Vatikán most Roosevelt, majd Truman felé (köze
ledett, nagy utat téve meg, de könnyen találva kapcsolatot. Az Egyesült 
Államok uralkodó körei ugyanis felismerték Truman idejében, hogy a 
Vatikán hasznos szövetséges lehet a szovjetellenes „hidegháborúban“ és 
hasznos kémszolgálati központul is szolgálhat a Szovjetúnió s a népi 
demokrácia országai ellen. A népi demokráciák hierarhiáját is infor
málták: a maguk részéről is készüljenek fel jobboldali kományok meg
szervezésére a kommunista rezsimek bukása idejére. Itt Manhattan való
ban nem mond újat a Mindszenty-per ismerőjének.

*
A két világháborút, a fasizmus szörnyűségét mindenekelőtt az impe

rializmus stádiumába jutott kapitalizmus kibékíthetetlen önellentmon
dásai zúdították a világra, de mint Manhattan bizonyítja, a Vatikán sem 
játszott ekörül jelentéktelen szerepet. S ma az Atlanti Paktum támogatá
sával, egy harmadik világháborúra való spekulálással igyekszik kárpó
tolni magát a második világháborús fasiszta-barát politikájának kudar
cáért. Pedig egy harmadik világháború a világkapitalizmus sírja lenne . . .

A békeszerető becsületes emberek száz és százmilliói azon igyekez
nek, hogy hatalmas nemzetközi békefrontot alakítva, megakadályozzák 
a háborúra spekulálók, háborúra uszítók tervét, a harmadik világháborút. 
S ebben a harcban minden hibája ellenére jó fegyver Manhattan könyve.

V. Dubovitszki szovjet tudós ugyan igen találóan mutat rá a könyv 
komoly hibáira. Nem látjuk világosan a könyvből, hogy hatalmas befek
tetésein keresztül milyen szálak fűzik a Vatikánt a különböző nagytőkés 
érdekeltségekhez. A könyv túl is értékeli a Vatikán önálló szerepét a világ- 
politikában, megfeledkezve arról, hogy anyagi kapcsolatain keresztül 
mindenekelőtt eszköz, politikájában az imperialisták részére. Sok esetben 
Manhattan magukat az eseményeket sem írja le tökéletes pontossággal 
és tárgyi tévedések is csúsztak tolla alá. Egészbenvéve azonban igen tanul
ságos könyv, mely még a kérdéssel naponként foglalkozónak is sok új 
anyaggal világítja meg a feudalizmushoz és kapitalizmushoz egykor és 
ma oly készséggel alkalmazkodó vatikáni politika viszonyát a szocializmus 
igazságához.

Katona Jenő
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EG Y  R É G I N A P T Á R B Ó L

Százesztendős könyvben lapozgatok lassan. 
Ebben van családom.

Lapszélre jegyezték, hogy mennyit kerestek 
A grófi határon,

Nyárról-nyárra zsákot, hogy mennyit emeltek. 
A keskeny szekérre,

A kamrába hány zsák vándorolt a vállon,
Télre mennyi tért be.

A zsák lelapult és ki evett belőle,
Régen összeszáradt.

A tántorgó betűk mégis megmaradtak 
Élő tanulságnak.

Hány dörmögő hajnal, mennyi álmos éjfél 
Füstje, fáradtsága

Tapadt a lapokra, belegörcsölődött 
Pár vastag vonásba.

Nem ragyogó népek daliás kalandja,
Kényes történelme,

Egy zsellércsaládnak a földönfutása 
Tömörödik ebbe.

A szikár té betű a férfit mintázza,
A dé nyájassága

Mindég emlékeztet ölébeemető,
Apró nagyanyámra.

Először ő adta, játszani ölembe, 
Egyetlenegy könyve

Magától fölnyílott régi betyároknál 
Suta kezeimbe.

Írták: „Sobri Jóskát három szép üszőért 
Meglőtték a télen.“

Aki meg vele volt, mindjárt himbálódzott 
A kenderkötélen.

Széles volt a sor és fölróva mellette, 
Mesgyére szorítva

Pár írott szó állott: „Elvittek négy zsákot 
S még nem hozták vissza.“

Odébb két oldallal: „Szegény Király 6Ógor 
Költözik Bottyánba.“

A régi kamra régi ajtó, gazda nélkül 
A négy zsákot várja.

Mit vihettek bennük? Az öreg koldüsnak 
Lapos tarisznyája

Több kenyeret vitt át estéből reggelbe,
A másik határba.



Akik ikét szekérre], pár ócska bű torral 
Tovamenekültek,

Király sógorék csak négy deszkába fogva 
Kapták meg a földet.

Határ volt a grófé, mégis összeálltak 
Nagyapámék újra,

Estéii szobában páran készülődtek 
Megint háborúra.

S ki tudja, hányadszor, egyetlen dűlőért,
Hogy kalapemelve

Menjenek a lépcsőn a cifra szobáig 
A grófok élejbe.

Hiába csinálták, csak morzsolgathatták 
Ujjuk közt a földet.

Nagyanyám fölírta elfáradt betűkkel:
„Ma csendőrök jöttek.11

Gondolták, elég az, ha csákójuk árnya 
Ugrik a  szóbába,

Szöbrosdit játszottak szegény nagyanyámnak 
A küszöbön állva.

Nem vittek el senkit, kegyesen mutatta 
A csendőr a hátát.

A néma beszédre, hogy mért voltak, értse,
A kaput bevágták.

Két léc eltörött és a gyalogkapuból 
A szegek kijöttek,

Nagyanyám a kertből már vissza se nézett, 
Gyomlálta a földet.

Keskeny üvegek és végbetetlen esték.
Köröskörül álltak

Sokan a faluból — nem volt hely — hallgatták 
Pesti nagybátyámat.

„Nem jó így“ szavalta. Nem szóltak, csak nézték 
Arcát, a kabátját

S bajuszuk csavarták, kedves idegennek,
A pestinek látták.

,,Már nem a mi vérünk!“ Filléres bakkancsban 
Topogott a lába.

Újságot terített az öreg asztalra 
És mindég hiába.

„Elment megint János“. Olvasom széléről.
Széllel vágott szembe.

Húzott a vasútra, mellette ládával 
Mentek idegenbe.

Tengerekre szálltak, ki, Amerikába,
Két hold föld áráért.

Amíg jött a vonat, kint az állomáson 
Egy-egy sógor ráért.



Vállára ütöttek: „Gyere velünk János, 
Miit papolsz hiába!“

Köszörűt és fölugrott a személyvonatra, 
Ment vissza a gyáriba.

Feljöttek Királyék, mindenük elaidták,
Az öreg, mogorva

Király sógor lett a Gizella malomban 
Köszöngető szolga.

Két hónapig járkált valami hely után 
Kedvesarcú lánya,

Lefeküdt egy éjjel a Margit-körúton 
Ahogyan kívánta

Egy úr a mállómból, ígéretét adta,
Erzsi adta testét.

„Maga bejön hozzánk!“ Féléven keresztül 
A levelet lestek.

Mint kibe baj esik, fogy folyton és sáppad: 
Volt a falu képe.

Nagyanyám a padra mind kevesebb néppel 
S ritkán üldögélt le.

A szőlőt eladták. Két csapnivaló ló 
Állott be helyette.

Fuvarolt nagyapa. Árut vitt vasútra,
Vásárost Keszthelyre.

Az öreg asztalon mindég kevesebb pénz. 
Kerek forint csörgött.

Apám alól adták el egy jó komának 
Az utolsó bölcsőt.

Nagyapám még elment. „Vállalnék a nyárra!“ 
Seregestő'l mentek.

Az ispán csak intett, botvéggel mutatta 
Az új regementet.

Bácskából, Zalából, az egész országiból 
Gyalogszerrel jöttek

Részesek, hátukon, vagy apró kordéval 
Elvinni a földet,

A kétmázsa búzát. Nagyapám a könyvből 
Egy lapot kirántott,

Elindult a levél döcögősen Pestre:
„Segíts rajtunk János!“

De más volt a búcsú jó borral, sonkával,
A bábuvitézek

Tollas csendőröknek feneket mutattak, 
Nevettettek népet.

E búcsúban zsandár vágott zsebre kulcsol, 
Mondott kurta búcsút:

„Maguk is elmennek?“ Nagyapám föllépett 
S lovak közé vágott.



Csak magyanyám hajolt ki még a  szekérből, 
Könnye futott vissza,

Paitkó tiprott rája, az országút pora 
Egyszerre fölitta.

Négy lap a naptáriból erősen hiányzik,
Lett az első gyujtós

A tömegszálláson, lolbbamó fényére 
Király sógor morgott:

„Hagyjatok aludni!“ Dühösen fordult be 
A penészes fainaik.

Látom nagyapámék, zsákon kuporognak,
János bátyám hallgat.

„Van valami, fiaim?“ Legyintés a válasz:
„Ma sem mentem többre.“

Hat ember teszi le fejét öreg zsákra,
Testét meg a földre.

Mennyi hús egy sorban! Odébb kenyérhegy van, 
Pacal a kosárba.

Nagyanyám néz s számol, filléreket böngész. 
Nem jut több, Inába.

Három sorral odéblb a csinos nagyságák 
A sorokat járják,

A nagyapám fújtat, vállára emelve 
Visz cseresnyés ládát.

Tíz fillért dob oda az öregasszonynak:
„Lesz kenyerünk holnap.“

Kint a Dunaparton János bátyám nézi 
A felkelő holdat.

Tegnap ilyenkor még a  keverőgépnek 
Lendkerekét nézte.

Most csak telepedik a napos lépcsősor 
l7ízjárta szélére.

Mire mehet haza? Ami a zsebében,
Kevés vacsorára.

Duna folyásában saját elmúlását,
A halálát látja

Éjszaka víz csobban. Kintmaradt kabátját 
Hordhatja a többi.

Szegény anyja gyertyát éget mutatónak 
Néki mindörökké.

Gyermeket szült Erzsi. Lett a neve János.
Az apám ringatta.

Száz koronát ért meg a magyar vasútnak 
Széttépett nagyapja.

A kölyköt etették, azzal, ami tellett,
S kijött mind belőle,

Egy cukros ládában vitték Keresztúrra, 
Hátsótemetőbe.
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Tíz emlber kísérte, de jól kifeküdte 
Az agyagos földet.

Mellé nyugovóra, a tízből még négyen 
ö t év alatt tértek.

Belőlük indultam sorsuk énekelni.
Lapozom a könyvet.

A kétcenti széles tanuságtetelre 
Mind-mind visszajöttek.

A lázadó János, halott nagyanyám és 
Erzsi e apró fattya.

Vigasztalnám őket, a széteső könyvet 
Két térdem ringatja.

Somogyra mutatok, a helyük keresem 
Kinyitott térképen.

Sírba nem nyúlhatok, pedig hogy fölráznám 
Korán elhullt népem.

Te, aki maradtál a tájban ősfának,
Nagyapám, most nézz szét,

Lássad meg a tájon dolgos unokáid 
Emeltfejű népét.

Egykor fát ültettél, most róla szakítok 
Levelet magamnak,

Bársonyán soraim erős tanulságnak 
ím rajta maradnak.

Emeld szemed elé soraim, olvassad:
Most szökünk virágba.

Arcodra ráhajilik legfrissebb családod 
Teljesedő ága.

Darázs Endre
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1938 . B U D A P E S T

(EUCHARISZTIA)

Tornor János vasesztergályos tehát köztisztviselő lett. 1946. december 
20-án. Kezében tartotta kinevezési okmányát, amely tudatta vele, hogy e 
naptól kezdve a főváros alkalmazottja.

Mire leért a városháza kapuja elé, a karácsony előtti hófúvás puha 
fehérre takarta az utcákat. Lassú léptekkel bandukolt a havas járdán és a 
frissen hullott hó vidám, könnyűléptű ember lábanyomát jelezte. Még 
nem emésztette nxeg mindazt, amivel ma találkozott. Az élmények bősége 
közt még nem tudott válogatni. Új arcok, új kérdések, új fogalmak! De 
mégsem érzett semmit idegennek, vagy összefüggéstelennek. Az eszterga
padnál készült kétmilliméteres gömbfejtől a köztisztviselői problémákig: 
egyenes az út, világos az összefüggés. — Köztisztviselő vagyok — mondta 
magában, szótagolva a főnevet, mintha minden szótagnak külön akarná 
ízlelni súlyát és lényegét. Sem íróasztala, nem beosztása nem volt még, 
de mégis megérintette már annak a különös kapcsolatnak a varázsa, majd
nem bizalmas közelsége, amelybe e kinevezés folytán e szülővárosával, 
nem bizalmas közelsége, amelybe e kinevezés folytán a szülővárosával 
Budapesttel került.

Úgy mondták még néhány évvel ezelőtt: székesfőváros. És ebben sok 
minden benne volt.

Az is, hogy ez a Budapest az urak városa volt, egész csillogásával és 
nyomorúságával. Mi köze volt ehhez a városhoz, a „kék Duna királynőjé
hez“, vagy „Budapest fürdővárosához“, már ahogyan a színes plakátok 
elkeresztelték Budapestet a munkásoknak a felszabadulásig? És mi köze 
volt hozzá Tornor Jánosnak?

Gyermekkorában inkább bódénak tetsző szoba-kónyhás lakásban lak
tak valahol az Angyalföld legvégén, olyan utcában, amelynek nevet adni a 
közrendészet még érdemesnek sem tartotta. Nem jutott erre az utcára még 
egy árva név sem, annyi se, mint egyik-másik kis kültelki utcára, amelyre 
a leleményes közigazgatás legalább ráolvasta, hogy „Piszkos-utca“, vagy 
„Trágya-köz“, vagy amivel már mégis kegyesebben kívántak elbánni, hát 
elkeresztelték: „Csendőr-térnek“, hogy a környék lakói meg ne feledkez
zenek egy pillanatra sem m agukról... Bent a városban már az érzékeny 
fülű és szimatú városrendészet gondos udvariassággal elégítette ki az úri 
főváros összes szerénytelen, de politikailag nem éppen tapintatlan ilyen
irányú igényeit. Kapott az egyház, amit akart. Szentlélek-utcát, Kettős- 
kereszt-utcát. Kálvária-teret, Érsekről, püspökről, szentegyházról, kisebb 
és nagyobb jelentőségű szentekről elkeresztelt utcákat. Csak átírt az egy
ház a kegyúrnak, hogy kér egy Jópásztor-utcát és másnapra már meg is 
kapta.

E finom politikai tapintat nemcsak az egyház, de az arisztokrácia 
iránti kegyességben is megnyilatkozott. Aki Budapesten sétált, azt hihette, 
hogy ez a város a megelevenedett Gótai Almanach. És mennyi rendkívüli 
gondosság, amellyel az egyház és az uralkodóház, vágj? a mágnások közötti 
kapcsolat szilárdságát igyekeztek kifejezésre juttatná. Ha azt írták volna: 
Szent Imre-út, ezzel csak az egyház felé hajtották volna meg a tisztelgés 
lobogóját. De ha azt írták: Szent Imre herceg-útja, akkor egy csapásra két
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legyet ütöttek. És megkapták a magukét a svábok, az uszító főpapok,, 
hazaáruló tábornokok, egyszóval mindenki, aki legalább egyet is rúgott a 
magyar népen.

Csak a Tomorék-utcája nem kapott nevet. Pedig közös kérvényt írtak 
alá az utca lakói, elküldték a polgármesterhez, egyenesen hozzá, mivel a 
kerületi elöljáróság két éven keresztül még a füle botját sem mozdította. 
Kaptak is rá választ, helyesebben véghatározatot, amelyben ez állt r 
„Miután illetékes szerveim útján megállapítottam, hogy az utca-névadásra 
javasolt terület sem kikövezve nincs, sem megfelelő közüzemi szolgálta
tási felszereléssel nem rendelkezik, nem tekinthető közigazgatási szem
pontból utca-egységnek, amiértis külön utcanévvel való ellátását nem 
engedélyezem.“

Tornor János gyermekkorát a várostól olyan távol élte le ebben az 
angyalföldi lakásban, hogy oda már a villamos csengője sem igen hallat
szott és a távoli ívlámpák fénye is csak meghalni járt. Itt, ezen a hepe
hupás terepen, ahol kilyukadt fazekak, haldokló vödrök, a köménymagos 
leves unalmától szétmállott bögrék, üvegcserepek temetetlen tetemei 
enyésztek, rúgta a harisnyából gyúrt rongylabdát. Más játszótér nem akadt 
errefelé a gyermekek részére.

Mi köze volt Janikának azokhoz a gondozott, magas virágokkal öve
zett és dúsfájú ligetekhez, ahol a látványos játékkereskedésekben vásárolt 
pirosgumis, vagy borjúbőr labdákkal játszottak a fehérzoknis, matróz- 
galléros úri gyerekek, akiket a nevelőnőjük vizeltetett a fák tövében? A 
Margitsziget kozmetikázott fái közé, a vörössalakos játszóterekre, a Lipót
város lanolinszappantól messzire illatozó gyermekhada vonult fel csodá
latos játékaival. A Margitsziget beléptidíjas paradicsomába a bankárok* 
nagykereskedők és más előkelőségek gyermekei vörösre lakkozott, lino- 
leumhuzatú hollándereken és háromkerekűn, úgynevezett tricikliken kö
röztek. A fejükön lévő játéksisakíkal (rendszerint a német sisakok után
zata volt), az oldalukon hetykélkedő karddal ugrándozták körbe nevelő
nőjüket és tettek bizonyságot szépenfejlődő militarizmusukról.

A Rózsák kertjében, a városligeti tó környékén játszottak a ligeti villa
negyedek gyermekei, szigorúan elkülönülve a szomszédos játszótérre fel
vonuló csikágóiaktól. Az apró gyermekek galambszínűre lakkozott, sárga 
napvédőé (babakocsin érkeztek, mint holmi pöttömnyi fejedelmek, akik 
.szolgálatukba állították az egész világot: az embereket, hogy tolják a 
babakocsit; a fák árnyékát, hogy hűsítse őket, a teheneket, hogy csakis az 
ő rendelkezésükre bocsássák ringó tőgyük fehér csecsemő-pezsgőjét, a 
csőszt, hogy az ő füvükre vigyázzon, amelyre majd csak nekik szabad rá
lépni, ha esetleg megnőni volna kedvük. Itt játszottak a Liget úri apró
ságai „nemzetesdit“, vagy akár „kiszorítósdit“, de mindig olyant, amiből 
kiderült, hogy az egyik nép feltétlenül különb a másiknál és méginkább 
olyant, amelyben a gyengét az erős eltapossa. Ha a csikágóiak rongy
labdája átpenderült az ö térfelükre, soha nem emelték fel kézzel, csak 
rúgtak egyet a harisnyából gyúrt rongylábdán. Ez volt szigorú parancsa 
a nevelőnőknek, akik ott üldögéltek a napsütötte padokon és horgolták a 
biedermeier-bútorok támláira a csipketerítőket, amelyek rendszerint vala
milyen idillikus pásztorjelenetet ábrázoltak.

A parlament előtti téren szintén úrigyerekek játszadoztak még abban 
az időben, méghozzá a közigazgatási társadalom csemetéi. Az arra sétáló 
honatyák önfeledten simították végig ápolt kezükkel a szőkén csillogó 
gyermekfejeket, ami által egész napra, sőt néha egy hétre is helyre-
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billentették lelkiismeretüket. Túrták a gyermekek a földet, kis várakat 
-építettek, alagutakat fúrtak fanyelű lapátkáikkal, miközben a vállukra 
akasztott szalmafonatú uzsonnakosárból előkerült a két félbevágott, bar
nára súlt zsemlye, amely közé dúsan raktak a zsírjától megszabadított 
bálvány rózsaszínű prágai sonkát.

Mi köze volt mindehhez a kis Tornor Jánosnak? Vagy a Wekerle- és 
Auguszta-telep gyermekeinek? Semmi! Csak annyi, hogy az ő szüleik 
hordták a salakot a ligeti játszóterekre; az ő szüleik vágták ki a fát és 
ácsolták a padokat a nevelőnők részére, akik szemmeltartották gondjaikra 
bízott gyermekeiket, nem szövetkeznek-e akár egy fogócska erejéig is a 
proli-gyerekekkel, akiiének ápolatlansága — felfogásuk szerint — a fer
tőzőbetegségek hordozója volt.

Az öreg Tornor — Janika apja — megint megszervezte a környék 
lakóit, hogy menesszenek beadványt a  főváros polgármesteréhez. Csak 
annyit kértek benne, hogy hordássá el a szeméttelepet arról a környékről, 
ahol több, mint háromezer család lakik, hogy legyen hol játszaniok a 
gyermekeknek.

Aztán megint vártak egy álló esztendeig. Végülis az elöljáróság szi
gorúhangú válaszirata megérkezett, méghozzá az elöljáró nagyzási téboly
tól dagadó aláírásával. Így hangzott: „Az elöljáróságot megkerülő és egye
nesen a polgármester úrhoz intézett 119025/1923. sz. beadványára köz
löm, hogy a szeméttelep eltakarítására vonatkozó kérését nem talál
tam teljesíthetőnek, mivel az a szemétfuvarozási közigazgatási terület kör
zetének határát négyszáz méterrel haladná meg és két új szemétbefuva- 
rozási lófogatú kocsinak beállítását tenné szükségessé. A gyermekjátszó
tér tárgyában pedig tudomásulvétel céljából közlöm a XIII. kerületi tiszti- 
orvosi hivatal állásfoglalását, amely szerint a szóbanforgó terület, éppen a 
szemétlerakódás következtében előállott és a higiéniai követelményeknek 
meg nem felelő állapotok miatt alkalmatlan játszótérnek, amiért is a 
szóbanforgó területet hivatalosan is lerakodóterületnek nyilvánítom és a 
gyermekeknek azon a helyen való mindennemű játéknak minősíthető fog
lalatoskodását megtiltom.“

Ha Janika nem is emlékezett rá, mégis így koccant össze először a 
városi közigazgatással.

Aztán hatéves lett és beíratták az elemi iskolába. Kis táskát tettek a 
hátára. A táska viaszosvászonból volt és hetekig lehetett a szagát érezni a 
lakásban. Vagy egy óra járásnyira volt az iskola a lakástól. Nem volt ez 
kőópiilet, csak fából készült barakk, akkorka ablakokkal, hogy aki oda
bent ült. azt hihette, hogy mindig borús az ég. Nyár közeledtén főttek a 
gyerekek, télen meg egy árva vaskályha csak sűrű füstjét ontotta, de me
legét még a barakkon kívül vetélte el. Ott ültek a kis padokban, amelye
ket a díszes belvárosi iskolák tantermeiből mustráltak ki és amelyeknek 
egykor zöldre mázolt tetején az időtől megkeményedett tintafoltok zsíros 
feketéje látszott. Nem akadt már talán egyetlen úrigyerek sem e díszes 
iskolákban, aki e padokba beült volna vagy arra terítette volna hófehér 
és köménymaggal gazdagon meghintett kenyerek közé szelt téliszalámis 
tízóraiját, amelyet még a jól megcukrozott almáspitével egészítettek ki, 
hogy aki látja, vagy ízleli, ne gondolhasson semmi rosszat az előkelő csa
lád főztjének és a szülői gondoskodás már-már nagypolgári minőségéről.

Nem mondta senki, de mégis úgy történt, hogy a jómódúak ápolt cse
metéi ültek mindig egymás mellé, öntudatlanul is melengetve osztály- 
tudatukat, de nem ültek akárhová, hanem csakis előre ültek és nem is
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úgy, mini egy iskolapadban szokás, hanem inkább, ahogyan, mire meg
nőttek, az éttermek piros plüssüíésein, vagy a színházak páholyaiban, fog
laltak helyet. Akármilyen volt a tanítójuk, végülis csak az ö tanítójuk 
volt, aki ha megszidta őket, csakis azért tette, mert rakoncátlanságukban 
úgy dugták ki időnként orrukat társadalmi osztályuk elhatárolt köréből, 
ahogyan lábuk hüvelykujját szokták néha pehelypaplanuk selymes kár
pitja alól kintfelejteni a központifűtéses gyermekszobában.. De tanítóikat 
minden körülmények között megvetették. Bárhogyan is igyekezett az é'b- 
bérét meghálálni azzal, hogy saját maga ellen lázítsa és az úri Magyar- 
ország és az egyház dicséretére megtanítsa az ifjúságot, amely megvetette 
és lenézte őt, mint mindenkit, aki szolgálatában állott.

De itt, az Angyalföldön, más volt a helyzet. Ahogyan a padokat ki
mustrálták az előkelőbb iskolákból, hogy aztán a kültelki iskolákban vár
ják be a korhadásuk beteljesedését, éppen úgy a kimustrált tanítókat is a kül
telki iskolákba helyezték. Rendszerint olyanokat, akik már a második 
fegyelmi vizsgálat árnyékában állottak és már csak annyi protekciójuk 
volt, hogy felfüggesztésük alól kibújva, a perifériák iskoláiban lapulhat
tak meg ideig-óráig, feltéve, hogy a proli-gyerekeket kellőleg megrendsza- 
bályozzák és még kellőbben igyekeznek fellázítani önmaguk, szüleik és 
egész osztályuk ellen. Idegbeteg, gyűlölködő és kopottruhájú tanítók jöt
tek ide is ki az angyalföldi barakkiskolába. A proligyerekekkel szemben 
tanúsított kegyetlen szigorral akarták államhűségüket igazolni és nyomo
rúságos tanítói fizetésüket biztosítani. Mérges undorral tanítottak a jeges 
tanteremben, amelyben a gyerekek szájából sűrűsüdve szálit a párás lehel
let, mintha csak dohányoztak volna. Kis, gémberedett ujjaikkal fogták 
a  vékony tollszárat, hogy azzal írják le: az úr ír. Az óra elején és végén 
megimádkoztatták őket a Mindenhatóhoz, aki érthetetlen okokból éppen 
ezeknek a szurtos, maszatos, csillogóan vidám tekintetű gyermekeknek nem 
adta meg a mindennapi kenyeret, de percenként kísértésbe vitte őket, 
hogy gyűlöljék tanítójukat, aki pálcája hegyével csípőseket húzott fekete
szegélyű körmükre, de nem szabadította meg őket a gonosztól, mivel már 
reggel háromnegyed nyolckor leste érkezésüket a bejárainál és mintegy a 
maga megnyugtatására csak úgy egyszerűen „vörös gazembereknek“ 
nevezte még a szőkéket vagy feketéket is. Fennhangon, emelt fejjel kellett 
mondaniuk, hogy „jöjjön el a te országod és legyen meg a te akaratod, 
miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is“ és ők találgatták e 
rejtélyes akaratot. Vájjon kinek az akarata szerint olyan hideg ez a 
töldes-padlójú tanterem, amelyben úgy látszik nemcsak a földön, de még 
a mennyországban is részük lehet?

Ha időnként, minden ájtatosság ellenére is egyik-másik tüdőgyulladást 
kapott és meghalt, az egész osztály összeadta kis pénzét koszorúra és ki
vonultak a temetőbe. A tanító lehorgasztott fejjel állt ilyenkor, a hideg be
fútta cvikkere üvegét és térdigérő kabátja zsebébe süllyesztette kezét. A 
pap pedig arany szállal hímzett miseruhában imádkozott a nyitott sír szé- 

• , lénél és gátlástalanul hazudta miséző orrhangján: „Bocsásd meg a mi vét
keinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellennük vétkezőknek.“

Amikor már Nagyhát Pista és Kovács Feri temetése után Marosi 
Gyurka is megbetegedett és úgy égett kis, sovány arca, mintha egy koszorú 
vörösrózsával borították volna, az öreg Tornor és még vagy húszán a szü
lők közül, a gyerekekkel együtt felkeresték a polgármestert. Azt akarták, 
hogy vigyék át a 'barakkiskola tanulóit akármilyen kőiskolába, vagy leg-
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alább borítsák hajópadlóval a földes tantermet, állítsanak be egy rendes 
kályhát és csinálják ímeg az ablakkereteket. Ennyit kívántak mindössze.

A küldöttségben ott volt Janika is. Akkor járt először a városházán. 
Aligha gondolta, hogy valamikor e hosszú és reménytelenül ódon folyo
sókra tisztviselőként tér vissza. Vagy két óráig topogtak a polgármesteri 
hivatal előtt, de beljebb nem kerülhettek, Végül egy udvarias titkár, aki
nek szájára rátfagyott a hivatali mosoly, közölte, hogy a polgármester úr 
nem ér rá, közügyekkel van elfoglalva. Ünnepélyes ígéretet tett azonban, 
hogy az ügyet kivizsgálják, sőt kilátásba helyezte a sürgős intézkedés lehe
tőségét. Udvariasan és halkan beszélt, mint mindenki, aki sokszor ismé
telt szöveget hadar. Mégis ezúttal igazat mondtak. A Marosi Gyurka teme
tésén ugyanis ott volt egy feketeruhás, gyászszalagos úr, elől ment a pap
pal és tanítóval és amikor béhantolták a sírt, elhelyezte azon a polgár- 
mester koszorúját. Ez állott rajta: „Marosi Gyurkának a polgármester 
bácsi.“

Az öreg Tömör odament a feketeruhás úrhoz, megállt előtte, feltette 
kalapját és azt mondta:

— Gyilkosok!
A feketeruhás úr nem felelt rá egy szóval 6em. Másnap az öreget min

den indokolás nélkül elküldték az északi főműhelyből. Janika, ha ködö
sen is, de Budapest székesfőváros közigazgatásával történt e második 
találkozására már emlékezett.

Egyik év suhant a másik után, csak a gond és a munka kötözte ki- 
téphetetlen egységgé az életet. Janika 17 éves lett, dolgos, erős, magas fiú. 
Tomorné az utóbbi időben nem tudott már dolgozni. Még a reggeli kömény
magos levest nem tudta megfőzni, a pogácsát is már a szomszédok sütöt
ték meg helyette kéthetenként Janikának. Annyira elgyengült. Csak ült, 
ült a tűzhely mellett. A szeme fénylett és tágult, mint aki távozóban na
gyon is megnézi azt, amitől meg kell válnia. Köhécselt, szárazon és halkan, 
szája elé tartva feketén erezett, a mosástól megedzett kezét. így ült napo
kig és alig-alig szólt egy szót is vagy evett egy falatot.

Fogyott, vékonyodott szegényke. Szinte néhány nap alatt megörege
dett. Nagy, fekete szeme egyre mélyebben ült a csontos homlok alatt. Két 
kezét fekete kékpettyes kötényén nyugtatta. Mereven ült, még csak a szék 
támlájához sem ért hozzá a háta.

A körzeti orvos nem jött, csak üzent. Azt üzente, mérje meg magát 
s ha nincs láza, menjen az ambulanciára. Csak harminchétötje volt, azt 
pedig csak a jómódúaknái fogadták el láznak, a szegényeknél harminc- 
nyolcon felül kezdődött. Az orvos tehát nem jött el. Tomorné felöltözött 
fekete ruhájába, hogy bemenjen az ambulanciára. Mialatt hosszúszárú 
fekete cipőjét fűzte a konyhában, senki sem szólt egy árva szót sem. Sem 
az öreg, sem Janika, sem az asszony.

Karácsony előtt volt ez néhány nappal. Úgy havazott akkor, ahogyan 
most, itt a városháza előtt. Janika kísérte el az anyját. Az apja az ablak
üvegen át követte őket tekintetével, amint mennek ketten a puha angyal
földi havon. Az asszony és Janika. Szépen, szomorúan, egymás mellett. 
A fiú fogta az anyja kezét. így kalauzolta a halál felé.

A kórházban hosszú és szürkére mázolt padra telepedtek. Nemigen 
szóltak egymáshoz. Inkább csak nézték egymást. A köpőcsészében véres 
vatta hevert és kábító, álmosító szag terjengett a levegőben. Főkötős asz- 
szonyok, fáradtarcú férfiak ültek a padokon. Mindegyik kezében sor
száma. Dél felé került rájuk a sor. Janika is bement anyjával a röngten-
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rendelőbe. Azt hitte, oda is elkísérheti. Kiküldték. Visszaült hát a padra 
és várt. Tomornét hosszasan forgatták a tejüveg előtt. Latin szavakat 
hadartak az orvosok, nem értette, mit beszélnek. Gyöngyöző homlokkal, 
reszketeg lábakkal jött ki a rendelőből. Fejkendőjét a folyosón kötötte 
meg. Ijedten, félszegen állt a fekete-fehér kockás padlón. Erősen fogta a 
fia kezét. Tüdőrákja volt.

Kórházba került. A keskeny, mocskosfalu kórteremben vagy harmin
cam feküdtek, pedig eredetileg csak tizenhat személyre tervezték a helyi
séget. Az ágyakat csak egy, a fehér olajmáztól lepattogzott éjjeliszekrény 
választotta el egymástól. A betegek olyan közel feküdtek egymáshoz fol
tozott lepedőik durva vásznán, hogy szinte érezni vélték lehelletüket. A 
terem sarkában, a bejárattól balra, kereszt volt a falra szögezve, alatta 
pedig egy festett, gipszből készült Mária-szobor. Láibánál színes, kegyeleti 
gyertyák és mécsek pislogtak, az egyházias fény vigasztalan, temetői han
gulatát árasztva a teremben. A szobor köré friss virágokat helyeztek az 
apácák, akik ide-oda szálldosva ringó fehér fityuláikkal úgy tűntek, mint 
a szárnyaikat csapdosó repülő libák. Kísértetiesen libbentek ágytól-ágyig, 
ájtatos kezükben hordozván a jeges tömlőket és a hattyúfehér ágytálakat. 
Arcuk kegyes és hideg volt, mint mindenkié, aki csak azért szolgálja az 
embert, hogy megszerettesse magát az Úristennel.

A fővárosi közkórházak látogatási ideje kettőtől négyig tartott. A láto
gatási időt tehát a hivatalok munkaidejéhez szabták. Az üzemekből csak 
akkor jöhettek, ha külön el'kéredzkedtek. Az öreg Tornor mégis eljött na
ponta, persze a fiával együtt. Mindennap hoztak valamilyen apróságot: 
süteményt, amit a szomszédok készítettek, cseresznye-befőttet, néha még 
piskótát is, hátha legalább azt megeszi a mama. De nem, azt sem kívánta 
már. Napok óta nem evett már semmit. Ha csak megmozdult is, rosszullét 
fogta el. Csak feküdt, mozdulatlanul az ágyán. Sárgán, viaszosán. Két el
vékonyodott karját a főváros , színeivel szegélyezett pokrócon nyugtatta. 
Karja már olyan vékony volt, mint a serdülő lányoké. A beszéd is nehe
zére esett. Nem is szólt sem az urához, sem Janikához. Csak nézte, nézte 
őket. A két ember meg csak simogatta az asszony haldokló kezét. Így 
ültek nap-nap után az ágy szélén, csendesen, szótlanul.

Mit is mondjon az ember, ha egyszer igazán búcsúzik?
Egy fiatal, fekete reverendás pap kellemkedett naponta a látogatási 

idő alatt. Hangos „Díesértessék a  Jézus Krisztussal“ lépett be a kór
terembe és úgy viselkedett, mintha lényegében az ő mennybeli interven
ciójától függne a gyógyulás időtartama, mintha ő rendelkezne legfelső 
fokon minden emberi élettel és mintha módja lenne a halált is 
egyetlen varázsszavával megfutaimodásra kényszerítenie. ÁgyróJ-ágyra járt, 
húsos kezét mellén összekulcsolva és mindenkihez volt néhány kenetteljes 
szava.

— Hogy van a mi kis betegünk ,—i kérdezte és a hozzátartozók felé 
imádságos hangon hozzátette: — Imádkozni fogok érette.

'  Volt, aki kezetcsókolt neki; volt, aki kényszeredetten mosolygott; de 
már akadt olyan is, aki rá sem hederített.

A kórteremben bűz és piszok keveredett. A foltozott, szennyes ágy
neműt négyhetenként cserélgették és olyan táplálékot adtak, ami még a 
sovány eledelhez szokott (betegeket is felháborította. Az orvosok egy-egy 
másodpercig időztek csak a betegeknél, leolvasták a láztáblát és akinek 
éppen protekciója volt, attól meg is kérdezték, hogyan érzi magát.
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Nem így a szanatóriumi osztályon. Mintha az orvosi és ápolói sze
mélyzet minden emberszeretetét erre a részre korlátozta volna. Itt az 
orvosok hosszan időztek a betegnél és jókora borravalót bokáztak ki ma
guknak, amit azután „honoráriumnak“ kereszteltek el. Amikor a beteg 
hozzátartozója fehér köpenyük zsebébe gyömöszölte a pénzt, elfordították 
fejüket és úgy tettek, mintha a tudomány emberének figyelmét az ilyen 
jelentéktelenség egyáltalában nem tudná lekötni. De amint kitették a lábu
kat a virágoktól illatozó szanatóriumi szobákból, köpenyük zsebébe nyúl
tak, hogy gyakorlott ujjaik érzékeny tapintásával állapítsák meg az ösz- 
szeg nagyságát.

Janika időnként elvetődött a szanatóriumi részre és utána megkér
dezte az apját, mintha maga nem tudná a feleletet:

— Miért nem ott fekszik a mama:
Az öreg pedig miközben keze 6Ímogatásával nyugtatta lázadó szemű 

fiát, azt mondta:
— Ügy látszik, a mienk már nem éri meg.
Nyár felé járt az idő. Budapest akkoriban az Eucharisztikus (Kon

gresszusra készült. A világ minden tájáról tódultak az egyházfink: érsekek 
díszes ornátusban, püspökök aranyozott süvegekkel, világi papok ezrével, 
barátok, szerzetesek, apácák, kispapok és garmadával ájtatos némberek, 
akik napestig ólálkodtak a dunaparti szállodák bejárata előtt, meglesve 
egy-egy érsek, vagy püspök kenetteljes érkezését. Feketéllett a város a 
papoktól, akik a pápai zászióerdők alatt nyüzsögtek az utcákon. Egyházi 
énekek, lassúütemű, zsolozsmák hangjával telt meg a tömjénfüstös Buda
pest. Az előkelő városnegyedek házainak ablakaiból úgy lógtak elő a 
perzsaszőnyegek, mintha az urak nyelvüket öltögették volna a szegények 
felé. Ezekkel a drága szőnyegekkel üdvözölték a krisztusi szegénységet. Az 
egyház nyomába szegődött a világ minden részéből a papok szoknyájába 
kapaszkodók serege: külföldi mágnások, magasrangú katonák, bankárok 
és hivatásos szépasszonyok népesítették be az utcát. Esténként fáklyákkal 
vonultak az utcákon végig a barnaosuhás barátok, a középkort idézve a 
fáklyafényben imbolygó kámzsáikkal és monoton énekükkel. A Hősök 
terén ácsolták már az égbe fúródó szabadtéri oltárt, amelynek magasságá
ból majd Pacelli bíboros fogja az áldást osztani a világ mind a négy égtája 
felé, pecsétgyűrűs kezét hanyag eleganciával úsztatva a szikrázó nap
fényben.

Az oltár mögött vagy huszonötméteres keresztet állítottak fel, szük
ség volt ekkorára, hogy az egész dolgozó népet ráfeszíthessék.

A tömjénfüstös város egyházias zengése nem kímélte meg a kór
terem betegeit sem. Az apácák is kevesebbet foglalkoztak a betegekkel és 
többet az Istennel. A kórházi lelkész most már nem érte be a látogatási 
idő szokott megzavarásával, hanem naponta rövid prédikációval kínozta a 
betegeket. Ilyenkor megállóit a Mária-szolbor mellett és onnan prédikált, 
miközben ég felé fordított szemefehére ijesztően csillogott.

— E drága és szent napokon szűnjön meg közöttünk, kedves keresz
tén)  ̂ híveim, minden ellenségeskedés, nyújtson kezet a haragos meghara- 
gítójának, a békétlen szívű a békés szívűnek, gazdag a szegénynek, hogy 
a mi mennyei atyánk részesítsen bennünket az eucharisztiában, a mindent 
feloldódó szeretetben, hogy béke sugározzák a földre, melynek örök ma- 
lasztjától kedveseink gonosz betegsége mindörökre eltávozik és imádkoz
zunk a mi Urunk Jézus Krisztushoz . . .
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Az öreg Tornor megmarkolta a vaságy támláját. Izmai megfeszültek. 
Agyát elöntötte a vér. Felugrott az ágy széléről.

— Elég! — kiáltotta. —• Elég volt. Elég. — Aztán odarohant a ipap- 
hoz, megragadta karját és az ágy széléhez vonszolta: — Idenézzen! Ezt 
nézze! Ezt a koszt, ezt a szennyet, amiben ez az asszony fekszik. Ezt a 
lepedőt! Ezt a pokrócot, ezt a párnát. És ahogyan e tárgyakat felso
rolta, már tépte is le a pokrócot az asszonyról, már húzta is ki alóla a 
vérfoltos lepedőt, a kosztól feketéllő párnát, hogy haragjának felduzzadt 
erejével a földhözvágja az egészet. — Erről prédikáljon! Erről beszéljen, 
ha a mennyországba akar jutni.

A betegek feltápászkodtak, hogy lássák, mi történik. Az apácák reb- 
benten egyenesedtek fel ájtatós térdeplésükből. Csak Tomorné nem moz
dult. Nagy ámuló szemével nézte az urát és mintha vékony és vértelen 
ajka körül halvány mosoly játszott volna. Janika lehajolt a pokrócért, 
hogy anyját gyorsan betakarja vele. Csak a lelkészben nem volt annyi 
emberség, hogy szerepéből kiesett volna. Keresztet vetett és orrhangon, 
majdnem énekelve mondta:

—• . . .  és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek, — és már sietett is ki a  kórteremből, hogy tüs
tént két műtőslegénnyel az oldalán térjen vissza. Az egyiken ellenzős 
sapka volt, rajta a főváros angyalos-oroszlános címerével.

— Dobják ki ezt az őrültet — mondta Tornor felé bökve és újra 
összekulcsolta mellén húsos ujjait.

A két erős legény közrefogta Tomort és elindultak vele a kijárat 
felé. Tornor nem ellenkezett, ment a két legény között, mint aki tudja, 
mit jelent az eucharisztia. Ütközőben odaszólt a fiának:

-— Gyere, Janika, ne avatkozz bele. Eljön annak is az id e je ...
Nem kellett ezt Janikának mondani. Nagy, erős fiú volt már, aki sok 

mindent tudott a világról.
Ez volt Tömör János harmadik találkozása Budapest székesfővárossal.
Apját többé be sem eresztették a körházba, ö  is már csak kétszer 

látogathatta meg anyját. Amikor harmadszor bement, egy vasárnapon, 
alig tudta a kórházépületet megközelíteni.

Ezen a napon tartották az Eucharisztikus Kongresszus parádés fel
vonulását a Hősök terére. Az utakat mindenfelől lezárták a körmenet 
miatt. Janika az Andrássy-út és Aréna-út sarkán rekedt. A fémveretes 
sisakú, fehérkesztyűs rendőrök itt állították meg. Ha a tömeg csak egy 
centiméterrel is beljebb ment a kordonkötélen, a fénylő csizmás rendőr
tisztek intettek a rendőröknek, akik nyilván a túlvilági szeretet védelmé
ben böködték vissza a tömeget, a rendőrtisztek noszogatásának engedve.

Janika ott állt a tömegben. Türelmetlenül topogott, de még moccannia 
sem lehetett. A menet közben a Hősök terére ért. Főpapi díszben úsztak 
az út közepén az érsekek és püspökök, közrefogva Pacelli bíborost, akinek 
gazdagon aranyozott főpapi talárját három pap hordozta, míg a többie
két <&ak ketten vitték. Utánuk jött a kormányzó, aki ezúttal tengerész 
létére kivételesen nem lovon közlekedett, hanem gyalogosan, egész dísz- 
magyaros kormányával, aztán az előkelőségek cilinderes, feketezakós és 
csikósnadrágos menete. Aztán egy sor lovasrendőr. A lovak fala után 
megint az egyház: papok, barátok, kispapok végtelen színekben ringó me
nete. Majd megint egy sor lovasrendőr. A fényesszőrű rendőrlovak orrcim- 
pája a füstölőkből felszállt tömjénillattól kitágult és színes fonállal cso
korba kötött farkukat a magasba lendítve, láttatni engedték kényesen hira-
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bálódzó tomporukat, amely mögött viszont az apácák következtek, ájta- 
tosan lépkedve és merengő tekintettel ibámulva a végtelenbe, vagy a lovak 
tompora felé, amit persze nem lehetett pontosan megállapítani.

Az apácák különféle alakú fityuláinak. az álluk alatt futó szalaghoz 
erősített kis sapkájuknak és a fejük búbján ülő csészényi sapkáiknak 
hullámzásával telt meg a széles út. Akármilyen igyekezettel is kísérelték 
meg elhitetni a pesti néppel, hogy a földöntúli angyalok tulajdonságaival 
rendelkeznek — ez nem sikerült nekik. A kordonkötélhez lapuló mici- 
sapkásokat nem lehetett félrevezetni:

—■ Nézd azt o t t . . .  azt a harm adikat. . .  ilyent rendelt az orvos ne
kem, — böködték egymást.

—• Hagyd el ■—< mondta a másik —, kopasz kislány ez mind. Éjjeli- 
szekrényen hordják a hajakat.

A harmadik komoran, jelentette ki:
— 'Még a szaguk se jó! Ritkán mosdanak, akkor is csak szentelt

vízzel.
Amikor jött Pacelli bíboros és a többi érsek és püspök és utánuk az 

egyház furfangos inasai, palástjaikat hordozva és körülöttük csipke- 
galléros papok, a füstölőket hintáztatva, mint a  vasutasok a viharlámpát, 
a tömeg térdreereszkedett, hányták a keresztet, nem is annyira Pacelli 
miatt, mint inkább a rendőrtiszt szigorú pillantásainak hatása alatt, aki 
éberen őrködött a tömeg vallásos érzülete felett. Rá is kiabált az egyik 
állva maradt emberre:

-— Mi az? Magának nem jön a  Pacelli?
— Jön az, kérem, jön a Pacsuli — mondta az emiber —, csak új 

nadrágot nem hoz nekem, ha netalán ezt kitérdepelném.
A pestiek a bíboros nevét röviden „Pacsulira“ keresztelték, mivel ahol 

megjelent, tüstént felszállt az egyház kábító tömjénillata.
Janilka ott szorongott a tömegben. Türelmetlenül figyelte a villanyóra , 

mutatóját. Meg is kérte a rendőrt, hogy átszaladhasson az úton. de még 
feleletet sem kapott. A bíh>orosok közben felértek a téren emelt magasságos 
oltárhoz, egyiket-másikat úgy kellett hátulról támogatni a kétoldalt me
reven ívelő lépcsőkön. A szabadtéri mise megkezdődött. Az eső is eleredt.
A megafonok latin szavakat vittek szét a levegőben, amiből a pestiek egy 
árva szót sem értettek.

Janika megúnta a várakozást. Mennie, sietnie kellett. A mama várta 
őt. Átbújt a kordon alatt és fürge ugrásokkal áttornászta magát a kígyózó 
menet szétnyíló résein. Mire a rendőr utánaeredt, már a túlsó oldalon 
volt. Futólépésben igyekezett a kórház felé. Kettesével vette a lépcsőfoko
kat. Ügy ért lihegve, az esőtől ázottan a kórterembe.

A megafonok hangja ide is behatolt. Az ügyeletes apácák a mise tar
tama alatt a Mária-szobor előtt térdepeltek. Zsongó, kániáló ének hang
jait visszhangozták a kórház csupasz falai. Időnként elhallgatott az ének 
és ilyenkor a miséző bíboros kriptahangja sírt fel, szinte lélekzés nélkül 
ejtve ki a hosszú, litániás mondatokat, amelyek térdrekényszerílették a 
látogatók egy részét is. Aztán felzengett a piros plüssel borított tribünök 
úri Magyarországának elnyújtott, alázatos amen-je.

A tizenhetes ágyon, karját a főváros színeivel szegélyezett pokrócon 
nyugtatva, mozdulatlanul aludt Tomorné. Arca nem volt nagyobb, mint 
a  gyerekeké. A piszkos pokrócot nem emelte már keble hullámzása. Szét
nyílt ajka mögül a csendes békéltség mosolya áradt. Janika megállt az 
ágy szélénél és nézte a mamát.
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A pokrócon egy koranyári légy indult felfelé. Lábait fürgén rakta a 
durva pokróc bolyhos szálai Idözt elérte a piros-sárga-zöld szegélyt; túl
haladt rajta és átlépett a kisimult nyakra, felmászott a sárgásd'ehér állón 
át az orra is és ott fel-alá sétált, mint az őr a vár fokán. Janika nem 
hessegette el a legyet, csak figyelte, amint fel-alá strázsált a vékoiny orr 
menedékén. Figyelte, megrándul-e az o rr“?

Az orr nem rándult meg. És Janika ekkor zokogva rogyott az ágy 
szélére.

A rádióból is ömlött az áldástosztó főpap síri hangja, miközben, a 
rádüóbemondó suttogva ecsetelte a hallgatóknak az eseményeket: „A bíbo
rosérsek úr most osztja az áldást egész Budapest és egész Magyarország 
népére. A történelmi 'Magyarország térdreborulva fogadja az áldást, mely 
az engesztelő szeretet és béke melegét viszi palotákba és kunyhókba egy
aránt ..

A mama halott volt.
Janika és az apja másnap elmentek az angyalföldi elöljáróságra, 

hogy a temetés ügyében intézkedjenek. A községi temetkezési osztályon 
dr. Juranek miniszteri fogalmazóhoz utasították őket. Ez a Juranek egy 
vígkedélyű fiatalember volt, akit valamilyen fegyelmi vétség miatt szám
űztek az elöljárósági gyarmatra. Itt, amennyire erre hivatalának sajátos 
természete lehetőséget adott, igyekezett bánatsujtotta ügyfeleit felvidí
tani. Nagy tapasztalatra tett már szert a különféle mélységű és hőfokú 
gyász megnyilatkozásaiban és könnyed fecsegésével próbálta enyhíteni 
ügyfeleinek sajgó fájdalmát, a temetkezési intézet 'borsos tarifáit és azt a 
kínt, ami a kegyelet és az anyagias természetű kérdések szinte áthidal
hatatlan ellentétében jutott kifejezésre. Lényegében kedves ember volt. 
Ismerte az életet és a halállal való gyakori találkozása filozofikus hajlan
dóságokra késztette. Az özvegyek és árvák iránt sajátos tapintat fejlődött 
ki benne az évek folyamán. Asztalfiókjában savanyúcukrot tartott mindig 
készenlétben az árvaságra jutott gyermekek számára, mert amint mon
dotta: „A cukorka ugyan nem pótol egy anyát sem, de mégiscsak enyhíti 
az árvák gyászát.“ A felnőttek részére cigarettát és szivart vásároltatott, 
mindenkor közpénzen, amiből persze a maga szükségletét is fedezte.

Janikát is rögtön megkínálta, de az csak nem fogadta el.
— Két napja nem dohányzik, inem eszik egy falatot sem — mondta 

az apja.
Juranek fogalmazó a fejét csóválta.
— Nem eszik, nem eszik! Ezt alighanem rossznéven venné a meg

boldogult — mondta, és rágyújtott egy szivarra, miután nagy műgonddal 
lefejtette róla a koronás papírgyűrűt. Aztán sietve megkérdezte: —, Sza
bad kérdeznem, ki volt tulajdonképpen a megboldogult?

—• A feleségem — felelte röviden az ember.
A fogalmazó továbib érdeklődött:
—■ És mi baj volt, könyörgöm?
— Daganat — mondta Tornor.
— Daganat — ismételte a fogalmazó. — Mindig az a daganat. Rák! 

Ahova néz az ember: rák, rák, rák! Ez, könyörgöm, lehet mondani, egy 
népbetegség. Igaz, hogy valamiben általában meg kell halni. Pedig ma
napság nem olcsó dolog meghalni. Nem. Nem olcsó! Egy akármilyen sze
rény kis temetés, könyörgöm, mindjárt felborítja az ember költségvetését. 
Itt van például az én esetem. Tavaly meghalt az anyám — az Isten nyu
gosztalja —, az ember mégiscsak rendesen akarja eltemetni az anyját,
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ugyebár? Végre is egy ezredes özvegye, hát mégsem lehet csak úgy, pap 
nélkül, kis énekelgetés nélkül, elkaparni, mint egy . . .

Janika ránézett a fogalmazóra, aki észrevette, hogy rossz vágányra
tart.

— Egyszólval kérem, drága . . .  drága .. . Nem beszélek érckoporsó
ról. Ki temetkezik manapság, könyörgöm, érckoporsóba? Egy mágnás, egy 
püspök, egy bankár. Rendes embernek az nem való. Csak maga a koporsó 
kétezernyolcszáz pengő. Két-e-zer-nyolc-száz!

A fogalmazó íróasztalán, a tintatartó előtt különféle tarifájú kopor
sók kicsinyített másai álltak szép sorjában. Juranek felemelte a kis érc- 
koporsót és úgy folytatta:

— Vagy van kérem feltámadás és akkor egy érckoporsóból nehezebb 
kibújni az angyalok trombitálására, mint egy fakoporsóból. Ez ugyebár, 
világos. Vagy nincs feltámadás és akkor olyan mindegy az egész. Hehehe! 
— próbálta a fogalmazó ügyfeleit minden eredmény nélkül felvidítani.

A fogalmazó a helyére tette az érckoporsót és felemelte a mellette 
lévő csiszolt diófakoporsót, amelynek két oldalún fémből készült virág
füzér húzódott:

— Nyolcszáz pengő — mondta. — Jó, tarlós, erős koporsó. Három 
évig meg sem moccan a földben. Ezt garantálom. Jól zár, légmentes. Na
gyon melegen ajánlhatom. Ez a koporsó egy músodramgú temetéssel együtt 
ezernég}rszázhúsz pengő. Nem sok és nem kevés, egy tisztességes ár. 
Ebben benne van a pap, a szállítás, a felravatalozás, az Isten, szóval 
minden.

Janika az apjára. Az apa a fiára nézett. Nehéz volt kimondani, mégis 
kimondta az apja:

— Drága. Nem bírjuk mi azt.
A fogalmazó máris folytatta:
— Persze. Igaz is — mondta, mintha e helyesléssel akarta volna 

enyhíteni az alku kegyetlenségét. — Persze, hogy drága. Nem i« rendes 
ember, akinek csak úgy van ezernégyszázhúsz pengője. Viszont nincs is 
rá szükség. Mert, könyörgöm, egymás közt szólva, miért kell egy kopor
sónak diófából lenni? Tessék nekem ezt megmondani. A diófa eláll a 
földben három évig. És aztán! A puhafából készült koporsó, ez itten
és már emelte is fel az íróasztalról a harmadik modellt — ez kérem lénye
gesen olcsóbb, mégis eláll a földben másfél évig. Márpedig kérem, másfél 
év, vagy három év, az örökkévalósághoz viszonyítva. . .  Most kérdezem, 
mi a különbség? Ez is nagyon rendes koporsó, nem mondom, hogy egy 
érckoporsó, de megfelel a célnak. És csak ötszázhúsz pengő. Ez nagy 
különbség az árban. És a kegyeletet abszolúte nem sérti. Ami pedig a 
temetést illeti — mondta ráhajolva az íróasztalára, mintegy ezzel a moz
dulattal is meghittebbé téve a kínos társalgást —, felvetem a kérdést, miért 
kell másodosztályú temetés? Miért kell hatszázhúsz pengőt, könyörgöm, 
manapság csak úgy kidobni az ablakon? Tessék azt nekem megmondani. 
Nem mindegy annak a drága megboldogultnak, hogy díszhintón viszik-e ki 
és hogy a lovakon van-e díszkócsag, vagy nincs? Tessék erre őszintén 
válaszolni. Ami pedig a pálmákat illeti a ravatal mellett, arról is
lebeszélem kegyedéket. Tessék egy szép, rendes, gusztusos harmad- 
osztályú temetést rendezni. Az egy komoly dolog és nem megy tönkre bele 
az emlber. Annak az ára mindemnél együtt nyoloszázhúsz pengő, pappal, 
egy kis tömjénfüsttel, egyszóval mindennel együtt.
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Apa és fiú megint összenéztek. Minden háromtagú, sőt kéttagú szám
jegy is aggodalmat váltott ki tekintetükből, amely most a gyors szám
vetés családiasságával villant össze. Tomorék az egytagú számjegyek vilá
gában éltek. Nem mondták el szóval, tekintetük sugarán látszott, miként 
sorolják fel magukban szűkös életük gazdasági lehetőségeit. Készpénzük 
alig volt, csak háromszáz pengő. Előlegeiket a betegség költségei fel
emésztették, a szomszédok adnak ugyan kölcsönt, de az angyalföldi hitel
élet méretei nemigen közelítik meg a  temetkezési intézet tarifáit. Igaz, a 
bútort is el lehet adni, ha ugyan a két rozzant ágy, az öreg táncoslábú 
asztal, vagy a fiókhíjas pohárszék, amely már törődött korában kezdte meg 
pályafutását, amikor Tomorékhoz került, — egyáltalában bútornak tekint
hetők. Sok, nagyon sok pénz az a nyolcszázhúsz pengő. A két tekintet, 
amely hosszan akaszkodott egymásba, végülis megállapodott a válaszban. 
Megint az öreg mondta ki, hogy feloldja fiát a tagadószócska terhe alól:

— Nem megy az se —j mondta, küzködve a szavakkal. — Drága.
Juranek széttárta a karjait.
.— Drága. Igaz is. Ezt is megértem, mert Juranek mindent megért. 

Akinek nincs, annak nincs. De nézzük csak, mit is csinálhatnánk? — 
Szemöldökét ráncolta, mintha töprengene. — Mert ugyebár ezt az össze
get kiseibb szertartási szükségességek elhagyásával még csökkenteni lehetne, 
megítélésem szerint ötven-hatvan pengővel. Például a szemfedő minőségi 
vonalán lehetne valamit kitalálni. — Aztán, fejét rázva tette hozzá. — De 
gondolom, ez sem oldja meg a kérdést.

Tomorban gyűlt a harag, meg az elkeseredés. Kalapja karimáját 
gyúrta keserűségében.

— Mondja csak, fogalmazó úr — kérdezte —•, hát tulajdonképpen 
hogyan temeti el az olyan magamfajta ember a párját ebben az átkozott, 
rohadt városban? Ezt mondja meg nekem.

A fogalmazó a kezét dörzsölte és fejét lehorgasztotta. A feltett kér
déshez illő komor arcot vágott. Aztán tettetett feszengéssel mondta:

— Hát kéremalássan a dolog úgy áll, hogy a főváros a vonatkozó 
törvény értelmében tartozik gondoskodni a Budapest közigazgatási terü
letén elhalálozott illetőségűek elföldeléséről. Amennyiben be tetszik mu
tatni szegénységi bizonyítványt, úgy a főváros hivatalból gondoskodik a 
temetésről. A tarifa akkor mindössze negyvenhét pengő és ötven fillér.

— És miféle temetés az? — nézett Tömör kérdő gyanakvással a 
fogalmazóra.

—• Hát, könyörgöm, nem mondom, az is csak temetés. Azért a néhány 
pengőért csak ugyanoda jut az ember, mintha ötezret fizetne. Ha az em
ber a végcél szempontjából nézi a kérdést. Arra is elmegy a pap, csakhát 
nem jár mindén halotthoz külön egy, hanem amikor úgy együtt van 
nyolc-tíz, akkor aztán beszenteli őket. Közös kocsira rakják a koporsókat, 
illetve hát, hogy is mondjam csak .. . ezek nem éppen koporsók, inkább 
csak, könyörgöm, olyan hosszúkás ládák, bizonyára tetszik ismerni azo
kat, amikben a lámpázott tojásokat szokás szállítani. . , Egyszóval abba 
teszik a halottakat és kiviszik őket a sírhelyig, persze ezek a sírhelyek, 
hát hogy egész őszinte legyek, inkább úgy hátrább vannak . . .

— Ügy a temető árkában — fejezte be a mondatot Tornor bácsi és 
felkelt a  helyéről. Nem volt magasnövésű ember, de ha úgy érezte, hogy 
az al jasság a mellére térdepelt, szinte meg tudott nőni. Súlyos tenyerét 
az íróasztalra tette, amiből Juranek megértette, hogy a szó most nem őt 
illeti.
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— Elég — mondta. — Nézze, fogalmazó űr. Mi amúg\sem alkuszunk 
meg egymással. Nem kötök én magával üzletet. Se magával, 6e a főváros
sal. Az én feleségemet maguk nem fogják tojásosládába Lekaparni a 
temető árkába, mint az akasztott embert. Ebből nem lesz semmi. Se 
negyvenhét ötvenért, se többért, se kevesebbért. Ugyebár megértettük 
egymást?

A fogalmazó zavartan pislogott.
— Félre tetszik érteni az egészet.
— Nem értek én félre semmit — mondta Tornor. — Egyre kevesebb 

dolgot értek ón már félre.
A fogalmazóban volt annyi emberség, hogy a szemét lesüsse. Keze 

zavartan babrált az asztalon beverő koporsómintákkal. Tömör pedig foly
tatta:

— Ne temessék el maguk az én feleségemet. Se ennyiért, se annyiért. 
Se tojásosládában, se érekoporsóban. Csak azt mondja meg fogalmazó 
úr, mibe kerül az a ládás temetés, olyan sírhellyel, amivel nem piszkítja 
be az ember a lelkiismeretét?

Juranek tűnődött.
— Ha jól értem, ön csak a legolcsóbb temetési tarifát kívánja fizetni, 

valamint egy jobb kategóriájú sírhelyet.
— Azt — mondta Tömör keményen.
— Tehát se szertartás, se pap, egyszóval semmi. Csak a legolcsóbb 

díjszabású temetés plusz egy megfelelő sírhely. Ugyebár erről van itt szó?
— Erről — felelte az öreg Tömör és látszott rajta, hogy tudja, mit 

akar.
Jiainika meg csak nézte az apját, mert nem tudta miben töri az a fejét.
Juranek hosszas tűnődés után szólalt csak meg.
— Ez mindenesetre szokatlan. De meg lehet csinálni. Mármint nem 

általánosságban, csak én meg tudom önnek csinálni. Márminthogy én ezt 
megcsinálom. — Ceruzát vett kezébe és miközben számjegyeket írt egy 
kockás papírra, hangosan kalkulált. r—» Az annyi, mint negyvenhét ötven 
plusz egy közepes sírhely, mondjuk egy szolid, polgári hely, úgy a temető 
közepe táján . . .  Mondjuk a . . .  huszas és huszonötös parcella felé . . .  jel
zem az egy príma parcella . . .  nagyon rendes emberek nyugosznak o t t . . .  
az kérem száztíz meg nyolcvan, az annyi, mint százkilencven, tehát 
összesen kettőszázharminchét pengő és ötven fillér.

— Helyes — mondta Tornor és kiszámolta az asztalra az összeget. 
Nyugtát is kapott róla, amit kabátja zsebébe gyűrt. — A többit pedig, 
fogalmazó úr, bízza rám. A koporsót is, a díszhintót is, a papot is, egy
szóval az egészet. — Aztán a fia felé fordult: — Ne félj semmit, Janika! 
Nem lesz tojásosláda, nem lesz temető á rk a .. . gyere csak . . .  Nem kell 
nekünk a főváros segítsége hozzá, hogy eltemessük ő t . .. Eltemetjük őt 
a nélkül is . . .  Segít nekünk ebben egész Angyalföld.

Böde Gáspár ácsmester még az este hozzálátott a koporsó ácsolásá
hoz. Tölgyfát is kerített, meg segítőtársakat is. Négyen dolgoztak rajta 
hajnalig. Mire megvirradt, elkészült a koporsó. Hlavek bácsi, a süket 
ötvösmester, remegő aggastyánkezével maga szögezte rá a fémből készült 
virágfüzéreket. Lemezvágó ollóval vágta ki a Láing-gyári Faragó Vince a 
méteres rézlapból a halott asszony nevét, hogy laposfejű szöggel erősítse 
a koporsóra. Tömör Lstvánné, élt negyvenhét évet. Béke poraira. Még 
fejfát is ácsoltak, az asszonyok meg szemfedőt varrtak, nagy műgonddal
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és kegyeletes ujjakkal, előkotorva a szekrények mélyéről féltve őrzött 
vásznacskáikat, hogy az anyag 'bőségével is jelezzék az ügy iránti hű
ségüket.

Angyalföldön a hír sohasem őgyelgett elhagyottan, vagy olyan sová
nyan, ahogy született. A rátapadó képzelet kövérre hizlalta, százféle á r
nyalattal gazdagítva, hogy ahova eljut, megtermékenyítse a világot. Szállt, 
repült, mint az út pora, amelyet a szél kavar, útjában, mint a mágnes, 
vonzotta magához az angyalföldiek isűríílevű gondját-baját, hogy zsákmá
nyával gazdagodva folytassa útját házról-házra.

Az angyalföldi hír inem volt soha öncélú, amely a pletykák kecses
ségével libbent szájról-szájra; nem a kávénénikék lefetyelő kontárkodása 
volt, ami horgolás közben és az illatozó kávé gőzével párolgott el a leve
gőben; nem is az urak hírei, amellyel kétvállra fektették egymás becsüle
tét. Másféle hír volt ez! Ezen a tájon a bír szálltában harcos és gyúlékony 
anyaggá edződött, amely lángralobbantotta a lelkekben mindazt, ami 
gyúlékony volt, vagy aminek a iparazsát az elnyomatás hamuja alatt rej
tegették. Mire a hír két házzal odéblb szállt, már nemcsak a Tomorné 
haláláról volt szó benne, nemcsak az elhunyt feletti tiszta emlékezés ke
gyelete adott szárnyat a röppenő hírnék. Többről volt szó. Szó volt benine 
a temetőről. Az urak temetőjéről, amelyben a sírgödröt a munkás ássa, 
koporsóit a munkás ácsolja, sírkövét a munkás vési, virágait a munkás 
öntözi, a holttesteket a munkás mossa, akit végiilis tojásosládában hají
tottak a földi mélyére. Egy gödör a temető árkában és egy gyalulatlan 
koporsó: ez a székesfőváros útravalója negyvenhét ötvenért mindazoknak, 
akik felépítették. így dagad az angyalföldi hír és a hír nyomán felrajzo
lódik Budapest temetőinek képe.

A temető sem mindenkié. Annyi osztály van benne, mint amennyi a 
társadalomban van, vagy akár a vasúton. Annyiféle hely van benne, mint 
a színházban. A páholyok és zenekari ülések vendégei itt is elkülönülve 
alusszák örök álmukat a carrarai márványtömbök, svéd gránitok és a 
ruskicai oibeliszkek alatt, vagy a családi kripták termes pincéiben. Dísz- 
magyarban, frakkban, és ünneplőben alusznak, mellükön az érdem
rendekkel, amelyek a szétmálló ruháról és húsról végülis a bordacsontok 
rácsai közé csúsznak. Tőlük nem messze, de ugyanolyan zárt egységben 
helyezkednek el a zsöllyék egykor derűs látogatói, akik valamikor sóvárgó 
tekintettel szemlélték színházi látcsövük nagyítóján át a páholyok díszes 
előkelőségeit, akik viszont az előadás megkezdése előtt unottan doboltak 
a páholyok plüsspárkányán, miközben fagyos tekintetük egykedvűen pász
tázott a támlásszéktől a kakasülőig. Ügy biccentettek a zsöllyések felé, 
hogy a zenekariak, vagy a páholyosok e biccentés mögött ne gyaníthassa
nak túlzott barátságot azzal, akinek a biccentés szólt. A zsöllyetulajdono- 
sok majdnem kivétel nélkül márványsíremlékek a kitt nyugosznak. Szépein 
kitervelt feliratok igazolják, hogy ők is kivételes teremtései voltak a ter
mészetnek, amit a kegyeletes hajlandóságú hátramaradottak irodalmi és 
bilbüai szemelvényekkel igyekeztek hitelesíteni. A temetői látogató való
sággal meghökkenhetett az elismeréseknek azon a bőségén, amelyekben a 
halottakat részesítették. Nem akadt a főváros összes temetőiben egyetlen
egy sír sem, amelyen mondjuk ez állt volna: „Itt nyugszik X. Y. fűszer
kereskedő, aki negyven évem át csalt a mérlegen.“ Vagy olyan sem, hogy 
, Itt nyugszik X. Y. tábornok, aki miatt negyvenezer ember halt hősi ha
lált egy parányi sztratégiai tévedés folytán, de ő még ágyúlövést is csak 
a  hadgyakorlatokon hallott“. Ilyen felirat sincs. De még olyan sem, hogy
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„Itt nyugszik X. Y.-rné, a legjobb feleség és legdrágább anya, aki nem tud 
ván semmi bizonyosat, négy férfiban volt kénytelen tisztelni egy életen ót 
a gyermekei atyját’’. Nem. Ilyen feliratok nem voltak. A márványra vésett 
amanybetűk a harmincéves bérleti szerződés időtartamára biztosították az 
elhunyt jóhírnevét.

A támlásszékesekmek már nem jutott mindig márványkő. Jutott per
sze nekik is, de nem mindig, noha egész életükben mindent elkövettek,, 
hogy márvány alatt nyugodhassanak. Igen gyakran mészkősírral kellett be
érniük, de amint a sírkövesek mondifák, tévedés lenne azt hinni, hogy a 
mészkő élettartama a márványkőénél sokkal rövidebb. Ezt csak azokkal 
hitették el, akik márványkövet vettek. Akinek viszont nem futotta többre* 
mint paraszti mészkőre, annak a márvány élettartamát ócsárolták, külö
nösen a carraraiét, amely már hatfokos hidegben repedezik, nád- vagy 
szalmafonatú takaró nélkül el sem áll és a vésőnyom alatt is könnyen 
kitöredezik mállás anyaga. Tehát az egykori támlásszék-tulajdonosok 
mészkő alatt nyugodtak nagy általánosságban, ugyancsak elkülönülve 
Gzoktól, akik földi pályafutásuk idején színházban az erkélyen, vagy a 
kakasülőn igyekeztek ugyanabban gyönyörködni, ami a páholyok látoga
tóinak is nagyon tetszett. Ez nehéz feladat volt. de a mészkő és a kő
nélküli sírhant közötti különbség ellenére is, gyakran túl tudták tenni ma
gukat ezen az irodalmi problémán. A kakasülők egykori látogatóinak vi
szont már nem jutott mészkő sem, legfeljebb csak hepe-hupás virágos 
hant, huszonnyolcpengős kereszttel, amelynek oldalára még mécstartót ifi 
szereltek, meg egy kis képkeretet, hogy a megboldogult fényképe beilleszt
hető legyen. Aki például katona volt, annak a katonaruhás fényképét tel
ték a keresztre: egy vagy két csillaggal a paroliján és kopaszra nyí- 
rottan, ijedten nézett a keresztfáról a temető látogatóira. A kakasülősök 
után következtek azok, akiknek a színházban nem jutott már sem ilyen, 
sem olyan hely, a temetőben pedig se márvány, se mészkő, de még huszon
nyolcpengős keresztfa sem. Egy-egy dülöngő homokbucka jelezte csupán, 
hogy valaha ők is a világon jártak, de csak rövid ideig jelezte, mivel a 
temetkezési intézet ezekre a sírokra nem kötött harmincéves szerződést, 
se sírgondozási kötelezettséget nem vállalt magára, virág is akkor került 
csak rá, ha halottak napján a kegyeletes utódok egy szálat ráhelyeztek 
a fűtelen kupacra, amelynek laza homokját így még a fűmagok ereje se 
tartotta egybe.

a  budapesti temetők kapuján ez állott: „Feltámadunk“, de ez a 
rizikómentes, istenes óhaj csak a páholyosok, zsöllyések és esetleg még a 
támlásszékesek parcelláira vonatkozott, mert a homokbucka alattiak a 
temető távoli részeiben aludták örök álmukat, olyan messze a páholyo- 
soktól, hogy oda még az ébresztőt fújó angyalok trombitáinak hangja sem 
igen hatolhatott el. ^

Az angyalföldieket a hír nyomán támadt elkeseredettség,« az igazság 
és az emberi méltóság érzete szervezte temetési menetté. De forradalmi 
menetté is. Az emberek azt mondták:

— Elég ebből. A temető nemcsak az övéké. A mienk is!
És azt is, hogy:
— Nem vagyunk utolsóik, akiket kutyák módjára kaparnak a földbe.
És azt is, hogy:
—- A villamost se vezetik ide. A villanyt se. Kerekes kúthoz járunk 

vízért, amely télen befagy, nyárom meg kiszárad. Szeméttelepen játszanak
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gyermekeink. A barakkiskolában megdermednek. A bérünket leszállítják 
és ha meghalunk, ládába raknak, úgy dugnak a föld alá.

És azt is, hogy:
— Minek ülnek a mi képviselőink a parlamentben és a törvényható

ságban? Mit csinálnak ott a szociáldemokrata képviselő urak? Kit kép
viselnek? Talán minket? Vagy talán nem is bennünket?

Janika azt mondta:
— Nem a mamát temetjük szerdán. Egy angyalföldi asszonyt a sok 

közül. Ha nem akarjátok, hogy a tieteket is ládába hajítsák negyvenhét 
ötvenért a földbe, akkor gyertek ki a temetőbe, ahányan vagytok. A Béke
téren gyülekezünk.

És szállt a hír Angyalföldön végig:
— Gyülekezés a Béke-téren. Mindenki kezében egy szál virág.
És az emberek adták tovább a hírt:
—• Elvtársak, gyülekezés a Béke-téren. Mindenki kezében két szál 

virág.
És máris továbbszáguldott a hír:
— Gyülekezés a Béke-téren! Elvtársak! Mindenki kezében egy csokor 

virág.
Szerda délelőtt tizenegy órakor gyülekeztek a Béke-téren. Nem tudni 

pontosan, mennyien voltak, de lehettek vagy kétezren. Rendben, szinte 
némán sorakoztak. Volt benne már gyakorlatuk. Nemigen beszéltek, zajta
lanul rendeződtek hatos sorokba és néhány 'perc múlva elindult a menet. 
Ahogyan mentek, csendes lassúsággal, úgy szaladt előttük a tüntetés híre.

— Tüntetés — mondták az emberek és sokan csatlakoztak a menet
hez.

Így haladtak végig a Váci-úton, egyre gyarapodva és szélesedve. A 
menet két vége folyvást távolodott egymástól. Mire a Nyugatihoz értek, 
egy csapat rendőr már várta őket. A hír előre szaladt a főkapitányság 
épületéig. Onnan vezényelték ki a rendőröket, mert temetni akkor rendőr 
nélkül sem lehetett. A rendőrök a menet két oldalán sorakoztak fel. Vállu
kon puska volt, úgy kísérték végig az angyalföldieket a városon.

Parancsuk volt rá, hogy a menetet csak kísérjék, de ne zavarják meg. 
Az Eucharisztikus Kongresszus papjai még Pesten vannak és velük együtt 
sok külföldi újságíró is. Hadd gondolja a világ, hogy a budapesti munká
sok akkor vonulhattak fel, amikor nekik tetszett. A körúti üzletek közül 
egyik-másik gyorsan lehúzta a redőnyöket. Hátha betörik egy ablaktábla, 
hátha követ 'hajítanak a portálok felé, hátha csak egyet is mozdul a nép. 
De nem. Az angyalföldiek fegyelmezetten vonultak. Az üres lölgyfakopor- 
sót hatan emelték vállukra, úgy vitték ki a temetőbe. Az Oktogonon egy sor 
lovasrendőr már várta őket. Talán ugyanazok ültek a lovakon, mint az 
Eucharisztikus Kongresszus alkalmával. Lényegében akkor is és most is, 
a munkások ellen vonultatták fel a lovasrendőröket. Persze, a lovak ez
úttal nem voltak oly díszesen nyergeivé. A rendőrök sem ültek veretes 
nyergeken, amelyek alatt piroscímeres takaró fedte a ló széles hátát. A 
lovasrendőrök a menet oldalára és végére lovagoltak, hosszú kardjuk csiz
máik szárát verdeste. A Nemzetinél valaki elkiáltotta magát a járdán:

— Éljenek a munkások!
Négy rendőr vetette rá magát az emberre, hogy elnémítsa.
Amíg a menet befordult a Rákóczi-útra, egy szürkére lakkozott autó 

volánja mellett kellett egy baboskendővel bekötött fejű úrvezető-hölgynelk 
várakoznia.
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— Mégiscsak hallatlan . . .  — mondta türelmetlenül és hangosan, úgy, 
hogy a rendőrök is hallják. — Két nappal a Eucharisztikus Kongresszus 
után merészeinek ilyet csinálni.

A Keleti pályaudvarnál követ hajítottak közéjük. A kő a  koporsó 
falán koppant. A rendőrök hunyorítottak, mintha értenék a jelenség tit
kos okát. Szinte várták a következő követ. Nem kellett sokáig vámiok. 
Néhány suhancnak öltözött provokátor hajigálta a tömeget és dobálta a 
köveket a tömött sorok közé. Egy-egy kőért ötvenfilléres tiszteletdíjat 
fizettek nekik a rendőrségen. A menetben semmi sem mozdult. A kövek 
nem tettek kárt senkiben. Ismerték már a provokációnak ezt a fajtáját. 
Vigyáztak. A provokátorok, talán öten-hatan, húszpengőnyi követ hajigái 
tak így szét, aztán megunták az egészet. Az angyalföldiek pedig csak szót
lanul mentek a hosszú úton. Mindegyikük kezében ott volt a csokor virág. 
Így haladtak Rákoskeresztúr felé.

— Mi ez? Ellenkongresszus? Szét kellene szórni a csürhét — mondta 
asz egyik rendőrtiszt, lehajolva nyergéből a másik rendőrtiszt felé, aki a 
gyalogosok parancsnoka volt.

— Nincs rá parancs — felelte a másik.
— Akkor is szétszórom, mégiscsak disznóság .. .
— Nem tehetjük, mines rá parancs — hajtogatta a másik.
-— Hát meddig tűrjük, ihogy ez a népség ilyen arcátlanul. . .  — mor

molta a lovastiszt. v
— Ha egy meg talál dögleni — nyugtatta a másik ,— azt mondják, 

sőt mindjárt ordítják, hogy nálunk nincs szabadság. Hagyni kell őket. 
Tudja a kormányzat, mit csinál.

A menet végéről az egyik lovasrendőr előrevágtatott parancsnokához. 
Táncoló lova kantárszíját keményen fogta, miközben kiegyenesedett ülté
ben.

— Alázatosan jelentem, az egyik az Internaciomálét énekelte.
A tiszt megsarkantyúzta lovát és vágtában, igyekezett a tett szín

helyére.
—■ Melyik volt az? —, pattogott vezényléshez szokott éles orrhamgján.
— Az ott — mutatott a rendőr az egyikre.
A tiszt ráförmedt.
— Maga énekelte az Internacionálét?
A kérdezett helyett szomszédja válaszolt:
— Nem énekelhette, mivel süketnéma.
A lovastisztet ez a válasz meghökkentette.
—' Melyik mondta, hogy süketnéma?
— Én mondtam — jelentkezett az ember.
A tiszt üvöltött.
— Viccelsz? Mi, jő kedved van?
Az ember nyugodtan felelt:
— Nem tréfálok. Nincs hozzá kedvem. Csakugyan süketnéma.
A rendőrhadnagy kiráncigáltatta a sorból a süketnémát.
— Beszélj t e . . .  te vörös dög. Beszélj mert én hozom mozgásba a 

nyelved. Attól meg kiszakad.
A süketnémának csak a szeme rebbent meg. Artikulátlan hang bugy

borékolt elő száján. A tiszt üvöltözött.
— Ne szimulálj, ne játszd meg nekem a süketnémát, mert nem 

tudom, mit csinálok veled, t e . , ,  t e . . .  — és lakkozott csizmáját kioldva 
a kengyelvasból, tarkónrúgta a süketnémát.
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Aztán, miután meggyőződött, hogy csakugyan süketnémával van dolga, 
nyergében felágaskodva kérdezte, miközben motozó tekintetét rendőr
sebesen jártatta körül a tömegen.

— Azt kérdezem, ki énekelte az Internacionálét? Értik a kérdést?
A menet némán haladt. Lasssú léptekkel. A vita zajára a lassú ütemű 

menetelés egyenletessége felbomlott. De 6enki nem állt meg. Lélekzet- 
visszafojtva várták a fejleményeket. Érett tömeg volt. Tudták, mi a köz
ponti cél: nem engedni semmiféle provokációnak. Nem énekeltek fájdal
mas ütemű zsolozsmákat a mennybéli szeretetröl, nem lóbáltak füstölőket, 
hogy a világot elhódítsák vele és nem is bíborosok vezették a menetet, 
csak megbízottaik, a rendőrök őrködtek lelkűk egyensúlyán. Nem volt ez 
színes öltözékű menet. Egyszerű ruha volt rajtuk. Az asszonyokon fej- 
kendő, a férfiakon sapka, csak egyiken-másikon kalap. De mindegyikük 
kezében ott volt a virágcsokor.

A rendőrtiszt a tömeg felé irányította lovát:
— Azonnal jelentkezzék, aki az Internacionálét énekelte! — mondta 

kissé halkabban, de annál fenyegetőbben.
Az emberek hallgattak. Ismerték a provokációnak ezt a (fajtáját is. 

Tudták, hogy ilyenkor csak fojtott némasággal lehet csatát nyerni.
— Nem énekelte senki — mondta az egyik idősebb munkás. — 

Higgye el már végre, hogy senki.
A rendőrhadnagy a lovasrendőr felé fordult:
— Melyik volt az? Mutasson rá.
Mozgás támadt. Vájjon kire fog ez a fiatal, pozsgásarcú rendőrlegény 

rámutatni? Melyik testvérét áruitatják el vele, havi nyolcvanhét pengőért? 
A rendőrlegény feszesen ült a lován. Tekintete zavartan siklott végig a 
tömegen, látszott rajta, hogy maga sem tudja, kire mutasson. Szája körül 
valamilyen fegyelmezett ijedtség játszott és csak szunnyadó megmaradt 
emberi becsületének utolsó fellobbanása tette hangját bizonytalanná. A 
rendőrtiszt azonnal észrevéve ezt a szolgálati ellágyulást, harsányan rá
szólt :

— Melyik volt az? Utoljára kérdem, melyik volt az?
A tiszt hangjában már fenj^egetés volt. Ez a fenyegető haing már a 

rendőregyenruha alatt bújó parasztnak szólt. A lovasrendőr nem habo
zott tovább. Ügy tett, mintha keresné a tömegben a tettest és mutató
ujjának iránya magastermetű, egy szélesvállú, szénfekete szemű ember felé 
forduit. Ságodi Kálmán volt az, a Láng-gyárból, aki most a belügy városi 
osztályán dolgozik. A tömegből többen kiáltoztak a tiszt felé:

— Nem igaz! Nem igaz! Nem énekelte senki. Se ő, se más. Ez pro
vokáció. Ismerjük a trükköt.

A rendőrtiszt toporzékolí:
— Fogják be a szájukat. Majd adok én maguknak. Provokáció! Meg 

trükk! Hazátlan bitangok! — és felsorolta az ellenforradalom évtizedes 
jelzőtermésének jelentős részét.

Utána Ságodihoz fordult:
—- Ha bevallja, nem oszlatom fel a menetet. Ha nem, szétverem az

egészet.
Ságodi nyugodt és higgadt tekintetét a rendőrtiszt felé fordította:
— Csak nem fog rendőrökkel szétveretni egy temetési menetet! — 

mondta. — Nem lenne ez helyes intézkedés, rendőrhadnagy úr. Az ilyesmi 
csak növeli az emberek rokonszenvét irántunk. S ezt, úgy gondolom, 
aligha hálálnák meg magának előléptetéssel.
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— Én nem vagyok magának „maga“ — tombolt a rendőrtiszt, de a 
dühtől megnagyobbodott szemén felvillanó aggodalom árnya tűnt fel. Szö
get ütött a fejébe, amit Ságodi mondott. És miközben az előbugyboré
koló durvaságok gépiesen hagyták el ajkát, e durvaságokkal párhuzamo
san az intézkedés feletti kétkedés fékezte meg trágár közrendészeti indu
latait. A főkapitányságról ezt az utasítást kapta: a menetet semilyen kö
rülmények között sem szabad szétverni. Vájjon mi lehetett ennek a szo
katlan rendőri intézkedésnek titkos rugója? Talán csak nem az, hogy a 
város még hemzseg a püspökök, kanonokok és egyéb urak tömegétől? 
Azokból az államokból érkeztek, ahol ugyan a tüntetéseket szokásban volt 
szétverni könnyfakasztó bombákkal, gumibottal, fecskendősugárral és a 
polgári demokrácia más államfenntartó segédletével, de ha ilyesmit idegen
ben tapasztaltak, menten felébredt bennük költségmentes emberszeretetiik 
eucharisztikus áradása.

A rendőrtiszt odaszólt a tizedesnek, Ságodira mutatva:
— Kísérje be ezt az embert. A menet pedig mehet tovább.
Ekkorra már Tornor is odaért, ahol a hangos vita folyt.
— Nem énekelt itt senki semmit — mondotta tekintélyes hangon és 

hozzátette: —, tudja ezt a rendőrhadnagy úr nélkülem is.
A rendőrtiszt leugrott lováról és megragadta Tornor kabátjának gal

lérját. A hangja süvített.
—i Fogja be a pofáját. Piszkolja a rendőrséget... Elvetemedett go

nosztevő. Ezt is bekísérni. . .  ezt a nyomorultat, — aztán, valamivel hal
kabban a tizedes felé: — A menet mehet tovább. Indulás.

A hír száguldott előre: megállni. Egy lépést sem tovább. És a menet 
megállt. A rendőrtiszt arca megrándult az idegességtől. Nem úgy alakulnak 
a dolgok, ahogyan azt ő akarta. Parancs, az parancs, gondolta magában, 
de ha egyszer az Internacionálét éneklik, akkor hiába van parancs. Dehát 
énekelték? Nem énekelték. Ez az igazság. Annál ezek okosabbak, semhogy 
ilyen taktikai hibát vétsenek. Ezt benn is tudják a főkapitányságon. De 
lehet-e visszavonulni? Nem lehet. Bámészkodó tömeg áll már a menet 
körül, figyelik a fejleményeket. A visszavonulás a rendőrség tekintélyé
nek lejáratását eredményezné. És gyávaság is. Ha ezek csak megszima
tolnak is egy pillanatnyi lanyhulást a fegyelemben . .. Dehát a parancs 
mégiscsak úgy szól, hogy a menetet feloszlatni semilyen körülmények kö
zött sem szabad. Az ördög vinuné el, milyen bonyolult helyzet. .. Éppen 
most jönnek ezek a külföldi újságírók!

A rendőrtiszt ideges türelmetlenséggel dobbantott.
— Mit állnak meg, mint a birkák, mondtam már, hogy mehetnek.
A hosszú menet lassú, kígyózó mozgása teljesen megszűnt. Az embe

rek hátrafordultak, nézték, mi történik. Azt mondták:
— Nem megyünk a Tornor nélkül.
A vihar kitörőben volt. Egyre többen és többen kapcsolódtak bele a 

forrósodó vitába. A rendőrtiszt ingerlékenysége pipacsvörösre festette arcát 
és hangja úgy elvékonyodott, mint a gyorsan forgó grammofonlemezé. 
Látszott rajta, hogy pillanatok alatt alkalmazni kívánja mindazokat a 
módszereket, amelyeket mesterségbeli kötelességévé tettek az esztendők 
folyamán. E mesterségbeli kötelességnek e természetében rejlő hajlandó
ságokkal való keveredése avatta olyan hitelessé, amilyenné egy fasiszta 
rendőrtisztet alakító színész is csak kivételes pillanataiban lehet. A nép 
elleni robbanó és bonyolult anyagból gyúrt gyűlölete elhamvasztotta 
benne az emberség utolsó szikráját is és ahogyan terpeszállásban pöffesz
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kedett szürkebrieseszes és lakkcsizmás gőgjében és vajúdó dühvei állott 
dússörényű, szürkehátú és fehérhasú lova árnyékában, egész rendőr- 
államának jelképévé nőtt. Még ez a ló is szervesen illeszkedett bele a félel
metes képbe, amit szürkésfehér szőrből sodrott farkával unottan, legyezte 
kissé felséges tompora két húsos felét, miközben jobb mellső patájával a 
naptól puhított aszfaltot kapirgálta paripás kevélységgel.

A siznte végtelenné tetsző menet azonban nem indult. A tömeg, így 
megmeredve, várta a fejleményeket. Bizonyosan csak azt tudták az embe
rek, hogy az öreg Tornor és Ságodi nélkül nem mennek tovább. Egy- 
tapodtat sem. De a rendőrhadnagy dagadó indulatai és a legénység intésre 
váró készültsége mögött is érezték edzett ösztöneikkel, hogy nincs más 
tennivalójuk, mint így álldogálni, ilyen higgadt várással, virágcsokraikat 
lóbálva kezükben, vagy éppen szagoltatva azokat, mintha ezeknek a kóró- 
szárú, szalmazizegésű filléres virágoknak a napsütötte rét fűszagán túl 
még illatuk is volna. Mert szaguk volt csupán, dé illatuk nem. A rózsák, 
a krizantémek, a glyciniák. az orchideák ámbrásan nehéz illata is osztály
illat volt, amelyet érzékeny szimatuk csak akkor szippantott fel, ha a 
Belváros utcáin egy-egy drága ruha kelméjéből, vagy selyméből áradt felé
jük, mint egy másik világ hírmondó illata. A külvárosok kutyái a gazda
gokat ugatták. A Belváros kutyái a szegényeket. Az osztálykülönbséget 
szagról ismerték fel. A rendőrhadnagy újra próbálkozott:

— Mire várnak? — harsogott a rendőrök felé, mivel közvetlenül 
a tömeghez csak mégsem szólhatott. — Mondtam már egyszer, hogy me
hetnek tovább. Mit bámulnak? Indítsanak.

A rendőrök lökdösődni kezdtek. Úgy noszogatták a mépet indulásra 
Késztetve, mint ahogyan odahaza tették a faluban, midőn a község utcá
ján terelték hazafelé a hízót, vagy a tejeskávé-testü és harangtőgyű tehe
net, mikor az sehogyansem akart megindulni, vagy befordulni a rozzant 
falusi kerítés ajtaján. Ilyen lassú noszogatással és lökdöséssel szokott kez
dődni az összeütközés. Mindazt, amit odahaza ezek a parasztfiúk harag
jukban állataiknak mondogattak, elismételték itt is. A tömeg azonban még
sem mozdult.

A két rendőrtiszt, mármint a lovastiszt és a gyalogosok parancsnoka, 
most félrehúzódtak és látszott fontoskodó taglejtéseiken és szájuk hadaró 
mozgásán, hogy a sztratégiai helyzetet beszélik át egymással. A gyalogo
sok parancsnoka azt javasolta, hogy érintkezésbe kell lépni a főkapitány
sággal, onnan kérve az új utasítást. A rendőrtiszt visszavonult a telefon- 
fülkébe, amelyik a sarkon állott. A fülke vastag üvegén át látni lehetett, 
amint verejtékes homlokán feltolja rendőrtiszti sapkáját és haragos arcán, 
hogy miként festi le feletteseinek a helyzetet. A főkapitányságom, kitartot
tak az eredeti álláspont mellett. Helytelen volna a tömeget szétzavarni. 
Persze, mondották, ez általában helyes, sőt szükséges, sőt kötelező, de 
ezúttal és kivételesen semmi szükség sincs arra, hogy esetleg a  külföldi 
sajtó Pesten lévő képviselői azt írják, hogy a budapesti rendőrök egy békés 
temetési menetet csak azért zavartak szét, mert egy munkásasszony teme
téséről volt szó. A rendőrtiszt védte álláspontját, mondván a telefon- 
kagylóba, hogy értékeli ezt a szempontot, de tűrhetetlennek tartja, hogy 
többen is az Internacionálét éneklik, mivel érezte, hogy a főkapitányságon 
többesszámban kell hazudnia az ellenérvek súlya miatt. Azt is közölte, hogy 
a menet nem akar tovább menni, csakis akkor, ha a gyanúsítottak is 
velük tarthatnak. Végül is azt az utasítást kapta, hogy a gyanúsítottakat 
állítsa vissza a sorba, de a temetés után intézkedjék belátása szerint.
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Á telefonfülke vastag üvegén át látni lehetett, amint a rendőrtiszt, 
fülén a kagylóval, vigyázzba merevedik, bokáját összevágja, ami azt 
jelentette, hogy a parancsot tudomásul vette, bármilyen fanyalogva is. A 
fülkéből ̂ kilépve, közölte a lesújtó hírt a gyalogosok parancsnokával, 
majd Tornor és Ságodi adatainak felvétele után, visszaállította őket a sorba.

A rendőrhadnagy arca keserű volt, csak az enyhítette elégedetlen vo
násait, hogy Tomornak és Ságodinak így adhatta tudomására a kapott 
utasítást:

— Álljanak vissza a sorba. Aztán egy szót se halljak. Az urakhoz 
rövidesen még szerencsém lesz.

A menet elindult. Még fokozottabb csendben haladtak tovább.
Már esteledett, amikor megindultak visszafelé a temetőből. Tomorné 

sírján valóságos virághegy emelkedett a többezer filléres virágcsokorból. 
A temető kapujában, illedelmesen meghúzódva állott Juranek fogalmazó 
is, aki, amint mondotta: kisebb formalitások elintézése miatt jött ki a 
temetőbe. Arcán a rokonszenv jelei voltak észlelhetők. A temető gond
nokával beszélgetett és azt mondta neki:

— Sokan vannak. És igazuk van. Aztán tetszik tudni, ha sokan van
nak és igazuk is van, akkor az mindig komoly dolog.

Ezt aggodalommal is mondta, de az aggodalom mögött volt valami
lyen őszinte tűnődés is. Juranek ingadozott és a tömeg látása ingadozását 
még csak fokozta.

A temetés utáni éjtszakán az öreg Tomort és Ságodit a rendőrök 
lakásukról vitték el.

Goda Gábor
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AZ UTOLSÓ TALÁLKOZÁS 

(Zalka Máté emlékének)

. . .  A víz fölött, a csillagok alatt 
M adár suhant el, m in t az éji árnyék. 
Sűrűsödött az éj —  csak a Tejút 
R ingatta képét a sötét hahóikban.

— H onnan vetődtem  U krajnába, kérded. 
A háborúból, pajtás. Hadifogság,
Szibéria, az tán  U krajna j ö t t . . .
(Sötét babokban  ringott a T e jú t . . . )

Tejút! Hazám ban, melyből az öröm  
Elköltözött, így h ív ják : H adak Ütja.
S a nép regéli róla, bogy Csaba,
A hún  királyfi, 'ki az égbe tért,
Bátor badával védi a m agyart ott,
Hol csiillagfényben vibrál a Tejút.
De ü t az óra s Csaba visszajő,
Ha harcba hívja egykor a vezér.
A Hadak Utján, át Szibérián,
Magyar hazám ba tartok , íme, én is.
A Hadak U tján  uk rán  földre jöttem :
Itt is csatáztaik csillagos vitézek.
Nem b ú n  királyfi, bolsevik vagyok,
De m indenütt a földön, hol a nép 
Felkel s tüzet az ellenségre szórja, 
Magyar hazám ért áll a küzdelem! —
Ki hitte volna akkor ott, a  parton,
Hogy az az éj, ha egyszer elrepül,
Hozzá hasonló nem jön m ár soha.
A víz fölött halkan  virradt a  reggel.
A H adak Útja kialudt az égen.
A régi vidám  harcos m ent tovább,
Hogy m ajd  kivívja azt a szebb jövőt. 
Világot átfogott, hol m ent, az ösvény,
S nem tud ta  ő, hogy messze valahol 
Már várja ra jt’ a sorsrendelte v ég . ..

Sirály ezüstös szárnya csillogott.
A víz színén a nap játszott. Fölöttünk 
Felhő úszott a békés ragyogásban,
Mint egy aranyló tollú tűzm adár, 
így virradt ránk a hajnal, az utolsó



Ott a  Dnyepernél. Közelemben állt,
A parti [korláthoz tám aszkodott 
És a Tiszáról szólt meg a D unáról 
A m ajdani hős Lukács generális . . .

A Pirenéusok még nem lobogtak,
M adrid aludt még, Salam anca szunnyadt, 
S az úton, am ely H uescába visz,
Nem vijjogott az ágyúk tüze még.
De m ár szívében nőtt a nyugtalanság,
S a békességes égre feltekintve,
Harci repülőt láto tt m ár cikázni 
S hallotta: búg a vészthozó m otor.

— M eglátjuk egymást nem sokára, Pesten! — 
Szólott s kezembe tette jo b b k ezé t. . .
Nem láttam  őt az életben viszont 
És hang ja  többé nem csendült fülem be ..  . 
Midőn az o rkán  M adridig hatolt,
S a G uadarram a vértől lett piros 
És talpra álltak  Goya szörnyei 
S vadállat tom bolt a cirkusz porondján,
Új neved akkor ism ertem  meg én.
Újság hasábja in  láttam  legelőbb,
Kis frontújságén, m elynek lapjain  
A lőpor füstje nyom okat h a g y o tt . . .

Aztán ahol te voltál, voltam  én is.
M adrid kígyóit — te védted Madridot.
A Casa dei Campo árkában  is 
Pest ostrom áról szőttél álm okat. •
Jaram a, Álarcos, M irabuena . . .  
ó  hány folyón, hány  városon s falun 
M asírozott át, tábornok, brigádod 
Ibériának napsütötte földjén!
G uadalajara éjének csodája!
Ágyúdübörgés, légcsavar zaja,
Gépfegyverek fültépő ugatása,
Lovasroham , f eltartózta th a ta tlan !
Tűz! Tűz! A svává ellenség szalad. 
Harckocsik, ágyúk, géppuskák, halottak , 
Benzines hordók, döngő teherautók . . .
. . .  A sors nem  adta meg nekem, Huesca 
Előtt egy barna test fölé hajolnom .
Nem én hallgattam  búcsúszavaid 
S végsóhajod más fogta fel, nem én.



Egy nesz se hangzott, m ikor Spanyolország 
Hűlt tetem ednél díszőrséget állt.

S ám élkodott m ind az egész világ 
Az elesett has életén, halálán.
Valenciának ősi házai
L átták a vidám  harcos temetését.
M ögötte síró bajtársak  halad tak ,
És Spanyolország büszke lányai 
Bosszút fogadtak, felemelt ököllel.

De még nem  ért a  H adak Ú tja véget!
Ahol csak ível a világ fölött,
A népszabadság vöröscsillagos, 
Legyőzhetetlen légiói járnak ,
Sok egyszerű és harcos indulót 
Dalolva róla, hős tábornokukról.
És partja in  a höm pölygő D nyepernek 
Tovább is ott lesz lépteid nyoma.
Hiszem, hogy egyszer még találkozunk . . .  
M eglátjuk egymást nem sokára Pesten . . .

Ford íto tta  G á s p á r  E n d r e L e o n i d  P e r v o m á j s z k i



MAGYAR VALOSAG

„GYOMÉRT“ ÉS —  KÖNYVÉRT!. . .
(Naplójegyzet)

Június 16.
Vannak napok, amikor az események úgy megsűrűsödnek, mint a 

színpadion. A valóság szinte olyan töménnyé válik, mint a színpadi 
realizmusé, az alakok úgy követik egymást az órák színjén, mintha ügyelő 
küldené be őket. Ilyen napom volt ez a mai, ez a pénteki. Ha meg akar
tam volna rendezni ennyi találkozást emberekkel és jelenségekkel, bizto
san nem sikerült volna, de szerencsémre mellém szegődött az utasemberek 
és az írók Pudovkinja, a véletlen és olyan szereplőket vezényelt utamba, 
amelyekkel már régen kívántam találkozni.

Ügy kezdődött, hogy már napok óta terveztük; külföldi újságírók egy 
csoportjával megnézzük Budapest gyomrát, a hajnali nagyvásártelepet. 
Már kitűztük a napot, a mait, amikor kiderült, hogy a vaszprémmegyei 
könyvnapok megnyitására is le kell utaznom az írószövetség titkárával.

Hajnali ötkor nyáron a város még friss és hamvas, m in t... mint egy 
kosár primőr. Amikor ez a hasonlat eszembe jutott, azt hittem, roppant 
stílszerü vagyok vásárcsarnoki kirándulásunkhoz. Egy óra múlva tudtam, 
hogy tévedtem.

Névelemzés és felhozatal
A mi időszámításunk szerint korai a hajnali öt, de Csepelen kiderült, 

hogy a vásárcsarnokiak szerint „későn van“. Endresz Endre példáid, aki 
a befutó vagonokat ellenőrzi, gyakran már éjfél után egy órakor kezdi a 
munkáját. Az ő kezén, a kezében tartott hatalmas blokkon keresztül fut
nak át a beérkező vagonok tételei. Az egyik amerikai újságírónak nagyon 
tetszik a neve:

— Endresz Endre-Endre Endresz! Az ördögbe is, ezzel a névvel Ameri
kában karriert lehetne csinálni!

— Nálunk nem ezzel csinálják a karriert, uram — vágja vissz« 
Endresz Endre olyan könnyedén és szelíden, hogy az embernek szinte ösz- 
szeverödik a tenyere.

— Hanem mivel? — kérdi az amerikai, de érzi, hogy máris alul 
maradt.

— Beszélgessen egy kicsit akármelyikünkkel, majd megtudja.
Javaslom, ne foglalkozzon név-elemzéssel, akkor kár volt hajnalban

felkelni. A többi újságírót is jobban érdekli a felhozatal. Ezekben a na
pokban ugyanis az egész nyugati sajtó tele volt Magyarország élelmezési 
nehézségeivel. H. a párizsi rádiót idézi, amely azt állította, hogy Buda



pesten az emberek véresre verik egymást az üzletek előtt, bogy ennivalót 
kapjanak. B. előhúzza zsebéből az «Amerikai Magyar Népszaváét, amely
nek eLső oldalán nyolc centiméteres betűkkel a kővetkező főcím olvasható: 
„Éhínség Budapesten 1“ No, ezt gyorsan megmutatjuk a körónk sereglő 
vásártelepi munkásoknak, felügyelőknek, vagon kéz élőknek. Van, aki han
gosan nevet rajta, van aki összevonja szemöldökét, egy bőrkötényes pedig 
egészen pontos használati utasítást ad arra vonatkozólag, mit kellene az 
ilyen újságokkal csinálni.

^Mennyi a krumpli?»
-— Éhínség? — ismétli csodálkozva a vagonátvevő. Idén általában 

harminc százalékkal több a felhozatal, mint tavaly ilyenkor. Különben itt 
van felírva nálam — mondja. Vegyük például a burgonyát. Tavaly a június 
6-a és 10-e között eső héten a napi felhozatal 14.060 mázsa volt, átlagban, 
ajz idén 17.810. Karfiol tavaly 29 mázsa volt, idén 187.

— Mennyi a krumpli? Mennyi? — kérdezik innen is onnan is.
A vagonátvevő pontosan ismétli a számokat, az újságírók fejcsóválva 

írják. Nem csodálkozom, hiszen a krumpli is az „éhínség“ egyik tétele
ként szerepel már napok óta ellenségeink újságjaiban.

Nagy csipogás hallatszik egy vagonból, éppen csirkéket raknak ki. 
A mai felhozatal nyolcszáz ketrec csirke. Kezdeni számolni, mennyi egy 
ketrec tartalma, de tudják fejből: harminc csirke.

— És elfogy?
— Mindent megvennének — válaszolja egy karcsú, fehérruhás leány, 

nyilván a csirkeátvevő, de az ember inkább laboratóriumi asszisztens
nőnek véli. Nem is gondolja, az elvtárs, mi mindent megvesznek Buda
pesten. — Tovább áradozna, de már lecsap rá a kérdés:

— És tavaly mennyi volt?
— Arra nagyon jól emlékszem, mert akkor kerültem ide. Négyszáz

ketrecnél soha nem hoztak fel többet egy nap és volt úgy, hogy sok ma
radt belőle. ‘ i .

0 A csarnok
Bemegyünk magába a Vásárcsarnokba. Ez az épület valóban meg

érdemli a csarnok nevet, persze nem abban az értelemben, ahogy Buda
pesten használták, hanem úgy, ahogy a régi rómaiak tágas épületeit is 
csarnoknak nevezték a multszázadbeli magyar nyelvben. Hosszú, széles 
és világos; levegős és áttekinthető ez a csarnok, pedig Szent Ivleofás! 
micsoda hangzavar, micsoda piaci élet folyik benne! Minden újságírónak 
külön elmondom, hogy félig volt kész, amikor a háború alatt bomlbázták, 
tavaly építettük újjá: ez is a mi alkotásunk már. Találgatják, hány méter, 
van aki négyszázra becsüli és valóban, ilyen hosszúnak is tűnik, pedig 
csak — „csak?“ — 216 méter. Kis híján belefér a lefektetett Eiffel-torony.

— De a szomszédos csepeli nagyadó tornya már nem, mert ez. még 
az Eiffel-toronynál is magasabb — nevet rám V. megcsipkedve kissé ezért 
büszkélkedésünkért. Engem egyébként nem is annvira hosszúsága ejt meg, 
hanem magassága, levegőssége. Hatalmas boltívei közt elvész az . a hang
zavar. amit az ember tulaj dónk éppen csak akkor észlel, ha közelebb megy 
egy bódéhoz, egv-egy elárusító részleghez, „standhoz“. Nvitottszáiú zsá
kokkal körüláhiák a vásárlók. — Javarészt budapesti kiskereskedők —r 
a krumpli, zöldborsó, paprika hegveit és egv-egy elárusító 'kézzel vagy 
lapáttal tömi tele a zsákokat. Mindenki első akar lenni. De az elárusító.
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vagy inkább az osztogató, aki itt közvetlen az állam rendjét képviseli, 
igazságos kézzel m'ór, sorra, mindegyik zsákba beledob egy-egy lapátnyi
val, úgyhogy végeredményben egyszerre kapja meg a részét mindegyik. 
Tetszik nekem ez a megoldás és megkockáztatom a kérdést egy ilyen 
osztogatótói, munkájának egy lélegzetvételnyi szünetében:

— Azelőtt is így csinálta?
— Miért érdekli ez az elvtársat?
M egm ondóm röviden.
— Nézze, azelőtt tőlem agyon is verhették egymást ezek a pasasok. 

Különben sem engem szidtak, hanem a nagykereskedőt. De most, ha nem 
megy, engem szidnak és rajtam keresztül mindenkit. Ha tudni akarja, ma
gát is, meg még az országot is. Hát ezért.

A magánszektor
Külön kirakodó- és elosztóhelye van a Közérteknek, az Utasellátó 

szolgálatnak, a kórházaknak, az üzemi és közületi konyháknak. A nagy
csarnok és ez, a vásártelep szocialista szektora. De van itt még magán 
szektor is. Közel a Dunaparthoz két sorban, saroglyáikkal egymással 
szembefordulva állnak a lovaskocsikon az őstermelők, javarészt környék
beli 'bolgár kertészek, akik közvetlenül felihozhatják áruikat a vásár- 
telepre. Két órába is beletelik, amíg végigjárjuk az egész telepet és utána 
az igazgatósági épületiben terített asztalok várnak bennünket. Van valami 
kedves helyzetkomikum abban, hogy most végigesszük kicsiben azt, amit 
az előbb ezer és ezer mázsás tételekben láttunk. Először cseresznyét, aztán 
meggyet, aztán egrest, rilbizlit, sárga- és őszibarackot, amiből — eldicse- 
kiedltek vele — ma érkezett fel először egy-egy tétel és legvégül, persze 
a bőséges szendvicsek és fekete után egy-egy tálca friss, bolyhos, szinte 
csilingelően duzzadó málnát. Amíg végigesszük ezt a valóban, a# szónak 
eredeti értelmében frugális reggelit, addig H., a Gyümölcsérjékesítő nemzeti 
vállalat (kedves és kissé bumfordi nevén „Gyümért”) vezérigazgatója vá
laszol a felgyülemlett kérdésekre.

— Hogyan biztosítja a Gyümért a főváros ellátását?
— A Gyümért közvetlenül a termelőikkel áll kapcsolatiban. Éspedig 

úgy, hogy termelési szerződést íköt a termelőszövetkezeti csoportokkal és 
az egyénileg gazdálkodó parasztokkal.

A vezérigazgató folytatná, de máris közbevágnak.
— Mi az a termelési szerződés?
— A Gyümért megállapodik a termelöcsoportokkal és a dolgozó pa

rasztokkal, hogy egy bizonyos mennyiség gyümölcsöt, főzeléket, minden 
'körülmények között átvesz. Ez annyit jelent, hogy a termelőcsoport, hogy 
az egyénileg gazdálkodó paraszt már lábon, sőt magban eladja azt, amit 
termelni fog. Ilymódon a bevételük biztosítva van. Azonfelül a termeltető 
szerződés előnyösebb, mintha szerződés nélkül adná el, mert a Gyümért 
a napi áron felül még ót százalék szerződési pótlékot is fizet.

Az elosztás
— Hogyan történik az elosztás?
— A régi időkben a nagykereskedők spekulációjára volt bízva Buda

pest ellátása. Természetesen először annak adtak árut, aki jobban meg
fizette, a belvárosi ismert csemegéteknek, néhány viszonteladónak. A 
szocialista kereskedelem ezt másként szervezi meg. Mi elsősorban a közü
leti szerveket látjuk el. Mindenekelőtt természetesen a kórházakat, azután



az üzemi és hivatali konyhákat és a Közérteket. És azzal, ami megmarad, 
a magánszektort.

— És ha nem marad? — kérdi F.
—- Gondoskodunk arról, hogy maradjon. Nem azt mondtam, hogy ha 

marad, ellátjuk a magánszektorokat, hanem azzal, ami megmarad. Már
pedig annyit hozunk fel mindig, sőt már úgy kötjük termeltető szerző
déseinket, hogy az üzemi konyhákon és a Közérten kívül a becsületes 
kiskereskedelemnek is jusson gyümölcs, zöldség, miegymás.

A vezérigazgató ezt, mint természetes tényt adta elő. Azon csodál
kozott, hogy visszakérdezik, a nyugati újságírók pedig buzgón jegyeztek. 
Ebben valami különlegességet véltek felfedezni. Pedig a Gyümért vezér- 
igazgatója csak azt próbálta egyszerű szavakba önteni, mi a tervszerű 
szétosztás.

i «ön mi volt azelőtt?»
— ön mi volt azelőtt és honnan ismeri a szakmáját? — teszi fel a 

nyugati újságírók kötelező és nem mindig érdektelen kérdését.
Ezzel a kérdéssel úgy áll a  dolog, hogy akitől kérdezik, rendszerint 

nem egészen érti, csapdát sejt és bosszankodik kissé. Jómagam azonban, 
különösen az utóbbi években újra meg újra örülök ennek a kérdésnek. 
Nyomában egyre gyakrabban kapunk választ arra, mit is jelent a gya
korlatban alkotmányunknak az a tétele, hogy Magyarország a dolgozó 
nép állama. E többé-kevés'bbé provokatívan hangzó kérdés után újra 
meg újra kitágul a beszélgetés szemhatára. Most is így történt. H., a ve
zérigazgató segéd volt egy Áfosz szövetkezetben. Ezt meg is mondja, de 
hozzáteszi':

— Ez nem valami csoda nálunk. Mindannyian alulról jöttünk, solkan 
még messzebbről, mint én. — Kissé megáll, elmosolyodik és megkérdezi 
a magyarul is beszélő amerikai újságírót, a kérdés feltevőjét: — Tudja 
ön, mi az a „tróger“?

Általános nevetés, nagy fordítgatás, a tolmácsok izzadnak. Hogyan 
lehetne ennek a szónak különös pesti ízét és mellékízét visszaadni?

— Nos, nem egy ilyen „tróger“ ül velünk együtt itt az asztalnál 
és ül a Gyümért és sok más vállalat íróasztalainál.

Most J. kérdése hangzik el:
— És élmunkás, újító van-e a vásártelepen?
— Mielőtt erre válaszolok, a mi munkákról általában szeretnék né

hány szót szólni. Ne felejtsék el, kedves vendégeink, hogy itt emberfeletti 
munka folyik. Télen-nyáron, kora hajnalban, még világosodás előtt itt 
vannak a mi embereink ás a munka sohasem elég gyors, vár Budapest 
hajnali” gyomra. De visszatérve a  kérdésre, nyolc élmunkásunk van és 
rengeteg újítónk.

— Mit lehet itt újítani?
— Ugyanígy kérdezhetné, mit lehet újítani egy textilgyárban, vagy 

egy vasipari üzemben? Mindenütt, ahol a munkások viszonya megválto
zott a  munkához, magától felmerül az újításnak valóságos belső kényszere.

Ezért a mondatért, még ha nem is ő találta ki, szeretném megölelni
H. elvtársat. Rosszul mondom: ha hallotta is, most újra kitalálta, szavai 
annyira átfültek, hogy érezni lehetett a most születő gondolat forró sugár-, 
zását.

— Itt van például — folytatja — az az elvtársunk, aki egy fontos 
téli újítást hozott létre. Télen a hűtőházban tároljuk az árut. Eddig a be-
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rakodással sok baj volt. Rengeteg időt töltöttünk el és sok áru pusztult 
el. Egy munkás most kitalálta, hogy a hűtőházban az árukat kis kocsikra 
rakja és ezeket a kocsikat magukat tolja rá a teherautóra. Ilymódon 
időt és árut takarítunk meg. Még csaik megjegyzem, hogy legutóbb, május 
hónapban, 32 újításunk volt. Tehát körülbelül mindennapra egy jutott.

Többet eszünk
B. szovjet újságíró megkérdezi:
— Kielégítő-e a felhozatal, elég-e Budapest dolgozóinak?
Nyilvánvaló, hogy szovjet újságíró barátunk a nem éppen baráti sajtó

rágalmaira célzott.
— Budapest többet fogyaszt, mint azelőtt. Nem azért, mert lakossága

megnőtt, hanem mert egy-egy ember, egy-egy dolgozó több táplálékot tud 
venni, mint régen. A felhozatal körül még sincs baj, úgy terveztük, hogy 
elég legyen. 1 I , i *1

— Számokat kérünk! — kiáltja közbe valaki.
— Majd Vágvölgyi elvtárs — mutat a vezérigazgató egy hatalmas, 

szélesvállú férfire.
— Van itt számunk elég, ne féljenek — mondja az vidám és kemény 

hangon. — Itt van például a burgonya. 1939-ben a napi felhozatal általában 
15—20 vagon volt. Most? Harminc—harmincöt vagon. — Szemben a be
szélővel egy francia újságíró felkapja a fejét, felemeli kezét, mondani 
akar valamit. Vágvölgyi Lajos — főosztályvezető a belkereskedelmi 
minisztériumban — ránevet:

— Tudom én, mit akar mondani. Azt, hogy a burgonyafogyasztás 
nem a jólétnek a jellemzője, ellenkezőleg: a maguk országaiban a bur
gonyafogyasztás emelkedése az életszínvonal süllyedését jelenti. Nálunk 
nem így van. Nem olyanok esznek krumplit, akik azelőtt húst és kalá
csot ettek, hanem olyanok, akik azelőtt száraz kenyeret vagy nagyon 
kevés krumplit. Ez a különbség, kérem. Tessék felírni.

A primőr halála
A francia bólint, nevet ő is, jelzi, hogy felírta, aztán leereszti levegő

ben felejtett kezét.
— A burgonyával együtt emelkedett a drágább cikkek, a luxusáruk 

fogyasztása is — folytatja Vágvölgyi. — Itt van például az alma. A régi 
világban sohasem tároltak többet télire, mint 350—400 vagont. Az idén 
már 1.540 vagon alma volt a hűtőházakban és el is fogyott az utolsó szálig. 
De nemcsak a felszabadulás előtti helyzethez képest jelentős a változás. 
1946-ban egy kiló alma ára tíz forint volt. Tavaly ősszel egy meg két 
forintért adtuk és még májusban sem volt drágább négy forint hatvannál. 
Vagy itt van a primőrök kérdése. Az első retek, hagyma, zöldborsó, zöld
bab, paradicsom, a régi világban heteken keresztül úgynevezett primőr 
volt és csak borsos árért lehetett kapni. Most? Most megjelent hétfőn a 
fejessaláta a piacon, egy forint ötven volt az ára és rá negyedik napra 
már leesett nyolcvan fillérre. Azaz, a dolgozók meg tudták venni, oda
került a dolgozók asztalára. Azelőtt — és rámutat az előbbi kéznyujto- 
gatóra — azelőtt és ezt tessék jól felírni, csak akkor jutott a dolgozók 
asztalára zöldség, főzelék, paradicsom, saláta, amikor a kukacok már 
gyűlést tartottak benne. A primőr a kapitalista kizsákmányolás egyik 
eszköze volt. Mi rájöttünk, hogy a primőrt tulajdonképpen az ára teszi 
azzá és a primőrökkel való visszaélést, az árak letörésével lehet megszütp
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tetni. Elhatároztuk, hogy Csepel, Budafok, Lőrinc, Újpest ugyanakkor kap 
majd friss, jó ropogós árut, mint a Belváros, vagy a Pasarét. Itt van a 
példa: a málna tavaly ilyenkor tizennégy volt, most hat forint. ízlik, ugye?

ízlik, hát, csipegetünk belőle javában. De már elhangzik Vágvölgyi 
elvtárs felé is a szokásos kérdés:

— És ön mi volt azelőtt?
„Kecsedli”

Nevetnek a teremben az idevalósiak. Nevet Vágvölgyi is:
— Én is olyan „tróger“ voltam, mint amiről a vezérigazgató elvtárs 

beszélt az előbb.
— Az előbb elmondta a primőr karrierjét. Mondja most el a saját

ját. — kéri M., a Pravda munkatársa.
— Mielőtt magamról beszélek, hadd jelentsem ki, hogy mindent, amit 

elértem, a nagy szovjet népnek, Sztálinnak és Pártunknak köszönhetem. 
1935 óta vagyok rakodómunkás itt, a vásártelepen. Kecsedli voltam. Biz
tos nem tudják, mi az. Kecsedlinek nevezték azt az alkalmi munkást, aki 
fel és alá járt a „standok“ között és megkérdezte, mit lehetne „keocsolni“, 
emelni, hazavinni, hogyan lehetne egy kis pénzt keresni. Kecsedli voltam 
még 45-ben is. Beléptem a Pártba, dolgoztam és tanultam, mert tudniok 
kell azt, hogy tanulás nélkül semmire sem megy az ember. 45-ben a 
Szállítmányozómunkások Szakszervezete iskolára küldött. Onnan vissza
jöttem és tovább is kecsedli voltam. Egy reggel behivattak még 1947-ben 
a pártirodába. Megállt lenn egy gépkocsi, azt mondták, üljek bele, men
jek le Ceglédre, ott a volt Hangya szövetkezeti boltban lettem helyettes 
üzletvezető, ö t hét múlva üzletvezető lettem. Azután felhoztak Pestre és 
itt huszonhárom gyümölcs és főzelékértékesítő vállalat személyzeti főnöke 
lettem. Később a Közellátási Hivatalban a gabona és termelési osztály 
helyettes vezetője lettem, amikor pedig az beolvadt a belkereskedelmi 
minisztériumba, akkor a kertészeti, fűszer, bor és gyümölcs főosztály 
vezetője lettem.

— Mennyit keresett kecsedli korában?
— Borravalóval együtt heti nyolcvan-száz forintot.
— És mennyit keres most?
— Megnézhetik a hivatalos lapban: főosztályvezető vagyok, havi 

fizetésem 1.952 forint.
Tapsolunk mind, hogyne tapsolnánk. De nemcsak Vágvölgyi Lajost 

ünnepeljük, hanem népi demokráciánkat, amely megtalálja, felismeri és 
kiemeli a munkásosztály legjobbjait és odateszi őket az állam és gazda
sági élet vezető helyeire.

— Még a málna is édesebb most, hogy ezt hallottam — súgja a 
fülembe V. a Lengyel Távirati Iroda munkatársa.

A lengyel elvtárs is azt érzi, amit én és ettől az én málnám íze szinte 
olyan, mint az aszú boré.

f7 : «A/io.gy a vízcsepben»
\ eszprém felé menet elmondtam Devecserinek a vásártelcpet és ő, 

mint mindenre, tud egy idezet-kádeneiát.
„Ahogy a vizcseppben megvan a tenger, 
és egy falevélen zúghatnak a fák, 
úgy mutatkozik meg egy ilyen számban 
a boldog, szocialista világ,“'
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— Persze nemcsak egy-egy számban, hanem egy-egy emberben is, 
— mondja D. és én kissé évődve belekötök:

— Kiváltképpen az emberben és kevésbbé a számban. A ti verseitek
ben van valami grafikon költészet.

— Még vitatkoznék veled, de nem teszem. Volt belőle, igazad van. 
De most, a számok és a  csodálkozások, a termelési eredmények rigmusba- 
szedése uitán újra meg újra megtalálhatod az új versekben az embert.

Mire válaszolhatnék, már Székesfehérvárott vagyunk és megisszuk 
a<z autósok kötelező feketéjét. Minden második sarkon könysvátor — 
hiába sietünk Veszprémbe, gyorsan végigjárjuk ezeket is. Itt tegnap nyi
tották meg a könyvnapokat. Az elárusítók azt mondják, az emberek 
egyelőre még csak nézegették a könyveket. Rákosi válogatott beszédeit 
és Illés Béla Vígszínházi csatáját vették még leginkább. No meg Kuczka 
Péter verseit, hiszen ifjú költőnk, — őt idézte az előbb D., — ebben a 
városban született. „Majd estére tessék visszajönni“ — bíztatnak és meg
ígérjük, hogy bekukkantunk.

Veszprémben a megyei pártbizottság irodájában Gy-vel, a megyei 
titkárral, haditervet csinálunk. Magában a városban már tegnap délután 
megnyitották a sátrakat, de ki kellene menni az üzemekbe, a fém- 
megmunkáló gyárba, Péten és Pápán is várnak ránk. Pápára megyünk 
először, negyven kilométer a Bakonyon át. Sietni kell, egy órakor van a 
váltás a Perlusz textilgyárban, akkorra lenne jó, ha megérkeznénk.

Beül velünk a kocsiba egy fiatal, kedvesszemű elvtársnő, a megyei 
kultúrfelelős. Kedvesen is beszél, vagyis inkább «kádvásen», veszprémiesen 
szidja a klerikális reakciót, a babonás asszonyokat, a nehézkes férfiembe
reket, de az ifjúság — az ifjúság a mienk!

-— Csak az ifik?
— Dehogyis csak. De azok egészen.

Mennyi a megírni való!
Gépkocsivezetőnk sopánkodik: szörnyű lesz az út a Bakonyon át. 

Emlékszik, még két évvel ezelőtt is majd a tengelye tört. De ahogy kanya
rodik egyet-kettőt az út, ahogy szagosabb lesz a levegő, ahogy a cserfák 
tintazöldjét újra meg újra felváltja a fenyőfák haragos tengerszíne: nő 
a mi soffőrünk öröme és csodálkozása. A hosszú kanyargós utat a Bako
nyon keresztül megcsinálták, akkora lyuk sincs rajta, amiben egy egér 
elbújhatna.

— Az elvtársak nem tudják, de mi nagyon számon tartottuk, hogy 
ez az út is szerepelt a hároméves tervben.

Ez a sor, símavonalú fehér lakóház is szerepelt, amely Veszprém 
szélét felvidámítja és rajta a tábla bizonyságképpen: „A hároméves terv 
keretében épült lakóház“. Hány ilyen ház, hány ilyen út, hány ilyen gyár, 
hány öntözőcsatorna, traktorállomás van szerte az országban hányat lát 
az ember, ha csak fél napot is utazik! És mennyi van magában Buda
pesten, tábla nélkül, rá se nyílik a szemünk! Ahogy Farkasgyepün meg
állunk egy percre erdei jó levegőt szagolni és az átltüzesedett gumiabron
csokat megnézni — megvan árnyékban negyven fok! — egyszerre csak 
eszembe jutott az, amit L. mondott nekem az április negyediki felvonulá
son a menet közben táncoló, ujjongó, tavaszi ruhában pompázó tömegre: 
„Hát ezt a népet alaposan megváltoztattuk öt év alatt!“ Nemcsak a népet, 
az országot éspedig nem csupán átvitt értelemben, azaz gazdaságát, tár-
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sadalmát, politikáját, de külső képét is. Arcának vonásait szebbé és fia
talabbá alkottuk át. Mindig megindultság fog el, ha vidékre megyek és 
új házakat, új gyárakat, sima utaikat, biztosan feszülő hidakat látok. És 
azt hiszem a vidékiek Pesten érzik ugyanezt a megindultságot ,a fővárosi 
szemnek ismerős házak, utak, hidak, gyáraik, láttára.

— Mennyi téma — mondom D.-nek. Mennyi megírnivaló! Nehéz do
log lehet most egyáltalán nem írni erről.

Maguk írók?
■— Maguk írók ugye?' — szól közbe a kultúrfelelős elvtársnő.
Mit lehet erre válaszolni? Az ember nehezen mondja magáról, hogy 

író, de itt hivatalosan is e minőségben vagyunk. De ő tulajdonképpen 
nem is vár választ, hanem folytatja: — Már sokszor gondolkoztam, ho
gyan írnak maguk? Miért írnak?' És mit írnak meg? Amit láttak? Amit 
látnak, vagy amit gondolnak?

A kérdés naivnak tűnik, de hiszen minden olvasóban megfordul 
És különben sem az. Költészetünk egyik alapvető kérdését vetette fel ez a 
kis kultúrfelelős elvtársnő. Egymásra nézünk D.-vel. Nos, miről írunk, 
mit írunk? D. hamar tud válaszolni, hiszen az írás most nemcsak hivatása, 
de foglalkozása is.

— Ma az író megírja azt, amit az országban mindenütt a gyárakban, 
a mezőkön látott, az emberek között tapasztalt. Ha nem ezt teszi, rossz 
író, nem mai író.

Ezzel a válasszal rosszul vizsgáztunk. A kultúrfelelős türelmetlen.
— Jó, jó ez tudom, de mégis hogyan. .. hogyan jön létre egy vers.
— Azelőtt az író — próbálkozik új válasszal D. — azt írta meg, 

amit érzett, ami eszébe jutott.

,jMost forrással töltenek meg . .
— És az jó volt?
— Várjon, majd verssel felelek rá. Egyik fiatal költőnk, Somlyó 

György így ír erről:

/ „Ki üresen kongtam magamban,
mint vödör kiapadt kúton, 
most forrással töltenek meg, 
a szénbányászok Tokodon,
Pécsett a népi kollégisták,
Timót-utcában az ifik, — 
egész népet taníthatok már 
s engem egy egész nép tanítl“

Elhallgatunk. Az elvtársnő maga elé néz, azután halkan:
— Egész népet taníthatok . . .  én ezt már hallottam . .. Várjon csak. 

De ezf nem ez a költő írta.
D.-vel együtt majd kiugrónk a kocsiból. Ez a vidéki kultúrfelelős 

hathetes szakszervezeti iskola után, de középiskolás fok nélkül megtalálta, 
mire rímel Somlyó Györgynek ez a verse és már mondja is:

„Én egész népemet fogom,. . .
Megáll és mi ketten ujjongva folytatjuk:
— . . .  nem középiskolás fokon tanítani.
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ű j barátnőnk nógat: — Még, még! És mondják, hogyan írnak még?
— Például úgy — válaszolok menten —, hogy tavaly ilyenkor, ép

pen mi ketten, akik itt ülünk magával ebben a kocsiban, jelen voltunk 
Prágában a nemzetközi békegyülésen. Egyszerre csak megérkezett a hír, 
hogy a kínai kommunisták, a néphadsereg felszabadította harmadik leg
nagyobb városukat, Nankingot. No, volt nagy öröm a teremben! Ujjong
tunk, éljeneztünk, táncoltunk és ekkor D. — és rámutatok — írt egy 
verset ezzel a címmel: „A nankingi hír“. Ismeri?

Ha D. lennék, nem adtam volna a Buickért, amelyben ülünk, ha is
meri, de a lány fejét rázza. És amikor látja, hogy elszomorodunk, kedvesen:

— De „A béke katonáit“ ismerem. Elmondjam?
Lebeszéljük róla, helyette inkább D. egyre forrósodó hangon a ba

konyi erdők között, a kapaszkodó úton, felidézi a nankingi hírt és el
mondja a verset. „Szép látomásként árad a terembe a messzeharcoló 
poros csapat» — szép látomásként áradt a kocsiba ennek a nagyszerű 
pillanatnak, életünk égjük felejthetetlen élménj’ének emléke.

— Mondja el mégegyszer — kérleli a kultúrfelelős és D.-nek már 
nem kell a Buick, megvígasztalódott. — Ha itt nem is mondja el, majd 
az üzemben.

Ebben egyetértünk.
Az út a szívekhez

Míg a pápai textilgyár étkezőjében rákpirító melegben arról beszé
lek, hogy ez az első igazán népi könyvnap, hogy most értünk el a kultú
rában a fordulat évéhez, gondolataim alján az motoszkált: mi bírhatta 
rá ezt a kétszáz fiatal munkást, javarészt lányt, hogy itt maradjon? Mi 
bírhatta rá őket arra, hogy ebéd helyett előadást hallgassanak a könyvről, 
tűrjék ezt a meleget, amely patakonként folyik végig a homlokunkon, 
meghallgassák két ismeretlen ember beszédét, amikor strand is van 
Pápán és azt mondják, hogy nagyon kellemes. Az a gyanúm, fel nem tett 
kérdésemre hangosan megadtam a választ: a kultúra ma már valóban 
azoké a dolgozóké* akikhez itt beszélünk. Elmondom a könj’vek címét. 
Egy-két mondattal jellemzem, azt amit olvastam és itt is ott is kattan a 
retikül, papír, ceruza kerül elő: felírják egjük-másik könyv címét. Egész 
testem izzik a forróságtól, de szívemnek e jegyző ceruzák kedvesen csil
logó szemek láttára még külön melege van, de ez a meleg nem nyűgös, 
hanem jóleső.

D. arra emlékezteti hallgatóinkat, milyen volt életünk azelőtt és 
mivel tudná mással jellemezni, mint megint egy verssel: történetesen 
megint Kuczkáéval. Azt a rövid verset mondja el a karácsonyi kenyér
ről, amelj'et szegény szülei nem tudtak kifizetni és mire a négystrófás 
költemény negjredik szakaszához ér, itt is — ott is újra nyílnak a reti- 
külök, de most papírlapocska helyett zsebkendő kerül elő. A szemek 
megtelnek könnyel. Hogj’ megtalálja ma a vers az útat a szívekhez!

Tónját választották
Megnyitottuk hivatalosan a könjrvnapot, átballagunk az udvaron a 

könyvsátorhoz. Felszólalásomban az imént Azsájevet említettem. Két 
munkáslány jön felém.

— Mi is olvastuk, nekünk is nagyon tetszett. És most örülünk, mert 
az elvtárs azt mondta, hogy az ismerősei közül számosán kiválasztottak
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maguknak egy-egy alakot Azsájev könyvéből és ahhoz igazítják életüket. 
Mi.. . mi is kiválasztottuk! Tánját választottuk. Emlékszik rá?

— Hát sízni tudnak-e? — adom meg a választ jelezve, hogy isme
rem alakjukat, emlékszem körülményeire.

Egy SZIT-ruhás ifitől kissé kikapok, mert Egri Irén könyve után 
érdeklődik. Ezt még nem olvastam:

— Hát miért jön le könyvnapot tartani, ha nem olvassa el a köny
veket?' Volt rá két hete.

Egy asszony, nem fiatal már, halkbeszédű, azt magyarázza, hogy 
négy gyereke van: kell a pénz. Egy, csak egy könyvet tud venni. Melyi
ket vásárolja meg?

Töröm a fejem. Aztán eszembe jut a megoldás:
— József Attilája van-e? — Rázza a fejét. — Ismeri-e? — Hallottam 

már róla. — Verseit tudja-e? — Üjabb fejrázás.
Elveszem a sátor polcáról a könyvet és felolvasom neki a Mamát.
— Köszönöm, — mondja és megragadja a karomat. Már veszi is elő 

a pénzt. Már viszi i/s haza József Attilát. Már nyitja is a kapuban a köny
vet. Már olvassa is.

Boldizsár Iván
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JELSZAVAK ÉS TÉNYEK

AMERIKAI TÁMADÁS A KULTÚRA ELLEN

i .

Az amerikai imperializmusnak a világ meghódítására vonatkozó 
igényei a kultúra területére is kiterjednek. Henri Luce, az Északamerikai 
Egyesült Államok aljas folyóiratainak kiadója, azt hirdeti, hogy Ameriká
nak „joga van az emberiség vezetésére“; Baldwin szenátor helyesel neki, 
maga Truman elnök pedig szilárd meggyőződését fejezi ki, hogy a „min
denható úristen“ segít az USA-nak imperialisztikus tervei megvalósításá
ban. Az Egyesült Államok politikusainak szócsövén át hangoztatja azt a 
szándékát, hogy az emberiség tanítója és nevelője óhajt lenni.

A Wall-Street hangos és bőkezűen finanszírozott támadást szándékszik 
indítani az igazi kultúra valamennyi értéke ellen. A „dollár birodalmának“ 
parancsolói a kultúra megsemmisítésére számítanak, az emberiséget le 
akarják fegyverezni és az „amerikai életforma“ rabságába akarják taszí
tani. Minthogy a kultúra elsajátítása terén otthon, az Egyesült Államok
ban — ahol az embergyűlölet a fékevesztettség és elaljasodás legvissza- 
taszítóbb formáit támogatják, ahol a reakciós irodalom és művészet már 
a legundorítóbb bomlás állapotában van — nem csekély tapasztalatot 
szereztek, az amerikai imperialisták most már országokra, elsősorban 
Európa marshallizációnak kitett országaira vetették magukat.

A roppant beszédes Biddles úr, az Északamerikai Egyesült Államok 
volt igazságügyminisztere „A világ legszebb reménye“ igényes cím alatt 
egész könyvet írt, melyben a waJl-streeti terveket a lehető legszivárványo- 
sabb színben igyekezett beállítani. „És most — írja szerző —, amikor 
erőnk teljében vagyunk — ami főleg a világ többi részének elszegényedése 
alapján válik olyan feltűnővé —, arra kérnek (?) bennünket, hogy vállal
juk a felelősséget ezért a szerencsétlen világért; segítséget és irányítást 
kérnek tőlünk.“ Hogyan fér el ez a százszázalékos cinizmus és hazugság 
néhány nyomorult sorba!

Biddles úr véleménye ebben a vonatkozásban egészen tipikus. Az ame
rikai imperialisták nem sajnálják a fáradozást, hogy az (Biddles állítása 
szerint) „elmaradt, elhagyott és elsatnyult“ európai államokat ne csak 
fegyverekkel segítsék, melyeket az európai kikötők bátor dokkmunkásai 
nem hajlandók kirakni, ne csak raktáron maradt áruikkal, hanem rothad! 
ideológiájukkal is támogassák. Egy másik, Baldwin (ebben az esetben 
Hanson Baldwin, a hírhedt szemleíró) azt az egészen aljas igényét fejezi 
ki, hogy „Görögország és Róma, Franciaország és Anglia Cervantes és 
Shakespeare, Goethe és Milton kulturális hagyományait“ a háborús uszítók 
szolgálatába állítsa.
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Ezek a sötétségterjesztők, e sötéten ostoba emberek példátlan feszte
lenséggel hangoztatják, hogy „az egész világ irányításának szerepe vár 
rájuk“, hogy „a nyugati civilizáció fáklyája“ az ő kezükbe ment át stb., 
s tb . . .

A Wall-Street arcátlan ügynökei gyakran fejezik ki elégedetlenségüket 
az ^amerikai segítség“ hurkába került országok gyarmatosításának 
tempója felett.

Ezek az uraságok, ha felhevült állapotban vannak, teljes nyíltsággal, 
minden köntörfalazás nélkül fejezik ki magukat. Így nyilatkozik pl. egy 
bizonyos Bagges nevű úr, az amerikanizmus egyik fasizáló „ideológusa“. 
A monopoltőkének kiszolgálója nemrégen cikket írt, melyben kijelen
tette: „az amerikanizmusnak piacra van szüksége“. Szemrehányásokkal 
halmozta el a Wall-Street európai ügynökeit, mert azok „gyengének 
mutatkoztak a külföldön űzött önreklámozás terén“, azért, mert „jégszek
rényeket ugyan jól tudnak a piacon elhelyezni“, de nem tudnak kellő
képpen megbirkózni a piacszerzéssel az „amerikanizmus“ számára.

Bagges úr, a£ki szemmelláthatólag végleg elvesztette önuralmát és 
azon nyugtalankodik, hogy sehogy sem sikerül egy sereg országot az 
„amerikai életforma . .. érdekkörébe bevonni“, némi igazságot is kifecseg, 
önkénytelen vallomása így hangzik: „Mi ideológusok, dicstelenül megbuk
tunk, mikor demokráciánkat a németeknél, kínaiaknál és a balkáni népek
nél kívántuk elhelyezni.“ Majd később így ír: „Rendkívül sajnálatos, hogy 
Európában és Ausztriában szolgáló katonák ily kevéssé tudnak megbir
kózni a demokratikus Amerika követének szerepével. Az egyszerű yankee 
külföldön kérkedő figura, aki nagyzolásáról híres . . . “

Ebben a vonatkozásban teljesen egyetérthetünk az „amerikanizmus“ 
bukott exportőrjével. v *

Közismert tény, hogy az imperialista méregnek az Amerika csatlósaivá 
vált országokba való kivitele milyen óriási méreteket öltött. A folyóiratok, 
a „Radar’s Digest“-től kezdve a detektív és pornográfkönyvek, a 
Hollywoodban termelt ostoba filmek, a rádióleadások, melyek az egész 
világon terjesztik Amerika undorító hangját — a ,,dollárkultúrá“-nak ez a 
háborús uszítok által bőkezűen finanszírozott inváziója arra számít, hogy 
kiölje a népekből a nemzeti öntudatot, ostobává tegye és az egyszerű 
emberek millióit a rendes kerékvágásból kizökkentse. Csakhogy a „hideg
háború“ szervezőinek „tervajánlatai“ kudarcot vallottak. Éppen ezért a 
különböző ibaggesek most kénytelenek „önkritikával“ foglalkozni. Európá
nak hadjáratra készülő amerikai gyarmatosítói egy igen fontos körülményt 
figyelmen kívül hagytak: a marshallizált országokban nem csak gazembe
rek laknak, akik nemrégen még Hitler csizmáit nyaldosták, most pedig az 
„amerikai pártot“ alkotják, hanem az egyszerű emberek milliói is, akiket 
sem az amerikai vesztegetés „mézesmadzagával“, sem az amerikai fenye
getések „ostorával“ nem lehet bevenni. Egyre jobban nő az amerikai 
leigázás elleni népi ellenállás. És a legkülönbözőbb rangú és méretű 
háborús uszí tokra még sok meglepetés vár: ég a talaj a lábuk alatt.

II.

Az amerikai imperialisták, akik mélyen belebonyolódtak a világura
lom megszervezésének hagymázas kalandjába, az Északamerikai Egyesült 
Államokban a demokratikus szabadságoknak utolsó maradványait is el
nyomják. Igyekeznek kiölni a tisztességes gondolkodást, igyekeznek az
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új nemzedéket nyíltan fasiszta szellemben nevelni. Johannes Stiel, az ismert 
haladó politikus így jellemzi a kialakult helyzetet: „A megtorló intézkedé
sek hullám a. . .  az USA-ban az amerikai nép legszélesebb rétegei és álta
lában a  liberális és progresszív gondolkodás ellen irányul. Ezek a törvény- 
javaslatok megfosztják az amerikaiakat a gondolkodás jogától. Annak a 
folyamatnak befejezésére vannak hivatva, melynek során az iskolából a 
hivatalos propaganda fegyvere lesz, hogy ezáltal olyan amerikai nemze
déket teremtsenek, amelyet megfosztottak a gondolkodás készségétől: a 
fejbólogató Jánosok nemzedékét, a barbárok nemzedékét.“

Közismert tény, hogy az amerikai középiskolákban és egyetemeken 
egyre fokozódó mértékben történik a tanulóifjúság lelki elnyomorítása. 
De amíg a harwardi egyetem élén egy bizonyos Conant áll, aki cinikusan 
arra hívja fel az amerikai tudósokat, hogy „játsszanak igen fontos szerepet 
a Szovjetúnió elleni hidegháborúban“, addig a columbiai egyetemen 
Eisenhower tábornok irányítja az ügyeket, aki e „pedagógiai“ minőségében 
már nem egy gyújtogató beszédet tartott.

A művelődés és kultúra területének e két csekély tiszteletnek örvendő 
képviselője „Az amerikai közoktatás és a nemzetközi helyzet feszültsége“ 
címen nemrégiben közös beszámolót fogalmazott, amely az amerikai iskola 
fasizálásának részletesen kidolgozott programmja. A haladó gondolkodású 
emberek teljes joggal nevezték Hitlert és Mussolinit e népellenes okmány 
ihletőinek. Az okmány célja: „a pedagógusok és tanulók gondolkodása 
feletti cenzúra bevezetése“ és az ifjúságnak militarista szellemben való 
megdolgozása, „egyenruhát hordani és fegyverrel bánni tudó“, léleknélküli. 
parancsokat végerhajtó robotemberekké való átalakítása.

Így néz ki a „dollárkultúra“, amely embergyűlöletét és sötétségét 
az egész világra ki akarja terjeszteni.

Ha az egyenruhás és civil katonák parancsára létesített közoktatás 
területéről áttérünk az irodalom terére, úgy látjuk, hogy itt is valami 
olyan játszódik le, amire érdemes komolyan felfigyelni. A reakciós kritika 
a legdühösobb kitöréseket szórja Amerika realisztikus irodalmi hagyomá
nyára — amelynek legkiválóbb képviselői elősegítették az imperializmus 
leleplezését — és az „amerikai életformát“ reklamirozó és dicsőítő iroda
lom megteremtésére vonatkozó tervekkel áll elő.

John Chameberlain, a haladó irodalmi kritika egyik legnagyobb ellen
sége, „Az üzletember a szépirodalomban“ címen programmcikket írt. Max 
Lerner, az amerikai publicista, helyesen mondotta a cikk műfajáról: 
„Chamberlain patétikus hangon hívja fel az írókat arra, hogy higyjenek 
az üzletemberben és ábrázolják minden jótettek forrásaként, életetadó 
kultúrális erőként, elragadó családapa és társadalmi öntudattal bíró 
állampolgárként, akivel a hálátlan regényírók oly könyörtelenül bántak el.“

íme, ilyen művekkel szándékozik az amerikai „dollárkultúra“ boldo
gítani a világot! Camberlain úr „kezdeményezését“ fel fogják karolni. 
Kétségtelen, hogy akadnak megvásárolható tollak, amelyek az amerikai 
kufárokat „felmagasztosító“ regényeket fognak írni. A „Masses and 
Mainstrean“ című folyóirat hasábjain Silan, a főszerkesztő cikke vilá
gosan és pontosan értékeli ki az amerikai „kultúrtrógerek“ minden ilyen 
vajúdását: „Az egész kampány értelme világos. Az imperialisták egyrészt 
az amerikai nép és az egész világ előtt a jótevő szerepében igyekez
nek tetszelegni. Másrészt az „Aranyozott kor“ a „The financietz“, a 
„Vaspata“, az „Érik a gyümölcs“ és a „Liszicski“ című regények (Mark
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Twain, Dreiser, Morris, Jack London, Steinbeck, Heilman műve. A cikk
író megjegyzése.) uralomnavágyó, perverz, a dzsungel törvényei szerint 
élő egoistákként mutatják be őket. Világos, hogy ezek a magasállású 
tolvajok és szolgáik egyetlen olyan nagyobb művészeti alkotást sem tud
nak megnevezni, amely előnyös színben tüntetné fel őket.“

Howard Fast, az imperialista reakció egy irodalmi ügynökének, G. 
Smith-nek válaszolva — aki igyekezett támogatni Chamberlain „tervét“ 
és igyekezett azzal megrágalmazni Twain-t, Dreisert és a többi realista 
írót, hogy azok hazug színben állítják be a kapitalista Amerikát — az 
alábbi haragos sorokat írta: „Még a megvásárolható Hollywoodnak sem 
sikerül mindig leleplezni megvetését a Wall-Street urai iránt. De hogyan 
is kezelhetné másképpen e lelkiismeretlen gorillákat, akik mindent kigú
nyolnak, ami szép és nemes az emberiség történetében.

A dolgozók Amerikája adott választ ebben a replikában az imperia
lista reakció sötét erőinek, amelyek igyekeznek elfojtani a becsületes 
amerikaiak hangját és az új háború véres terveivel akarják megtörni a 
nép ellenállását. Ez a válasz bizonyítja, hogy a Chamberlaineknek, bald- 
winoknak és smitheknek semmi joga sincs Amerika nevében szólalni, 
ök csak a rabló monopóliumok megvásárolt ügynökei, a Wall-Sreet 
lakájai.

Ha pedig azt az Európát tekintjük, amelyet az ostoba amerikai 
gyarmatosítók aljasul „elaggottnak“ mertek nevezni, akkor azt látjuk, 
hogy ott mindenütt erősödik a népi ellenállás az amerikai agresszió ellen. 
A népek összefognak függetlenségük és szabadságuk védelmére, a hazát
lan amerikai kalandorok által megtámadott kultúra védelmére.

Mindaz, ami életképes, becsületes, és haladó az irodalom és kultúra 
terén, a béke és demokrácia táborába tömörül. A kultúra legkiválóbb 
mesterei, akik megértették, hogy eljött az az idő, amikor a kultúrát meg 
kell védelmezni a háborúval fenyegetőző imperialista barbárság ellen, 
aktívan részt vesznek a békéért és szabadságért vívott harcban.

A kultúra jövője, megmaradásának és felvirágzásának záloga a sok
százezer hívet számláló, hatalmas béketábor kezében van, melynek élén 
az emberiség legnagyobb reménysége: a Szovjetúnió áll.

N. Anyiszimoo
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SZEMLE

SZÍNHÁZI MÚLTÚNK ÉLESZTÉSE

A magyar polgári forradalom érlelődését heves gazdasági és kuturá- 
lis harcok kísérték. A nemzeti szabadság bontakozó gondolata egyre 
újabb és újabb megnyilvánulási formákban talált kifejezést. A nemzeti 
nyelv használata körüli csata a kis- és középnemesség városba tódulása 
révén új szakaszba lépett. Ez a magyar „polgárság“ miközben éles gaz
dasági harcot vívott német konkurrenciájával, minden eszközt felhasznált 
arra, hogy győzelmet csikarjon ki a nemzeti függetlenség szellemi terü
letén is.

A forradalom szellemi magja rohamosan nőtt. Egyre jobban kibon
takozott a nemzeti színjátszás, a szabadságharcra való készülődés egyik 
alakja. Az ország területén vándorló és a budai színpadon játszó teátris- 
ták híven vallották, hogy „a színház oly intézet, melylyel a legszentebb 
hazafiui célokat érhetni el“. (Bajza.)

Ez volt az a dicsőséges korszak: amikor a nemzet legjobb fiai az ek- 
hósszekereken megbúvó Tháliának áldoztak, amikor Petőfi és Arany föl
csapott színésznek. Kossuth színdarabot fordított, Kisfaludy Károly letette 
az ecsetet, hogy a magyar dráma ügyének szentelje életét, Szathmáry 
József — később írói nevén Szigligeti Ede — felhagyott mérnöki tanul
mányaival, hogy a budai színpadon keresse és lelje meg igazi hivatását.

Az elmagyartalanító színdarabok ellen vette fel később, 1837-ben a 
harcot a Pesten felállított Nemzeti Színház is. Már első darabjával kinyil
vánította, hogy, mindenben támogatni kívánja a polgáriasodul vágyó Ma
gyarország monarchiaellenes harcát. (Nem véletlen, hogy felállítását az a 
Fáy András sugallta, aki egyben az első magyar bank elnöke is volt.)

Ennek a színháznak egyik élharcosa —> később rendezője, titkára és 
dramaturgja — volt Szigligeti Ede.

A szabadságharc előtti darabjaiban a nemzeti érzés, az osztrák el
nyomók elleni hang élesebben csattant fel, mint a forradalom leverése 
után. Ekkor csöndesebb, ingadozóbb, megalkuvóbb lett. Tévedés lenne 
azonban azt hinni, hogy élete első korszakában írt művei forradalmi 
írások. Nem, Szigligeti sohasem volt forradalmár. Kritizált, néha élesen 
kritizált, de mindent egy kissé szétfolyó morális szándékkal. Csípett, de 
nem szúrt. Gyakran megpróbált ugyan olyan kérdéseket felvetni, amelyek 
mélyen a nemzeti élet húsába vágtak. De ilyenkor is alkalmazkodott 
kora követelményeihez. Olyan befejezést kanyarintott, amellyel elkente 
az éles kontúrokat.

így járt el a „Liliomfi“-ban, egyik legsikerültebb darabjában is. Itt 
kénytelen volt még saját életét is kifoltözni, mert hiszen kétségtelen,
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hogy Liliomfi nem más, mint maga a szerző, aki ugyanolyan körülmé
nyek között került el az apai háztól, mint darabja főhőse és épúgy nem 
tért vissza az ősi birtokra, mint az új „Liliomfi“ címszereplője.

De az eredeti — a mostani előadásban kijavított —- hiba mellett, a 
„Liliomifi“ félreérthetetlenül a haladás mellett 'foglal állást. Progresszív 
jellege nemcsak abban nyilvánul meg, hogy lándzsát tör az akkoriban 
oly sokak által lenézett színi pálya mellett, hogy népi alakokat szerepel
tet (például Gyuri, a pincér), hogy kifigurázza az öreg zsarnok szülőket, 
akik gyermekeik boldogságát aranyos mérlegen méricskélik. A „Liliomfi“ 
ennél sokkal merészebb kérdést is felvet, a kor lehetőségeihez és a mű
faj adottságaihoz képest, a két Schwartz alakjában. És ha ez a két figura 
ma már leginkább csak helyzetkomikuma által nevettet, 1849-ben a for
radalom bukásának hajnalán, agitált is. Két pöffeszkedő sváb nyíltszíni 
kidobása akkoriban bátor kiállást, vakmerő hazafias tüntetést jelentett.

Szigligeti darabjának felújítása azonban nemcsak haladó hagyomá
nyaink felkarolása terén jelent döntő fontosságú lépést. Döntő ez a lépés 
olyan szempontból is, hogy az előadás maga is hagyományt teremt: az 
újtípusú „Liliomfi“ játékstílusát.

Az új „Liliomfi“ mai formájában, ellentétben a múlttal, nem köny- 
nyelmű, majd később megtérő léha fiú, hanem tehetséges, pályáját szerelő 
színész, Petőfi szavaival „apostol az erkölcs mezején“ ; nem frakkos, 
sétabotos, elegáns szeladon, hanem a hon magyar színjátszásáért küzdő 
bajnok: színészetünk büszke, de kissé könnyelmű őse. Mariska — Liliomfi 
szerelme — nem üvegházban nevelt, jellegtelen nebántsvirág, hanem pá
lyáját meglelő színésznő.

De ezeken a lényegbeli változtatásokon túl, a most bemutatott „Li
liomfi“ hagyományt teremtő erejű a többi figura felfektetésében is. Azok 
a jellegzetes vonások, amelyek már a darab születése pillanatában ott 
lappangtak Szigligeti művében, most kivirultak, kibontakoztak. Kányái, 
a felfelé nyaló, lefelé rúgó, 'törtető falusi kocsmáros, Szilvái, a külföl- 
aieskedő (latinoskodó) sznob professzor, , Kamilla, az irigy, gonosz vén
lány alakja végre a darab szellemének megfelelően domborulhatott ki.

Ez az újjáérttékelés elmélyíti a darabot, de semmit sem von le víg
játéki erejéből. A közönség nevet, jól szórakozik, és ugyanakkor meg
szereti nemzeti színjátszásunk névtelen úttörőit, megismeri a hazafiság 
egyik régebbi, nemes formáját.

A Szigligeti művén végzett dramaturgiai munka helyes irányban 
indult el. Nem tűzdelte tele a darabot anakronizmusokkal. Hozzáértő 
kézzel úgy építette a befejezést, hogy az indokolt, dramaturgiailag meg
alapozott lett, elmélyítette a szereplők alakját, karakterrel ruházta fel a 
felületesen ábrázoltakat. E nagy érdemek mellett van néhánj’’ hiányossága 
is. Kidomborította Liliomfi igazi arcképét, de nem emelte ki szerelmesét, 
Mariskát, eredeti passzív szerepéből. (A szerelméért küzdő fiatal lány 
értelmében.) A szerelmi jeleneteket hol, egyébként helyesen alkalmazott, 
shakespearei betoldással, hol zenés finálék segítségével oldotta meg s 
ezáltal nem adott elég hangsúlyt a két hős küzdelmének.

De amint szép asszonyon alig észrevehető egy fényeszománcú fog, 
épúgy az új „Liliomfi’’-n sem feltűnő a Szigligeti jellemábrázolása foly
tán néha előforduló felületesség. A lazaság magából a műfaj sajátosságá
ból nő ki, a bohózat, vagy zenés vígjáték szabályaiból. Itt nem a mély 
lélekelemzés és jellemrajz a döntő, hanem a fordulatok bonyolítása, a 
komikum helyzeti ereje. A néző leggyakrabban nem azon nevet, amit a
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szereplők mondanak, hanem azon, amit előkészítenek. Nem azon, hogy 
milyen helyzetek vannak a  színpadon, hanem azon, hogy ezek a helyze
tek hogyan gabalyodnak össze, hogyan oldódnak ki.

Meg kell azonban jegyezni, hogy az effajta konstrukció bizonyos
nehézségeket is gördített Szigligeti útjába. Ahhoz, hogy a cselekményt 
bonyolítani lehessen, bővérű, sok eseményes történésre van szükség. 
Szigligetinek két oldalról kellett elindítani darabját, hogy összekuszál
hassa a szálakat. (Liliomfi — Szellemfi — Szilvay — Mariska és Kányay 
— Gyuri —* Erzsi — Schwartz oldaláról.)

Ez a kétpólusos indítás azonban azt a veszélyt rejti magában, hogy 
két expozíciót talál, végeredmény két első felvonást. És miután a két szál 
elég sokára kuszálódik össze — akkor, amikor Liliomfi belép Kányay 
uram fogadójába —, a második felvonás első része nem nő hozzá elég 
gyorsan az előző történéshez. Talán ezen a nem lényeges hibán segíteni is 
lehetett volna, a kissé hosszúra nyúló kocsmai jelenet megrövidítésével 
(vagy teljes húzásával).

Ezek a zavarok azonban eltörpülnek a „Liliomfi“ előadásának érde
mei mellett. Ennek az előadásnak ugyanis a már említett becsén kívül az 
is meghatározza súlyát, hogy ország-világ előtt kikiáltja: van klasszikus 
hagyományunk, van színházi múltúnk, van mit megvédenünk.

És hogy ez mennyire így van, hogy mennyire nemcsak egy „véletle
nül“ sikerült darabról van szó, bizonyítja egy másik klasszikusunk, Csiky 
Gergely egyik művének, az „Ingyenélők“-nek bemutatása.

Ez a két darab mindenben különbözik egymástól. Nemcsak azért, 
mert a ,.Liliomfi“ zenés vígjáték és az „Ingyenélők4 társadalmi dráma. 
(Hiszen Csikynek is vannak vígjátékai, de ezek mégis egész más hangú 
latúak.) Szigligeti és Csiky két most bemutatott darabja azért üt el any- 
nyira egymástól, mert az egyik 1849-ben, a másik 1879—1880-ban íródott.

Ez a két évszám nemcsak harminc és egynéhány év távlatát tükrözi, 
hanem két korszak mélységesen különböző szellemét is. Igaz, az iroda
lomtörténetek tanítása szerint Csiky volt az, aki „az elaggott Szigligeti 
helyébe lépett“. És ebben van is némi igazság. Szigligeti javítgatta a fiatal 
Csiky első darabját, látta el tanácsokkal ifjú kollégáját, egyengette útját. 
És mégis milyen szinte felmérhetetlen távolság] Szigligeti még csak a 
naiv realizmusig merészkedett, addig az ösztönös valóságábrázolásig, 
amelyhez minden vérbeli színpadi szerző eljut. Csiky már másfajta tár
sadalomban él, másfajta írói igényekkel.

Mert időközben rohamléptekkel megindult Magyarország kapitalizá- 
lódása, polgárság nőtt fel, olvadt össze a hűbériséggel. Csikynek már 
másmilyen akadályokkal kellett megküzdenie, hogy íróvá lehessen. írói 
munkája másfajta feladatokat tárt elébe. Nemcsak leírnia kellett, de bí
rálnia is. És mert kritizált, új ellenségeket szerzett magának, olyanokat, 
amelyekkel Szigligetinek még nem kellett hadakoznia. Az arisztokrácián 
és a polgárságon kívül az egyházat. Ez már az első darabja bemutatása
kor tiltakozó szavát emelte ellene és az „Ingyenélők“ — eredeti, helytelen 
címén „Proletárok“ — bemutatója után, Ronnaz Sándor püspök révén 
felszólította: vagy az irodalmat, vagy az egyházat szolgálja.

Csiky azonban hitt hivatásában és nem akart megalkudni. 1881. feb
ruár 15-én levelet adott tehát postára. Ezt írta: „Hivatalosan tudósítom 
püspökömet, hogy az egyházi rendből kiléptem. Részemről egyelőre nem 
volt más indokom, mint hogy kizárólag a drámairodalomnak élhessek, 
melyben eddig egyházi állásom korlátolt.“
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Ez a lépése bizonyítja, hogy bátor jellem volt, hogy írói szabadságát 
nem volt hajlandó olcsón feláldozni. De ha nem is ilyképpen, mégis áldo
zatul kellett esnie a kapitalizmus Molochjának. Írnia kellett, sokat írnia, 
hogy megélhessen (tizenöt év alatt több mint harminc darabot) és eladnia
a kész műveket. Ez pedig csak megalkuvással ment.

Csiky hiába mondatta el az „Ingyenélők“ egyik hősével, hogy „ . . .  ke
resnem kell azt a földet, hol az ember ki becsületes munkája után akar 
élni munkát kap; hol nem a pártfogás, nem a tányérnyalás, nem ön
magának a megtagadása, hanem a szorgalom szerzi meg a  kenyeret. Itt 
a  fővárosban ezt nem találtam“; hiába adott ugyanennek az alaknak szá
jába olyan szavakat: „Itt a nagy városban más nem boldogulhat mint a 
szemfényvesztés, vagy a más kenyerén élődő tehetetlenség“ ; hiába. Csiky- 
nek, miután leleplezte — és hány oldalról leplezte le! — az áLszent szem
forgatók e silány csőcselékét, újra elébe kellett járulnia, hogy kijelentse: 
de végűi is minden jóra fordul. Szatírát kellett írnia happy-enddel, gyil
kolni és végül megölelnie áldozatát.

És még így is mennyi támadásban volt része! Akármilyen sikereket 
is ért el, az „Ingyenélők“-kel a kellemetlenségek valóságos árja zúdult rá. 
Főhősének a polgári társadalmat leleplező kitörését így kommentálta 
egyik tanulmányírója: „Az ilyen vádat. . .  nem hisszük el, mert az álla
potok korántsem olyan rosszak, mint a hogy fel vannak tüntetve. A költő 
nagyon is rikító színekkel festi a társadalmat.“ (Gedeon Alajos: Csiky 
mint drámaíró.) Péterfy Jenő pedig kijelentette: „darabjaiban az esztéti
kai hatások vegyeskereskedésével találkozunk: az árak nem drágák és a 
kedves publikum olcsón juthat ahhoz, amit szeme — nem mindig mű
vészi ízlésű szeme —i s szája — nem mindig kényes szája — kíván.“ És 
még hosszasan lehetne sorolni a rágalom és rosszindulat megnyilvánu
lásait.

Mert a polgári esztétikusok a kényszerű befejezés boldog álarca mö
gött is megérezték, mennyi veszélyt rejteget számukra ez a kiugrott pap, 
c‘z a — hogy kötöttségeitől szabaduljon — később még vallását is elhagyó 
irodalmi ügyész.

Pedig az „Ingyenélők“ csak első láncszeme volt Csiky drámai vád
beszédeinek. Ift még maga sem tudta, mi az, amit írásába felvegyen, amit 
színdarabjából kirekesszen. Mohón, mindent egyszerre akart fölhab
zsolni. Mindent megírni, mindent pellengérre állítani. Vádolni kora társa
dalmát: korlátoltsággal, álszenteskcdéssel, léhasággal, gonoszsággal, min
denre elszántsággal.

Hogyan lehetett mindezt egy darabba belesűríteni? Csiky megtalálta 
a módját. A pénzről beszélt. Arról a pénzről, amely az egész tőkés társa
dalom mozgatója. Amely elveszejti az embereket, amely által rabszol
gáivá lesznek annak a hatalomnak, amelyet foglyul akarnak ejteni. Ki
fordulnak „művelt“ mivoltukból, állatokká, ravasz, célratörő állatokká 
aljasodnak.

Keserű, de nem reménytelen darab Csiky műve. A szerző is hiszi, 
„lehetetlen, hogy legalább egy egészséges folt ne legyen a földön, hova 
ez a rothadás még el nem hatolt“. De ez a hiedelme kora történelmi 
helyzete folytán nem valóságos. Innen Csiky utópisztikus színezetű, áb
rándos álmodozása.

Ebből a világnézeti megalapozatlanságból következik a darabnak az 
a gyöngéje, amely egyébként Csiky minden művében fellelhető. Sokolda
lúan, gyilkos tollal rajzolja meg antipatikus alakjait, a társadalom ocsú-



ját, de papirosízűen ábrázolja pozitív hőseit, azokat, akik mellett nyil
vánvalóan állásítfoglal. Darvas Károly beszél, Zátonyi és társai cseleksze
nek. Irén kínlódik, hagyja magát sodortatni, Kamilla tervei, ágál, fon- 
dorkodik. Mindez kissé a sorstragédiákra emlékeztet, azzal a különbség
gel, hogy Csiky szemmel láthatólag két táborba osztja szereplőit.

Ezek az itt felemlített szerkezeti adottságok különösen bonyolult kér
dés elé állították a dramaturgiai munkát. Hatalmas anyagból kellett vá
logatnia (Csiky darabja eredeti formájában közel öt órát tart), vigyázva, 
nehogy a mosdóvízzel együtt a gyereket is kiöntse. Békés Istvánnak sike
rült ezt a veszélyt kikerülnie. Csak olyat hagyott ki, ami elnehezítette a 
darabot, de nem vitte előre a kifejtést, nem járult hozzá a jellemábrázo
lás terebélyesítéséhez. Hozzáértő kézzel, olyan jelenet keretében oldotta 
meg a Kamilla és Irén közötti kapcsolatot, amely méltó Csikyhez. Stílu
sosan -— az ingyenélők között kitörő viszálykodás segítségével — zárta 
le az opust.

Mindez annál is dícséretreméltóbb, mert békés, épúgy, mint Mé
szöly, a Liliomfi dramaturgja, úttörő munkát végzett.

Tudjuk, az ilyen nekiindulások mindig veszélyesek. A két átdolgozó 
azonban szerencsésen kikerülte a zátonyokat. Kellő szerénységgel nyúlt a 
darabhoz, pillanatig sem akarta magát, két klasszikus álneve mögött, 
társszerzővé feltornászni. Csak ott nyújtott segédkezet az íróknak, ahol 
azok koruk és osztályuk keskeny útjain botladoztak. És ezt is féltő gond
dal, úgy, hogy a szerzők eredeti elgondolásait szolgálja. És hogy ez 
mennyire így van, bizonyítja két adalék.

Fentebb már szó esett arról, hogy Szigligeti „Liliomfi“-ja a szerző éle
tének egyik korszakát örökíti meg. A darab végének félr©csúszását azon
ban nemcsal* Szigligeti pályafutása cáfolja, hanem a szerző néhány más 
írása is. Szigligeti „A dráma és vállfajai“ című elméleti munkájában 
ugyanis így beszél: „A realisztikus bohózatnak mindig. . arra kell töre- 
kedlnie, hogy nagyítótiükörben a valódi életet tükrözze vissza“. Ez az 
elmélet. De Szigligeti ezt nemcsak jelszóként hirdette. Hogy ez mennyire 
így van, bizonyítja az a másik vígjátéka, amelyet 1845-ben írt „Vándor- 
színészek“ címen. Itt Bájfalvi, aki akárcsak Liliomfi, professzor gyámjától 
szökött meg, mert „ellenállhatatlan vonzalom“ köti a színpadhoz, a leg
durvább fenyegetésektől sem retten meg. így válaszol: „Nem . .. hagyan- 
dom el a pályát soha, melyet választék. Igen, bátyám, büszke vagyok a 
színész címre! . . . Mert fel tudom fogni a nagy és szent célt ,mellynek esz
közéül szolgálok, mert tudom, hogy nálunk a színművészet a nemzetiség 
előtt visz szövétneket.“ Igazi hős. A darab végén sem tántorodik meg, ki
tart pályája és fiatal színésznő felesége mellett. (Ezt is grófhoz, vagy föl
desúrhoz akarták kényszeríteni, akárcsak a „Liliomfi“ Mariskáját.)

Mindez kétséget kizáróan dokumentálja a dramaturgiai munka helyes
ségét, hiszen Szigligeti maga igazolja az új ,,Liliomfi“-t. És mi a helyzet 
Csiky nél? Had idézzem erre vonatkozóan dr. Jankovics Jenő átfogó mun
káját. „Nem érezhető-e ki — írja Csikyről Janovics — a legvidámabb 
jelenetből is valami megnevezhetetlen keserűség, valami csüggedt elégii- 
letlenség? Nagy kár, hogy ezen a hangulatán erőszakot tett a kifejlődésnél. 
Mindig fázott a tragikai megoldásoktól, ki is tért itt (az ,, In gy en élő k “-nél) 
előle. Vadbay Károly, akinek legelőször szokta megmutatni új darabjait, 
sőt a kidolgozandó tárgyról is sokszor tanácskozott vele, gyakran han
goztatta az enyhe megoldás helyett a tragikai katasztrófa szükségét. De 
Csiky, aki más tekintetben mindig készségesen követte jó barátjának
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tanácsait, e részben nem ismert megalkuvást: „De gondold meg — 
mondta —, hogy a mi közönségünk nem szeret sími. Mintha fájna neki 
a színpadi halál és én a nézőnek nem szeretek fájdalmat okozni, ha kike
rülhetem.“ Pedig — folytatja Janovics — érezzük az eröszakoltságot, a 
kedvetlenséget, miiközben azt a minden ellentétet kiegyenlítő, mindent 
kibékítő megoldást alkalmazza. Nem mer teljesen korának ízlésével, szo
kásaival szakítani, kívánságaival szembeszállni, inkább meghamisítja az 
egyéniséget s disszonáns, vidám akkorddal fejezi be ezt a komor, túl
nyomóan szomorú motívummal teli művet.“

A dramaturgiai munka nem tett tehát egyebet, mint megszabadította 
láncaitól a két szerzőt. Nem élt vissza szerepével, nem akart „okosabb“, 
„modernebb“ lenni. Klasszikusaink stílusában beszélt, koruk hangulatához 
alkalmazkodott. Megülte a lovat és nem esett túl egyik oldalán sem.

Hiba lenne azonban, ha ugyanakkor, amikor hangsúlyozzuk mindkét 
dramaturgiai munka jelentőségét, elhallgatni néhány hiányosságát. Az 
„Ingyenélők“, akárcsak a „Liliomfi“, nem erősítette meg a darab minden 
pozitív hősét. Darvas, miután Csiky csak azt tudta, mit gyűlöl hőse, de 
nem azt, hogy mit akar, kissé papirosízű. Ezen hiba lett volna úgy vál
toztatni, hogy Darvasból öntudatos 1950-ben élő és gondolkodó hős váljék. 
De a darab keretei között így is fel lehetett volna erősíteni alakját. Ugyan
csak ilyenfajta hibája az átdolgozásnak, hogy nem formálta át maradék
talanul Szederváry Kamilla szerepét. Ebben a gyűlöletes figurában még 
mindég maradt egy-két olyan elem, amely a darab első megfogalmazá
sának békítő végjeleneteit árulja el.

De ezek a hiányosságok az első próbálkozás elkerülhetetlen jelei. 
Hajhászásuk értelmetlen bolhászkodás. Mert lehet ugyan, hogy Pallas 
Athéné teljes fegyverzetben, vértben és pajzsban ugrott ki Zeus fejéből, 
de valószínűleg ez sem ment olyan símán, mint ahogy azt a mithológia 
állítja. Dramaturgiai munkánk klasszikus színpadi múltúnk feltárása 
közben bizonyára inkább ki fogja csinosítani fegyverzetét.

De csak ennyit. A „Liliomfi“ és az „Ingyenélők“ előadása ugyanis 
azt bizonyítja, hogy a vértet szilárdan hordja testén, pajzsát magabizto
san tartja kezében. Elég erős ahhoz, hogy biztos kézzel indítsa diadalmas 
útra klasszikus színházi hagyományaink újjáértékelését, nemzeti kultú
ránk e nemrég még elhanyagolt területének feltárását.

Gern György
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BELIN SZK IJ ESZTÉTIKA I TANULMÁNYAI

Az 1825-ös dekabrista felkelés leverése után az orosz nemesség 
felvilágosodott rétege elvesztette vezetőszerepét abban a mozgalomban, 
mely az orosz eárizmus és jobbágyrendszer ellen folyt. Ezt a vezető 
szerepet mindinkább egy új, értelmiségi réteg vette át, mely a fiatal 
polgárság, elszegényedett nemesség és a jobbágyból értelmiségivé vált 
elemek legjobbjaiból állt. A kapitalizmus fejlődésének lassú, de mégis 
fokozottabb megindulása, a patriarchalis feudális viszonyok szétszaka
dása, az önkényuralom növekedése egyre világosabbá tette, hogy a 
cárizmus és jobbágyrendszer megdöntése csakis forradalmi útoin lehet
séges.

A demokráciáért vívott harc Oroszországban azonban már egy olyan 
korszakban zajlott le, mikor a társadalmi fejlődés magasabb fokán 
álló nyugati országokban már világossá váltak a kapitalizmus belső 
ellentmondásai. Az orosz forradalmi demokraták, elsősorban Belinszkij, 
Herzen, Csernüsevszkij és Dobroljubov, bár elsősorban az orosz valóság 
problémáit dolgozták fel, de ugyanakkor figyelemmel kísérve a kapita
lizmus nyugateurópai fejlődését is, felismerték ennek ellentmondásos 
természetét. így vált lehetővé a számukra, hogy, bár harcoltak a kapita
lista fejlődésért Oroszországban, de ugyanakkor a népi erőkre, az 
orosz parasztság forradalmi mozgalmaira támaszkodva, a kapitalista 
fejlődésen túl lévő, távolabbi perspektívák kérdését is felvessék és a tár
sadalmi problémák végső megoldását az utópista szocializmus eszméiben 
lássák. A Marx előtti filozófiai fejlődés és szocialista elmélet legmagasabb 
fokán állva, a dialektika, a materializmus és szocializmus problémáinak 
kidoldozásával előkészítőivé és elődjeivé váltak az orosz tudományos 
szocializmusnak, mely a marxizmus talaján állva később Lenin és Sztálin 
munkásságában érte el csúcspontját.

Ezeknek a forradalmi demokrata gondolkodóknak sorában az első 
Belinszkij volt. Belinszkij ideológiai és politikai harcát a 30-as években, 
mint felvilágosult demokrata kezdte meg és a népi mozgalmak 1840 
körüli fellendülésének hatására jutott el a forradalmi demokráciáig. 
Miközben az orosz valóság által felvetett problémák ideológiai, filozófiai 
kifejezését kereste, ismerkedett meg a német klasszikus idealizmus kép
viselőivel, akik iközül először Schellinghez, majd Fichtehez, végül pedig 
Hegelhez csatlakozott. Egyideig ortodox hegelianus álláspontjáról kép
telen volt a hegeli dialektika forradalmi jellegét a hegeli rendszer reak
ciós, idealista konstrukciójáról leválasztani. Rövidesen azonban, a hege- 
lianizmus felbomlásával és politikai fejlődésével párhuzamosan revízió 
alá veszi saját régebbi nézeteit s felismeri, hogy Hegel filozófiája nem 
felel már meg a forradalommal terhes új valóság követelményeinek, 
így közeledik lassan a materializmus felé a nélkül, azonban, hogy, mint 
Feuerbach, a dialektikus módszert is elvetné az idealista rendszerrel együtt. 
Ltja tapogatódzás a dialektikus materializmus irányában, melyet azon
ban, különösen elméleti fejtegetéseiben soha sem ér el. A dialektika 
és materializmus ugyanis nála nem kapcsolódik szervesen össze úgy, 
mint Marxnál és Engelsnél, hanem úgyszólván párhuzamosan, egymás 
mellett halad. Elméletének gyakorlati alkalmazásában azonban gyakran 
sokkal tovább jut ennél, pl. éppen konkrét esztétikai fejtegetéseiben
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néha csaknem eléri a dialektikus materializmus magaslatát, tgy pl.: a 
típus fogalmának, a művíészi vissza tükrözésnek, az írói aktivitásnak fej
tegetésénél csaknem úgy fogalmaz meg problémákat, mint később Marx 
és Engels tették.

A történelem területén azonban éppen úgy képtelen a dialektikus 
materializmust alkalmazni, mint Herzen. Itt idealista marad, de dialek
tikus idealista, sőt, a dialektikát a történelemben még következetesebben 
alkalmazza, mint a természet kérdéseiben (pl.: véletlen és szükségsze 
rűség, új és régi harca.)

Belinszkij, mint dialektikus és mint materialista gondolkozó a 
művészetet nem elszigetelten vizsgálja, hanem a társadalomhoz és az 
ideológia más teFületeihez való viszonylatában. Mint dialektikus gondol
kozó felismeri a szerves kapcsolatát a tudománnyal, s mint materialista 
felismeri, hogy ez a szerves kapcsolat abban rejlik, hogy mindkettő 
a valóság visszatükrözése. „A művészet és tudomány nem egy és ugyan
az“ — írja — „de nem látják, hogy különbségük egyáltalán nem tar
talmukban van, hanem az adott tartalom feldolgozásának módjában“. 
Ez az adott tartalom az orosz társadalom valósága. Ennek különleges 
feldogozási módját vizsgálja Belinszkij esztétikai tanulmányaiban.

Belinszkij irodalomkritikai munkássága rendkívül fontos láncszeméi 
képezi annak a harcnak, melyet az önkényuralom ellen a forradalmi 
demokráciáért folytatott. Egyrészt az irodalom magas művészi fokon 
való kibontakozásában az orosz nép tehetségének, fejlődőképességének 
a forradalmi mozgalmaik felcsendülésének következményét, kifejezését 
látta, Másrészt — ami az előbbitől elválaszthatatlan —, világosan látta 
az irodalomnak, mint ideológiai fegyvernek erős visszaható szerepét 
a társadalmi fejlődésre és az újonnan kialakuló realista irodalomban, 
mint a cárizmus és jobbágyrendszer művészi visszatükrözésében s ezzel 
leleplezésében a forradalmi demokrácia objektív szövetségesét ismerte fel. 
Abban, hogy Belinszkij az irodalom szerepét ilyen magasra tartotta 
nyoma sincs a Schiller-féle „esztétikai nevelés“ elképzelésének. Belinsz
kij tisztában volt azzal, hogy az orosz realizmus remekművei nem fognak 
lehatolni a jobbágyság széles tömegei közé, akiknek nagy része még írni- 
olvasni sem tud. Tisztában volt azzal is, hogy előbb szükséges egy for
radalmi átalakulás ahhoz, hogy a nép legszélesebb rétegei számára ezek 
a műalkotások egyáltalán hozzáférhetővé váljanak. Az irodalom nevelő 
és vezető erejének hatósugara nem terjedhetett túl azon a viszonylag 
szűk értelmiségi rétegen, melyhez maga Belinszkij is tartozott. Ebben 
a rétegben látta azonban Belinszkij a forradalmi mozgalom vezető erejét, 
s ennek a rétegnek tudatosításában, minél szélesebb köreinek a forra
dalmi demokrácia soraiba való bevonásában ismerte fel az orosz realiz
must egy lényeges, fontos tényezőként.

Ezt a funkciót csak a realista művészet töltheti be. Belinszkij eszté
tikai tanulmányaiban* a középponti helyet a realizmusért folytatott harc 
foglalja el. Belinszkij minden elemzésében kimutatja, hogy a társa
dalom visszatükrözésének követelése egyúttal a legmagasabb művészi kö
vetelmény is, amit az író elé kitűzhetnek.

A művészetnek, mint a társadalom visszatükröződésének elméletét 
Belinszkij a dialektikának igen magas fokán fejti ki és ebből a szem
pontból magasabb fokon ragadja meg a kérdést, mint nagy követői Cser- 
nüsevszkij és Dobroljubov, akik erősen a Feuerbach-féle mechanikus

* V. G. Belinszkij: Válogatott esztétikai tanulmányok. (Szikra, 1950.)
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materializmus befolyása alatt állva ennek a kérdésnek elméleti fejtege
tésénél, ellentétben kritikusi gyakorlatukkal, nem jutottak tovább a 
nagy francia materialista Diderot-nál. „Ahhoz, hogy valaki a természet
hez híven írjon“ — írja Belinszkij —, „ahhoz is kell értenie, hogy a 
valóság jelenségeit átitassa a maga fantáziájával, új életet adjon nekik. 
A jól és érdekesen előadott, regényesen érdekes peres ügy még nem 
regény, legfeljebb regény anyagául szolgálhat, vagyis alkalmat adhat a 
költőnek, hogy regényt írjon. De ehhez be kell hatolnia a dolgok lénye
gébe, fel kell fednie a szereplőik cselekedeteit irányító titkos lelki indíté
kokat s meg kell ragadnia az egész ügynek azt a pontját, mely közép
pontja valamennyi eseménynek és egységes, teljes, egész önálló értelmet 
ad nekik.“ *

A visszatiikrözésnek ebből a dialektikus megragadásából fejleszti ki 
a típus fogalmát. Olyan alakok megformálását követeli, akik egyedi 
jellegzetességük mellett magukban foglalják az általános jegyeit. Az egyes 
írók elemzésében Belinszkij gyakran használja azt a módszert, hogy meg
vizsgálja, mennyiben váltak az író alakjai tipikussá, mennyiben típusai 
az orosz társadalom valamely jellegzetes rétegének.

A realizmus követelésének általános kidolgozásán belül Belinszkij 
elemzéseinek súlypontja arra irányul, hogy kimutassa, az ábrázolásnak 
milyen új módszerei szükségesek ahhoz, hogy a dekabrista felkelés után 
kialakult új orosz társadalmi helyzetben Létrejött műalkotás valóban 
realista alkotás legyen. Az előbbi, 1812-es honvédő háború utáni korszak 
realista művészete csúcspontját Puskin költészetében érte el. Puskin 
költészete az akkori valóság legmagasabb fokú művészi kifejezése volt. 
Azonban az a kérdés vetődött fel, hogy az új valóság kifejezéséhez meg
felelők-e azok a módszerek, melyeik Puskin esetében olyan művek meg
alkotását tették lehetővé, mint pl.: az „Anyegin“?1

Belinszkij erre a kérdésre nemmel válaszol.
Az új társadalmi helyzet új tartalmak feldogozását teszi szükségessé 

az írónak. Ezek az új tartalmak, azonban sokkal bonyolultabbak és 
kiélezetebbek, mint Puskin korában voltak s éppen bonyolultságuk miatt 
kifejezhetetlenek megfelelően a Puskin-féle költői formában. A költészet 
helyét a regénynek és elbeszélésnek kell, mint uralkodó műfajnak elfog
lalnia. A regény és elbeszélés az új tartalmak megfelelő művészi for
mája. Ennek az új iránynak, melyet Belinszkij „naturalista irán y za t
nak nevez, első nagy képviselőjeként üdvözli Gogolyt, ennek a követe
lésnek szempontjából üdvözöl minden kísérletet, mely közel áll a „natu
ralista irányzatához, kíséri figyelemmel az irányzat fiatalabb generáció
jának, Goncsarov, Turgenyev, Dosztojevszkij fejlődését.

Ennek a „naturalista iskolának’’, melyet mi behatóbb és a lényeget 
pontosabban fedő fogalommal kritikai realizmusnak nevezünk, Belinszkij 
különösen két jellegzetességét emeli ki. Az egyik az, hogy ez az irány
zat minden előbbinél fokozottabban fordul a mindennapi élet ábrázo
lása felé. A mindennapi életnek azért kellett szükségszerűen az írói fel
dolgozás tárgyává válnia, mert az új valóság jellegzetes megragadása csak 
ezáltal válik lehetségessé. Az orosz életnek éppen a prózaiságát kell fel
tárni, éppen azt az oldalát, hogy hogyan teszi tönkre ez a prózaiság azo
kat az embereket, akik illúziókkal telve lépnek ebbe az életbe. Ezzel 
függ össze az új irányzat másik jellegzetessége is t. i. az, hogy erősebben 
lép előtérbe a negatív alakok ábrázolása, különösen azoké a típusoké, 
melyeket később Dobrolju'bov „oblomovok“-nak nevez. Mikor Belinszkij
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Goncsarov „Hétköznapi történetiének tárgyalásánál kimutatja ennek 
a típusnak valóságát, gyökereit az orosz társadalomban, ez a jellemzés 
éppen úgy, mint később Dobroljubovnál egyúttal vádirat az ellen a tár
sadalom ellen, mely ezeket a típusokat kitermelte. Az orosz realizmus 
legnagyobb érdeme Belinszkij szerint éppen abban áll, hogy nem 
szépíti meg ezeket az alakokat, hanem kiméletlenül leleplezi morális 
romlottságukat és belső ürességüket.

Az új realizmusért folytatott harc Belinszkijnél szorosan összekap
csolódik a művészet jellegének követelésével. Egész kritikai munkás
ságán keresztül vonul az a gondolat, hogy orosz író csak orosz valóság, 
csak az orosz nemzet problémáinak ábrázolásával kerülhet művészi szín
vonalon egy sorba Európa nemzeteinek legjobb íróival. A 'nyugateurópai 
írók, Shakespeare, Goethe, Balzac elemzésénél mindig kiemeli azt, hogy 
nemzeti jellegük tette lehetővé magas művészi értéküket. Shakespeare 
nem lehetne más, mint angol, Balzac francia, Goethe német író. Az orosz 
íróknak, hogy nagy művészek legyenek, elsősorban oroszoknak kell 
lenniök. Egy nemzet írója nemzetközi, világirodalmi nagysággá csak 
akkor válhat, ha saját nemzete történelmileg nagy befolyást gyakorol 
az egész világ történetére. Belinszkij harcolt azért és hitt is benne, hogy 
a forradalmi mozgalmak oroszországi fejlődése hazáját politikailag is 
Európa leghaladóbb, legforradalmibb nemzetei közé fogja emelni. Helye
sen látta meg azt, hogy a kapitalizmus hanyatlási szakaszába jutott 
nyugati országokkal szemben Oroszország demokratikus erői éppen most 
lendülnek fel s hogy ennek az irodalom területén is hatalmas fellendülés 
lesz a következménye. Ennek tudatában vált úgyszólván bábájává a nagy 
orosz realizmusnak, mely mint Belinszkij már ekkor látta, rövidesen, a 
francia és német 48-as forradalmak leverése után valóban vezetőszerepre 
tett szert Európa irodalmában.

A művészet nemzeti jellegének követelése Belinszkijnél mindig szorosan 
összeforrt a művészet népi jellegének követelésével. Az orosz nemzet 
legégetőbb problémáit, a jobbágyrendszer, a cárizmus tarthatatlanságát 
csak úgy lehetett reálisan ábrázolni, ha a művészi ábrázolásban helyet 
kapnak azok a néprótegek, melyek eddig nem voltak a művészet témái: 
a jobbágyok, polgárok, kisemberek, Az orosz nemzeti jelleg kihangsú
lyozása tehát Belinszkij értelmében az orosz nép ábrázolásának bevonu
lását jelenti az irodalomba. A nép olyan döntő szerepet kezd játszani 
immár politikailag is az orosz társadalom életében, hogy ábrázolása 
nélkül a műalkotás egysíkúvá, egyoldalúvá válik, elveszti totalitását, 
igazságát, művészi értékét. Az irodalom anyagának ezért az új realizmus
ban sokszorosan ki kell bővülnie. Fel kell tárnia a társadalom minden 
rétegét, ezeknek öszefüggését egymással, kölcsönös viszonyukat, minden 
egyoldalú problémáikat- A nagy realizmus egyik fő jellegzetessége éppen 
ebben a sokoldalúságban, ebben a totalitásban áll. Csak ilyen ábrázolás 
tudja feltárni Oroszország legnemzetibb problémáit, legnemzetibb köve
teléseit.

Ez a totális nemzeti és népi ábrázolás természetes szövetségese a 
forradalmi demokratának, akinek célja azoknak a viszonyoknak meg
változtatása, melyet a realista író leleplezett. Éppen ennek az objektív 
szövetségességnek a talajáról folytatja Belinszkij harcát azok ellen az 
elméletek ellen, melyekkel írók a saját maguk által ábrázolt realista való
ságot megrágalmazzák. így szövetségesei Belinszkijnek Gogoly írásai 
magának Gogolynak elméletei ellen. Gogolyt, aki Oroszország társadalmi
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problémáinak „megoldását“ a miszticizmusban látta, így támadja meg: 
,,S ugyanakkor a nagy író, aki csodásán művészi és mélységesen igaz 
alkotásaival olyan hatalmasan hozzájárult Oroszország öntudatának fel- 
ébresztéséhez, mert módot adott neki arra, hogy magát mintegy tükör
ben lássa: könyvet jelentet meg, amely Krisztus nevében arra tanítja a 
földesurakat, hogy több pénzt préseljen ki a parasztokból és még töb
bet szidja őket, mint eddig. . .  Ez ne háborítson föl engem?“

A nemzeti és népi fogalmai Belinszkijnél mindig egyet jelentettek 
a haladás, a progresszió fogalmával. Ezért harcolt minden erejével a 
szlavjanofilek ellen, akik számára az orosz nemzet egyenlő volt a mull 
orosz nemzetével, a patriarchális feudalizmussal, a Nagy Péter előtti 
Oroszországgal. Belinözkijnek a nemzetiért és népiért folytatott harc a 
nemzet és nép szabadságáért, a jövőért folytatott harcot jelentette.

Ez nem jelenti azt, hogy Belinszkij lebecsülte volna Oroszország 
múltját, haladó hagyományait. Bár az orosz kritikai realizmus első 
műveit egy gyökeresen új irány képviselőinek tekinti, mégsem hagyja 
figyelmen kívül azt a szerves kapcsolatot, mely ezt az új művészetet 
az orosz irodalom hagyományaival összeköti. Kimutatja, hogy Lomo
noszov óta az orosz irodalom úgyszólván lépésről-lépésre haladt a való
ság egyre tökéletesebb ábrázolása felé és minden jelentős orosz író egy 
fontos láncszem abban a sorban, mely Lomonoszovtól Puskinon keresztül 
Gogolyig a „naturalista iskolá“-ig vezet. Foglalkozik ezekkel az írókkal 
is, elemzi műveiket, megmutatja, hogy mi az, ami előremutat bennük, 
azonban — éppen azért, mert ehhez a kérdéshez nem a történelmi 
materializmus módszerével nyúl hozzá — nem képes annak az okát 
helyesen megragadni, hogy mért volt szükségszerűen ilyen ez a fejlődés. 
Ezért van szüksége ezen a téren idealista konstrukciókra, mint amilyen 
a „korszellem“, ezért tudja az új és régi harcát csak az eszmék területén 
megmutatni.

Tehát a „miért“ kérdésre Belinszkij nem tudja megadni a választ. . . 
De éppen azzal, hogy a műalkotástól a társadalom visszatükrözésél 
követeli elemzéseiben mégis — legnagyobbrészt — helyesen és mélyen 
oldja meg a kérdéseket. Ezért munkásságának számunkra nemcsak 
történeti jelentősége van, nemcsak azért érdekes, mert az orosz filo
zófiai fejlődés egy fontos és korában legmagasabb színvonalú képviselője, 
hanem azért is, mert elemzéseiben sok olyan problémát fejt ki, sok olyan 
összefüggést világít meg, melyet a marxista kutatásban, mint objektíve 
igazat használhatunk fel. Mindkét szempontból nélkülözhetetlen Belinsz
kij esztétikai munkáinak elmélyült tanulmányozása. Közelebb visz ben
nünket a mai harcok, mai feladatok, a szocialista realizmus feladatainak 
megértéséhez is, bár ma ezek a kérdések (pl.: pozitív hős kérdése szem
ben Belinszkij korának negatív hősével) sok tekintetben egészen máskép
pen vetődnek fel.

Heller Ágnes
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BOTEV VÁLOGATOTT ÍRÁSAI

A Horthy-korszak hivatalos Magyarországa tudni sem akart a bolgár 
irodalomról. A fasiszta Magyar Irodalmi Társaság szláv „szakértője“, 
Bajza József, azt írta: „Irodalmuk világirodalmi szempontból nem jelen
tékeny . . A másik szakemberük. Bonkáló Sándor, „propagandistának“ 
nevezi Botevet, jóllehet elismeri róla, hogy „szép és hangulatos verseket 
tudott írni“. A polgári irodalmi ellenzék is értetlenül, érzéketlenül fordult 
el a bolgár és a többi köröttünk élő nép irodalmától: a nyugati burzsoá 
irodalmak bűvöletében éltek, a nagy orosz realista mestereket is csak 
azért ismerték el, mert Párizs és Berlin divatja ezt diktálta. Benedek Mar
cell „A modern világirodalom“ című munkájában meg sem említi Botevet, 
Babits Mihály „Az európai irodalom történetéiben le sem írja Botev 
nevét, Szerb Antal világirodalomtörténete pedig olyan szűkszavúan szól a 
bolgár irodalomról, hogy az a gyanúnk: ő már tudta, miért kell hallgatni 
róluk. (Szerb megemlíti, hogy a bolgár írók „módszereiket az orosz bal
oldaltól, Belinszkijtől, Piszárevtől stb. tanulták’’.) Az úri Magyarország
nak elég gondot okoztak a magyar szabadságharcos, forradalmár költők, 
nem szaporította gondjait Botevvel és társaival. A burzsoá írók pedig fel
húzták az elefántcsonttorony hídját s bezárkóztak semleges magányukba 
a helytállók, a harcosok, a pártos írók példája elől.

Felszabadulásunk nemcsak gazdasági, társadalmi, politikai bilin
cseinktől szabadított meg minket, de kiszabadított abból a kulturális 
szűkösségből is az egyirányú tájékozottságnak abból a börtönéből is. mely 
eltakarta előlünk a világirodalomnak olyan csúcsait, mint amilyen Hriszto 
Botev volt. Válogatott írásainak kötete, mely összes versét és néhány 
politikai cikkét és levelét tartalmazza (fordította és összeállította Képes 
Géza, Budapest, 1950. Révai), példamutató költővel ismerteti meg a ma
gyar olvasót.

Botev a Petőfik, az Adyk, a József Attilák sorába tartozik. Költészete 
politikai ihletésű: pártos és célzatos költészet. Költészete teljes összhang
ban van életével, mély erkölcsű költészet: Botev meghalt azokért az esz
mékért, amikért harcolt költészetében. Költészete tartalomnak és formá
nak bensőséges egységét tükrözi: a népért és a népnek írt, költészete tehát 
a nép nyelvén, a népi kifejezési formák gazdagságával, szépségével, nagy
vonalú egyszerűségével szól. Ahogy Petőfi a francia forradalmak történe
tét lapozgatta hazai tanulságért, ahogy Ady fölfigyelt az 1905-ös orosz 
forradalomra, ahogy József Attila költészetét kiemeli kortársai lírájából 
az. hogy arccal a Szovjetunió felé fordulva írta verseit, úgy járt Botev is 
kora élenjáró forradalma nyomában: Marx és Engels szemével nézte a 
párizsi komműn példáját s megértette, hagy ezentúl nemzeti forradalmak, 
függetlenségi harcok csak akkor arathatnak diadalt, ha egyben az osztály
harcot is megvívják.

A bolgár kommuna hitvallása, melyet Botev Galacban, 1871. április 
20-án vetett papírra, kommunista hitvallás: „Hiszek a földgolyón élő em
beri nemnek a jó megalkotására irányuló egyesült, általános erejében. És 
a társadalom megbonthatatlan kommunista rendjében, mikor a testvéri 
munka, a szabadság és egyenlőség megszabadítja az összes népeket szá
zados kínjaiktól és mindennemű gyötrelmeiktől. És az ész világos, életet 
fakasztó szellemében, amely megerősíti valamennyi nép szívét és lelkét,
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hogy a kommunizmust forradalommal győzelemre vigye és megvalósítsa.
És az egész emberiség egységes és oszthatatlan hazájában és az összes 
javak közös birtoklásában. Vallom az egyedüli szent kommunizmust, a 
társadalmi betegségek megszüntetőjét. Várom a népek felébredését és az 
egész világ eljövendő kommunista rendjét.“ A proletárforradalom győzel
mébe vetett hit, az internacionalizmusnak ez a meggyőződése ilyen tűzzel 
majd Lenin lángszavában szólal meg ismét. Az a racionalizmus, mely ki
cseng ebből a hitvallásból, nagyon is helyén van: Botev ezt a sötétséget 
terjesztő, értelemellenes klerikalizmus ellenébe szegezi.

Botev nem elméleti forradalmár: meggyőződésének minden következ
tetését levonja a gyakorlati megvalósításig. A filantrópok emberbaráti 
hazugságai ellenébe ezt szegezi: „Keljetek fel a mai társadalmi rend ellen! 
Zúzzátok szét az elnyomók uralmát és majd meglátjátok: kínjaitok min
den oka megszűnik!“ Az öncélú tudomány téveszméjét leleplezi: ,,A tudo
mány és az ipar minden egyes felfedezése és tökéletesítési eljárása, ha 
nem lehet hasznosítani a gyakorlatban és ha nem származik belőle haszna 
a szegénynek éppen úgy, mint a gazdagnak, káros a haladásra és a sza
badságra . . . “ Nem bízik a papságban, látja a „vastag zsírpárnák és a sely
mes köntösök viselői“ mögött a kozmopolita egységet: „a mi papságunk 
éppen olyan, mint amilyen a világ valamennyi papsága“. A Fanár és a 
Vatikán népellenes politikájáról kemény, leleplező szavakat mond, tudja, 
hogy olyan diót ropogtat, amelyiknek nincs bele. A sovinizmus vakságá
nak nyoma sincs ebben a tiszta főben, a török uralom ellen harcolva, nem 
hirdet gyűlöletet a török nép ellen: „A jelenlegi társadalmi rend, mely a 
szultánokat és kapitalistákat ülteti a nyakunkba és ezeknek uralmát tűzzel- 
vassal erősíteni igyekszik, a török/és a bolgár nép kínszenvedésének közös 
forrása.“ Forradalmár volt a fegyveres felkelés kirobbantásáig, a szemé
lyes példaadásig, ami harcot, nélkülözést s végül hősi halált jelentett.

Verseiből ez a tűz lángol. Nem írt sok verset: huszonhét esztendőt élt 
és ez alatt a kurta emberöltő alatt az is gond volt, hová hajtsa le fejét. 
Népi ihletésű versei Petőfit és Aranyt idézik: arról ábrándoztatják a ma
gyar olvasót, mi lett volna, ha Petőfi megéri a proletárforradalmak korát, 
mi lett volna, ha Arany nem menekül a múltba s a balladák félhomályába. 
Amikor a mi irodalmunk cserbenhagyta Petőfi útját, amikor költőink 
idillt hazudtak, elefántcsonttoronyba költöztek, kiábrándultak, elidegened
tek a valóságtól, amikor a népiességből nálunk epigonság lett s Arany maga 
barokk pompává nehezítette költészetét, Botev tovább lépett a népiesség
től: forradalmár népi íróvá lett. Képes Géza ezt a hangot találja el, — be
ható tanulmányok, stílus-elemzés, elmélyült irodalomtörténeti és nép- 
nyelvi kutatások után, a kommunista költő egyívású tehetségével. Fordí
tása meg tudja jeleníteni a múltat, érzékeltetni tudja a bolgár líra sajá
tos, népi ízeit és kifejezi, hogy ez a költő épolyan élő és mai költő, mint 
a mi Petőfink.

A kötetet Dimitrov szavai nyitják meg. Rövid jellemzése Botevről azt 
érteti meg velünk: hogyan épül bele Botev életműve a bolgári népi demo
krácia szocializmust építő munkájába.

Bóka László
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KRITIKA

J ó z s e f  J o l á n :

A VAROS PEREMÉN 

(Athenaeum-kiadás.)

A város pereméről, a sivár, külvárosi 
bérkaszárnyák síró-rívó gyerekekkel és 
mindennapos kenyérgondokkal küzködő, 
ám mégis harcos világából indult az 
életbe a magyar munkásosztály leg
nagyobb költője: József Attila. Élet
regénye — az 1950. évi könyvnap s 
tegyük hozzá: valamennyi eddigi könyv
nap legjelentősebb ifjúsági műve — 
a proletariátus költőjének á lit becses 
emléket.

József Jolán nemcsak hiteltérdemlő, 
meggyőző erejű tanúja is a költő éle
tének, nemcsak szereplője a Gát-utca 
és Ferenc-tér világának, de kitűnő 
megfigyelője is, aki életrekelti a költő 
gyermekkorának ízét, hangulatát, kö
rülményeit. oly megjelenítő készség
gel, ami a regény egyes fejezeteiben, 
az igen jó realista Trók alkotásainak 
magaslatára emeli József Jolánt. A 
szemtanú élményanyagát módjával ke
zelő szerzőt nem szorítja háttérbe a 
«krónikás» felesleges részletekre kiter
jedő, aprólékos gondossága: hheltér- 
demlő minden szava, minden jelzője, 
mert egy percre sem távolodik el a 
kitűzött céltól, hogy életútján, fejlődé
sében kísérje végig József Attilát. 
«A város peremén» végigvezeti az ol
vasót a költő sokak előtt ismert gyer
mekkorán, a kapitalizmus fénykorának, 
a íerencjózsefi «boldog Magyarország
nak» fonákján, a Ferencváros dohsza
gú, zsúfolt odúinak, zálogbarakott. és 
elárverezett párnáinak világán, a havat 
takarító és kávémérésben hitelbe vá
sárló kiuzsorázottak világán, a dolgozni

akaró és mégis munkátlanul ténfergők 
világán, a kiszipolyozó háziurak és 
kapzsi munkaadók világán, amelyben a 
zsíros paraszthoz ingyen munkaerő
ként lelencbeadott József Attila csoma
gokat cipelve, vizet, forgót árulva tanul 
és egyre derekasabban tanul, s amely
ben csak a kizsákmányoltak szolidari
tása segíti a három gyermekével ma- 
gáramaradt proletárasszonyt, akinek 
«törékeny termetét a tőke megtörte». 
A még alig eszmélő gyermek József 
Attila életét a «mama» simogató sze- 
retete vonja be a jóság aranyfényével, 
azé az anyáé, aki a proletárasszonyok 
nap mint nap megújuló heroikus küz
delmét vívja a kegyetlen, burzsoá vi
lággal és emberfeletti konok elszánt
sággal, szinte foggal és körömmel 
küzd és vergődik, mígnem legyőzi a 
gyilkos betegség. Itt zárul le a költő 
gyerekkora, férfivá érik és az osztály
helyzetéből ösztönösen az elnyomás el
len lázadó József Attila tudatos, tanult 
marxista harcosa lesz az illegalitásba 
kényszerült kommunista pártnak. Az 
olvasó szemeláttára bontakozik ki a 
lelkes, de még tapogatódzó költőből az 
osztályát szolgáló, pártos költő, a 
«lélek mérnöke», aki a proletariátus 
győzelmébe vetett hittel írja verseit, 
hogy eljöjjön a kor, melyben «meg
bukik a kizsákmányolás, s börtönről, 
gyárról lehull a lakat», s akit párizsi 
tartózkodása alatt is féltő szeretettel 
kísér a magyar kommunista mozgalom 
bebörtönzött vezérének, Rákosi Má
tyásnak tekintélye. Verseit már szaval
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ják a Vörös segély túrákon, marxista 
szemináriumán már kommunista ifjú
munkások lesik ajkáról a szót, az 
ügyészség már büntetéseket ró ki az 
«állami és társadalmi rendet felforgató» 
költőre, amikor József Attila «még má
solás után lohol» és fűtetlen szobájá
ban nem álmodja, hanem előkészíteni 
segíti a forradalom ügyét. A munkás
ság nagy demonstratív megmozdulá
sán, a kapitalista államhatalom gyilkos 
erőszaka ellen szervezkedve, a gödi 
illegális túrákon kíséri végig a költőt 
a regény, élete azon szakaszának vé
géig, amelyen belül még a munkásosz
tály harcának szolgálatába állította 
életét, költészetét.

József Jolán igen helyes elgondolás 
alapján, a költő élete utolsó periódusá
nak, szomorú és tragikusvégü beteg
ségének fejezete előtt tesz pontot a 
regénye végére. A meghasonlott köl
tőt nem kíséri el a regény a szárszói 
öngyilkosságig, hanem a munkásosz
tállyal együtt menetelő lelkes, játékos, 
fiatal és bizakodó József Attila élet
útjának magaslatán zárja le a költőről 
szóló írását. Miért nem csonka, miért 
nem hiányos mégis a «Város peremén»? 
Azért, mert a szerző egy, a mában ját
szódó sikerült és az olvasó hiányérze
tét feloldó zárófejezetet illesztett a 
könyv végére, amelyben a költő gye
rekkorának és ifjúkorának sorstár
sai és tanúi boldog találkozón beszél
getnek József Attiláról. A több év
tizedes távoliét után hazatérő Tóth 
Mihálynak, Misinek, az egykori kis- 
inasnak mondja el a sztahánovista 
Gyurka éresanyja, a hajdani, Gát-utcai 
Biksi néni, hogy mekkorát fordult az
óta itthon is a világ, amióta Misi ki
került a Szovjetúnióba. De Tóth Mihály 
tudja ezt. Caricinnél Sztálin elvtárs ve
zetése alatt harcolt és a kínai határ 
közelében Rákosi Mátyást is hallotta 
beszélni. S mikor hazajött a Szovjet- 
únió felszabadította Budapestre, végig
mehetett azon az utcán, amelyet József 
Attiláról neveztek el, József Attiláról, 
aki így bíztatta valaha a csüggedő 
Biksi nénit: «ne búsuljon, leszünk mi

még szabadok! Aztán, ha elmegy este 
sétálni a Váci-útra, vörös csillagok 
fogják megvilágítani az útját végig, 
Biksi néni. A szabad hazában vörös 
csillagokkal ékesíti föl a munkásság 
a város homlokát». Bs az olvasó előtt 
feífény ik az újjászületett Budapest 
sok-sok rubinragyogású csillaga, s 
maga is úgy érzi, hogy a magasban 
fénylő csillagok közül «egyikben a költő 
szíve lángol».

A „Város peremén” határállomást 
jelent a magyar ifjúsági irodalomban. 
Az első olyan magyar ifjúsági könyv 
ez, amelynél legfeljebb az olvasók al
só korhatárát lehet megjelölni, ifjúsági 
mű, amely a felnőtt olvasót csakúgy 
leköti és magával ragadja, mint a fia
talt. Igényes olvasó az ifjúság s ha 
lehet — ez a szovjet ifjúsági irodalom, 
a „legeszmeibb és leghlladóbb ifjúsági 
irodalom” követendő állásfoglalása — 
még jobbat, nemesebbet, magasabb- 
rendűt kell számára alkotni, mint a fel
nőtteknek.

A bécsi és párizsi fejezetek kivételé
vel egységes, még kompozíciójában is 
jól felépített mű József Jolán regénye. 
A két említett rész kissé megtöri a fel
építés céltudatos és biztos vonalát, 
inkább csak epizód, összekötő rész a 
költő budapesti «életének megírásában. 
A helyismeret hiánya, az adatok ren
delkezésre álló kicsi száma teszik itt 
bizonytalanná a szerző tollát. De alak
jai, kitűnően megformált típusai ezek
ben a fejezetekben is éppoly élők, mint 
a költő közvetlen családjának és osz
tályának jellegzetes szereplői.

A „Város peremén” tanít és példát 
mutat. így szolgálja népi demokrá
ciánk ifjúságának politikai és kulturá
lis nevelését és a szovjet ifjúsági iro
dalom követendő útját, mely „rettent
hetetlen, élénk, az életnek örülni tudó, 
erejükben bízó, minden nehézség le
győzésére kész harcosokat nevel ha
zánk szabadságáért és becsületéért, 
Lenin - Sztálin pártjának ügyéért, a 
kommunizmus győzelméért”.

Fazekas Anna
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■ t
J u h á s z  F e r e n ó :

A SANTHA-CSALAD 
(Hungária. 1950. Könyvnap.)

Költészetünk, az új magyar költé
szet egyre nagyobb lépésekkel halad a 
formájában nemzeti, tartalmában szo
cialista költészet megvalósítása felé. 
Mindegyre inkább kezd megfelelni 
azoknak a feladatoknak, amelyek né
pünk öntudatának fejlesztésében, az 
ötéves terv. sikerrevitelében, a külső 
és belső ellenség elleni harcban, a béke 
védelmében, a szocializmus nagy ügyé
nek diadalravitelében rá várnak. Költé
szetünk egyre igazabb pártossággal 
áll a dolgozó népünk mellé és a dolgozó 
nép egyre jobban megismeri és meg
szereti a maga költőit. Soha a magyar 
irodalom történetében költészet és ol
vasó, költő és nép nem voltak, nem 
lehettek olyan benső, egyre gazdagodó 
tartalmú viszonyban, mint most. S ez 
az egyre sokrétűbb kapcsolat a biz
tosítéka költészetünk további fejlődé
sének, annak, hogy még magasabban 
lengő lobogójává váljék népünk, az új 
szocialista dolgozók harcának és mun
kájának.

Mert ennek az új költészetnek fejlő
dése is, nem egyenes vonalban és nem 
egyenlően történt. És komoly eredmé
nyei mellett — amelyeket a Pártunk, a 
kritika és az olvasók egyránt elismer
nek — komoly hiányosságai, komo’y 
megvalósításra váró feladatai is van
nak. A fejlődés során mindenekelőtt a 
szocialista tartalom megvalósításán volt 
a fősúly, az volt, annak keltett lennie 
az első harci területnek, ame'yen a nép 
érdekeihez hű költészet diadalt arat. És 
közben a nemzeti forma, az új tartal
mat méltán hordozó, igazán népszerű, 
költészetünk legjobb hagyományaihoz 
kapcsolódó forma kissé háttérbeszorult. 
A kritika és a költők most már egy
aránt felismerik ezt a hiányt és most 
költészetünk újabb fordulata előtt áll- 
lunk. Ezért különösen jelentős Juhász 
Ferenc könyvnapra megjelent költemé
nye, ezért tűnik ki a legutóbb soroza

tosan megjelent kiváló verseskönyvek 
közül is.

Kitűnik a „Sántha-család” egyrészt 
műfajánál, másrészt a legjobb magyar 
költői hagyományokat újjáteremtő 
versformájánál és egészséges, tiszta, 
közvetlen népi hangjánál fogva. Az 
imperialista dekadencia több síkon je
lentkezik a költészetben: á tartalom és 
forma területén egyaránt. A tartalmi 
ürességgel együtt a költői formát és 
műfajt is leszűkíti, a mondanivaló üres
sége magával hozza a nagyobb kom
pozíciókra való képtelenséget is. Ezért 
halt meg a mai polgári költészetben az 
elbeszélő költészet műfaja. Az a műfaj, 
amely a szovjet költészetben magasabb 
fokon született újjá és Majakovszki- 
korai ,,poémiái” óta egészen, mond 
juk Leonidze Sztálin-eposzáig hatalmas 
és színes fejlődést futott be s a szo
cializmust építő szovjet dolgozók éle
tének egyik legsokrétűbb ábrázolójává 
vált. A mi költészetünkben is elkezdő
dött a nagyobb költemények újjászü
letése, Kuczka Péter sokat vitatott 
Testamentuma után Zelk Zoltán ün
nepi Sztálin-költeménye költészetünk 
egyik legszebb eredménye. De bizonyos 
szempontból ezen is túlmegy Juhász 
Ferenc műve: azáltal, hogy ‘nemcsak 
nagylélekzetű, hanem az ezernél több 
soros verstörténetet beszél el, újjá
születő életünk egyik darabját fog
lalja magába, azt a fejlődést mondja 
el, amelyet parasztságunk él át a cse
lédsorból a földosztás által egyéni gaz
dálkodóvá válva, s azt a még nagyob
bat, melynek során egyéni gazdál
kodóból közösen gazdákodóvá, szo
cialista parasztsággá lesz. S mindezt a 
költő nem kívülről látja, hanem szinte 
a kis falu közepén állva beszéli el, 
mint a saját maga ügyét, saját gond
jait, mégis összekapcsolva a szocializ
mus egész perspektívájával, az egész 
szocialista haza építésével. Ügy, hogy 
hangjában, amely eredeti paraszti hang
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$ a parasztság látását, érzésvilágát 
rendíti meg, már valóban a szocialista 
paraszt szólal meg, az, aki átment a 
költeményben leírt fejlődésen, az, aki 
kis falujának ügyét egynek érzi a vi
lág minden felszabadulásáért küzdő 
népének nagy ügyével, az, aki kicsiny 
falujának, földjének, családjának ügyét 
elválaszthatatlannak tudja attól a küz
delemtől, amelynek vezetője a Szovjet
unió és a kommunista Dártok. A pa
rasztság életében gyökerezve, a pa
rasztság legmeghittebb hangjain, a 
magyar nyelv egyik legrégibb népi 
hangszerén, a Sándor-versen szólni és 
a marxizmus-leninizmus szélesre látó 
öntudatával — ez újdonság a magyar 
költészetben; legalább is azon a mű
vészi színvonalon, amelyen Juhász 
Ferenc költeménye áll.

A költemény három részre tagolódik. 
Az első — „Hajnaltól estig” — egy 
napot beszél el, amelyen a költő hosz- 
szabb távoliét után hazaérkezik szülő
falujába:

Nézem ezt a tájat. Oly ismerős nékem, 
itt hancúroztam át kora gyermekségem...

Mindjárt meg is rohanják a gyermek
kori emlékek. Ezektől elindulva, egy 
nap alatt bejárja azt a hatalmas utat, 
amelyet kis faluja az ő gyermekkorá
tól az ötéves terv első évéig meg
tett. Hajnaltól estig elérkezik a cse
lédsorból a sajátmagának épített haza 
boldogságáig. Attól, mikor „elátkozott 
kölyke volt a kasznárnak”, addig, amíg 
e haza „legkisebb édes fia” lett belőle. 
Attól, mikor tehetetlen lázadásként élt 
benne a szégyen:

0 , ha akkor tüzet fakasztani tudok, 
vagy varázserővel égig magasodok: 
tudom, azt a kasznárt holtig elemész-

[tem,
ostor ne suhogjon többet a szegényen. 
Addig, amíg a boldog tájon így énekel:

— Én is a férfikor tájaira értem, 
meghatódva állok, föllobogva nézem: 
virágzó korok, dús tájak és vidékek 
fogadnak és érzem, boidog, boldog évek!

És — hajnaltól estig — a táj és a nép 
kedvesen otthonos, öreg parasztembe
res szavával — (amint „tuskódad kezé
vel bajszát simogatja”) — világosan 
tudtára is adja a költőnek, mi az ő fel
adata, szerepe és kötelessége ezen a 
„drága, drága tájon”, ebben a „csat
togó, zúgó, óriásszívű” hazában, amely 
a szocializmust építi:

„Édes fiam, költő vagy te, író ember, 
eszedel dogozó, mint én a kezemmel.

írjá meg má minket, a mi életünket, 
(hát mit írtok, költők?) a görcsös

[kezünket,
hogy mi történt velünk, élünk boldo

gabban!
Rólunk ne maradjon semmi leíratlan!”

Juhász Ferenc költeményének minden 
során érzik, hogy ezzel a leckével, ez 
zel a biztos tudattal kezdett költeménye 
írásába. És nemcsak szólásmondásként, 
de a sokat csépelt szó teli valóságá
ban, a néptől, népétől, a Józsi bácsik
tól és Julis ángyoktól s a fiataloktól, 
a Kondor Ferenc gépészektől és Pis
tiktől, az asztalnál ülő „tizennyolc ne
héz kezektől” tanulta meg, hogyan és 
mit kell írni. És pártjától tanulta meg, 
amely „bíztatóan és mosolyogva néz 
felé” és az egész újjászülető falura.

Juhász Ferenc nagyon szép költe
ménye könnyed és mégis sokértelmű 
lépése költészetünknek. Nagyban hoz
zájárul ahhoz, hogy dolgozó népünk 
életéről és harcáról, amely ezer évig 
ki volt rekesztve a magyar irodalom
ból, egyre boldogabb és nagyszerűbb 
élete Arán többé valóban „ne marad
jon semmi leíratlan”.

Somlyó György



B a l á z s  A n n a :  

NEVTELEN HŐSÖK 

(Szikra. 1950)

Rákosi elvtárs mondta a népi demo
krácia vezető osztályáról: «A magyar 
ipari munkásság már a felszabadulás 
utáni nehéz hónapokban példamutató 
áldozatkészséggel bizonyította be, hogy 
alkalmas ennek a történelmi szerepnek 
betöltésére. Ismételten bebizonyította 
ezt az infláció szörnyű hónapjaiban, a 
reakció elleni politikai harcban, de még- 
inkább a munkapad mellett.» Ezekről a 
névtelen hősökről, a magyar munkás- 
osztályról szól Balázs Anna új regé
nye. Egy üzem történetét mondja el a 
fasiszta rémuralom utolsó napjaitól, a 
fordulat évének betetőzéséig. A regény 
tükrözni akarja azt a mind a politikában, 
mind a termelésben megnyilvánuló har
cot, amelyet a munkásosztály a Párt 
vezetésével vívott a hatalom végleges 
megszilárdításáért. Mai életünk kiala
kulásának egyik legközpontibb problé
máját veti föl a regény, és ez adja meg 
a jelentőségét is.

Balázs Annának sikerül megmutatni 
egy üzemen belül a munkásság harcát 
a hatalomért. Jól és pontosan — néha 
kissé túl aprólékosan is — jeleníti meg 
azt a küzdelmet, amelyet a becsületes 
dolgozók vívnak a kommunista párt 
vezetésével a jobboldali szociáldemo
kraták ellen. A munkásegység megte
remtésének kérdése kerül a regény 
középpontjába. Az írónő helyesen tet
te, hogy ezt a valóságban is rendkívül 
lényeges küzdelmet kihangsúlyozta. 
Hiszen a ma harcában, amikor egyre 
élesebben vetődik fel a jobboldali szo- 
ciáldemokiaták szabotázsa, nem árt, 
ha visszaemlékezünk régebbi viselt dol
gaikra is. A regény hozzásegít ben
nünket ahhoz, hogy világosan lássuk 
ezeknek az árulóknak aknamunkáját. 
Wölf „elvtárs” panamái és erkölcste
len életmódja, Halmárnak, a munkás
áruló vezérigazgatóhelyettesnek aljas 
cselekedetei nyomán szinte ökölbeszo
rul az olvasó keze. A dolgozók táborá
ban pedig az írónő be akarja mutatni a

kommunista vezetők becsületes mun
káját az üzem talpraállításáért, a mun
kások életéért. Jellemző rész az, ahol 
amíg a kommunisták élelmiszert sze- 
íeznek az éhező dolgozóknak, addig a 
munkásárulók elfeketézik a lisztet és 
azon tanakodnak, miképpen tudnák 
szembeállítani a munkásokat saját ér
dekükkel, a MKP-vel. Balázs Anna he
lyesen ábrázolja azt is, hogy ez a 
harc nemcsak a politika, hanem a ter
melés területén is folyik. Megmutatja 
a kommunisták élenjáró kötelességét 
a munka frontján. Siki, a Szovjetúnió- 
ból hazajött sztahánovista, a lelemé
nyes Szirtes, Tigris, a tehetséges ta- 
nonclány, mind megkapó típusai az Ön
tudatos munkásnak. De hibája a re
génynek az, hogy ez a jól ábrázolt 
küzdelem nem tágul ki elég szélesre. 
Az egy üzem problémáin keresztül 
nem érezzük meg minden esetben azt, 
hogy ez a harc az egész országban 
folyik. Nem válik mindenkor világos
sá, hogy ez az üzem, az itteni kom
munisták munkája csak része az egész 
Párt munkájának. Lényegében ezért 
tűnik a könyv néhány részlete vonta- 
tottnak az olvasó számára. Vannak a 
regénynek olyan jelenetei, ahol ez a 
hiba nem mutatkozik meg. Például, 
amikor az épülő Szabadsághíd szöge- 
cseit készítik az egyik műhelyben, ki
tágul a történet és mint egy ablakon 
keresztül az egész dolgozó nép sorsa 
megvillan az olvasó szeme előtt. De 
csak ablakokon át, egyes je’eneteknél 
érezni ezt a távlatot, nincsen meg 
mindenhol a történet átfogó jellege. 
Szinte úgy érzi az ember, hogy a helyi 
történések nem az országos politikai 
eseményekből következnek, hanem 
párhuzamosan futnak egymással. Kü
lönösen megmutatkozik ez az üzem 
vezetésének és a pártszervezet mun
kájának ábrázolásánál.

Ebben a hiányosságban kétségkívül
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nagy szerepet játszik, hogy Balázs 
Anna nem tudta maradéktalanul be
mutatni a párt vezetőszerepét. Me
résznek, a párttitkárnak, vagy Király
nak, a kommunista vezérigazgatónak 
az alakja sokkal színtelenebb, mint a 
többi munkás, vagy akár az ellenség 
ábrázolásánál is. De ezen túlmenőleg 
nem érezzük a regényben a Pártnak, 
mint egésznek a jelentőségét. A hibán 
nem segít az a — különben kiváló és 
mai irodalmunkban szinte egyedülálló 
— tény sem, hogy Rákosi elvtárs alak
ját is megjeleníti a regény. Hiányzik 
az állandó útmutatás, melyet pártunk 
vezetősége mindenkor megadott az 
osztályharc és a termelés konkrét kér
déseiben. A konkrét vezetés és irányí
tás ábrázolásának elhanyagolása okoz
za, hogy a párt szerepe a regényben 
elvonttá és sematikussá lesz. Ez a 
tény az egyik oka annak is, hogy az 
olvasó úgy érzi, mintha az országos 
dolgoktól elszakadnának az üzem fel
adatai. Balázs Annának a jövőben még 
fokozottabban meg kell valósítania írá
saiban a pártvezetés valószerűségének 
és konkrétságának kihangsúlyozását. 
El kell érnie azt, hogy azok a szemé
lyek, akik a Pártot képviselik, emberi
leg is az ábrázolás minden területén 
fejmagasságban emelkedjenek ki a 
többi szereplő közül. Ebben a regény
ben sikerült elérnie, hogy az el’enség 
undorítóságát a teljes alakon és nem
csak egyes cselekedetek alapján mu
tatja be. De el kell jutnia odáig is, 
hogy a mi embereinket, a kommunistá
kat, a pozitív hősöket is teljes egyéni
ségükben tudja megmutatni. Vannak a 
regénynek olyan szereplői is, ahol ez a 
lehetőség már megmutatkozik.

Az írónő helyesen járt el — és ez 
minden írónk számára ianulságos le
het —, mikor írás előtt alaposan tanul
mányozta az üzemek, munkásainak 
életét. Ez a tény meglátszik a könyv 
minden egyes lapján. Akár az egyes 
munkafolyamatok, vagy az üzemveze
tés bármely részének leírására gondo
lunk, mindenütt érezzük a valószerűsé
get. Az üzemi élet ismerete adott le
hetősége arra, hogy olyan jó munkás

alakokat fonjon bele a .történetbe, mint 
Piros, az élmunkásnő, a tanoncok, vagy 
az öreg újítónak, Péter bácsinak fur
csa alakja. Nem véletlen az sem, hogy 
éppen ezeknél a figuráknál tudott Ba
lázs Anna a legmélyebbre leásni. Be
mutatja termelésükkel, politikájukkal 
szorosan összefüggő magánéletüket is. 
Ez a tény is mutatja, hogy egy való
ban élő regényalak megformálásához 
az út csak a valóságos helyzet alapos 
ismeretén keresztül vezet el. de ugyan
akkor azt is megmutatja, mennyire lé
nyeges a magánélet ábrázo'ása is. A 
regény értéke, a témaválasztásokon 
túl, éppen ezeknek az epizódoknak, 
egyes szereplők és események élet- 
szerűségében, frisseségében van. Hiba 
azonban az, hogy ezek csak epizódok 
maradnak, az egész történet nem tud 
fölemelkedni erre a magrslatra.

A könyv értékei és hiányosságai 
egyaránt tükröződnek a formában is. 
A Téma élményszerűségét és hiteles
ségét bizonyítja a stílus és a meseszö
vés elevensége, változatossága. Ez á 
leírási mód néha már a riportszerűség 
határát is súrolja, ami hozzájárul ih- 
hoz, hogy az olvasó szórakozva kísérj; 
végig a történetet, az egyes szereplők 
sorsát. De a másik oldalról a stílus 
könnyedsége néha nem megfelelő az 
események összefüggésének ábrázolá
sára és csupán összegezi, ’eírja a jelen
ségeket.

Végsősoron Balázs Anna regénye, a 
számos fogyatékosság ellenére sem, 
értéktelen mű. Maga a témaválasztás 
— a termelés kérdése — nem kisjelcn- 
tőségű dolog. Hiszen mai regényiro
dalmunkban még nagyon kevés az 
ilyen jellegű írás. Ezért kell megbe
csülnünk a „Névtelen Hősök”-et, amely 
példamutató irodalmunk számára. Es 
éppen a vállalkozás nagysága okozhat
ta a fogyatékosságokat is. De Balázs 
Anna feltétlen őszintesége, az írás él
ményszerűsége, a dolgozó nép ügyé
vel való teljes azonosulás, ami már a 
szocialista író tulajdonságai közé tar
tozik, megadja a lehetőséget a hiá
nyosságok kiküszöböléséhez.

László Imre
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B o r i s z  P o l e v o j :

EGY SZTÁLINGRÁDI MUNKÁS 

(Népszava-kiadás.)

A szovjet irodalom már hozzátarto
zik az életünkhöz. A szovjet regények 
hőseivel példálódzunk, velünk, bennünk 
élnek. Legutóbb egy irodalmi — szak
mai — megbeszélésen F. Matroszov 
«Hogyan használjuk fel a szépirodal
mat a népnevelői munkában?» című 
brosúrájának megvitatásakor az egyik 
hozzászóló a kérdés lényegét érintette 
akkor, amikor a szovjet irodalom nagy 
nevelő hatását éppen abban látta, hogy 
a szovjet regények elválaszthatatlan 
részeivé lettek mindennapi é etünknek. 
Az a dolgozó, aki néhány szovjet re
gényt elolvasott, másképpen fog hozzá 
feladatai megoldásához, másképpen vi
szonyul társaihoz, munkájához, mint 
azelőtt. Valójában, mindig is ebben 
gyökeredzett az építő, haladószellemű 
irodalom ereje. Vájjon a múltban nem 
jelentett-e fordulópontot sok do'gozó 
életében egy-egy utat mutató nagy 
irodalmi alkotás elolvasása? Hány eset
ben indított el munkásokat Gorkij egy- 
egy könyve a forradalom útján! A 
nagy regények hősei részesévé lettek 
életünknek. Vagy nem idézgettük-e 
magunkban Petőfi, Ady, József Attila 
verseit, ha valamit világosan, törvény
szerűen akartunk megfogalmazni?

A szovjet írók még jobban tudatosí
tották az irodalomnak ezt a döntő 
funkcióját és műveiket tudatosan a 
szocializmus, majd a kommunizmus 
építésének, az új embertípus meg
teremtésének szolgálatába állították. 
Ami a múltban sok esetben ösztönös 
volt, vagy egy-egy nagy pártos, for
radalmi író és költő, egy-egy vihar
madár különálló kiállása, az a Bolsevik 
Párt irányításával, a pártos irodalom, 
a lenini elvek maradéktalan megvalósí
tásával általánossá és tudatossá vált, 
a nélkül, hogy az irodalmi alkotásTe- 
szített volna életteljességéből, spontán 
meggyőző erejéből, sőt még közvetle
nebb lett a hatása. Pavel Korcsagin,

Mereszjev, az igazi ember, Momys Üli 
Baurdzsán azért lettek részeseivé éle
tünknek, azért segítenek át bennünket 
az élet nehézségein, azért állnak mel
letünk az önmagunkban is dúló harc
ban a r é g i  ellen, az ú j é r t ,  mert 
igazán élők, igazán hősök, mert éle
tünk egy-egy nehéz feladatának meg
oldásában szinte észrevétlenül közre
működnek, mert felvetett kérdéseinkre 
mély és igaz, érthető és szép választ 
adnak. Ezek a hősök csak annyiban 
hasonlítanak egymásra, hogy ugyan
azon célért küzdenek: a Kommunizmus 
győzelméért, de mindegyik más és 
más, mindegyik más és más oldalról 
közelíti meg a szovjet élet problémáit, 
más és más módon segíti győzelemre 
az újat. Sokrétű irodalom ez, de vala
mennyi műnek van egy közös vonása: 
ugyanazt az igazságot szolgálja, mert 
az igazságnak csupán egy arca van.

Borisz Polevoj kis regénye egy sztá
lingrádi munkásról eleven példa arra, 
hogy milyen harmonikus egységben 
van a szovjet irodalomnak ez a közös 
vonása az alkotó egyéni, sajátos mű
vészetével és hogy a sokrétűség, 
amely a mindennapi élet ezernyi apró 
mozzanatában mutatkozik meg, milyen 
tudatosan és ugyanakkor milyen észre
vétlenül kapcsolódik a főproblémához, 
vagy megfordítva, hogy a tfőprobléma 
milyen magától értetődően oldódik fel 
és oldódik meg az egyén, a hős min
dennapos életében. A szovjet írók, 
mint pártos, szocialista nűvészek fel
ismerik a «következő láncszemet», fel
mérik, hogy milyen problémák foglal
koztatják elsősorban a szovjet embere
ket és tudatosan nyúlnak hozzá ezek
hez a témákhoz. Ismerik a valóságot, 
annak követelményeit, ott élnek a 
szovjet emberek között, meghallják 
kívánságaikat. Nem véletlen, hogy 
Babajevszkij Sztálin-díjas regénye is a 
háború frontjáról hazakerült és a
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munka frontján még önmagát kereső 
leszerelt szovjet katonáról szól és Po- 
levoj a Nagy Honvédő Háború igaz 
emberének megalkotója ebben a kis 
regényében szintén ezt a problémát 
tárgyalja. Ez a probléma a háború után, 
a hatalmas diadalt arató, hazáját meg
védő és más népeket felszabadító 
Szovjet Hadsereg számtalan leszerelt 
katonájának problémája volt, sőt kör
nyezetüké, családjuké is. A háború sok 
mindent szétvetett, romokat, pusztulást 
hagyott maga után a lelkekben is. Az 
új ötéves tervnek nemcsak az Volt a 
feladata, hogy újjáépítse a romokat és 
tovább fejlessze a szovjet népgazdasá
got, hanem az is, hogy a közösségé
ből kiszakított katonát újra vissza
vezesse közösségébe, új családokat te
remtsen azoknak, akik család nélkül 
maradtak stb. Ezt a kérdést a kapi
talista világban, ahol a leszerelt kato
nára munkanélküliség, bizonytalanság 
várt, épúgy nem tudták megoldani, 
mint az újjáépítést. A Szovjetúnióban 
a Bolsevik Párt irányításával, a szov
jet nép közös erőfeszítésével ezt a ne
hézséget ugyanúgy leküzdötték, mint 
minden más akadályt. És ebben a szov
jet írók is segítettek. Polevoj kisregé
nyének hőse, Kazimov sztálingrádi 
öntő, sem családját, sem régi gyárát, 
sem városát nem találja többé, amikor 
hazatér Németországból. Amíg hazá
jáért harcolt, a régi sztálingrádi gyárat 
áttelepítették az Uraiba és közben a 
technika is fejlődött, az új gyárban a 
régi sztahánovista nem talál önmagára, 
úgy érzi, hogy menthetetlenül lema
radt. És ekkor segítségére siet egy 
elpusztult sztahánovista munkástársá
nak özvegye és kisfia, akiknek lakásá
ban otthonra lel, segíti az új, fiatal szta
hánovista, aki megbecsüli benne az 
egykori példamutatót és segíti minde
nekelőtt a Párt. De segít ő saját maga 
is, mert hiszen szovjet ember, aki a 
háborúban derekasan harcolt az ellen
ség ellen, aki annakidején, mint a 
munka hőse, személyesen találkozott 
Sztálin elvtárssal és minden csapás,

minden elmaradottság ellenére, meg
birkózik az akadályokkal, kikászálódik 
a reménytelenségből és túlszárnyalja a 
számára elérhetetlennek hitt fiatal szta
hánovista társa eredményét.

Miért válik Polevoj hőse a mi éle
tünk részesévé is? Azért, mert a szov
jet élet, a szovjet valóság egy égető 
kérdésére válaszolva és ennek a kér
désének a megoldását előresegítve, lé
nyegében nekünk is utat mutat és 
előrevetíti nekünk a jövőt, a jövő em
berét. És van még valami, ami Pole
voj regényét elválaszthatatlanul össze
köti a mi életünkkel: a polevoji hang, 
az a hang, amely ugyanakkor, amikor 
típust teremt, egyben a hős sajátos, 
mindennapi életét is elénk varázsolja s 
ezzel még hozzáférhetőbbé teszi szá
munkra. A szovjet regények hősei nem
csak közös vonásaikkal hatnak ránk, 
nemcsak közös igazságukkal vonzanak, 
nemcsak a példaadó Párt, a Bolsevik 
Párt szerepének művészi ábrázolásával 
segítenek bennünket, hanem azzal is, 
hogy megvan a sajátos ircélük, hogy 
Pavel Korcsagin Pavel Korcsagin és 
Mereszjev főhadnagy Mereszjev főhad
nagy, akiket senki mással nem lehet 
összetéveszteni. Kazimov öntő is így 
él bennünk félreismerhetetlenül. A kö
zösség és az egyén harmóniája ez, azé 
a közösségé, amelynek számára, mint 
Polevoj írja könyvében: «az ilyen ki
fejezések, mint „gyáros”, „tulajdonos”, 
„gazda”, „kizsákmányolás”, „kapitaliz
mus” . . .  tisztára könyvszagúak» és azé 
az egyéné, akinek számára a munka
öröm olyan határtalan valami, hogy 
«legyőzhetetlenné teszi». Am ezt a le
győzhetetlenséget is meg kell hódítani. 
Az acélöntés nem könnyű mesterség, 
az egykori sztahánovista, a háború 
hőse ádáz harcot folytat a kemence és 
ugyanakkor önmaga ellen is. Ennek a 
hol az üzemben, hol önmagában folyó 
harcnak a nagyszerűsége ejti hatal
mába az olvasót és teszi felejthetet
lenné Kazimov öntő alakját és a re
gény többi szerepőjét.

H am » Endre
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A PÁRIS LÁNGJAI

Bemutató az Operaházban

A Párizs Lángjai című négyfelvonásos táncdrámát Vaszilij Vojnonnen 
Sztálin-díjas koreográfus alkotta meg és tanította be asszisztensnője, 
Klavdia Armasevszkája segítségével, G. V. Aszafjev zenéjére.

A ballet bemutatása kétségkívül fordulópontot jelent balletművésze- 
tünk történetében. Sajnos a múlt, a Horthy-rendszer maradványai ballet- 
művészeink körében igen erősen éltek, ami az operaházi balletelőadásokra 
rányomta bélyegét. Balletünk sokáig a nyugati burzsoá ballet felé orientá
lódott és ennek hatása alatt állott. Balletművészeink most megismerték 
közelről a szovjet szocialista balletmüvészetet, ami felfogásukban döntő 
változást idézett elő.

Vojnonnen mester első magyarországi ténykedéseként betanította a 
Diótörő c. balletet, mintegy előkészítvén a Párizs Lángjai bemutatását. 
Ez utóbbit csak olyan balletkarral és művészekkel mutathatta be, akik 
már megismerték és megszerették a szovjet balletművészet által őrzött 
klasszikus hagyományokat és akik már megoldották a Diótörő állította 
emberi és színészi feladatokat.

A ballet a XVIII. században játszódik, témája a nagy francia forra
dalom. Tehát a téma forradalmi. Nemcsak annyiban, hogy újszerű, hanem 
azért, mert magát a «Forradalmat» ábrázolja színpadon, méghozzá nem a 
színjátszás eszközeivel, hanem tánccal. Óriási feladat, amire úgy látjuk, 
csakis szocialista művész vállalkozhat, olyan alkotóművész, aki a törté
nelmi materializmus módszereivel vizsgálja az eseményeket. Ez az egységes 
világnézet vonul át, fűzi szerves egészbe a művet, amelynek főszereplője 
maga a nép.

Szervesen kapcsolódik a mű tartalma a zenével, mozgással, díszletek
kel és kosztümökkel. Ezt a tökéletes egységet — amint azt Vojnonnen 
mester egy hozzá intézett kérdésre válaszolva megvilágította — a Szovjet
unióiban egy alkotó munkaközösség hozza létre. A zene, amely korabeli 
zenén és népi dallamokon épül, teljes harmóniában van a tartalommal és 
mozgásokkal. Operaházunk zeneművészei méltón tolmácsolták a rendkí
vüli szépségű és kifejező erejű zenét. A díszletek és kosztümök is min
denkor megadták a kellő hangulati aláfestést.

A mű felépítése nemcsak nagy vonalaiban tökéletesen átgondolt, 
hanem az egyes szereplők jelleme szempontjából is. A darabon belül 
meglátjuk egy-egy alak fejlődését, forradalmi kiteljesülését, vagy bukását. 
Példa erre Gaspard, az apa, aki békés parasztból forradalmárrá válik, a 
színésznő aki az úri társaság kiszolgálójából a forradalmi zászló meg- 
mentőjévé lesz. A márki viszont — noha tréfásan érzékelteti Vojnonnen 
—•, mégiscsak elnyeri méltó sorsát — „felhúzzák”.

De nemcsak az egyének fejlődését mutatja be a koreográfus, hanem 
azt is, hogy hogyan lesz a darab elején még békés népből forradalmi 
tömeg, amely harcok árán szerzi meg szabadságát.

Hogyan éri el Vojnonnen a még szavakban is nehezen kifejezhető 
témának mozdulatok által történő kifejezését? Ügy, hogy a táncnyelv 
széles skáláját alkalmazza mindig a legmegfelelőbb pillanatban, a leg
megfelelőbb helyen. A pantomimet, a karaktertáncot (színpadra feldol
gozott francia néptáncokat), klasszikus balletot és a történelmi báli tánco
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kát úgy válogatja, hogy az szervesen épül a cselekménybe. Mondanivaló
ját, amely mint óriási reflektor világítja meg a kor társadalmát, különböző 
nyelveken mondja el. Mégis ez a mondanivaló egységes marad, éppen 
a nézőpont egységes volta következtében. A darabban nincsenek öncélú 
táncok. Éppen ebben különbözik olyan alapvetően a burzsoá balletoktól, 
ahol öncélú mutatvánnyá válik minden. Vojnonnen kezében még a tech
nikai bravúr is a maga helyére kerül. Itt a IV. felvonás divertissiment- 
jára gondolunk, ahol a csillogó technika azáltal válik indokoltá, hogy 
Philippe és Jeanne, mint a nép gyermekei, akik a természet kegyéből 
ügyesebbek társaiknál, táncukkal szórakoztatják az ünneplő népet.

Nagyon érdekes és jellemző, ahogyan Vojnonnen mester a pantomim 
elemeit felhasználja müvében. Saját szavai szerint a balletjátékban alkal
mazható a pantomim, mert hiszen legtöbbször a pantomim segítségével 
érzékeltethetők az események. „A pantomímikus elemek nem válhatnak el 
egymástól, mint zsír a víztől. Egységbe kell olvadjanak” — mondja 
Vojnonnen mester. Ezek a pantomímikus mozgások nem elstilizált, kifor
gatott mozdulatok, hanem az életből vett jellemző' gesztusok, amelyeket 
csekély változtatással — felnagyítás, ritmushoz kapcsolás stb. — táncossá 
és egyben szinpadszerűvé tett. Ezeket a gesztusokat szintén igen nagy körül
tekintéssel alkalmazza. A gyermek gyermekmódra „mutogat“ — az apa 
mint a bátor, de egyszerűszívű hazafi mozog. A nép ádáz, de „művelt” 
ellenségének — a márkinak —, minden gesztusában megnyilvánul a nép 
iránt érzett határtalan megvetése.

Mindez együttvéve — a tökéletes korkép, az egyéni sorsoknak és a 
nép szerepének ábrázolása, szocialista realista alkotás.

Vojnonnen mester nemcsak nagyszerű koreográfus, de nagyszerű 
pedagógus is. Ki tudta hámozni a táncos anyagból a tehetséget és biztos 
kézzel mindenkit a neki legmegfelelőbb helyre állított. A szovjet módszer, 
amely kettős, vagy többes szereposztásban hozza színre már a bemutatók
nál a darabot, lehetőséget nyújt arra, hogy minél több művész fejthesse 
ki képességeit. Ebben méltón kifejezésre jut az egyéni tehetség megbe
csülése.

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni, hogy a szovjet művé
szek — Vojnonnen mester és asszisztensnője, Klavdia Armasevszkája 
munkája nyomán — a magyar balletművészet technikai és művészi telje
sítményei óriási mértékben fejlődtek. Olyan mély emberi és művészi 
megelevenítő erővel alkották meg egyes művészeink szerepeiket, amire 
hallétünk történetében még nem volt példa. Nem volt példa továbbá a 
balletkar ilyen mértékű egyöntetű mozgására sem, amely a balletjelene- 
tekben a töretlen klasszikus vonalvezetést vissza tudta adni és a forra
dalmi, valamint tömegjelenetekben feszültségtől izzó hangulatot tudott 
teremteni.

Vojnonnen mester bebizonyította, hogy balletművészeink nagy fel
adatok megoldására hivatottak és meg is mutatta az utat amelyen jár
nunk kell. Most már csak az marad hátra, hogy ezt a munkát tovább foly
tassuk és ne hagyjuk elsiklani az elért eredményeket. Amint Vojnonnen 
mester mondotta, ehhez „nagyon kevés, de egyben nagyon sok kell: 
dolgozni kell”.

A l b e r t  É v a
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SZABAD SZÉL

Bemutató a Fővárosi Operettszínházban

A legkülönbözőbb fajtájú színházátépítések közül, melyek az új jalék- 
idény óta Budapest kulturális életét megszépítik és gazdagítják, talán az 
Operettszínházé tekinthető a legbátrabb, sőt legvakmerőbb teljesítménynek. 
Nem annyira a nagyobb költségbefektetés miatt, melyet egy ilyenfajta 
műintézet más színházakohoz képest igényel, hanem még inkább a benne 
előadásra kerülő műfaj jellegénél fogva. Az ugyancsak átépített Ifjúsági 
Színháznak útja és célja adott. Értelmes vezetés s a művészeti-technikai 
kérdések helyes megszervezése esetén jövője biztosított. Mi a helyzet 
azonban az operettnél?' Annál a műfajnál, mely a multszázad hatvanas 
éveinek tündöklő fellendülése után, a polgári hanyatlás korszakában mind 
laposabbá, egyhangúbbá, valóságellenesebbé vált?' Csillogó leple alatt 
mintha csak kellemes, tetszetős szórakozási kivánt volna nyújtani, való
jában azonban a tömegeket a politikától való elvonás tudatosan felhasz
nált eszközévé fejlődött! Milyen operetteket adjanak elő benne? Előadják 
vájjon a XIX. század három francia zeneszerzőjének „klasszikus“ ope
rettjeit, akik magukkal ragadó műveikkel ezt az akkor egész Európa 
számára új műfajt megteremtették: Lecoques, Hervé és Offenbach darab
jait? A két Strauss, Milloecker és Zeller bécsi-operettjeit? Vagy Fali Leó, 
Lehár és Kálmán operettjeit, az unalomig ismétlődő, mindig egyforma 
típusaival, mint a grófi «Taszilók», az álruhát öltő «Maricäk» és «Sylviák»? 
Vagy a «kortársi» operettet, mely nem tekinthető egyébnek, mint ügyes 
színpadi képekbe beállított énekes táncok sorozatának és valóságellenes, 
tovasuhanó vágyálom világokat varázsoltak elő egy összedőlt világ 
roncsai és romjai között?1

Az új Operettszínház igazgatóságának érdemül kell betudni, hogy az 
adott nehézségek tudatában valódi és új operettanyag után nézett, mely- 
lyel az új, túlnyomóan dolgozókból álló közönségnek élvezetet nyújthat 
anélkül, hogy a triviálist, a sekélyest, vagy éppen a politikai félrevezetést 
szolgálná. Sokat Ígérő kezdet után — egy operettel, mely az 1848-as Bécs 
diákkörnyezetében játszódik és tartalma igen ügyesen egy összeütközésről 
szól, Strauss János az apa és Strauss János a fiú közt, amely összeütközés 
művészi téren meglévő ellentétből világnézeti ellentéthez vezet (a szöveg
könyv írójaként a színház munkaközösségét tünteti fel — megkísérelte 
Offenbach «Gerolsteini hercegnőjét» «korszerűsíteni», sajnos, hamis úton, 
a korhoz kötött párbeszédek aktuálissá-alakításával; a „Montmartre-i 
ibolya“ kerülője után nemrégiben a művészi munka magaslatát érte el 
— Dunajevszkij operettjével.

Dunajevszkijt messzi túl a Szovjetúnió határain úgy ismerik, mint dal
lamos, népszerű melódiák szerzőjét. „Drága föld“ című dalát az egész 
világon éneklik. Az operett új, korszerű formáját és stílusát keresők közt 
egyik első úttörőnek őt tekinthetjük. Az orosz népdal bevált hagyomá
nyaiból és a romantikus lírából indul ki, majd a zenei bohózathoz, a 
paródiához, a travesztiához próbált meg eljutni. 1925-ben írt első operett
jében, a „A kérők“-ben szatirikusnak és parodistának mutatkozik, további 
műveiben azonban egy romantikusabb operettirány felé hajlott. Különle
ges tehetsége ú. n. „népszerű slágerek” szerzésében, legerősebben a 
«Vidám fiúk» és a «Cirkusz» című filmek zenéjében mutatkozott meg.



Időnkint szemére vetették, hogy dalaiban nem mindig sikerül kikerülnie 
■ a trivialitás veszélyét, azonban a kritika és önkritika hozzásegítette a szer

zőt, hogy komoly művészi munkával túljusson ezeken a gyengéin. Duna- 
jevszkij kimondott ellenzője a bécsi operettnek. Minden igyekezetével arra 
törekszik, hogy a korszerű kifejezést, a mai szovjet embernek megfelelő 
dallamot megtalálja.

Túlkevéssé ismeretes, hogy az orosz színháznak a múlt század köze
péig, a zenés komédia terén saját, jelentős operett-hagyománya volt. 
Ennek a zenés műfajnak csúcspontjai az ukrán tárgyú „Natalka-Poltavka“ 
és a „Túl a Dunán“. Ezek a művek az orosz operettszínpad állandó 
műsorához tartoznak és dalbőségükkel, néphumorukkal, szívélyességükkel 
valamennyi szovjet köztársaság közönségénél mindmáig változatlanul köz
kedveltségnek örvendenek.

Dunajevszkij bizonyára célul tűzte ki magának, hogy ezeknek a 
mintaképeknek művészi magaslatát elérje, amikor két év előtt azt az ope
rettet szerezte, melyet az itteni operettszínház első játékidénye végén 
nagy sikerrel színre hozott. A zeneszerzőnek volt mersze, hogy egy poli
tikai tárgyú égető kérdést operett formájában dolgozzon fel, melynek 
tárgya a matrózok küzdelme az álcázott hadianyagszállítás ellen; a hadi- 
anYag°t egy gyarmati elnyomatása ellen szabadságharcát vívó nép elnyo
mói számára szállítják. A cselekmény Triestben játszódik és így a néző 
bepillantást nyer azoknak a nyugati imperialistáknak üzelmeibe is, akik 
új háborút szeretnének szítani. Igen aktuális téma tehát, melyet még 
gazdagabbá tesz egy a rendőrség által üldözött partizán szerelmi története 
és egy ügyesen szőtt intrika. A komoly tárgy mellett sok alkalom adódik 
a humor és szatíra számára. Szokatlan és megkapó ennek az operettnek 
a vége, a parton visszamaradó matrózokkal akik a távolodó hajó után 
tekintenek, melyen kenyeret és munkát találhattak volna, amit azonban 
létükért küzdő testvéreikkel vállalt szolidaritásból megtagadtak.

A fő zenei szám a „Szabad szél“-ről szóló dal, a darab szerint tiltott 
dal, melynek szerzőjét körözik. Forradalmi lendülettel íródott, magával 
ragadó kerek az egész. Ez a dal azonban nem áll magában nagy zenei 
űrök közepette a darabban, hanem az egész előadás alatt érdekesen hang
szerelt, dallamokkal teli, népi zenét élvezhetünk.

Ez az új utakat kereső operett, mely a műfaj új felvirágzásának 
értékes kezdetét jelenti, méltó és dicséretet érdemlő előadásban kerül 
az Operettszínház színpadára. Szemmel láthatólag komoly, céltudatos mun
kát végeztek annak érdekében, hogy legyőzzék azt az édeskés szentimen- 
talizmust, amit régebben az operett, mint egyik főtartozékát, megkövetelt. 
Míg a színház korábbi teljesítményeinél még sok félmunka mutatkozik és 
gyakran a komikusok végnélküli párbeszédei, az összes régi és még régebbi 
viccek felfrissítésével eltereltek a lényegtől, ezúttal csak élvezni lehetett 
valamennyi művészt, akik valósággal megható lelkesedéssel és tűzzel 
vetették be erejüket az előadás sikeréért. Remek teljesítményeket láttunk, 
mint például a matrózokét és a súgóét, vagy Chesterfieldét és Stannét 
(hogy csak néhány művészt említsünk, bár valamennyi említést érdemelne). 
A színpadi képek elragadóak és a karmester és a zenekar zenei teljesít
ménye komoly munkáról tanúskodik.

A „Szabad szél“ című operett újra egyszer a kor tükre mer lenni, egy 
koré, melyben a nemzetközi szolidaritás hatalmas, háborúellenes tünteté
sekkel lép fel azok ellen, akik egy új világháborúra uszítanak. Legjobb 
idejében az operett mindig korának kifejezője volt. Offenbach „Perocola -

484



já'ban a francia gyarmati kizsákmányolást tette halálosan nevetségessé, 
Suppé „Donna Juanita“-ja rokonszenvet ébresztett a spanyol szabadság- 
harcosok iránt, Lecoques szatirikusán ábrázolta a Thermidor „hőseit”. 
A „klasszikus” operett sohasem félt a politikától, nem fúrta fejét kor
megnyilvánulások elől a homokba és slágerei mindig olyan érzésből 
fakadtak, melyet mindenki osztott, megértett és mely mindenkit érintett. 
Rámutatott a társadalom és politika építményének betegségeire és legjobb 
művei mindig a kor torztükrét adták, üdvös hatású megidézői voltak a 
korszellemnek és a kor szellemeinek. Dunajevszkij is ezt az utat járja: 
operettje imperialista-ellenes mü, zászló a mai idők nagy háborúellenes 
tüntetéseiben.

Fogarasi Béláné
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BICIKLITŐL VA JÓK

„Dicséret és becsület a haladó olasz 
filmeseknek, akik az amerikanizált pro
paganda üvöltése és füttye közepette 
megalkották ezt az izgalmat keltő' fil
met és a becsületes, igényes művészek 
kulcsával ajtót nyitottak az élet igaz
sága (felé.” Ezekkel a szavakkal fejezi 
be Pagógyin szovjet drámaíró a „Lite- 
raturnaja Gazetta” hasábjain írt cikkét 
V i t t o r i o  de  S i c a  filmjéről, a „Bi- 
ciklitolva jok”-ról.

A magyar filmkritika nagy része a 
filmeket általában nem értékeli, csak 
vagy agyondícséri (magasztaló közhe
lyekkel nyomja el a közönség érdek
lődését), vagy agyonhallgatja, vagy — 
amennyiben hazai alkotásokról van 
szó — agyondorongolja. Hivatalos 
iilmpropagandánknak sem sikerült még 
módszereket találni arra, hogy a néző
nek segítsen egyik filmet a másiktól 
értékelésben megkülönböztetni. A ma
gyar néző tehát — és vele együtt a 
magyar filmszakember is — leginkább 
kontrolálatlan ösztönére kell. hogy 
bízza magát, amikor egy-egy film ér
tékét, helyét korunk művészetében 
meg akarja állapítani.

A „Biciklitolvajok” értékelésében 
szakemberek körében is két egészség
telen végletet láttunk. Némelyek — a 
kisebbség —, csak azt látták, hogy a 
film nem jutott el a tiszta, végső kon
zekvenciák levonásáig, a harcos, köz
vetlenül mozgósító befejezésig. Ezek a 
művet helybő1 és időből kiragadva, a 
keletkezés körülményeivel nem szá
molva, a szocialista realizmus talán 
csak tegnap elsajátított terminológiá
jával az ajkukon igyekeztek odaso
rozni, ahonnan a helyesen értékelő 
szovjet kritikus éppen kiemeli: a bur- 
zsoá filmek közé. Ennek a balo’dalias- 
kodásnak egyik következménye lehet 
az is, hogy a magyarországi forgalma
zásnál a filmet — megfejelték. Hozzá
ragasztottak egy magábanvéve igen 
értékes és lelkesítő, de anyagában és 
eszközeiben de Sica játékfilmjével nem 
egyesíthető riportfilmrészletet, amely
ben megvan az, ami a „Biciklitolvajok”-

ból hiányzik: a végső, kimondott po
litikai konzekvencia. Ez a jószándékbói 
fakadó, de művészetellenes lépés, amely 
mind a művészet, mind a közönség le
becsüléséből származik, erősen leron
totta a film emóciális hatását, súlyo
san csökkentette politikai hasznosságát 
a magyar közönség körében.

Mások — a többség — megérezve 
és részben meg is értve a film óriási 
értékeit, hajlandók voltak e z t  tartani 
a filmművészet netovábbjának, fölé 
helyezni minden eddig látott filmnek és 
az általa adott szempontok szerint kri
tizálni még-a szocialista realizmus ha
talmas filmalkotásait is. így sikerült 
némelyeknek ezt az ízig-vérig haladó 
filmet haladásellenes, reakciós felfogá
sok alátámasztására is felhasználni. 
Igyekeznünk kell mindkét kilengés ha
tásától megszabadulva a filmet az őt 
megillető helyre helyezni és úgy le
vonni belőle a tanulságokat közönsé
günk és fiatal filmművészetünk szá
mára.

A film cselekménye egyszerű; fel
tűnően egyszerű. Antonio Ricci, római 
munkás hosszú, keserves munkanélkü
liség után plakátragasztó munkát kap
hat, de csak, ha van saját biciklije. Bi
ciklije volna Riccinek, de — a zálog
házban. így hát felesége elzálogosítja 
utolsó ágyneműjét is, a biciklit kivált
ják, Antonio megkezdi úi munkáját. 
De már az első plakát felragasztása 
közben egy utcai tolvaj ellopja a ke
rékpárt. Megindul a hajsza egész Ró
mán át a tolvaj és az ellopott gép után. 
Szívós, elkeseredett keresés után, 
amelyben a kárvallott egyetlen állandó 
kísérője, támasza, bajtársa nyolcesz
tendős kisfia, Bruno. Antonia egyszer- 
csak felismeri a tolvajt. De ez sem ér 
semmit. Nem .egy személy, hanem a 
tolvajlás r e n d s z e r e  okozta a ká
rát; az egy tolvajt n>m sikerül ki
emelni a tolvajok tömegéből. Ezt látva, 
végső elkeseredésében elhatározza, 
hogy a farkasok társadalmában -a far
kasokkal fog üvölteni. Maga is ellop 
egy őrizetlen kerékpárt. De Ricci te-
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hetségtelen tolvaj. Azonnal lefülelik és 
csak nagy elesettségét látva, nem adja 
át a bicikli tulajdonosa — maga is 
proletár, a marshall-rendőrség elleni 
egészséges ellenszenvvel — a hatósá
goknak. Egyedül indul el, kéz a kéz
ben a két Ricci — a nagy sírva, a kicsi 
kemény, messzenéző arccal — a vi
gasztalan úton és vész bele a nagy
város részvétlen forgatagába.

A film valósággal tüntet cselekmény- 
telenségével. Ennek aláhúzására a ren
dező egész speciális technikát dolgoz 
ki. Miután a címben bejelentette, 
hogy a filmben biciklilopásról lesz szó, 
hosszú ideig azzal kelt feszültséget, 
hogy olyan helyzetet hoz létre, amely
ben megtörténhetnék a lopás, de a bi
cikli egyelőre mégis a helyén marad. 
A külső cselekménynek ezzel a tüntető 
kerülésével a film alkotói éles határ
vonalat húznak önmaguk és a feszült
séget, bonyodalmat hajhászó amerikai 
filmgiccs között. Hollywood fölötti kri
tikájukra egy félreérthetetlen célzás
sal is felhívják a figyelmet: a plakát, 
amelyet Riccinek a falra kell simítania, 
Rita Hayword amerikai filmsztár fél
meztelen reklámképe. A „Biciklitolva
jok” tehát ebből a szempontból hatá
rozott állásfoglalás a burzsoa film ál
cselekménye, üzletszerű bonyodalom
gyártása ellen.

Ugyanakkor azonban de Sica cselek
mény telensége elüt a szovjet filmek 
egészséges cselekményességétől is. Mit 
jelent a cselekmény a szocialista
realista dramaturgiában? A szereplők 
társadalmi viszonyulásainak eltolódá
sait, tehát a társadalomban végbemenő 
történelmi változásoknak szereplőinkre 
eső részét. De Sica i l y e n  értelemben 
sem ad cselekményt, ezzel és éppen 
ezzel elvágva maga előtt az utat a be
mutatott társadalom dialektikus látása, 
mozgásában való elemzése, történelmi 
elhelyezése és véleményezése felé. A 
nagy olasz rendező tehát a tudatosan 
és tüntetőén szerény cselekményszel - 
kesztés segítségével nagy lépéssel 
hagyja maga mögött a burzsoá filmet, 
de ugyanakkor nagy lépéssel marad el

a szocialista-realista filmművészet mö
gött.

De Sica filmjében feltűnik a mo
nológszerűség. Mindent a központi sze
replő személyén keresztül látunk, több 
hasonló méretű és jelentőségű szerep 
nincs is. Ricci úgyszólván sohasem áll 
szemben emberrel, mindig ember e k- 
k e 1. Segítői is, ellenlábasai is, mindig 
csak egy-egy környezet képviselői. An- 
toniót inkább színhelyekkel szembesíti 
a szerző, mintsem személyekkel. A 
színhely aktivizálására rendkívül finom 
eszközei vannak. Gondoljunk csak a 
pazar külföldi luxusautók tömegére, 
amelyek között a tolvaj áldozatához 
lopódzik, vagy a tolvaj másik környe
zetére, a lumpenproletár utcára, amely 
a tolvaj helyett akcióba lép Antonio 
ellen. Ilyen aktív környezet a zsib
vásár, a templom, a bordély, a jósnő 
lakása, a vendéglő, a zálogház végte
lenbe növő polcaival, amelyeken szám
talan egyforma fehér csomag van, 
mindegyikben egy-egy család utolsó 
motyója, egy-egy Ricci tragédiája. Az 
ember — Antonio és Bruno kivételével 
— alig egyéb, mint a környezet egy 
része; a csiripelő osztrák kispapok, 
akik a zápor idején egyszerre csak el
lepik az ereszalját, szinte ugyanúgy az 
időjáráshbz tartoznak, mint az eső. Az 
embernek ezzel az elszemélytelenítésé- 
vel a szerző véleményt mond a kapi
talizmusról, annak dologiasító tenden
ciájáról.

De az eldologiasítás konstatálása — 
teimészetesen — nem az utolsó szó, 
amit a művészet a kapitalizmusról 
mondani tud. A szocialista-realizmus 
mögé lát a dologias álarcnak, meg
látja az embert, mint a kapitalizmus
ban ható erő leginkább öntudatlan 
hordozóját. A környezet fetisszerű- 
sége ezzel megszűnik, megint ember 
áll az emberrel szemben. A tár
sadalmi viszonyulások ember és em
ber között láthatóvá, tapinthatóvá vál
nak. Megindul ezeknek a viszonyulá
soknak az állandó változása, a társa
dalomban végbemenő szüntelen dialek
tikus folyamat, a dramaturgia nyelvén:
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a cselekmény. Eddig a fejlődési fokig 
nem tudott eljutni de Sica ebben a 
filmjében és egyben nem tudott el
jutni a harcos optimizmusig sem.

De Sica alkotási módszere tökélete
sen alkalmas arra, hogy megmutassa a 
valóság egyik felét, de alkalmatlan 
arra, hogy a másik, a jövőbe mutató 
felét is elénk tárja. A filmből hiányzik 
az, ami nélkül Olaszországró' ma nem 
lehet képet festeni: a harcos, napról- 
napra öntudatosabbá váló, hazaszerető 
munkásosztály és élcsapata, a Kom
munista Párt. Az igazi Ricci soha sincs 
olyan egyedül, mint ahogy ebben a 
filmben látjuk. Minél nagyobb a baja
gondja, annál féltőbben, annál harco
sabb együttérzéssel őrködik felette a 
Párt. De Sica ezt külső kényszer ha
tása alatt hallgatta el, de alkotási mód
szerét is erős revízió alá kellett volna 
vennie, ha ezt is meg akarta volna 
mutatni. Nem kételkedünk abban, hogy 
a lehetőségekkel együtt a művész al
kotási módszere is fejlő in  fog.

Mert ahhoz, hogy a film aktívan a 
jövőbe mutathasson, túl kell jutni a

környezettel való szembesítés helyben- 
álló módszerén. A régi és új küzdel
mét és benne az új bekövetkezett vagy 
biztosra várható győzelmét a dráma 
csak c s e l e k m é n y e n  körösztül 
tudja megmutatni.

A filmművészet történetében nem 
volt kritikai realista korszak. Amikor 
ez a művészet megszületett, a po’ari- 
zálódás már túlságosan előrehaladt: a 
burzsoázia sem kritikát, sem realizmust 
nem tűrt meg abban a művészetben, 
amelynek gyakorlására ő adta a millió
kat. így  hát egyik oldalon a szocialista
realista szovjet film alakult ki, másik 
oldalon az antirealista, :mperialista reak
ció filmje. Ezt a történelmi hézagot 
pótolják most a marshallizált orszá
gok nagytehetségű, a körülmények 
adta lehetőségeket elszántan, önfel- 
áldozóan, megalkuvás nélkül kihasz
náló, harcos, szabadságszerető film
művészei. Elismerés, szeretet, a nagy 
művészt illető megbecsülés és a baj
társnak szóló harcos kézszorítás jár 
nekik érte.

Háy Gyula

%
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A KOREAI SZABADSÁGHARC TANULSÁGAIRÓL

Néhány hét múlt csak el azóta, hogy az amerikai imperialisták dél
ikoreai zsoldosaik útján kirobbantották a háborút a Koreai Népköztársaság 
ellen. Ez a néhány hét a koreai szabadságharcosok dicsőségét hirdeti s 
az imperialista agresszorok és cselédeik elvetemült gazságairól rántotta 
le ismét a leplet.

Az amerikai imperialisták kudarcot vallottak a nagy Kínában „mások 
útján*1 való beavatkozásukkal s most kudarcot vallanak a kis Koreában 
közvetlen beavatkozásúikkal.

Trumanék megpróbálták Koreában is a „mások útján“ való beavat
kozást; polgárháborút robbantottak ki a délkoreai Csang-Kai-Sek-ek, a 
délkoreai mészárosok — a Li-Szin-Man kormányzat útján. Polgárháború 
formájában kezdődött el a harc, amelynek központi kérdése: a ketté
szakított Korea nemzeti egyesülése, Dél-Korea felszabadítása és egyesítése 
Észak-Koreával. A polgárháború rögtön általános nemzeti felszabadító 
háborúvá vált, az amerikai cselédek zsoldos-serege és a mögöttük előtűnt 
amerikai megszállók ellen. A Li-Szin-Man-féle zsoldos sereg „amerikai 
gyorsasággal“ bomlik fel a felszabadító néphadsereg csapásai alatt és 
szégyenletes vereségek érik a gőgös, elbizakodott amerikai csapatokat. 
Dél-Koreában napok alatt fellángolt a partizánháború. Dél-Korea fel
szabadult részein megkezdődött a földosztás és a demokratikus népi 
hatalmi szervek létesítése. Mindez ellen mit sem segített az, hogy Trumanék 
lóhalálban mozgósították kiszolgálóikat az ENSZ-ben. Könnyű volt az 
amerikai imperialistáknak mozgósítani az ENSZ-be tömörült cinkostár
saikat és csatlósaikat törvényellenes szégyenhatározatok meghozatalára, 
de hol van olyan szabadságszerető és szabadságáért küzdeni tudó nép, 
amelyik elfogadna egy olyan parancsot, hogy hajtsa fejét az imperalista 
betolakodók és mészárosaik jármába?!

„Az amerikai csapatok rájöttek, hogy lebecsülték az ázsiai parasztok 
harci képességeit“ — írta keserű beismeréssel a New York Herald Tribune 
tudósítója. Pontosabban: Trumanék egyrészt lebecsülték azokat a parasz
tokat, akik a néphadsereg kötelékében, vagy annak kötelékén kívül a 
szabadságért és a földért küzdenek, másrészt túlbecsülték azoknak a 
parasztoknak a felhasználhatóságát, akiket beverbuváltak Li-Szin-Manék 
zsoldoshadseregébe. Trumanék saját propagandájuk rabjaivá váltak. 
Azt hitték, hogy egyrészt az amerikai pénz és parancs biztosítja majd, 
hogy zsoldosaik mindenre készek és másrészt az amerikai fenyegetés el
rettenti a szabadságáért küzdő népet. Nos, a megvásárolt zsoldosok minden 
gazságra készek, de attól az egytől irtóznak, hogy gazdáikért életüket 
adják. A koreai népet pedig elrettenteni — merő vágyálomnak bizonyult.

Az amerikai imperialisták koreai provokációja messzebbmenő terveik 
láncszemét képezi. Egész Korea megszervezésével, a megszállt Japánra 
támaszkodva, távolkeleti szárazföldi bázisaikat akarták kiszélesíteni a 
kontinensen, úgy, hogy elérjék Mandzsúriát és a szovjet Távol-Keletet, 
vagyis Kína és a Szovjetúnió határát. A koreai nép szabadságharca azon
ban visszavágott és az amerikaiak kiszorultak Dél-Koreából is, ami utolsó 
szárazföldi bázisuk elvesztését jelenti a Távol-Keleten Kína és a Szovjet
únió közeiében.

Még a háború kitörésének másnapján, június 26-án, amikor a koreai 
néphadsereg Li-Szin-Manék támadását visszaverve ellentámadásba lendült.
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nyilvánvalóvá vált az amerikai imperialisták koreai zsoldosainak elkerül
hetetlen veresége. Trumanék mozgósították légierőiket banditatámadásokra 
koreai városok és falvak békés lakossága ellen. Ezek a banditatámadá
sok nem félemlítették meg a koreai népet, hanem fokozta gyűlöletüket 
és elszántságukat az amerikai imperialistákkal szemben. Trumanék újra 
elmondhatták: „lebecsültük az ázsiai parasztot“.

Trumanék a megszállás céljaira tartalékolt amerikai szárazföldi 
csapatok bevetésével próbáltak nagyobb nyomatókot adni fenyegetéseiknek. 
Saját propagandájuk hatása alatt még mindig remélték, hogy az „amerikai 
katona“ megjelenése elbátortalanítja, megfutamítja az „ázsiai parasztot“ és 
ennek az ellenkezője történt. A Truman-sztratégák megint rosszul számol
tak. Most erősködnek, hogy „ha csak egy darabkát is“, de megtartanak 
Dél-Koreából hídfőállásként későbbi támadás számára.

Mi az, ami a gyarmati népek elnyomásának évszázados gyakorlatát 
csődbe vitte? Mi a fő oka annak, hogy az amerikai és a többi imperialisták 
sorozatos kudarcok által kénytelenek „rájönni“, hogy lebecsülték „az ázsiai 
parasztok harci képességét“?

Ennek két főoka van, az egyik az, hogy a szabadságukért harcoló 
ázsiai országokban az „ázsiai paraszt“ mellett ma már ott áll az ázsiai 
proletár, amely pártjának, a Kommunista Pártnak vezetésével évtizedes 
harcokban osztállyá szerveződött és vezeti a parasztság nagy tömegeit a 
nemzeti szabadságért és a társadalmi felszabadulásért folyó küzdelemben.

A másik fő ok az, hogy létezik a hatalmas Szovjetunió, amely a világ 
összes elnyomottjainak megmutatja az utat a szabadság eléréséhez és 
puszta létével lelkesíti az elnyomott népeket, a dolgozó milliókat szabad
ságuk kiharcolására. Ez a két fő ok eredményezte az amerikaiak „mások 
útján“ való beavatkozásának a kudarcát Kínában és eredményezte a kínai 
nép történelmi győzelmét, ami újabb nagy ösztönzője az elnyomott ázsiai 
népek szabadságharcának. Ugyanez a két főok eredményezi Trumanék 
közvetlen katonai beavatkozásának a kudarcát a kis Koreában. A nyugati 
imperialisták hosszú évtizedeken keresztül megszokták, hogy az elnyomott 
ázsiai országok dolgozó népében csak a parasztot lássák, aki nem képes 
egyedül ellenállni sem „saját“ urainak, sem a gyarmatosítóknak. S most 
megdöbbenve látják, hogy ezzel a paraszttal — „valami történt“. Igen, az 
ázsiai paraszt felsorakozik az időközben megszületett proletariátus mögé 
a munkásosztály által magasra emelt zászló alá a közös küzdelemben!

A New York Herald Tribune július 1. száma nyíltan tárgyalja a koreai 
tanulságokkal kapcsolatban az amerikai és egyéb gyarmatosítók „nehéz“ 
helyzetét. Imperialisták módjára a népek szabadságharcát „a szovjet 
befolyás és hatalom terjedésének“ mondja, amiből mindenesetre igaz a 
Szovjetúnió tekintélyének, az iránta való bizalomnak és szeretetnek óriási 
megnövekedése. Az imperialisták „szovjet hatalomnak“ nyilvánítanak 
mindent, ami népi hatalom, mert ők így akarják tagadni azt, hogy az 
elnyomott népek szabadságharcában a kommunisták mellett, a kommunis
ták vezetése alatt a liberális középburzsoáziáig terjedő széles nemzeti 
front létesült az európai és amerikai imperialisták ás zsoldosaik ellen. 
Azonban a newyorki lap beismerését mindez mit sem változtat.

Az említett lap ezeket írja: „ .. .Amerika helyzete a Távol-Keleten 
nagyon nehéz. A nehézségeket bizonyítja, hogy a vitás (!) területen — 
Kínában, Koreában, Formosán, Indonéziában és a Maláj fö!dön — a szov
jet befolyás és hatalom a nélkül terjedt ki, hogy a Szovjetúnió fegyveres 
erőket használt volna .. .

. . .  A kommunista érdekkör kiterejesztését maguk az ázsiai erők viszik
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keresztül. A Éommunizmus megfékezésére pedig mindenütt európai és 
amerikai erőkre van szükség. Az ázsiai kommunistaeilenes erők sehol 
sem voltak képesek, még nyugati támogatással sem, ellenállni az oroszok 
támogatta ázsiai kommunistáknak. Mindig szükség van arra, hogy a nyu
gatiak részt vegyenek magában a küzdelemben.

Az oroszok számára ez még sohasem volt szükséges. Ez igen nagy 
zavart okozó ellentét a’ Szovjetunió és a Nyugat helyzetében és nem sok 
jót jósol annak az eszmének, hogy az állandó amerikai katonai határ
vonalakat Ázsia tengerpartjainál lehet felállítani. .. Ha mai helyzetünket 
Távol-Keleten nem segíti nagymértékben az ázsiai népek akarata és a 
bennszülöttek ereje, akkor az egyre nagyobb amerikai csapatok tehetet
lenné válnak ezen a területen. Ekkor pedig e területek birtokolásának elő
nyeit — az egész világra kiterjedő érdekeinket tekintve — lerontják a 
súlyos veszteségek“.

A világuralomra törő amerikai imperialisták nyelve és beismerése ez. 
Propagandájukban sokat fecsegnek ők a „szabadságról“. A New York 
Herald Tribune viszont beismerte, hopv a „bennszülöttek“ leigázásáról 
van szó, akik országaikban a nép döntő többségét jelentik és akikkel az 
imperialisták „bennszülött“ zsoldosai nem tudnak megbirkózni, tehát 
elkerülhetetlen a közvetlen imperialista katonai beavatkozás, a katonai 
intervenció a szabadságukért harcoló népek ellen. A New York Herald 
Tribune a maga nyílt imperialista „érveléseivel“ azt igyekezett bizonyítani, 
hogy — bármilyen keserűek is a következmények — mégis „helyes volt“ 
Truman döntése a koreai intervenció kérdésében, azonban sürgeti az ame
rikai propagtnda fokozását, hogy azzal segítsenek „nehéz helyzetükön“.

Ismeretes, hogy a Korea elleni szégyenletes katonai intervenció elren
delésével egyidőben Truman bejelentette Formosa „megvédését“, a Vietnam 
elleni piszkos háború eddiginél nagyobb mérvű és közvetlenebb segítését 
s a szabadságukért harcoló többi népek elleni rablóhadjáratok fokozottabb 
támogatását. Ez lényegébenvéve egyértelmű a hadüzenettel, a hadiállapot 
bejelentésével Kína és a Vietnami Köztársaság ellen és világosan mutatja, 
hogy az egész koreai provokáció az amerikai imperialisták messzemenő 
rablóterveinek a láncszeme. Éppen ezért koreai szégyenletes vereségük — 
igen erős csapás egész ázsiai terveikre. Ugyanakkor Trumanék koreai 
kudarca már eddig is megrendítette az amerikai imperializmus tekinté
lyét az imperialisták táborán belül Nyugat-Európában is és a kapitalista 
világ többi részein is.

Trumanék imperialista versenytársai Angliában és másutt is nem 
minden gúny nélkül állapítják meg az amerikai diktátorok kudarcát 
Koreában. Kárörömükbe azonban nagyfokú üröm is vegyül: növekvő 
aggodalom, amellyel a koreai események felé tekint az egész imperialista 
tábor. Az imeprialisták egymásközti ellentétei fokozódnak és a kapitalista 
világ múlt évben elkezdődött újabb válságának elmélyülésével tovább 
növekednek. A nyugateurópai Schuman-tervvel kapcsolatos marakodások 
egyik megnyilvánulásai az imeprialista ellentétek fokozódásának.

Az imperialista tábor vérmes reményekkel fogadta a koreai háború 
kirobbantását. Űj nagy üzleteket remélnek mindenekelőtt az amerikai 
tőkések. Rendkívül nyugtalanítja az Amerikai imperialistákat az a tény, 
hogy az Egyesült Államok ipari termelésének általános színvonala 1949- 
ben a háborús ipar ismételt felfokozása ellenére visszaesett az 1946-os 
színvonalra és évi átlagban 3.8%-kal maradt el az 1948. évi színvonal 
mögött. Nem kis nyugtalanságot okoz Trumanéknak az, hogy a marshál- 
lizált országok erőltetett felfegyverzése és az egész marshallizálási politika.
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az amerikai külkereskedelem kiszélesedése helyett annak jelentős szűkülé
séhez vezetett és magával hozta a piacokért való harc kiéleződését. A há
borús hisztériában és új imperialista háborúban keresnek kiutat, háborús 
piacot, bármennyibe kerüljön ez a népnek.

A marshallizált országok vezető imperialista körei általános tapssal 
fogadták Trumanék koreai kalandos háborúját, mert szintén üzletet remél
nek. Üdvözölték a koreai provokációt, mint kísérletet arra, hogy az impe
rialisták fokozódó egymásközti ellentéteit közvetlenül az ázsiai népek 
szabadságharcainak leverésével, az „ázsiai paraszt“ terhére próbálják át
hidalni, amely után könnyebben mehetnek tovább a harmadik világ
háború kirobbantása felé.

A koreai nép hősiessége, szabadságharcának sikerei alaposan felborí
tották az egész imperialista tábor, de mindenekelőtt az amerikai imperia
listák számításait. A koreai nép győzelme újabb lökést ad az ázsiai népek 
felszabadulási harcának s az egész nemzetközi békefront imperialista
ellenes küzdelmének, egyben magával hozza az imperialisták egymásközti 
ellentéteinek további élesedését. Elszámítják magukat nemcsak Trumanék, 
hanem mindazok, akik ilyen vagy olyan formában „velük számítottak“.

A koreai provokáció előkészítésében aktív segítséget nyújtottak a 
jobboldali szociáldemokraták, akiknek május utolsó napjaiban összeült 
tanácskozása ezt a célt szolgálta. A hírhedt Komiszko ült össze május vé
gén, az időben, amikor MacArturék előkészítették a háború kirobbantását. 
A Komiszko őrjöngő dühvei fordult szembe a nemzetközi békemozgalom
mal, a stockholmi békefelhívás aláírásáért világszerte kibontakozott béke
megnyilvánulásokkal.

A békemozgalom elleni harc volt a Komiszko tanácskozásainak a fő 
kérdése. A háborús uszítóknak ez a társasága egyben igyekezett „tanácso
kat“ adni az angolszász imperialistáknak a gyarmati és félgyarmati népek 
szabadságharcának letörésére és eme országoknak „megfelelő keretekbe“ 
való beillesztésére. Morgan Philips, az angol „munkáspárt“ főtitkára ki
jelentette, hogy a kapitalista világ „egységébe“ épúgy bele kell vonni 
Ázsiát, a Közép-Keletet, Afrikát és Amerikát, mint Nyugat-Európát. Ha 
nem állítunk fel egy nemzetközi keretet, amelyen belül valamennyi szabad 
nemzet boldogulhat, úgy a háború sürgető veszéllyé válik“. (Aláhúzás 
tőlem N. D.)

Amit Morgan Philips „szabad nemzetek“ kereteiről fecseg, azt a New 
York Herald Tribune érthetően megmagyarázta: a fellázadt „bennszülöttek“ 
leverése angol, francia vagy amerikai katonasággal, a gyarmati rendszer 
fenntartása amerikai segítséggel. Philips kijelentésének lényege az, hogy 
az angol imperializmus eme ügynöke maga is kezd kételkedni abban, hogy 
a felszabadulásukért küzdő gyarmati és félgyarmati népeket képesek-e 
„bevonni“ az angolszász imperialisták „kereteibe“, (a durva járom szót 
helyettesíti Philips a finom „keret“ szóval). Ezért Philips aláhúzta, hogyha 
a vietnami, malájföldi, burmai, stb. népek felszabadulási harcát, a Szovjet- 
únió és Kína forradalmasító hatása miatt, nem tudják elfojtani, akkor az 
imperializmus gyarmatrendszerének a megmentésére az új világháború 
„sürgető veszéllyé válik“. S ehhez Philips még hozzátette: „eltekintve a 
vasfüggöny mögötti veszélytől“, vagyis attól, hogy a népi demokratikus 
országok a gyors felemelkedés útján vannak, az egész felszabadult világ, 
a Szovjetúnióval az élén, állandóan erősödik, az erőviszonyok napról-napra 
a felszabadult világ javára tolódnak el. ,

A Morgan Philipsek és az egész Komiszkö szereplése azt mutatja, 
hogy a jobboldali szocialisták nemcsak segítik a háborús gyújtogatok
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terveit, hanem sürgetik imperialista gazdáikat, akikkel együtt félnek a hol
naptól. S ma már nyilvánvaló, hogy a Komiszkó eme sürgetése szerves 
része volt a koreai provokáció előkészítésének, s mindennek egyenes foly
tatása mai szégyenletes szereplésük az amerikai agresszorok szolgálatában. 
Mindez az.t jelenti, hogy Trumannak koreai kudarca egyben a jobboldali 
szociáldemokrácia veresége is.

A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának múlt évi 
magyarországi tanácskozása a békéért folyó harc kérdéséről hozott hatá
rozatában nyomatékosan aláhúzta, hogy a béke erői világszerte növeked
nek, az erőviszonyok a béke, a demokrácia és a. szocializmus táborának 
javára tolódnak el, de ugyanakkor a háborús veszély nem csökken, hanem 
fokozódik: a gyengülő imperialista tábor háborús kalandokban keres 
kiutat. A koreai események mutatják, hogy a háborús veszély foko
zódására vonatkozó megállapítás mennyire időszerű volt és maradt, de 
igazolják azt is, hogy a béke erői túlsúlyban vannak az imperialista háború 
sötét erői felett.

A békeharcosok szervezett nemzetközi frontja — aktív és hatékony 
erő, amit megmutatott a világszerte kibontakozott harcos támogatási moz
galom a hős koreai nép mellett. Ebben a támogatási mozgalomban egy 
emberként részt vesz az egész magyar dolgozó nép.

A koreai nép ügye — az egész haladó emberiség ügye.
A koreai nép harcában nem ismerünk el „semlegest“, mert nincs 

ilyen, mint ahogy saját országunk szabadságának ügyében sem lehet senki 
semleges és az amerikai háborús gyújtogatok elleni harcban sem ismerünk 
el „félreállást“. Hallgatás, passzivitás a koreai nép ügyében éppen olyan 
szégyenletes és népellenes, mint az, ha megtagadja valaki a stockholmi 
békefelhívás aláírását, akár püspök, akár kulák, vagy bárki más az illető.

Korea városaiban és falvaiban asszonyok és gyermekek pusztulnak 
el az amerikai gengszterek barbár légitámadásai következtében. A koreai 
harcmezőkön hősök ontják vérüket hazájuk szabadságáért, népük béké
jéért és a mi békénkért is. Az amerikai gengszterek koreai gazsága figyel
mezteti az összes szabadságszerető népeket s így bennünket is: erősíteni 
kell hazánk védelmét, fejleszteni hadseregünket, fejleszteni polgári lég
védelmünket is és fokozni harcunkat az imperialisták mindenfajta ügy
nökei ellen. A koreai nép hősiességére a magyar nép méltón válaszol 
alkotó munkájának fokozásával, a munka hősiességével, úgyszintén az 
általános gyűjtéssel, tábori kórház és gyógyszerek küldésével.

Tanulhatnak az imperialista agresszorok is koreai kudarcukból. Meg
tanulhatják — ha tudnak tanulni —, hogy nincs az a fenyegetés, ami 
visszarettenthetne egy népet szabadságának megvédésétől, amikor a nép 
vezetője a munkásosztály és annak pártja: a lenini-sztálini Kommunista 
Párt. s

Közeli a nap, amikor egész Korea felett a kivívott szabadság csillaga 
fog ragyogni a hős koreai nép dicsőségére, a világ minden népének 
örömére.

Nemes Dezső
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Ch’oi Zong-kuk

7 m |

■

1948. MÁJUS 10, É JJE L  FÉ L  KETTŐ

A kedves földön fekszem itt egyedül, 
a  nedves földre rátapadva.
Fojtogató, nyirkos sötétség vesz körül, 
rám dől az árnyék, m int a szikla.
Régen, nem  is tudom  m ióta fekszem itt, 
kezem a földön vakon tapogat, 
nyakam  merev m ár, m int kést szúrom  előre 
az ellenség felé pillantásom at.
F árad t vagyok. A hazám  illatát 
érzem  a bokrok friss hajtásain , 
a  föld illata szívem já r ja  át.
Anyám! Elvtársaim !
Ifjak! Ifjúságom!
A tiszta égbolton szikrázó csillagok.
Az égbolt a fejem  fölé borul.
Ragyog!
Büszkén ragyog az én októberem!
H ullám ok csapódnak, a sziklás part remeg. 
Remeg a part s ha  m egüti a hullám  a sziklát, 
m egüti testemet.
O któber fia vagyok én.
Gyáva ne légy!
K örülöttem  ném án a súlyos, messze mezők 

fekszenek.
Ha el is veszítem az életemet, 
ha  a legjobb bajtársam  is elesik, 
ha a holttestek rakása dom bbá is tornyosodik, 
szabadságharcunk győzhetetlen, akár 

a száguldó kerék.
Szomorú, ezerszer szomorú,
hogy meztelenek vagyunk és kevés a fegyverünk, 
de m eztelenül, de köröm m el, ököllel 
győztesen az ellenségre m együnk.
Sorban áll ott az ágyú, fegyver van a kezükben, 
géppuskák, géppuskák ezerszám.
Egy géppuskáért 
az életemet én o d aad n ám ..
Fejem et az éjtszakába fúrom , 
m int gőz oszlop párolog el 
fiatal testem ről a verejték.
Rohan felém az éjtszaka, 
előre kúszom,
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lüktet a lélekkelem és a test ég.
Dicsőség népem nek és hazám nak!
Pártom , 
kim ondom  
a nevedet!
Tán uto ljára  — felejthetetlen nevedet.
Messze a hegyen bom ba robban, 
az ég harang ja  dörgő hangot ad, 
aztán egy m ásik bom ba robban, 
szétzúzza az „am erikai“ választásokat.
Sötétség, csillogó fegyverek, fekete egyenruhák. 
Foszlányra szakad a gondolatom  
és égő aggyal rohanok előre 
a fel-felviLÍanó dom boldalakon.

F ord íto tta  K u c z k a  P é t e r

Ch' oi Zong-kuk délkoreai partizánköltő. Ez a verse 1948-ban a 
Munkapárt „No-Iyeuk-za” című lapjában jelent meg.

délkoreai
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NAZIM HIKMIET KISZABADULT

A haladó népek hónapok óta egyre hatalmasabban hangzó tiltakozása 
Nazim Hikmet kiszabadításáért — sikerrel járt. A török fasiszta kormány 
néhány napja kénytelen volt szabadlábra helyezni a költőt, a török nép 
legnagyobb költőjét, akit 28 évi börtönre ítéltek a népért folytatott har
cáért, a szabadságot zengő verseiért.

Nazim Hikmet példája sokáig ragyogó szimbóluma a nemzetközi 
szolidaruásnak s annak, hogy az egyén csak úgy küzdhet a maga szabad
ságáért, ha minden elnyomottnak felszabadulásáért harcol. És Nazim 
Hikmet szabadulása élénk bizonysága annak, milyen hatalmas a népek 
akarata és felemelt szava, melyet az imperialisták szellemi csatlósai úgy 
szeretnek lekicsinyelni és semmibe venni. Nazim Hikmet kiszabadítása 
újabb bizonyítéka annak, hogy többé nem lehet sikerrel szembeszállni a 
népek akaratával és hogy a dolgozók százmilliói, akik békét akarnak e 
föld minden táján, érvényt is tudnak szerezni akaratuknak és meg tudják 
védeni a békét, boldogabb életünket, amelyért a világ minden népével 
együtt Nazim Hikmet is harcolt egész életében.

N a z i m  H i k m e t :

A LEGFURCSÁBB TEREM TVE NY

Akár a skorpió, barátom, 
olyan vagy te, akár a skorpió 
a rémisztő sötétben.
Akárcsak a veréb, barátom, 
olyan vagy te akár a veréb 
íutkározó kis gondjaival.
Akár a csiga, barátom, 
olyan vagy te, akár a csiga, 
összehúzódott és elégedett.
Rettenetes vagy te, barátom, 
mint egy kialudt vulkán krátere, 
s ha még egyedül lennél, 
de nem is ötödmagaddal, 
vagytok ti egész millióan.
Olyan vagy te, barátom, akár a barom, 
mikor bőrödbe bújva a hajcsár, 
már emeli botját, hogy összetereljen, 
sietve csatlakozol a nyájhoz, 
mondhatom, büszkén vonulsz a vágóhídra.
Egyszóval te vagy a legfurább
teremtménye a földnek, nevettetőbb, mint a hal.
mely a tengerben él s nem ismeri a tengert.
S ha annyi nyomorúság van ezen a földön,
ha törnek, zúznak és taposnak,
mint a szőlőt, hogy a vérünk kicsordul,
hát az a te . .. nem, nem a te bűnöd,
de nagyon is vétkes vagy benne, barátom.

Fordította Somlyó György
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A CSEHSZLOVÁKIAI EGYHÁZI ÜNNEPEK  
A BÉKÉÉRT VALÓ HARC SZOLGÁLATÁBAN.

A hatalmasan kibontakozó béketábor egyik újabb nagyjelentőségű 
megmozdulása a csehszlovákiai Luhacoviceben tartott nemzetközi egyházi 
találkozó, vagy lelkészi konferencia, melyet azután Csehszlovákiában újabb 
egyházi ünnepek követtek a béke melletti tüntetés jegyében.

A béke ügye magával ragadó benső igazságával újabb számottevő har
cos sereget vonultatott fel: Csehszlovákia néphez hű papságát és ezek 
híveit. Ahogyan Rákosi Mátyás egyik beszédében kifejezte, a béke valóban 
az az ügy, amely politikai, vallási és egyéb kérdésekre való tekintet nélkül 
felsorakoztatja a jóindulatú embereket egy táborba. A béke gondolatának 
ez a szervező hatása Csehszlovákiában benyomást keltőén nyilatkozott meg. 
Kihívó kérdéssé vált az egyházak számára nemcsak Csehszlovákiában, de 
lassan az egész világban. A béke kérdése az, amellyel minden becsületes 
Krisztust követő úgy érzi magát, mint akit szaván fogtak. A keresztyénségről 
ugyanis, azoknak is, akik nem tartoznak egyházaiba, az az ismerete, hogy 
ez a béke vallása, legnagyobb ünnepei a béke ünnepei és Jézus Krisztus, 
akinek nevéről neveztetnek, a békesség apostola. Aki magát Krisztushívő
nek vallja, nem lehet a háború oldalán, csak akkor, ha éppen hitét tagadja 
meg. A becsületes keresztyének, akik nem képmutatásból, maradiságból, 
vagy külsőleg keresztyének, a béketábor felhívásait egyenesen vallásukból 
következő behívólevélnek érzik, egy frontba mindazokkal, akik talán nem 
vallásosak, de emberségesen vallják, amit a karácsonyi evangélium vall, 
hogy békesség a földön és az emberekhez jóakarat. De kihívó kérdéssé 
válik a béke ügye az álkeresztyének számára is, akiket hazugságukban 
leleplez és megbélyegez, amennyiben nem állnak oda a béke harcos védel
mezői közé. A csehszlovákiai egyházi ünnepek megmutatták, hogy a béke
tábor népei jogosan tehetik fel az egyházak felé azt a kérdést: — velünk, 
vagy billenünk, s ez a kérdés erkölcsileg az egyházak számára azt jelenti: 
— Krisztus tanítása szerint, vagy az ellen. A magyar népi demokráciában 
is kihívó kérdés lett a béke ügye a vallásos tömegek számára és a békére 
vágyó magyar nép jogosan teheti fel papjai számára ugyanezt a kérdést.

A béke kérdése a luhacovicei és az utána következő konferenciákon 
tisztázó kérdésnek is bizonyult. Az ott részvevő egyházi emberek és vallá
sos tömegek nem általában ájtatoskodtak és nem általánosságban mozgó 
békeszeretetüket fejezték ki, hanem elszánták magukat arra, hogy éppen 
a szocializmust építő békeitábor mellett döntsenek. Világossá lett, hogy a 
béke őszinte hívei és következetes harcosai ezen az oldalon vannak és a 
koreai imperialista agresszió felfigyeltette az egyházakat arra, hogy a béke 
melletti döntés számukra csak egy olyan tartalmú politikai döntéssel együtt 
lehetséges, amely őket az imperializmus táborával való erkölcsi szakításra 
vezeti. A csehszlovákiai egyházi béketüntetések tehát alkalmat adtak a 
csehszlovák egyházaknak arra, hogy kifejezzék néphez való hűségűket, a 
haladás melletti döntésüket, és hogy részt kérjenek abból a szocialista épí
tésből, mely országukban folyik. Ezek az ünnepek itehát kiragadták a cseh
szlovákiai keresztyénséget a lapos általánosságok és a pacifista ftázisok 
világából és az egyházi megnyilatkozásokat konkréttá, a népi demokrácia 
dolgozó népe számára érthetővé és ország-világ előtt egyértelművé tették. 
Ilyen módon ezek a csehszlovákiai egyházi ünnepek nagy lépést jelentettek 
a népi demokrácia állama és az egyház viszonya tisztázódása felé. Sőt, a
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szocializmus és a keresztyénség elvi kérdéseit felvető előadásokból az is 
kitűnt, hogy a csehszlovákiai kereszténység nemcsak állampolgári helyzetét 
akarja tisztázni a szocializmus felé haladó országban, hanem elvi kérdések 
tisztázása felé is konkrét erőfeszítésekei tesz. Ezeknek a meggondolások
nak, valamint a szocializmus és a kereszténység viszonyának tisztázását 
célzó elmélkedések előre fogják vinni ezeket a kérdéseket is a megol
dás felé.

Magyarországon is kell érvényesülnie a béke ügye tisztázó hatásának. 
Azok az egyházi körök és azok a vallásos emberek, akik a béke ügye mel
lett nyíltan és vallásukból folyó becsületességgel állást foglalnak, tudato
sítaniuk kelil magukban a békeharc és a szocializmus építése közötti szer
ves összefüggést és észre lcelll venniök, hogy ez a konkrét békeharc őket a 
szocializmus melletti döntés felé vezeti. Rá kell jönniük, hogy a békéért 
folytatott küzdelemben politikai támogatást csak a szocializmus elvi alap
jából és kövekezetes gyakorlatából meríthetnek. A magyarországi keresz
tyénség is felismeri és fel keli, ismernie, hogy, ha nem akar álszent paci
fista szólamokkal megelégedni, akkor a béke melletti döntése egyben poli
tikai döntést is jelent népi demokráciánk mellett. Hazai viszonylatban 
nyilvánvaló ez a folyamat sok jelből. Észrevehető például a protestáns 
papság és a protestáns hívő tömegek természetes és lelkes felsorakozása a 
béke hívei között, ugyanakkor, amikor ez a kérdés a római katolikus pap
ság számára sok tekintetben problematikus volt. Az oka ennek a különb
ségnek nyilvánvaló. A protestántizmus elvégezte, vagy legalább is jó úton 
van ahhoz, hogy elvégezze magában a politikai döntést a népi demokrá
ciával való megegyezés által. Másfelől várható, hogy a római katolikus 
alsópapság aktív részvétele a békemozgalomban elő fogja segíteni a római 
katolikus egyház benső politikai vívódásának a magyar népi demokráciá
val való megegyezésben mutatkozó feloldódását, hiszen a papságot és a 
római katolikus Jiívő tömegeket a béke ügye erkölcsileg a békéért harcoló 
népi demokrácia mellé állítja.

A béke ügyének a szocializmus ügyével való benső összefüggése abban 
is megmutatkozott, hogy a csehszlovákiai egyházak, különösképpen a 
római katolikus egyház és alsópapság számára a béke melletti állásfoglalás 
felszabadító jellegűnek mutatkozott. A római katolikus alsópapság egyház
fegyelmi rendszabályokkal dacolva foglalt állást a béke ügye mellett. A Vati
kán megkísérelte, csehszlovák papjait eltanácsolni ezekről a béke-demon
strációkról és a velehrádi búcsú részvevőinek kiátkozást ígért. Mégis majd
nem ezer római katolikus lelkész vett részt ezeken az ünnepeken, és ami 
rendkívül jellemző, több alkalommal ünnepelt egy olyan lelkészt, akit a 
nép ügye melletti kiállásáért a Vatikán már régebben kiátkozott. Egy idős 
lelkész az egyik banketten őt ünnepelve ilyen kijelentést tett: „Örülök neki, 
ha a béke ügye melletti döntésem után a Vatikán engem is kiátkoz és ezzel 
visszaadja becsületemet a csehszlovák nép előtt.“

Ez a kijelentés nem hetvenkedés volt egy „engedetlen“ pap ajkán, 
hanem egy, a néphez hű lelkész feljajdulása azért, hogy népe előtt rostéi-' 
nie kell egyháza elöljáróinak a nép ügyétől való elzárkózását, vagy éppen 
a néppel szembeni ellenséges magatartását. Dechet besztercei adminisztrá
tor felszólalásában ezt a kijelentést tette: „Ha a pápa minket exkommuni
kál, akkor a békét exkommunikálja.“ Ezek a kijelentések az alsó papság 
felszabadulását mutatják és igazolják, azokat a váradalmakat, amelyekkel 
a népi demokráciák dolgozó népe fordul a nép papjai felé. Amit Révai 
József a klerikálizmus elleni harcról szóló beszédében kijelentette, hogy 
tudniillik, a magyar népi demokrácia támogatja és támogatni fogja azokat a
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papokat, és azokat a hívőket, akik népükhöz való hűségben, egyházuk és 
a magyar állam békés együttműködésén fáradoznak, az Magyarországon 
is mindjobban igazolódó reménységre támaszkodik, Csehszlovákiában 
pedig már széles körben igazolt tényekre. A csehszlovák római katolikus 
alsópapság között kibontakozó „hazafias papi mozgalom“ már ezt igazolja. 
Jó ezerre tehető azon római katolikus lelkészek száma, akik a hazafias 
papok mozgalmában azon fáradoznak, hogy előkészítsék egyházuk és 
népük állama közötti viszony rendeződését.

A béke ügye a csehszlovákiai ünnepek tanúsága szerint a békét akaró 
dolgozók nemzetközi szolidaritása mellett az egyházak nemzetközi együtt
működésének előmozdítójává is lett. Alkalom volt a béke melletti tüntetés 
arra, hogy nemcsak minden csehszlovák felekezetet egymás mellé ál.ítson 
egy jó ügy szolgálatában, hanem arra is, hogy nemzetközi szervezője 
legyen különböző egyházak együttműködésének ugyanezen jó ügy szolgá
latában. Látható érdeklődés kísérte a nagylétszámú lengyel katolikus kül
döttséget, akik azt az egyházat képviselték, amely Kelet-Európábán először 
egyezett meg a népi demokrácia kormányával. Az ő tapasztalataikat szíve
sen tudakolták más országok római katolikus kiküldöttei, de nem kevésbbé 
érdekelték ezek a tapasztalatok a protestáns egyházi kiküldötteket sem. 
Jelentős volt a Szovjetúnió pravoszláv küldöttségének jelenléte, azé a Szov- 
jetúnióé, amelynek egyháza a honvédő háború idején be tudta bizonyítani 
a néphez való hűségét és a szocialista állam elismerését bírja a sztálini 
alkotmányban biztosított vallásszabadság alapján. A többi népi demokrá
ciák küldöttségei számára lelkesítő tapasztalat volt ez az ünnep-sorozat. 
Az angol papi delegáció számára pedig bizonyítékká lett a felől, hogy a 
nyugati keresztyénségnek is fel kell figyelnie lelkiismerete és vallása taní
tása szavára és élen járnia a nyugaton folyó békeküzdelemben. De bizo
nyítékká lett a felől is, hogy a szocializmust építő országokban élő keresz- 
tyénség megtalálja a maga becsületes egyházi útját azokban az országok
ban, amelyekről a hazai propaganda az ellenkezőt állítja.

A magyar delegáció római katolikus része számára bizonyára tanul
ságos volt a csehszlovák római katolicizmus benső fejlődése és azt is el
mondhatjuk, hogy azok a felszólalások, amelyeket Balogh István a rk. 
delegáció vezetője a magyarországi egyházi helyzetről abban a remény
ségben mondott el, hogy a magyar katolicizmusnak a magyar állammal 
megkezdett tárgyalásai békés és gyümölcsöző megegyezésre vezetnek, örö
möt váltottak ki ezeken a konferenciákon és mindazokon a népgyűléseken, 
amelyek a konferenciákat kiegészítették. A magyar delegáció protestáns 
része számára a magyar protestantizmus magatartásának és útjának helyes
ségét erősítő tapasztalatokká lettek ezek a konferenciák. Nagy öröm volt 
találkozni a csehszlovák protestáns egyházak vezetőivel egy olyan külön 
összejövetelen, amelyen ezek munkájukról és életükről számoltak be. 
Ezek a beszámolók a csehszlovák egyházi élet virágzását és biztosítottságát 
mutatták, ami a magyar delegációra is megnyugtató és erősítő hatás
sal volt.

A csehszlovákiai egyházi ünnepek lefolyása egyébként gondosan meg
fontolt és sikeresen végrehajtott sorrend szerint folytak le. Luhacoviceben, 
ebben a gyönyörű fenyvesek közt elterülő fürdőhelyen, a kétnapos lelkész
konferencia békemanifesztáció elfogadásával fejeződött 'be. A kiáltvány a 
világ összes egyházaihoz, a világ keresztyénségéhez szól és többek között 
ezeket mondja: „Újra háború veszedelme fenyegeti a világot. A tőkések, 
akik hasztalanul próbálják megmenteni és gyarapítani hasznukat, újabb 
háborús katasztrófába akarják sodorni az emberiséget. Az imperialisták
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most más nyílt támadással is rabszolgaságban akarják tartani a nemzeteket. 
Az emberek százmillióinak élete szempontjából oly sorsdöntő mostani pil
lanatokban az egész világ keresztényeihez fordulunk: a keresztény szere
tet nevében egyesítsétek erőiteket a jóakaratú emberek erőivel, hogy fenn
maradjon a világ békéje. Álljatok egyöntetűen a béke hívei állandó bizott
ságának felhívása mellé. Vessük latba a világ keresztényeinek erőit a béke 
megvédésére. A keresztények békemunkája és a béke minden hívének 
együttes erőfeszítése meghiúsítja a háborús uszítók sötét szándékait.“ 
E békemanifesztáció mellett Piojhár miniszter összegezte a konferencia 
eredményét ebben a mondatban: „Az egyházak részvétele a szocializmus 
építésében nemcsak lehetséges, de szükséges is.“ Ezt a deklarációt az egy
házi kiküldöttek lelkesen fogadták el. Benne népünkkel való szolidaritásukat 
fejezték ki és ugyanakkor hálásan vették a dolgozó nép bizalmát, mely 
feléjük e mondatban megnyilatkozott. A luhacovicei konferencia eredmé
nyét Cyril, Method és Húsz János egymásután következő három ünnepén, 
először egy római katolikus egyházi ünnepen, majd egy protestáns egyházi 
tömegmegnyilvánuláson mutatták be a népnek, mely azt lelkesen elfo
gadta. A katolikus ünnep a Cyrill és Methód tiszteletére rendezett vellehrádi 
búcsún folyt le, ahol 140.000-es tömeg vett részt a reggeli misén, majd 
utána békegyűlést tartott. A nagy vallásos tömeghez Zápotoczky minisz
terelnök és Fierlinger miniszterelnökhelyettes is beszéltek, hangsúlyozva 
a népi demokrácia által biztosított vallásszabadságot, de ugyanakkor azt 
is, hogy a nép állama nem engedheti meg, hogy bármely egyház a maga 
tömeghatásával a régi kizsákmányoló rend mellé álljon. A nép nagy lel
kesedése mellett jelentette ki a következőket: „Nem értünk egyet azzal a 
felfogással, hogy a kapitalizmus természetes és Isten akaratából való rend
szer és minden keresztyénnek kötelessége, hogy alázatosan elfogadja azt, 
ha nem is szül egyebet, mint nyomorúságot és szerencsétlenséget.“ Másrész
ről kifejezte, hogy: „Az egyházak erkölcsi befolyásukkal és pozitív állás- 
foglalásukkal nagymértékben elősegíthetik a nagy, időszerű szociális kér
dések megoldását és nemzetiközi viszonylatban is hozzájárulhatnak a béke
mozgalom megszilárdításához.“ A velehrádi ünnep azt bizonyította, hogy 
Csehszlovákia dolgozó vallásos népe nem akar feszültséget egyháza és 
állama között.

Húsz János ünnepén a csehszlovákiai protestantizmus a híres Tábor 
városa mellett a történelmi nevezetességű Kecske-hegy gyönyörű mezőjén 
gyülekezett nyolcvanezres tömegben, hogy Húsz János emlékezete egyben 
alkalmat adjon neki a béke és a néphez való hűség melletti állásfogla
lásra. Itt az egyházi szónokok mellett John, a csehszlovák nemzetgyűlés 
elnöke beszélt, aki Húsz János emberi tisztaságát, a cseh kultúra szempont
jából mérhetetlen jelentőségét, a csehszlovák hívők és a cseh nép egysége 
érdekében kifejtett munkásságát, a nép igaz ügyéért hozott személyes áldo
zatát és a szegény nép iránti forró szeretetét méltatta. Erőteljesen muta
tott rá arra, hogy Húsz szakítása a pápával hogyan hozta meg a cseh nép 
szellemi felszabadulását és hogyan bontotta ki a szabadságharcot a hazai 
feudalizmus ellen. Ez a vallási gyökerekből származó nemzeti forradalom 
világosan szociális színezetű volt és most van még a cseh népnek igazi 
joga ahhoz, hogy Húsz eszméinek beteljesülését ünnepelje.

Magyar részről a legjelentősebb felszólalás Bereczky Albert reformá
tus püspöké volt, aki nagy tekintélynek és tiszteletnek volt részese a luha
covicei konferencián. Többek között a következőket mondotta: „Lenin 
tömör mondását idézem: „az igazság mindig konkrét“. A mi igent mondá
sunk azt jelenti, hogy szeretjük és szolgáljuk a szocializmus nagy törek
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véseit és résztveszünk konkrét feladataiban úgy, hogy magunk és híveink 
a szocializmus építésének hü emberei vagyunk. A szocializmus építő mun
kájához békére van szükség, éspedig a munkán és a munka egyforma 
megbecsülésén alapuló jobb és igazságosabb társadalmi rend békéjére. Az 
egyház feladata nem az, hogy egy hamis béke jelszavával a társadalom 
fejlődését megállítani igyekezzék (ez esetben a kerekek alá kerülne), 
hanem éppen ellenkezőleg: az igazi békéért kell harcolnia a lelkekben is 
és megértetni mindenkivel, hogy társadalmi és vagyoni kiváltságokról való 
belső lemondás az emberi szolidaritás nagy parancsa, — viszont a régi 
rossznak visszakívánása akár egy háború árán is: bűn Isten ellen. „Beszé
dét a következő szavakkal fejezte be: „Minden emberrel szemben, de első
sorban a kicsinyek, a küzdők, a sokat szenvedettek, a milliók és százmil
liók mellett szóljon az egyház hangja és vallja, hirdesse a háztetőkön is, 
hogy a milliók alkotó munkára, igazságos és szabad életre és ezek érde
kében egy dologra vágynak: a békére!“

A magyar delegációnak alkalma volt találkozni Pöstyénben a cseh
szlovák egyházak kiküldötteivel, köztük a magyar egyházi vezető férfiak
kal is és hálával és örömmel tapasztaltuk, hogy a szlovákiai egyházak az 
új csehszlovák egyházi törvények életbeléptetése óta az 1948. februári 
kommunista fordulat óta békés és biztosított fejlődésben dolgoznak és a 
magyarság kisebbségi jogai és érdekei teljes védelemben részesülnek. 
A szlovákiai és magyarországi egyházi férfiak barátságos együttléte a két 
ország barátságát és a két ország egyházainak testvéri együttműködését 
szolgálta.

Alkalmunk volt körültekinteni Csehszlovákiának sok városában és 
beleláthattunk abba az építő munkába, amit a csehszlovák nép álla
ma végez. Partizanskében megnéztük a hatalmas gyárral együtt épülő új 
munkásvárost, ami a szocialista építő munka gyönyprű példája. Ragyogó 
közintézményeivel, gyönyörű, olcsó munkáslakásaival, kultúrális és sport- 
létesítményeivel, 1949-ben befejezett és felavatott új római katolikus temp
lomával (mely a modern templomépítészet egyik remeke Közép-Európá- 
ban) mély hatást gjakorolt a magyar delegációra.

Csehszlovákiai utunk és az azóta itt elhangzott beszámolók új és 
hitünk szerint hathatós erősítést hozhatnak a magyarországi békeharc 
számára, különösképpen azzal, ha a csehszlovák egyházak békéért való 
lelkesedése áthat a mi egyházaink életére is. Hisszük, hogy a magyar 
kereszténység is beépül abba a bástyába, amelyet Magyarország jelent a 
béke frontján, és félreérthetetlen magatartásunkkal biztosítani akarjuk, 
hogy a magyarországi kereszténység 6e legyen rés ezen a fronton.

Dezséry László 
evangélikus püspök
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Iván Vázov

PANAGJUR1STE FELKELŐI

J
Föllobban a harc: a szívünk lángra gyullad!
Verd az ellenséget, míg vérébe fullad!
Csak tartsatok össze! Hű csapat, előre!
Hadd jöjjön a török: nincs, aki fél tőle.

Nem vagyunk már többé meggyötört gyaurok, —  
dübög a harci zaj, ágyú dörög, durrog.
Mocskos bilincseink szétzúzva bevernek 
s pusztulnak, mint pelyva, akik láncra vertek.

Szabadság, te hívtál s meghallottuk szavad, —  
felkelt a nép: hazám, szabad leszel, szabad! 
Oroszlános zászlónk leng, csattog a szélben, 
te is oroszlán vagy, büszke bolgár népem!

Dühöng a török had, mint sebzett vadállat, 
tajtékzik a szája, nagy mancsa reánk csap, 
de minden csapása megtörik már rajtunk, 
pajzsunk az igazság és villog a kardunk.

Hazánk, érted ég a szívünk, amíg élünk, 
életet, vért, vagyont, semmit se kímélünk, 
de ha meg kell halnunk, ne haljunk hiába: 
mennél több törököt küldjünk a halálba!

És ha mi elesnénk hősi küzdelemben, 
nem marad magára Bulgária, nem, nem!
Űj hősök támadnak s a helyünkbe állnak 
s mint a sasok, újabb küzdelemre szállnak.

Ha kell, mind elesünk vad csaták tüzében, 
csák a haza éljen szabadon és szépen.
Velünk az igazság eleitől fogva, —  
halál a vicsorgó, bárgyú zsarnokokra!

1876.

Fordította K é p e s  G é z a



IVAN VAZOV
Születésének százéves évfordulójáig

Ivan Vazovot már életében a bolgár szépirodalom egyik legnagyobb 
mesterének ismerték el, aki hosszú munkássága alatt, mind a költészetben, 
mind a prózában kiváló müveket alkotott. Az ő müveire, mint biztos ha
gyományra épül az újabb nemzedékek szépirodalmi kultúrája.

Nem csoda, hiszen munkássága a bolgár nép történelmi eseményeivel 
fonódik egybe. A török igából való szabadulás dicsőséges napjainak elő
estéjén fog először tollat, és az 1923-as év szeptemberi eseményeinek elő
estéjén a fasiszta puccsnak és a nép hősies, de mégis vérbefojtott felkelé
sének küszöbén hal meg. Lüdmil Sztojanov, a híres bolgár író ezt írja 
róla: „Vazov írói munkássága ebben a korban terebélyesedett ki. Koronája 
messze előremutat a bolgár szépirodalom további útjára.”

Vazov tevékenysége a múlt század hetvenes éveiben kezdődik, s már 
első, 1876-han megjelenő verseskötete: a ,,Zászló és guszla” ismertté teszi 
az irodalomban.

Ebben az időben, Bulgária felszabadulását megelőző években szülő
városában, Sopotban él. Cselekvőén vesz részt a városka forradalmi bizott
ságának munkájában, mely az 1876-os fegyveres felkelés helyi előkészí
tésén dolgozott. A ,,Zászló és guszla“ című, előbb is említett versesgyüjte- 
ményében a felejthetetlen Hriszto Botev költészetét vette mintaképéül. 
Valamennyi verse harcra buzdít, a zsarnokság, a török elnyomó ellen. 
Ezek közül való a „Panagüriste felkelői” című verse Is, mely oly lángoló, 
hazafias lelkesedést ébreszt, hogy az 1876-os felkelés idején a forradalom, 
harci dalává lett. 1876 májusában, a legizzóbb napokban megírja a 
„Szabadság vagy halál” c. versét.

A ,,Zászló és guszla” után Vazov még 14 hasonló versgyűjteményt 
adott ki, melyek 800-nál is több verset tartalmaznak. Ezeket a* költeménye
ket a költő gazdag és változatos lírai élményei hatják át. De a leglényege
sebb bennük: Vazov alkotásainak alapját képező, emberi és költői jellemét 
kifejező forx-ó hazaszeretet. A hazai tájak szeretete, a munka szeretete és 
a felszabadító orosz nép iránti, gyakran áhítattá fokozódó szeretet. S végül: 
kíméletlen gyűlölet minden iránt, ami a népen élősködik. Költeményeiből 
tisztán tűnik elő Vazov emberi és költői jelleme.

De prózában sem hagyott ránk kevesebbet. Már első elbeszélései éjs 
kiemelkedő munkái a bolgár prózairodalomnak, „Mitrofan és Dormir 
dolszki” (1881), „Kóborlók” (1884), „Szóizad, amely nagy emberekéi 
nevel” (1890). A főváros életéről szóló novellái a. „Firkák és karcolatok“ 
és „Amit láttam és hallottam” c. kötetekben gyűjti össze. Novellás gyűj
teményei közül meg kell még említenünk a „Színes világ”-ot, mely 1902- 
ben jelent meg. Nagy regényei: „Iga alatt” (1889—1890), „Uj föld” (1896), 
>.A kazalári királynő“ (1903), „Iván Alexander” (1907) és „SzvetoszMv 
Tértéi ' (1909). Drámai műveinek száma is majd egy tucat. Már ez is 
bőségesen elég volna egy írói élet eredményének. De mindezeken felül még 
számos elbeszélő költeményt írt, amelyben a bolgár nép nemzeti hagyo
mányait énekli meg. Talán legmegragadóbb benne: az önmagához való 
hűség. Mindvégig a nép költője marad, az, akit lírájából megismertünk. 
Határtalan érzékenysége lehetővé teszi, hogy sokszínűén tükrözze vissza az 
eseményeket. Ez a sokszínű, de tudatosan realista ábrázolás avatja Vazo-
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vöt a bolgár nép félévszázados fejlődésének szépirodalmi történetírójává. 
Müveiben számtalan képet hagy ránk a török zsarnokság idejéről, különö
sen a népi felkelésekről. Megörökítette a híres 1876-os áprilisi felkelést, a 
testvéri orosz nép 1877—78-as felszabadító harcát, Dél-Bulgária egyesülé
sét a bolgár királysággal. Emléket állított az 1886-os szerb-bolgár háború 
szomorú időszakának, az első világháborúnak — és végül az ezeknél 
kisebb jelentőségű belpolitikai eseményeknek is, amelyeknek közvetlen 
tanúja, és többször cselekvő részese volt.

A bolgár és külföldi irodalom gazdag hagyományai nagymértékben 
elősegítették Vazov tehetségének kibontakozását. A hazai írók közül leg
többet a kor legjelentősebb forradalmár költőjétől, Ljuoben Karavelovtól 
s  Hriszto Botevtől tanult. A nyugateurópai írók közül leginkább Viktor 
Hugót szerette. De világnézetére és szépirodalmi munkásságára döntően 
Puskin, Gogoly, Lermontov, Bj'elinszkij, Sevcsenko és Nyekraszov hatott.

Láthatjuk tehát, hogy Vazov sohasem zárkózott kis nemzetének hatá
rai közé, amennyire tehette — a világirodalom legkiválóbb mestereihez 
igyekezett kapcsolódni.

Ha társadalmi helyzetét tekintjük, megállapíthatjuk, hogy a török 
hűbéri abszolutizmus felbomlásának sajátságos gazdasági és politikai 
viszonyai között nőtt fel. A bolgár nép jognélküliségének idején.

Vazov jómódú kereskedő családból született, a liberális kisburzsoázia 
neveli. De a maradi erkölcsiséggel átitatott életmódtól hamar eltávolodik 
és belekapcsolódik a forradalmi mozgalmak munkájába, melyben a fel- 
szabadulás előestéjén nagy szerepet játszott a bolgár burzsoázia is. 1876- 
ban, a haladó erők basibozuki felkelésének szétverése után minden anyagi 
támogatás nélkül utazik Romániába. Előtte eddig ismeretlen szocialista 
körökbe kerül, melyek az emigránsok szomorú tömörülései. Ezidőtájt a 
politikai menekültek ezrével kerestek menedéket a román kisvárosok vis
kóiban, s osztályrészük a szakadatlan éhezés és nyomor volt.

De a csalódásokkal tetézett, szegényes élet sem törte meg az emigráns 
ifjúság felszabadulásba vetett hitét. Természetes tehát, hogy a közéjük 
tartozó Vazov tehetségének minden gazdagságát az idegen elnyomók elleni 
harcnak szentelte.

Politikai és irodalmi munkásságában Vazov a haladó polgárság leg
jobb elemeit, a külföldre menekült burzsoá demokraták politikai cél
kitűzéseit képviselte. Ezek a csoportok még nem különültek el véglegesen 
a kizsákmányoltaktól, osztályhelyzetük ingadozó volt, s így az adott 
történelmi helyzetben Bulgária legforradalmibb rétegeit jelentették. A fiatal 
Vazov már ebben az időben feltűnik népies verséivel, a haladás költője 
lesz és a polgárság reakcióssá válása után is az marad, 1921-ben bekövet
kező haláláig.

Az 1878-as felszabadulás Bulgáriában gyors kapitalista fejlődést indí
tott meg, ami megnövekedő munkásosztályt, fokozottabb kizsákmányolást, 
az osztályharc kiéleződését jelenti.

Vazov ennek ellenére is, változatlanul a burzsoá demokrácia régi állás
pontjait vallotta, amelyeket a nemzeti felszabadulás éveiben tett magáévá, j

Nem tudott eljutni a marxi-lenini világnézethez. Haladó politikai 
elgondolásai mellett tovább élt még benne annak a konzervatív patriarcliá- j 
lis rendszernek maradványa, amelyben nevelkedett.

Éppen ezért Vazov munkássága során gyakran összekeverte a haladó 
demokratikus világnézetet, a proletariátusnak és a szegény parasztságnak ; 
a. kizsákmányolok elleni tiltakozását — a burzsoá maradisággal. Ez viW-
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gosan látszik a „Kőhalom“ c. híres költeményéből, — és még számos más 
müvéből.

Vazov lelkesedett Vaszil Levszki és Hriszto Botev hőstetteiért, de 
ugyanakkor tagadta a szocialista mozgalom szükségességét.

Azt hitte, hogy a bolgár népnek —s itt elsősorban a parasztságra és 
a kispolgárságra gondolt —, a patriarchális demokrácia a legmegfelelőbb 
államforma.

De ösztönös demokratikus érzékével, zavaros világnézete ellenére is, 
leghűbb kifejezője lett a néptömegek kívánságainak és reményeinek. 
Kiváló ismerője a nép életének, költészete a népi hagyományokra épült. 
Munkássága demokratikus realizmusnak nevezhető.

Vazov demokratikus realizmusának lényege az életviszonyok hű visz- 
szatükrözése, az optimizmus és az a meggyőződés, hogy hazája jólétét, 
boldogságát, — csak a dolgozók jóléte és boldogsága biztosíthatja.

Vazov az írást a haza cs a nép iránti köteles szolgálatnak tekintette, 
mindig idegenkedett a ,,1’art pour l’art“-féle elgondolásoktól. Minden fon
tosabb korabeli eseményt megörökített, ami népével történt. Magasra 
emelte a demokrata nevelés, a kultúra, a munka és a haladás zászlaját.

Vazov költészete eleven, optimista költészet. Megkívánja mindenkitől, 
hogy ingadozás nélkül haladjon célja felé és kitörölje szótárából a ,,ki- 
tudjá“-kat, „nem hiszem“-eket. „nem bírom“-okat. Mindent elérhetsz, 
amit akarsz, — mondja a költő. S arra tanítja a bolgár népet, hogy ke
mény, állandó munkában, szeretettel és becsülettel nevelje magát, mert ez 
az egyedüli alapja fejlődésének.

1899-ben jelent meg munkáraserkentő, ízzóhangú verse, a 
„Dolgozzunk!“ ,

Az ifjú költőket az irigység és a rágalmak bátor megvetésére buzdítja: 
„Fiam, minden hántás megtiszteltetés. Amelyik rózsának nem jut tüske, 
annak szaga sincs. Az emberek kegyetlen ütései úgysem tudják kioltani 
azt a lángot, melyet Isten beléd ültetett. A becsületest támadják ... A m itők  
tudnak, azt nem tudod, de ne is akard tudni. Énekelj! Ez a te kötelessé
ged, ellenségeid csak acsarkodjanak . . .“ írja a „Költőhöz“ c. versében 
(1876-ban).

Vazov maga is ezek szerint az elvek szerint élt. Keményen, acélosan 
szállt szembe ellenségeivel. „Nem hallgatok, nem ijeszt meg csörtetésükí 
Akár csend, akár gyűlölködő kiabálás vesz körül, én bátor maradok. El
fogadom a harcot, szabadon engedem szárnyaló dalaimat, a nélkül, hogy 
beleegyezésiekre várnék és tudakolnám: hallgatókra találnak-e dalaim, 
nagy süket fülekre•? Nem vártam elismerést és megtiszteltetést onnan, 
ahonnan ütéseket és piszkálódást vártam.11 (Harc és harcosok, 1882.)

Szilárd elvhűséggel, tévedéseiben is becsületes önzetlenségével tö
méntelen ellenséget támaszt maga ellen. Demokratikus realizmusa, mű
veinek társadalmi jellege és a néppel való együttérzése dühödt támadásra 
ingerelte a burzsoá modernizmus s a bolgár irodalomban elhatalmasodó 
„szellemi arisztokratizmus“ ideológusait. Élükön a hírhedt kritikussal, Sz. 
K. Krasztevvel.

A kozmopoliták vezetője a bolgár irodalomban K. Krasztev volt, aki' 
korának dekadens esztétikáját képviselte és a szimbolizmus, a stilizáció és, 
a nietzschei gondolat híve volt. Természetes tehát, hogy megtagadta Vazo- 
vot, a realista költőt. Népies írónak tekintette, akiből hiányzik a „magas, 
műveltség“, a „finomság“, és a „tökéletesség“, amellyel szerinte minden 
„demokrata“ költőnek rendelkeznie kell.
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Később ugyanilyen reakciós locsogással harcoltak Vazov ellen a „Zla- 
torog“ (Aranykürt!) c. esztétikai folyóiratnak fasiszta kritikusai is. Vazov 
elleni támadásaikból a szokottnál is világosabban kitűnt a dekadens, 
nyugati kultúra előtti hódolásuk és a bolgár irodalom kezdetleges, de erő
sen demokratikus hagyományainak felháborító tagadása.

A monarcho-fasiszta újságírás nagy hévvel fújta fel a nagyhatalmi 
sovinizmus hatása alatt elkövetett hibáit és ezzel elhomályosította művei
nek igazi, népi tartalmát. A közelmúlt hivatalos irodalomtörténete igyeke
zett irodalmi emlékké, halott klasszikussá avatni Vazovot, azokat szol
gálva, akik csak a nacionalista uszítás érdekében emlékeztek vissza 
Vazovra.

A bolgár népköztársaság adta meg végre Vazov munkásságának az 
igazi elismerést és helyes értékelést. A társadalomtudomány legtekinté
lyesebb képviselői foglalkoztak Vazov élete művének értékelésével. Meg
állapították helyes történelmi szerepét és ezzel költészetét és prózáját új 
életre keltették. Vazov eszméi elevenen kapcsolódnak a népi Bu'gária fel
építésének munkájába. Űj értelmet és jelentőséget kap Vazov forradalmi- 
sága, a munkához írt himnusza, hűsége a felszabadulás eszméjéhez, a ka
pitalista erkölcsök és a bürokratikus szokásokat leleplező kritikája, — 
egyszóval mindaz, ami költészetében a haza, a nép és a haladás szereteté- 
ből fakadt. Éppen ezért a szabad Bulgáriát építő népünk Hriszto Botev 
mellett Vazovot is magáénak tekinti és szívébe zárja.

Különleges jelentőségű Vazov munkássága az ifjú bolgár irodalom 
számára. Űj irodalmunk nehéz harcok közt vívta ki magának azt a jogot, 
hogy szabadon szólhasson az egész néphez. Ezekben a harcokban segítette 
fiatal irodalmunkat a hagyománynak az az ereje, amit Vazov munkásságá
ból merítettek. A demokratikus bolgár irodalom elvi kérdéseinek tisztázá
sához nagyban hozzájárult Vazov elveinek egészséges haladó tartalma. 
Ami ellentmondás és hiha akad Vazovnál, semmiesetre sem lehet döntő 
jelentőségű. Eltörpül hagyatékának pozitív mondanivalója mellett. Mert 
hagyatéka új bolgár irodalmunk fejlődésének egyik alapja, és nyelvi gaz
dagságunknak jelentős kincsestára.

Elbeszélő műveiben Vazov kora társadalmának nagyszerű, realista 
ábrázolását hagyta ránk. Hatalmas képet fest a bolgár nép életéről, a múlt 
század 70-es éveitől egészen az 1923-as szeptember 23-i felkelés katasztró
fájáig. Ebből a képből érezzük nagy, hazafias pátoszát: a nép és a haza 
szeretetét.

Külön kedves előttünk Vazovnak az orosz nép iránt tanúsított szere- 
tete. Nem egyszer énekelte meg az orosz népet, s éppen azokban a művei
ben, amelyekben az egész bolgár nép gondolatait és érzéseit fejezi ki. Öt
ven esztendőnél is hosszabb írói működése alatt Vazov mindig a néppel 
és a népéért élt. Ábrázolta viharos küzdelmeit, együtt ünnepelte győzelmét 
népével és együtt élte át a nemzeti katasztrófák szenvedéseit. Méltán ne
vezhetjük hát a „bolgár irodalom atyjának“ és nagy népi költőjének.

4 N. SZ. DERZAVIN
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PORON YIN

Elém tették az emlékkönyvet 
és írnám is már nevemet, 
mikor szemem vígan elkapja, 
mint ismerős tekintetet, 
mint egy mosolyt, Csanádiné 
és Bardóczki Irén nevét . . . .  
és «Tajkov András, Tatabánya» . . . 
magyar munkások kézjegyét.

Itt jártak ők is Poronyinban, 
hol tizennégyben Lenin élt, 
ahol őértük, mindnyájunkért 
virrasztóit, dolgozott, remélt.
Hol — mondják a lengyel parasztok —  
minden reggel elsietett 
a postára. És már az utcán 
feltépte a leveleket.

Kicsiny faházak közt, de mégis 
a történelem útjain 
sietve, így olvasta ö  ott, 
mit üzen a hű társ, Sztálin?
Mi hír Pétervárt? Grúziában?
Telik a világ üstje már?
Forr-e a népek jövendője 
szivedben, orosz proletár?

Elén? tették az emlékkönyvet —  
mint fogadalom, úgy ragyog 
nevekkel teleírt lapok közt, 
nevetek, ittjárt magyarok, 
fénylődben, mint künn a szikrázó 
hórét a hegyek csúcsain:
„Mindenhol csak az ő nyomában, 
mindenhol az ő  útjain!“

Zelk Zoltán
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EDÉDIDŐ

Egy hete tartott már, szakadatlan, a rekkenő kánikula. A Csavargyár 
fölött szürke volt az ég, mintha megpörkölődött volna, a szél se moccant 
s a raktárajlóra szegezett hőmérő már délelőtt is közel negyven fokot mu
tatott. Ez is pokol volt, de bent a huzat nélküli, fagerendás öreg gép
műhelyben még fullasztóbb volt az áttüzesedett levegő. Az egyik fal 
mellett, a présgépekkel szemben, gázkályhák búgtak. Ontották a hőséget. 
Az emberek, akik itt dolgoztak, úgy érezték, felforr az agyuk. Egy hét 
óta nem volt enyhülésük. Ingerültek voltak. Sokszor semmiségekért is 
egymásra röffentek. Marták egymást, hosszan, cifrákat káromkodtak.

Hollósi, egy szeplősorrú fiatal átképzős cipekedés közben elejtette az 
anyaggal megrakott keskeny faládát. Csak annyi történt, hogy a rövidre 
fűrészelt fekete vasrudak szétgurultak a poros földön. Máskor ilyesmin csak 
nevettek volna, most a nyaTcigláb, sovány Steinmüller, aki ott dolgozott a 
tűznél, mégis az átképzőshöz akarta vágni a hosszúszárú fogót, amivel az 
átizzott vasakat szedte ki a kemencéből. Szidta még az anyját is a fiúnak, 
de az sem maradt adós a cifra válasszal s egy perc alatt már nyakig 
voltak az oktalan civakodásban.

A szomszédos gépeknél és kemencéknél néhányan felemelték a fejü
ket. Odanéztek az acsarkodókra, de nem szóltak. Kitörölték szemükből a 
csípős izzadságot és újra visszafordultak a munkájukhoz. Csak az öreg 
Tóth Mihály tett másképpen. Huszonöt éve dolgozott a műhelyben, ritkán 
vesztette el a nyugalmát, egyedül volt, akit az egy hete tartó kániku'a sem 
tudott kihozni a sodrából. A testéről, igaz, neki is csurgott a verej’éke, de 
csak a bőrét csiklandozta, mást nem érzett. Megállította a gépét, pipájából 
széles tenyerébe verte a hamut és nevetett. Sárga, csorba fogai elővillantak 
a szájából.

— Nyughassatok már, hé — kiabálta túl a gépek zaját. — Mi ütött 
belétek? Ügy tesztek, mintha a régi világ volna, amikor itt volt a tőkés, 
akinek tetszett az ilyesmi. Hogy marjátok egymást. . .

Megcsóválta a fejét, félretörölte a homlokára \§padt deres haját, aztán 
még hozzátette:

— Már tanulhattatok volna valam it... Nna .. . különben is mindjárt 
dél lesz, mehettek ki a levegőre, ha már nem bírjátok ezt a bolond 
meleget. . .

Csak az ormótlan fekete gépek válaszoltak. Csattogtak, hogy zengett 
belé az öreg műhely. A szeplősorrú Hollósi már összeszedte a szétgurult 
vasakat, Steinmiilier is lehiggadt, újra odaállt a hörögve búgó gázkályha 
elé — de a furcsa feszültség továbbra is otjt maradt a forró levegőben. 
Mint a puskapor, amely a legkisebb szikrától is tüzet fog .. .

Öt perc múlva csengettek. Dél volt. Valaki leállította a nagy villany- 
motort, a sötét részeken eloltották a lámpákat, a gázcsapokat is elzárták. 
A műhely elcsendesedett. Mindenki kiment az udvarra, a levegőre. Árnyé
kot kerestek a két hosszú műhelyépület oldalánál. Odate’epedtek s lehúz
ták magukról az izadtságtól megkeményedett, sótól átütött ingeket, zub
bonyokat. Csak azután kezdtek enni. Lassan, szó nélkül rágták az ételt, 
ki ezt, ki a z t . . .

A baloldali épület végén poros, árva ecetfa állt. Levelei sárgán zsu
gorodni kezdtek, de azért még jócskán vetettek árnyékot a fő dre. Az öreg 
Tóth Mihály itt ütött tanyát. Meztelen hátát a fa törzsének támasztotta s
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amíg evett, az udvart nézte. A fekete porban verebek fürödtek, elől a kapu 
nál ott állt az igazgató kopott szürke autója, valamelyik irodaablakból 
egy írógép gyors kopogása hallatszott. Oldalt, a műhely és az irodaépület 
között hosszú új házat építettek. Állványok, tégla- és homokhegyek hever
tek mindenfelé.

A fehér meszesgödör vakítva verte vissza a nap fényét. Tóth Mihály 
hunyorgott, aztán a vörös téglafalon pihentette meg a szemét. Nézte és 
tetszett neki, hogy reggel óta több mint egy méterrel lett magasabb az 
épület. Biztosan sztahánovista módszerrel falaznak . . .  — mosolygott be
felé és elégedetten kanalazta össze a gulyásleves sűrű alját az aluminium- 
lábas fenekéről. Huszonöt évig a gép oldalánál, vagy az udvaron kupo
rodva ebédelt, munka után ütött-kopott vödrökben mosakodott — most 
nemsokára kész lesz az új fürdő és az ebédlő. És az új kultúrterem! A 
jövőben a pártnapokat sem kell többé a kormos, füstös és fülledt gép
műhelyben megtartani. ..

— Igaz-e, Lajos? — kiáltott rá Tóth Mihály jókedvűen, hirtelen 
a közelében ülő cigányképü, borzas géplakatosra. Petriknek hívták, széles* 
vállú erős ember volt, feszült rajta a sötétkék kezeslábas. Egy rossz, törött 
csavarosládán ült, sűrű szemöldöke alól onnan nézett rá megütközve Tóth 
Mihályra.

— Micsoda? Mi, hogy'igaz-e? — kérdezte ingerült hangon az öreget, 
aki újra a féligkész épületet nézte és közben elégedetten vakargatta szőr
rel benőtt, bozontos mellét.

— Hát a kultúrház — vetette oda a szót az öreg, a nélkül, hogy 
visszanézett volna.

Petrik Lajos felegyenesedett ültében.
— A kultúrház? Mi a nyavalya van vele?
Olyan élesen csengett a hangja, hogy Tóth Mihály meglepetten, hir

telen visszafordult. Nem felelt mindjárt. Csodálkozva farkasszemet néze.t 
az ingerült, szélesvállú emberrel, közben nadrágzsebében a pipája után 
kolorászott.

— Hogy mi van a kultúrházzal? — találta meg kisvártatva hangját az 
öreg s tömetlen pipáját mosolyogva sárga., fogai közé szorította. — Hát mi 
volna? Nem látod? Épül! Egy hét múlva felkerül rá a gleichni, egy hónap 
múlva pedig már akár csárdást is táncolhatsz benne.

A borzas géplakatos felnézett a megpörkölődött színű tüzes égre és 
megvetően köpött egyet.

— Ha lesz kedvünk táncolni — morogta ellenségesen. — S ha meg 
nem döglünk addig ebben a pokoli hőségben .. .

Az öreg Tóth még mindig tréfára fogta a dolgot.
— De odavagytok ettől a kis melegtől — mondta hüvelyuj jával az ég 

felé bükve. De hirtelen abbahagyta a nevetést. Körülnézett. Tizen-tizen- 
ketten ültek szanaszét a poroslevelű ecetfa alatt, de valamennyi tekintet
ben ugyanazt az ellenséges, szinte fenyegető pillantást látta, mint amivel 
Petrik Lajos nézett rá a szomszéd ládáról. Nem értette őket.

Mi ütött ezekbe? — kérdezte befelé s egy ideig úgy tett, mintha egye
dül a pipája megtömésével volna elfoglalva. Nemcsak legöregebb munkás 
a műhelyben, de népnevelő is, tudnia kell, hogy miért ingerkednek ezek 
már napok óta olyan eszeveszetten. Biztos, hogy nemcsak a kánikula az 
oka.

Petrik Lajossal ennél nagyobb hőségben is dolgozott már, mégsem volt 
így megveszve. Sohasem. Negyvenötös kommunista, azelőtt is megállta a
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helyét, mindig lehetett rá számítani. Szereti a Pártot, a munkát is, él- 
munkás, s most mégis olyan a képe, mintha a Trumantól kapná a fizetését.

S a többiek“? Amíg rágyújtott. Tóth Mihály újra körüljáratta a tekin
tetét az ecetfa árnyékában ülő embereken. Megszámolta: öten pártt gok 
voltak közülük, mind derék elvtársak, ismerte őket. Miért olyanok most 
mégis valamennyien, mint a bolhás kutyák? Morognak és acsarkodnak. 
Elhatározta, megpróbál végére járni a dolognak. . . összeráncolta a szem
öldökét s meztelen hasán feljebb húzta a nadrágot.

— Nem értelek benneteket — mondta tréfás dohogással és mosoly
gott az emberekre. — Olyanok vagytok, mint a puskapor, attól kell félni, 
hogy felrobbantok. Mi a csoda van veletek?!

Valamennyien Tóth Mihályra néztek, de nem feleltek mindjárt. Csak 
kisvártatva szólalt meg egy asszony a kör szélén. A köyér Szabóné volt, 
az egyik legjobb menetvágónő. Égett keze alatt a munka, de a nyelve is 
jól fel volt vágva.

— Nem érti, a csudát nem érti, hogy mi van velünk! — mondta 
hadarva. — Egy hete már, hogy éjjel-nappal szívja vérünket ez a dög me
leg, maga meg mást sem tud, mint folyton oktatgatni bennünket. Nép
neveim! Most is, mit akar ezzel a kultúrházzal? Hiszen még el sem 
készült s már előre agyondícséri. . .

— Sokra megyünk vele, ha kész, ha nem kész — sápítozott a kövér 
Szabóné mellett a szemüveges, őszhajú Jurcsek Anna is. Emelgette a kar
jait, mintha el akarna repülni. — Inkább a műhellyel csinálnának vala
mit, hogy fel ne forduljunk az ötvenfokos hőségben a gép m ellett. . .

Tóth Mihály nyugodtan pipázott. Hagytál, hadd melegedjenek bele a 
többiek is a beszédbe. Biztosan sok van még a bögyükben. mondják ki 
bátran. Ránevetett a hadonászó asszonyra.

— Ne izgulj annyira, hallod-e! — az öreg mindenkit tegezeit — 
nxegcsunyulsz, aztán kiszeret belőled a vasútasod s akkor nézhetsz másik 
nyugdíjas után. De mondd, te hogyan gondolod, hogy ne legyen meleged 
a. műhelyben? Talán építsünk egy jégszekrényt a géped mellé“?

Most egy mély fiúhang szólalt meg. Bagi Jóska volt, a fiatal gépész
tanuló. Hetykén szembefordult az öreg gépmunkással.

— Ne tréfáljon Mihály bácsi — mondta és elpirult egy kicsit saját 
bátorságától. — Tudja maga jól, hogy mit lehetne csinálni. Bezzeg, az 
irodán tudtak ventilátorokat odaállítani a kisasszonyoknak . ..

Tóth Mihály megint nevetett. Még a pipát is kivette a szájából.
— Na, nézd csak, a Jóska gyerek! — tettette a csodálkozást. — Hát 

te is meg mersz szólalni? Az ifi-napokon még sohasem hallották a han
godat. Pedig ott is felállhatnál ám, aztán elmondhatnád, hogyan nőttél 
meg ekkorára Angyalföldön. Ügy, hogy anyád nyáron mindig ventilátort ' 
dugott a fenekedbe, amikor harminc fokot mutatott a hőmérő. Vagy 
nem így volt? Akkor meg mit beszélsz szamarakat, hogy így a kisasszo
nyok, meg úgy a ventilátor. Ez is más, meg az is más . . .

Nem volt mérges, de egy kicsit elfelhősödött a homloka. Repedezett 
mutatóujjával lenyomkodta pipájában a parazsat, s várta, hogy valaki 
tövábbvigye a szót. A fiú nem válaszolt. Zavarában még jobban elpi
rult és csak ingatta a fejét, mint aki cseppet sincs meggyőzve. Szemében 
ugyanolyan apró villámok cikáztak, mint a Szabóné és Jurcsek Anna 
tekintetében. Mintha egy húron pendültek volna.

Az irodában még mindig élesen kopogott az írógép. Tóth Mihály 
most elfordult az aszonyoktól és a férfiakat vette szemügyre. Az elv
társak kemény arcát nézte s várta, szólaljanak meg. De azok is csak



ültek és hallgattak. Petrik Lajos idegesen a port rugdosta a cipője orrá
val. a nyakigláb Steinmüller nagy tarka zsebkendőjével a sürü izzadt
ságot törölgette a nyaka alól. a borostás Gyulai Sándor pedig cigarettát 
csavart magának olyan komoly arccal, mintha az élete függne ettől a 
müvetektől.

MÍn<|i1%otozott valamit, csak a fiatal esztergályos, Szőts Pali nézett 
bátraíraz öreg gépmunkás szemébe. Ami a szívén, az a száján — olyan 
ember volt. Jófejű és egyenes. Nemrég vették fel a Pártba.

— Na, Szőts elvtárs — szólt hozzá Tóth Mihály és megint nevetett. 
— Neked is meleged van“; Hol szorít a cipő? Mi baj van?

Az esztergályos komoly maradt.
— Mit tréfál folyton, Mihály bácsi — mondta és egyenesen szembe 

fordult az öreggel. — Tudhatná jól maga is, hogy baj van elég! Jól 
mondta az előbb: más dolog a ventilátor és más dolog ez a dög m leg. 
Nem hiába jár a gyár szá ja . . .

— Jár a fenét! — csattant hirtelen Tóth Mihály hangja és egy pil
lanatra elvesztette a nyugalmát. — A fenét jár! Csak morogni tudtok, 
mint a balhás kutya és marjátok egymást. Merthogy meleg van! 
Kánikula! Ezt hajtogatják folyton, ezen siránkozik a gyár . ..

— Miért? Talán nincs kánikula?! Ügy beszél mintha öröme telne 
benne, hogy elég minden. Az egész ország. . . Csak jönne már egy jó 
eső, annyival is kevesebb bajunk volna . . .

Ficzek mondta ezt. Egy hajlotthátú, sürűbajuszos, középkorú nap
számos a raktárból. Mindössze egy hónapja dolgozott a gyárban, nem 
sokat tudtak róla a többiek. Most is kíváncsian nézték.

— Igen, egy jó eső kellene — ismételte Ficzek és zavaros, gyűlöl
ködő fény lobban a szemében. — Megszüntetné ezt az átkot rajtunk . . .

Tóth Mihály tágabbra nyitotta hunyorgó szemét, hogy jobban meg
nézze a hajlotthátú raktári munkást. Valami nem tetszett neki rajta. 
Nagyon rongyos szürke vászonnadrágot viselt és egy még rongyosabb 
mocskos katonazubbonyt. Mintha tüntetni akart volna a toprongyossá 
gával. A cipője is olyan volt, hogy kikandikáltak belőle a lábujjai.

-— Átok? Miféle átokról beszél? — kérdezte az öreg magázva, 
félelmetes nyugalommal s közben egy pillanatra sem vette le szemét a 
rongyos emberről. — Talán világosabban is megmagyarázhatná. . .

Ficzek zavarba jött. A nyakát nyújtogatta s kezével idegesen a baju
szához nyúlt.

— Izé . . . hát miféle átokról beszélnék? — mondta aztán szemtele
nül. — A szárazságról, erről az átkozott kánikuláról. Megég tőle az 
em ber. . .  '

— No-no. . .  — mosolygott furcsán Tóth Mihály. — Az előbb azt 
mondta, elég az egész ország. Vigyázzon ám, hogy mit mond. Ez két 
dolog! Maga eléghet, talán elégeti ez a rongy kánikula, ha olyan ember, 
de ez az ország sohasem fog elégni. Semmitől sem . . .  és ezt jó lesz ám 
megjegyezni. . .

Áthatóan nézte az izgő-mozgó raktári munkást s egy pillanatig aka
ratlanul is arra gondolt, hogy valamikor nyilas karszalag éktelenked
hetett a rongyos kabátja ujján. Aztán egy valóságos keresztet vett észre. 
Vékony ezüstláncon ott himbálódzott Ficzek nyakában, a horpadt melle 
fölött. Most arra tapadt rá a szeme.

— Eső kéne . ..  — szólalt meg újra Tóth Mihály, a nélkül, hogy a 
füstölgő pipát kivette volna a fogai közül. — Ugye, azt is mondta az



előbb/ Hát mért nem imádkozik egy ikis jó esőért. Látom, keresztet 
hord a nyakában, biztos meghallgatná az Isten .. .

Egyszerre mindenki feljebb emelte a fejét. Nézték, mit akar a nép
nevelő, hová fog kilyukadni. De az csak mosolygott, még akkor is, ami
kor Jurcsek Anna hirtelen sápitozni kezdett.

-— Nem szégyenli m agát.. . szent ég, hogy miket mond! — forgatta 
szemét az asszony és nagy buzgalmában még egy sovány keresztet is 
vetett! — Ilyen ember! Ne kísértse az úristent! Mi baja a kereszttel, 
talán már hordani sem szabadi . . .

Furcsa látvány volt a gyárudvar poroslevelű ecetfája alatt ez a kar
jaival hadonászó, őszhajú munkásasszony. A kendő félig fél, ecsúszott a 
fején, valahogy a ruhája is kibomlott s a gombok között félig kilátszot
tak a lapos mellei. Fent, a megpörkölt égbolton pedig forrón sütött a 
tűző nap s harminc lépéssel a hátuk mögött, bent a félhomályos műhely
ben csendesen pihentek az átmelegedett, lomha, fekete gépek.

Petrik Lajos már nem rugdosta sarkával a fekete port. Félig meg
fordult a csavarosládán és ráripakodott a még mindig tátogató munkás
asszonyra.

— Mit komédiázik itt annyit*/1 Hallott már maga cifrábbakat is a 
fülével, mégsem hisztériázott úgy, mint valami szentéletü méltósága. 
Az ördögbe is . . .

Jurcsek Anna kerekre nyitotta a szemét, Petiikre nézett és mondani 
akart valamit, de Tóth Mihály megelőzte.

— Mondtam már, hogy ne izgasd magad, Anna, mert megcsúnyulsz 
és kiszeret belőled a vasutas . . .  — Nem lehetett tudni, hogy komolyan 
beszél-e, vagy tréfál. Folytatta: — Hát mi is van azzal a kereszttel? 
Hogy szabad-e hordani? Azt mondom én erre neked, hogy hordtuk mi 
bizony elég sokáig, méghozzá a vábunkon. Huszonöt évig . . .  Akinek ez 
kevés volt és ezután is hordani akarja, hát csak hordja tovább is. A nya
kában, vagy ahol tetszik, ez mindenkinek a magánügye, senki meg nem 
tilthatja . . .

Az öreg szünetet tartott, sűrű, deres haját vakargatta, a tarkóján, 
aztán folytatta. Minden szót megnyomott.

— Nem is itt van a baj, hanem ott, hogy egy kicsit sokan hordjá
tok most a gyárban ezt a keresztet. Meg aztán tüntetőleg . . . Valaki uszít 
benneteket . . .

Tóth Mihály Ficzekre nézett, az meg most lefelé fordította a tekin
tetét, mintha keresne valamit a porban. A többiek mozgolódtak. A tíz- 
tizenkét ember már nem volt olyan egységes, mint egy negyedórával 
ezelőtt.

— Véletlen ez? Nem véletlen! — támadott tovább az öreg gépmun
kás. — Harc itt minden pillanat s csak az ellenséget segíti, aki nem látja, 
hogy ez így van. Nem véletlen, hogy olyanok is keresztet hordanak most 
a nyakukban, akik talán még életükben sem voltak templomban. Ideje, 
hogy megnézzük, hol osztogatják ezeket a kereszteket. Talán éppen a 
raktárban . ..

Ficzek felkapta a fejét, mint akit megcsíptek.
— Azt hiszi talán, hogy én? — kérdezte kihívóan.
— Én nem hiszek semmit — felelte lassan Tóth Mihály. — Csak 

azt tudom, hogy az kiabál, akinek a háza ég. Meg azt is tudom, hogy 
még mindig bajok vannak itt a gyárban. Hogj' nem akar mindenki egy 
formán húzni. . .  Vannak, akik inkább visszafelé húzzák a szekeret. . .
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_ Mondja inkább, hogy nem akarnak megszakadni. Elnézem, hogy
mit dolgoznak össze abban a forró műhelyben és mégis kevés. Mindig 
csak az a verseny . . .

Ficzek mondta ki a szót. Mély csend lett. Az emberek megint össze
néztek. Petrik újra a port kezdte rugdosni a sarkával. Tóth Mihály mélyet 
lélegzett, mindenki azt várta, indulatba jön, e helyett mosolyogni kez
dett.

— Szóval, innen fúj a szél“} — kérdezte és eltette a kialudt pipát 
a nadrágzsebébé. — Hogy mindig csak az a verseny. . . Hát mit fűd 
maga a versenyről, mondja csakl Ott a hűvös raktárban . . .

Ficzek helyett Tapasztó szólalt meg. Tűzi ember volt a kettes kály
hánál, meztelen mellén nagy égett sebhely húzódott keresztül.

— Hogy mit tud, vagy mit nem tud, az ennek a madárijesztőnek a 
dolga — bökött ujjával Ficzek felé. Nem válogatja a szavait. Amióta a 
nyilasok negyvennégyben lelőtték a fiát, mert nem akart sáncot ásni, 
azóta keveset és mogorván beszélt. — A fene sem kíváncsi rá! De annyi 
szent igaz, hogy ebben a pokoli hőségben nem bír az ember annyit, 
mint máskor. Ti meg azt szeretnétek, hogy még többet is bírjon . . .

— Tán neked is ventilátor kéne, te vén medve —- kérdezte Tóth 
Mihály hunyorgatva és meztelen hátát odadörzsölte az ecetfa törzséhez. 
— Akkor jobban kapkodnád a vasat a tűzből. . .

— Jobban bizony! Meg más is' jobban kapkodná a kezét, ha vala
hogyan gondoskodnának rólunk — csattant fel a kövér Szabóné. Már 
félig a napon ült és párnás tenyerével guruló izzadtságcseppeket töröl- 
getett szét a nyakán. — Igaza volt a Jóskának, ide mért nem lehet ven
tilátort szerelni, ha oda lehet.. .

Az irodák felé intett a fejével, ahonnan szünet nélkül hallatszott az 
írógépkattogás. Tóth Mihály is odanézett egy pillanatra, aztán visszafor
dult az asszony felé.

— Bolondokat beszélsz — mondta. — Azért nem lehet, mert a mű
hely nem kávéház, hogy ventilátor pörögjön benne. Vén létedre ezt már 
tudhatnád. Aztán meg mekkora ventilátor kellene ahhoz, hogy lehűtse 
azt a széles f a ro d a tE l  sem férne a műhelyben . . . Máskép kell itt segí
teni . . .

— Máskép, persze, a kultúrházzal — nevetett egy kicsit gúnyosan 
most a zsákkötényes Bertalan Béni, aki idáig még egy kukkot sem szólt. 
Mások is mosolyogtak. A feszültség, ami bennük volt, megengedett.

— Majd átvisszük a gépeket a táncterembe . . .  — cincogott a 
kamasz Bagi Jóska. — Meg a Steinmüller bácsi kemencéjét is . . .

— Csak ne tréfáljatok — vette át a szót megint Tóth Mihály. — 
Nem tréfa ez. Bizony, hogy a kultúrház is segít, meg a fürdő. Gondol
játok el, egy hónap múlva már nem kell vödörben, vagy a csöpögő csap 
alatt mosakodnotok, hanem odaálltok a finom zuhany alá, aztán már 
csurog is a nyakatokba a jó friss víz . . .

Hirtelen élénk szélroham futott végig az udvaron, felkapta a port 
és a szemetet s megpörgette a levegőben. Tompa morajlást is hallottak, 
mintha a távolban valahol mennydörgőit volna. Felnéztek az égre, de 
az emeletes épülettől nem látták, hogy a Duna felől vihar kerekedik. Itt 
még csak néhány fehér felhő úszott magasan az udvar fölött s egy újabb 
szélroham kavarta fel a port.

Tóth Mihály elégedetten újra előkotorta a pipáját.
— Én mondom, nagy dolog ez — bólogatott a fejével. — A kultúr

ház. És gondoljatok arra, épített-e nektek ilyesmit az a duplatokájú gyá-
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ros, amíg ő ült itt az irodán. Nyavalyát épített! Még a szöget is sajnálta 
tőlünk, amit a falba vertünk, hogy felakasszuk rá a ruhánkat. Most 
meg új öltözőnk is lesz odaát. . ,

— Jó, jó, de azért egyéb is kellene — dohogott a. borostás Gyulai 
Sándor és elhajította a kezében forgatott kődarabot. — Örökösen azt a 
kultúrházat hajtogatod, mint valami gyerek . . .

—- Kell is, hogy hajtogassa — szólalt meg most Mohos elvtárs, a 
gépmunkások bizalmija, aki pár perccel előbb jött ide és ült le a fa alatt 
egy gerendára. — Az épülő kultúrházon mindenki lemérheti, hogy mii 
változott körülöttünk a világ, amióta nem a gyáros meg a fia vágja zsebre 
a hasznot. . .

— Azon is, úgy mondd inkább, Mohos elvtárs — szakította félbe a 
bizalmi szavait türelmetlenül Tóth Mihály. — A kultúrházon is, meg 
még sok mindenen, ami már van. És ez még csak a kezdet! A kidtúrház 
után majd jön az új gyár is . ..

Odamutatott a fagerendás öreg műhelyekre, akaratlanul is tűzbe
jött.

— Ventilátorért nyavalyogtatok az előbb — mondta élénken és 
egyik kezéből a másikba tette át a pipát — egy vacak ventilátorért. 
Sokra mennénk vele ezekben a putrikban! Nézzétek, száz évesek ezek a 
falak, a tőkés még a cserepet is sajnálta a tetejéről, kátránypapírt 
rakott rá! Neki jó volt az ilyen gyár is, de nekünk nem jó! Nem bizony, 
elvtársak! Mi majd építünk újat magunknak, széleset, világosat, nagy 
ablakokkal, meg modern szellőzőkkel, aztán jöhet a kánikula. Csak 
röhögünk rajta . ..

Hangosan beszélt, mintha pártnapon volna. A szeme közben az embe
reket leste. Látta, tetszik nekik, amit mond. Komoly képpel figyeltek rá 
a munkások, egyik-másik még bólogatott is. Néhányan most jöttek ide 
az épület másik oldaláról és kíváncsian megálltak az ecetfa körül. Az 
egyik megszólalt közülük:

— Idenézzen, Mihály bácsi — mutatott a meztelen combjaira. — Én 
már most is röhögök a kánikulán . ..

A nyurga, fiatal Szikora Imre volt, csak egy rövid fekete fürdő
nadrág feszült rajta, mintha nem is a gyárban, hanem valamelyik stran
don sétálna. A bőre is olyan volt, barna, mint a csokoládé, s amikor 
nevetett, egészséges fehér fogai kivillantak a szájából.

Az öreg Tóth Mihály jókedvűen bólogatott.
— Te vígan vagy, tudom — mondta a fiúnak —, de nézd ezeket a 

vén mamelukokat! Mind meg akar halni hőgutában, mert hogy nem 
visznek nekik ventilátort és fürdőkádat oda a gépekhez. A fene látott 
ilyet. . .

Néhányan megint mosolyogtak, de a kövér Szabóné ráripakodott 
Tóth Mihályra:

— Sok baja van azzal a ventilátorral -— mérgeskedett. — Igazán 
abbahagyhatná már ezt a marhaságot!

A toprongyos Ficzek is újra vérszemet kapott. Fészkelődött a helyén.
— Dehogy hagyja abba. . .  — acsarkodót!. — Vagy erről beszél, 

vagy a kultúrházróí. Aztán az új gyárat is kitalálta .. . hogy abban majd 
lesz szellőztető. Persze, mert az csak úgy felépül. . . magától.. . Azt 
gondolja . . .

Újabb szélroham futott keresztül az udvaron, a felhők is sűrűsödni 
kezdtek, de Tóth Mihály nem nézett fel az égre. Csak forgatta ide-oda a
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fejét és lassan ökölbe szorultak a kezei. Forrt benne a tűz, alig tudta 
visszafojtani az indulatát.

— Azt gondolom . . .  igen . . .  — ejtette lassan a szavakat és merően 
nézte Ficzeket. — Azt, amit mondtam, hogy felépül az új gyár. Itt is, 
meg másutt is, ahol szükséges. És ha még nem tudná, hát tudja meg, 
hogy nem is csak úgy maguktól fognak felépülni ezek a gyárak. Nem 
bizony! Hanem a kommunisták építik fel, a Párt és a becsületes dol
gozók. Még akkor is, ha ez nem tetszik az olyan új, hitvány^keresztes- 
vitézeknek, mint amilyen maga meg a fajtája. És ezt jó lesz, ha tudo
másul veszi, mert nem szeretném mégegyszer elmondani. Eddig is 
nagyon türelmes voltam . . .

Tóth Mihály felkelt az ecetfa tövétől. Nagy csontos ujjával rámu
tatott a hajlotthátú toprongyos emberre, fejével meg a munkások felé 
bólintott. ,

— Itt van — emelte fel a hangját —, nézzétek meg ezi a gerincte
len alakot! Hol görnyedt meg a dereka/ Biztosan nem a gépek melleit! 
És ez meri nekünk azt mondani, hogy elég az ország, mert egy kis 
kánikula van! Egy ilyen alak meri nekünk azt mondani, hogy mindig 
csak az a munkaverseny, meg hogy mi csak úgy kitaláljuk az új gyára
kat. Hát a kultúrház is csak kitalálási'! Kérdezzétek meg tőle! És azt is, 
hogy melyik plébánostól kapja a fröccsrevalót, amiért ide hordja a nyak- 
bavaló keresztet és a rémhíreket, amivel egyik munkást a másik ellen 
uszítja. Biztos van valahol egy nyomorult gazdája, aki idekiildte ezt 
a . ..  ezt a frá te rt. . .

Hirtelen élesen dörrent az ég, már egészen a közelben villámlott. 
A gomolygó felhők rágyűrődtek a napra, az udvar elborult, de a levegő 
még fülledtebb lett. Tóth Mihály lihegve lélegzett és a verejtékcseppeket 
törölgette a homlokáról.

— Olyan ez is, mint az a bércsaló Gregus volt — mondta már 
csendesebben, mint aki kiadta a mérgét. — Egy húron pendül vele . . .
— tette még hozzá, aztán visszaült az ecetfa tövébe és lassan tömködni 
kezdte a pipáját.

Ficzek nem tudta, mit tegyen. Segélykérőén körülnézett, de nem 
sok biztatást látott a szemekben. Még Jurcsek Anna is csak a zsebken
dőjét gyűrögette és elfordult a pillantása elől.

— Izé . . .  — kezdte aztán bátortalanul és zavarában megint a baju
sza felé nyúlkált. — Én nem is tudom, mit mondjak1/ Mit feleljek az 
ilyen gyanúsításra . . .

— Semmit! — vágta rá komoran Mohos elvtárs, a gépmunkások 
bizalmija. — Semmit. Jobban teszi, ha hallgat. . .  Az ilyen ember . . .

Egy pillanatig csend volt, aztán Jurcsek Anna kezdett el kárálni. 
A ruháját már összegombotta, a kendőt is megigazította a fején.

— Ilyen ember .. . ilyen ember . . .  — hajtogatta a bizalmira nézve.
— Hát milyen ember ez a szegény Ficzek1/! Mit kennek most rá min
dent?! Azért, mert templomba jár és azért, mert elbeszélget velünk. Hát 
az is baj már, ha valaki ki meri nyitni a száját, ha valaki az igazságra 
kíváncsi? Hát igenis, én is kíváncsi vagyok az igazságra, én is tudni sze
retném, hogy miből épül fel az a kultúrház vagy micsoda . . .

Már megint hadonászott a kezeivel, de a mellette ülő Szabóné 
oldalba lökte.

— Bolondokat beszélsz, Anna — hadarta 'a kövér asszony a szava
kat. — Ha kíváncsi vagy az igazságra, miért nem az elvtársakhoz for
dulsz? Mit akarsz ettől a . . .  ettől a papzsáktól?...
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Ficzekre mutatott, de nem lehetett tudni, komolyan beszél-e, vagy 
gúnyolódik. Karbatette a kezét és egyik emberről a másikra nézett.

— Ne tréfáljanak, asszonyok, ne tréfáljanak — szólalt meg Mohos 
elvtárs és komoly maradt az arca. — Tudják maguk jól, hogy miből 
épül fel a kultúrház és jövőre majd az új gyár is. Abból, hogy kemé
nyen megfogjuk a munkát! Abból, hogy nem engedjük magunk közé uz 
ellenséget és minden erőnket a versenyre fordítjuk. Egy csavar helyett 
kettőre vágunk m enetet. . . Minden csavarral magunkat erősítjük, az 
országot fogjuk össze . . .

— Jó, jó, ezt tudjuk. Ne erről beszélj nekünk, Mohos elvtárs — 
vágott a bizalmi szavába az égett mellű Tapasztó János és kiköpte szája 
sarkából az elaludt cigarettacsutkát. — Vágunk mi ötöt is, vagy tizet is 
egy helyett, ha kell. Csakhogy más dolog ám kimondani, meg megint 
más megcsinálni. Ott állni a kályha mellett és reggeltől estig kapkodni 
a fűzből a colos meg félcolos vasakat. . .

Megint közelről villámlott, hosszan, morajlón dörgött az ég utána. , 
Az emberek felnéztek. Csak esne már — mondták egyszerre többen is. 
Tóth Mihály is az égre pillantott, csak azután fordult Tapasztó felé.

— Hát téged is itt szorít a cipő1? — kérdezte lassan. — Hogy más 
dolog kimondani és más dolog megcsinálni? A hétszentségit neki, hát én 
csak mondom?! Hát nem ott állok én is a tűz mellett? Talán a váci 
püspök préseli utánad a hatszögletű fejeket a csavarokra és nem én! 
Mi?! Aztán hallottál-e engem valamikor is siránkozni? Fenéket! A bol- 
sik nem szoktak nyafogni. Azok dolgoznak, azt teszik, amit a legjobban 
kell. Tudják a dolgukat. . .

— Ne magyarázz, ezt én is tudom. Mit oktatsz itt engem? — vetette 
oda mogorván Tapasztó Tóth Mihálynak. — Nem erről van szó . . .

— Hát miről? — kérdezte az öreg, pipával a szájában. — Hadd 
halljam.

A fiatal esztergályos, Szöts Pali felállt a fal mellől, ahol eddig gug- \ 
golt és közelebb lépett Tóth Mihályhoz. Kiálló pofacsontjain fényesen 
feszült a bőr. .

— Majd én megmondom — nézett szembe az öreggel. — Látom, itt 
csak kerülgeti mindenki, minit macska a kását. Szóval az a baj, arról van i 
szó, hogy mi ráverünk a munkára, a boríték pedig marad a régi. Egyre 
többet kívánnak . . .  Ez a baj, erről beszél a gyár szája, ha nem tudná . .. J

— A gyár szája? . . .  — kérdezte lassan vissza a szót Tóth Mihály ( 
és érezni lehetett a feszültséget a levegőben. — Ki ez a gyár szája? Te 
is, meg a Tapasztó elvtárs, a Petrik elvtárs, a Mohos elvtárs, a Stein- .j 
miiller, a Szabóné, vagy pedig a bércsaló Gregus cinkostársai, akik még 
itt vannak a gyárban? Na, felelj rá!

— Beszélik és én kimondtam — válaszolta Szőts Pali egyenesen. —
Az én borítékom nem kevesebb, pedig a múlt héten is visszaadtam az 
időmből. Én tudom, hogy mi a dolgom, én nem húzom visszafelé a sze- j 
keret. De sokan vannak, akik nem értik, hogy a Gregus két héttel ezelőtt 
még sztahánovista volt, a múlt héten pedig már bércsaló. Egyszerre meg
fordult körülötte a világ . . .

— Jövő héten körülöttem is megfordulhat — morgott rosszkedvűen 
a feketeképü borzas élmunkás, Petrik Lajos. — Egy brigádban dolgoz
tam vele és én is elérem a kétszáz százalékot. Minden h é ten ...

— De Gregusnak háromszáz százaléka volt, pedig kevesebbet dob < 
gozot't, mint maga — szólt most a kövér Szabóné, aki már egészen elfe- i 
lejtette a ventilátort és érdeklődve figyelte a férfiak vitáját. — Félnapo 1
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kát a raktárban szöszmötölt, aztán mégis a legtöbb százalékot írta. Hogy 
csinálta? ...

— Mit kérdezi? Tudja jól — kiáltott az asszonyra mérgesen Mohos, 
elvtárs, aztán Petrik meg Szőts Pali felé fordult. — És ti talán nem tud
játok, mi, hogy hogyan érte el Greguss a háromszáz százalékot? Ügy, 
hogy visszalopta a raktárból a már elszámolt csavarokat, meg az átkép- 
zősök munkáját is a saját lapjára írta . . .

— De azt mondják, hogy nem igaz . . .  — szólalt meg halkan a 
zsákkötényes Bertalan Béni és ujjaival a térdén kapirgált. — Ficzek azt 
állítja, hogy még egy szeget sem lehet kilopni a raktárból. ..

Megint élesen villámlott és ropogva nagyot csattant az ég. Néhány 
kövér esőcsepp hullott a nyakukba, de még nem eredt meg a zápor. 
A munkások ültek tovább az ecetfa körül, nyugodtan, csak Ficzek oldal- 
gott a fal felé.

— ő  mondja? — mutatott Tóth Mihály pipája szárával a hajlott
hátú ember felé és jóízüet nevetett. — Hát akkor hidd el neki! Legalább 
ketten lesztek, akik hisztek ennek a derék úriembernek. Te meg a Jur 
esek Anna . . .  A többiek úgyis tudják már, hogy hol az igazság? Hogy 
ki az ellenség? Nem az, aki becsületesen dolgozik és felveszi az érte járd 
pénzt, hanem az, aki kevés munkáért akar sok fizetést hazavinni. Aki a 
tőkésekkel cimborái, aki azt szeretné, hogy az a duplatokájú gyáros meg 
a fia visszaüljenek ide a nyakunkra, hogy sohase épüljön fel a kultúr- 
ház és akik az Istent is lehoznák az égről, csakhogy elemészthessék a 
kommunistákat. Hát ilyen ember volt a Gregus is, akinek a múlt héten 
kitették innen a szűrét. Tolvaj! Ellenség! Tizenötezer forintot! lopott ki 
a zsebünkből, egy új menetvágógépnek az árát, csak azért, hogy elmu
lassa a szeretőjével és hogy üssön egyet rajtunk. Hát mi meg vissza 
ütöttük! Égesse el őt a tűz, ott ahol van, de meg valamennyi cimborá
ját i s . . .

— Jól van te! Hagyd már abba, mit szónokolsz annyit?! — emelte 
fel hosszú karját a nyakigláb Steinmüller és jókedvűen kacsintott. — 
Látod, rögtön esni fog, lehűti majd az agyunkat, aztán nem kell már 
senkinek sem ventilátor a gép mellé. Hidd el. csak a kánikulára morog
tunk . ..

Az égen újabb villámlás cikázott végig s a dörgéssel egyidőben hevea 
szélroham kavarta fel a port az udvaron. Valahol egy nagy ablak csa
pódott be s a kitört üvegdarabok csörömpölve hullottak a földre. Az 
írógépkattogás elhallgatott.

-— Na, tessék, nem tudnak vigyázni az ablakra ebben a huzatban 
— csóválta a fejét Szabóné és az irodaépület felé nézett. — Megint 
kár . . .

Mohos elvtárs elmosolyodott. Rászólt az asszonyra.
— Ezt még kibírjuk, Szabóné — mondta, közelebb lépve hozzá. — 

Ne sajnálja. Az a kár, amiről a Tóth elvtárs beszélt. Ha a csirkefogók, 
ellopják a nép vagyonát. Árra kell vigyázni. És arra, amit Rákosi elv
társ mondott, hogy ne együk meg az idén rántottcsirkének, azt a tyúkot, 
amelyik a jövőre majd aranytojást tojna nekünk. Mert a bércsalók azt 
szeretnék. Meg azt, hogy ne jöjjön ki az igazság. De kijön . . .

Hirtelen megeredt a zápor. Előbb csak vékonyan, aztán sűrűn hul
lottak a vaskos esőcseppek. Az ég megint cifrán villámlott s nyomában 
a mennydörgés elnyomta az emberek jókedvű nevetését. Kapkodták fel 
a földről az izzadságtól megkeményedett ingeket s az üres ebédes- 
csajkákat. Futottak a szélesre tárt sötét műhelyajtók felé. Ott álltak meg,
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felvidultan, derűs arccal onnan nézték a sűrűn csapkodó záport és a 
földön keletkező hatalmas esőbuborékokat. Köröskörül már egészen 
fekete volt az ég.

— Esik . . .  — dünnyögte pipával a szájában Tóth Mihály az ajtó
ban és kifelé nézett. — Pedig a Ficzek nem is imádkozott érte . . .

Nevettek, aztán valamennyien odafigyeltek a gyárkapuhoz. A válla
latvezető és a párttitkár lépett ki az irodaajtón. Kezet fogtak, azután a 
vállalatvezető, a mühelyajtó felé integetve, beszállt a kocsiba. A kopott 
szürke autó dudálva kikanyarodott az utcára, a zömök párttitkár pedig 
a csapkodó záporban keresztül futott a gyárudvaron.

— Mi újság, elvtársakct — állt meg mosolyogva a műhelyajtóban és 
arcáról, a vizet törölgette.

— Semmi, Szőczi elvtárs — mondta Tóth Mihály nyugodtan pipázva 
és összekacsintott a munkásokkal. — Ebédeltünk meg vitázgattunk egy 
keveset. Csak ennyi történt. Egy kicsit megint megvertük az ellenséget. 
Kijött az igazság . . .

Egy perc múlva megszólalt a csengő. Vége volt az ebédidőnek. Valaki 
odalépett a nagy villanymotorhoz, megindította, a sötét részeken felgyúj
tották a lámpákat s a gázcsapokat is kinyitották. Búgni kezdtek a kály
hák, a nagy műhely megtelt a hatalmas gépek lármájával.

A csavargyárban új erővel megindult a munka.
Vaád Ferenc

EGY BÉRCSALÓHOZ

Fájó, fájó gyűlölettel 
átkozlak féreg, ki restelsz 
házat rakni önm agádnak.
Néped szabad országát, 
azt se építed, csak lopnád; 
áru ló ja  osztályodnak!

E lfáraszt a gyűlölet, (pedig 
más is van), az a rem ény segít:
—• rossz fát —  téged is kivágnak. 
Testvéreibe m aró ordas, 
csak te is oly rú tul lakolhass, 
pusztítson szörnyű gyalázat!

Vizinczei István



AZ EGYES EMBER É L E T E . . .

I.

K am asz-korban tanonc voltam 
és száz képben képzieltelek 
kíváncsian és nagyon mohon. 
Satupadra festettelek 
m inium m al s k ívántam , hogy 
a vonalak testet öltsenek.

Mozivásznon is láttalak és 
képeslapban m unka után.
Szép voltál, de féltem tőled, 
s csak néztem, néztem rád  bután . . .  
egy nap sütött ránk, de mégis 
más sugarak szóródtak rám.

De többször láttalak  úgy, hogy 
rongyos nadrágban kisgyerek 
sovány kézzel m arkolászta 
tarka, foltos kötényedet.
És így m ent ez m inden délben 
hoztátok levesrészemet.

Kam asz-korban tanonc voltam 
és m indkét nőtől féltem én 
Csak képet láttam , mégsem tudtam , 
m elyik asszony is az enyém.
Ketten voltak s elm erengtem  . .  . 
egyik üde volt, m ásik vérszegény.

II.

M ondjam  tovább? nem érdemes. 
Ez volt a m últ, mely m eglopott. 
Korlát fogta gondolatom  
és kam aszkorom  elvirágzott 
s csak így látta lak  téged, nő,
•csak így láthato tt az elnyomott.

Ez volt a múlt, a korcsszülött, 
m élyet széttört —  örökre m ár — 
a Szovjet nép kem ény keze, 
és a vörös v irradatnál 
először néztem  arcodba 
itt, a szőke Tisza partján.



Néztelek, mint, ki nem hisz még, 
s öleltél, m in t a  kisgyerek, 
és térdem re ráfontad 
jó  erősen a  k é t kezed.
Sok éve, hogy szabad vagyok 
és azóta élek veled.

Az egyes em ber élete 
nem  társtalan , nem  céltalan.
A társadalom  része lettünk 
s m inden tettünknek súlya van. 
F orm át ö ltö tt az értelem  
és nem  vagyunk m ár hontalan.

III.

Akarod most, hogy az időt 
visszapergessem, kedvesem ?
Közös fonál az életünk 
s szemeddel ilát az én szemem, 
ß az én lépésiem is tiéd 
a cél felé egyenesen.

Mohón vetettük rá  m agunk 
az iskolára, emlékszel? 
s m i szokatlan  volt, legyűrtük 
az első nehéz két héttel.
Húsz évesek voltunk, de telve 
a szabadság erejével.

A Szabad Nép hasábja in  
az öles betűk h irdették  
a három éves terv kemény, 
ökölcsapásos erejét.
Épült az ország s egymástól 
kérdeztük ki az új leckét.

Figyeltelek olyan szemmel, 
mint, aki félt is és szeret, 
s m indkettőnkre figyelt a P árt: 
lem orzsolódnunk nem  lehet!
És így történt, hogy jó m unkádért 
örökre megszerettelek.



IV.

Ne higgye senki, nem m ind járt 
lettünk  egészen szabadok.
Az ősztályharcban hánytuk  le, 
mi ránkragadt, a  salakot, 
am it bottal verteik belénk 
a burzsujok és a papok.

így van kedves? tudom  én jól, 
m ennyi önzés és rossz vonás 
volt bennünk, mit nem  irtott ki 
rögtön az önm arcangolás: 
toliam  alá vetem m agam  
és hallgasd meg e vallomást!

H azudtam  is, és titokban 
más nők felé botlo ttam  én . . .  
közös m unkánk így megtörött, 
(sár volt az öntudat helyén) 
s él vesztem volna, ha P ártom  
szigora későn csap felém.

Irhatok verset, de kinek, 
ha a  dolgozó elhajít.
Az én helyem re állhat más, 
a puszta szó még nem  vakít; 
de látszani kell ra jtam  is, 
hogy Pártom  keze alakít!

V.

Látod kedves, így szúr a toll, 
ha önm agunk állunk elé, 
s hogy ezt meg tud tam  írn i m ár, 
ez m in d  a harcos éveiké: 
a kím életlen osztály harc  
hegyezte toliam  élessé!

Látod kedves, az életünk 
így lesz tartalm as és örök.
Ha egy-két csatát megvívtam 
m agam m al, ú jra  készülök, 
m ert csak így lehetek győztes 
a külső ellenség fölött.
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Miért látod, éppen napjaink  
a legtöbb m unkát ró ják  ránk, 
m ert csöbörnyi gaz bitangnak 
nem  jó, hogy van szabad hazánk 
és a  békét fölgyujtanák: 
védd kedves te is Koreát!

Tovább írom  e verset, 
m ert bejezni nem fogom 
sem  most, sem m áskor, csak akkor, 
ha  túlleszünk a harcokon 
s boldogan végignézhetek 
a vörös kom m unizm uson.

Lődi Ferenc



TISZTULÓ VILÁG

Viruló nyári napon érkeztek meg az új gépek a „Csavarárudhoz. 
A tizenhatos műhely esztergályosai úgy bámultak rájuk, mint éhes ember 
a dús asztalra. Mert éhesek voltak ők is: szebb holnapokra éhesek. Zörge 
bácsi is ott ácsingáit az új masinák körül. Hallgatta, amit a szakik beszél
nek, de nem szólt semmit csak csöndben méricskélte a gépek hátán 
ugrabugráló fénypászmákat. Majd meglátja mire képesek ezek a zomán- 
coshátú csodabogarak.

Másnap már figyelhette is őket. Az egyik gép mellé került. Meg per
sze nemcsak a gép, hanem a gazdája. Csomós Zoli. Jóképű fiú volt ez a 
Zoli. Barna, napégelte, nyúlánk, kékszemü. Ügy beszélt, hogy közben látni 
lehetett egészséges fogsorát. De nem ez volt a legkülönösebb rajta, inkább 
az, hogy munka közben állandóan énekelt. Jó hangja volt, igen finom 
hangja, talán azért nem hagyta percre sem pihenni. Zoli azonban nem
csak énekelt, beszélt is. Zörge elvtárs így, Zörge elvtárs úgy — mindig 
mondott valamit. Hogy aszongya Zörge elvtárs hogy is csiszolja maga azt 
a menetet1 Mer én máskép csinálom.

Az öregnek muszáj volt felelni. Persze nem mindig. Volt, hogy úgy 
tett, nem hallja. Ráhajolt az esztergára, babrálgatta, figyelte a járását. De 
ez a Csomós fiú elmondta kétszer, háromszor is amit akart. Egyszer meg 
azt is kérdezte: — Nem hallja Zörge elvtársi — Szóval muszáj volt neki 
felelni.

Aztán meg azért is kellett felelni neki, mert olyan jól dolgozott, hogy 
egy hét alatt 160 fölé szaladt a normája. És még ezzel sem elégedett. 
Addig nézte, forgatta a gépet, míg egyszer felpattant és arról kezdett 
beszélni, hogy valami újat kéne rászerelni. Automata befogó szerkezetet.

— Mire való az? — kérdezte Keskeny Gyula, aki a másik oldalon 
dolgozott. — Hiszen új gép az, különb, mint a többi.

De Zoli csak nevetett. Később meg azt mondta: — Nem lehet meg
állni.

Már minthogy ő nem állhat meg. Hát kicsoda ő tulajdonképpen? 
Talán azt hiszi majd, ő találja fel a spanyolviaszkot 1

Nem, nem a spanyolviaszkot akarja ő feltalálni, újítani akar. Újí
tani 1 Keskeny Gyula nevet. Ezeken az ócska gépeken? Vagy talán az úja
kon? Azokon mit? Mráz Feri mosolyog, ő  már sok könyvet olvasott 
össze, de egyikben sem volt benne, hogy ezeken a gépeken javítani le
hetne. Zsiga bácsi csak félfüllel hallja. Jani, a szőke tanoncgyerek, eltátja 
a száját.

De hát nincs most idő üres beszédre. Forognak a gépek.
*

Toronyi Mari a szomszédságban dolgozik. A Textilben. Spulnizza a 
szép hosszúszálú selyem-, meg pamutfonalakat. Esténként Csomós Zoli 
megvárja a kapu előtt, együtt mennek haza. Néha gyalog, néha bicik
lin. Ilyenkor a fiú egyik kezével a kormányt tartja, másikkal a lányt 
kapja át. Máskor lassan ballagnak. A jövőjüket tervezik, amivel már 
semmi baj sem volna, csak a bútor hiányzik belőle. Igaz, lehetne vásá
rolni OKÁ-ra típust, de a Mari azt mondja: ha már . . .  akkor ,. .

így aztán Zoli sokszor vakargatja fejét, mit csináljon a lánnyal. Egy-
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szer elejtette neki (valami nagyon kihozta délelőtt a sodrából), hogy túl
ságosan igényes. Azt is akarta mondani, hogy „grófkisasszony“. De a lány 
odavágta:

— M ért. . .  a mi világunkban se rendezkedhetnénk be úgy, ahogy én 
akarom?

Ezzel úgy megválaszolt, hogy Zolinak elakadt a szava. Azóta is 
spekulál, hogy lehetne valamihez kezdeni. Dehát, nem olyan egyszerű 
dolog ez.

Pedig a „csak azért is megmutatom“ nem hagyja nyugodni. Már 
régóta spekulált valamin, de most az új gép mintha előbbre lódította volna. 
Számolt, tervezett, tenyerébe hajtotta fejét. Aztán egy szép napon úgy 
gondolta, már elég papírt használt el. És aznap délután bentmaradt.

Hát jó, ha valaki egyízben benlmarad azon még senki sem csodál
kozik, napközben akadhatott valami baja a gépnek, meg kell javítani, 
hogy holnap szaladjon. De mikor Zoli már harmadnap azt mondta 4-kor 
„van még valami dolgom, bent maradok“, az öreg is odapöccintette:

— Én is.
És ettől kezdve mindkettőjüknek akadt valami dolga. Hogy micsoda? 

Keskeny Gyula csak vigyorgott:
— Nem érdekel az egész . . .  ha akarnak itt lehetnek éjfélig is. Amit 

keresnek megfelezhetik, mert hiszen — röhögte — ezért nem jár fizet
ség. Nem túlóra.

És a többiek? Rácz Sándor már négy előtt öt perccel kezdte a tisz
togatást. Mert hát őt várja a felesége. És Mráz Feri? Állandóan csak 
tanult.

Senki sem törődött velük, talán az egy Jani gyerek kivételével. De 
őneki nem volt szava, csak gubbasztott a felnőttek között, akik ha a „bent- 
maradókról“ beszéltek, vagy vállukat rándították, vagy kacagtak.

Senki sem tudta mit csinál az öreg, meg Zoli, csak ők. De ők aztán 
tudták.

Ott matattak az eszterga felett, amott meg befogtak egy vasrudat a 
satuba. Ügy reszelték, hogy a lélek is kipattant volna belőle, ha lett 
volna. Aztán forgatták a kis alkalmatosságokat a kezükben. Meg ami 
éppenséggel furcsa: beszéltek is. De hogyan!

Eleinte csak morogtak egymásra. Meg zsörtölődlek.
— Nem megy még haza Zörge elvtárs? — évődött a fiatalabbik. 

Még mindég van valami hiba avval a masinával?
— Hibás az eszed tokja — morgott az öreg és indult beljebb. Hagy

ják békében. Pont most van ideje beszélgetni. . .
De aztán akár akarta, akár nem, beszédbe kellett ereszkednie ezzel 

a kölyökkel. Mert a kölyök énekelt. Vidáman, nevetősen. Mintha csak őt 
akarná bosszantani.

-— Hagyd már ezt a kornyikálást.
(Pedig szépen énekelt a kölyök.)
— Már mér hagynám? Ha olyan rosszul esik hallani, javítsa ki . . .
— Kijavítani? — rémüldözött az öreg.
— Hát persze, együtt talán jobban boldogulunk.
Nem telt el két hét és Zörge bácsi megtanulta a nótákat. De ez csak 

egyike volt annak a sok változásnak, ami benne végbement. Mert az egész 
ember mintha más bőrbe bújt volna. Már úgy beszélt Zolival, akár a fia 
volna, természetesen, félsz nélkül. Néha még le is hordta, amikor az
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mindenfélét összehordott, hogy például kordában kell tartani a lányokat, 
mert különben. . .  A végén persze mindketten nevettek, mert kiderült, 
hogy Zoli csak ugratta.

Pedig másra az öreg biztos fölgerjedt volna. De ezt a fiút már nagyon 
megkedvelte. A munka úgy összetaszigálta őket, hogy végül is teljesen 
összeforrtak. Sok szó nélkül értették meg egymást. És ez nagyon kellett. 
Mert már kezdett látszani a munkájuk vége. Még három, vagy négy nap 
és akkor. , .  Semmi, de akkor. Ha majd készen lesz, mindenki meglát
hatja. Addig jobb, ha hallgat az ember.

Az idő pedig gólyalábon futott. Már mindössze egy nap hiányzott a 
munkából. Ki tudja hogyan, miért, a többiek is megsejtették, hogy valami 
készülőben van. A szakik még csak halkan susmutoltak, de Jani, a 
tanonc már hangosan kimondta:

— Zörge bácsi. . .  én is szeretnék ittmaradni délután.
Az öreg nevetett.
— Hát te jól kifundáltad. Pont az utolsó napon. . .
De a fiú nem hagyta magát.
— Kinek első, kinek utolsó.
Ez pedig igaz volt. Ez ellen nem lehetett szólni. Így Jani is ottmaradt. 

Szaladt is egyik helyről a másikra, ezt is nézte, azt is.
Mikor aztán elindult az új alkatrész masina, kimeredt a szeme. Úgy 

kitátotta a száját, hogy ha eső esett volna, egész tócsa gyűlt volna össze 
benne. _; ' .; .

Bezzeg a két felnőtt annál hangosabbakat kurjantott. Az öreg meg 
éppen táncra is perdült volna, de hát nem lehetett. Tett ugyan egy-két 
lépést, de aztán megtorpant. Vigyázni kell a tekintélyre.

De azért nem volt múló öröm ez.
Másnap mintha népünnepélyre készülne, úgy lépett be a gyárba. Ügy 

érezte: övé itt minden szeg, minden szem forgács. Valami meleg bizsergett 
a  szíve tájékán, olyan melegség, mintha a nap belülről sütögetné. Útköz
ben Zolira gondolt, meg Marira, meg arra, milyen is lesz ezeknek a fiata
loknak az élete. Kicsit büszke is volt, hogy jövő boldogságukhoz ő is hoz
zájárulhatott. De ez csak ép megfordult benne. Valami nagy, nagy hála
érzés költözött bele, hatalmas ízes nevetés, hogy most már minden jó 
lesz, szépre fordul. Mit csinált ő eddig?1 Mintha árnyékban élt volna. És 
most? Újra Zolim gondolt és elmosolyodott.

Lebélyegezte a lapját, odabiccentett Fekecs elvtársnak, a portásnak y  
és ment befelé. '

— Jó reggelt — köszöntötte hangosan a 16-ost.
Azok meg visszamondták:
— Jó reggelt — és meg is toldották: — Jó reggelt Zörge eivtárs.
A délelőtt gyorsan telt el. Az öreg úgy belehajolt gépébe, mintha

ölelgetni akarná. Csak néha-néha pillantott fel, lesett körül. Olyan jó 
kedve volt, hogy csak nehezen tartotta vissza magát a fütyüléstől. De 
aztán a fene tudja hogyan, az is kiszaladt belőle. Szerencsére éppen ekkor 
szólalt meg a sziréna. Zörge elvtárs tehát kiment az udvarra és nekikez
dett a kosztolásnak. Jó étvággyal fogyasztotta el a hazait, kigombolta 
ingét, süttette magát a napon. Ekkor jött visszafelé Keskenj' Gyula meg 
Rácz Sándor. Lassan, botorkálva jöttek, de mikor meglátták Zörge bácsit, 
egy pillanatra megmerevedtek. Keskeny csak ennyit mondott:

— iNo, az öregnek fejébe szállt a dicsőség. — De ezt olyan hangosan, 
hogy más is meghallja.



Zörge bácsinak arcába szorult minden csepp vére. Úgy érezte, ezer 
darabba fröccsen. Mire válaszolni tudott volna, azok már eltűntek.

Lassan tért magához. Semmit sem értett. Fejébe szállt volna a dicső
ség? Hogyan; Miért? Minek mondják ezt neki? Bántani akarják? Hiszen 
ő senkit sem bántott. Azzal indult visszafelé, hogy beszél Keskeny Gyu
lával.

A műhelyben egyenesen hozzá ment és megkérdezte:
— Keskeny elvtárs . ..  Miért mondta maga azt, hogy . . .
De nem folytathatta, mert Keskeny szavába vágott.
— Tudja azt maga . . .
— Hogy én tudom . . . ?  Hiszen éppen azért kérdem, mert nem tudom.
—- Hát ha mindenképpen tudni akarja, megmondom. Maga miatt

lesz magasabb a normánk.
— Magasabb?
— Na, mit tetteti magát? Talán nem tudja? Az új normát már maga 

után fogják mérni.
Az öreg úgy hagyta ott, mintha fejbeverték volna. Se nem látott, se 

nem hallott. Hogy ő lenne az oka? Hogy ő miatta keresnek majd keve
sebbet a többiek? Hogyan? Hiszen ő . . .

Nem értette az egészet. Nem tudta mit szóljon, mihez fogjon.
És még ráadásul aznap délután Keskeny Gyula bentmaradt. Valami 

dolga akadt, így mondta. És vele maradt Rácz Sándor, meg Rozsdás Géza 
is, az a szaktárs, aki együtt érkezett Zolival az új gépekhez.

Megvárták amíg a többiek kitakarodnak, aztán sustorogni kezdtek. 
Keskeny Gyula vitte a vezérszólamot.

— Ha ez így marad, — kezdte —, mikor jönnek a normát felülvizs
gálni, bevesszük a maszlagot.

Mélyet szuszogott és ettől mintha feltüzesedett volna.
— Te, — és rámutatott Ráczra —, mit fogsz te szólni, ha húsz forint

tal kevesebbet viszel majd haza?
— Mit fog szólni az asszony? — nyugtalankodott Rácz.
— És te — folytatta Keskeny Gyula, aki meg se hallgatta Rácz közbe

szólását — mit fogsz te szólni? És rámeredt Rozsdás Gézára.
Az nem válaszolt. Nem tudta mit mondjon. Hiszen azért. .. mégis 

csak . . .  hogyan is van ez? Övéké a gyár, vagy kié?' Becsapták volna őket?
\  ‘— A gyár a miénk . . .  ■— kezdte.

Keskeny Gyula kapva kapott az alkalmon.
— Úgy is van! A gyár a miénk! Nem hagyjuk kiforgatni magunkat! 

Mi dolgozunk itt, mi akarjuk irányítani. Így van, elvtársak?
De senki sem mukkant.
Ez nem zavarta azonban Keskeny Gyulát, hogy elő ne adja gondo

latát. — Ha jön a bizottság mondta —, ha halljuk, hogy jön a bizott
ság, egyszerűen leszereljük a két alkatrészt. Ha majd akarják, visszate- 
hetik. Persze, ha már a bizottság elment.

A többiek bólogattak. Rozsdás Gyula felnevetett és azt mondta:
— Hát ebben van valami!
De ezt is olyan hangon, hogy nem sok biztatás csengett ki belőle.
Rácz Sándor pedig már kérdezte:
— Nem mehetnénk haza? Megígértem az asszonynak .. .
— Megyünk, rögtön megyünk. Csak előbb mondjátok meg, elvtár 

sak, megszavazzátok?
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— Meg, meg — motyogta Rácz, akinek már nagyon mehetnékje
volt.

Rozsdás Géza nem szólt semmit. Hát ha akarjátok, gondolta, és 
maga sem tudta mit csináljon.

Mindenesetre ezt fontolóra kéne még venni.
*

Aznap másvalami is történt, az üzemi háromszög egyhangú hatá
rozatot hozott: „Ebben a hónapban az összes gépekre felszerelik az új 
alkatrészt. Az újítást továbbadják a többi gyárnak. Mindezt holnap a 
mülielyfelelősök kihirdetik a gyár dolgozói előtt.“

Ha Zörge elvtárs erről tudott volna, bizonyára másképpen véleke
dik. De nem tudott, nem tudhatott. Így aztán .. .

így aztán Zörge elvtárs munka után továbbra sem találta helyét. 
Hánytorgatta, fontolgatta Keskeny szavait, de egy tapodtat se jutott 
előre.

Abban már majdnem biztos volt, hogy nem tett rosszat. Hiszen ő 
csak azt akarta, hogy mindenki töbhet keressen. Hogy könnyebben éljen. 
És m ost.. . Ostobaság, amit Keskeny beszél.

De azért nem tudott teljesen megnyugodni. Mit csináljon? Hogy ez 
hamarább nem jutott eszébe! Persze, beszél Csomós Zolival.

Csomós Zoli úgy hallgatta végig, hogy egy szót sem vetett közbe. 
Csak a végén kérdezte meg:

— E miatt izgatja magát Zörge bácsi?
— Hogy izgatqpi?! Persze, hogy izgatom! Hiszen, ha ez így megy 

tovább, nemsokára még azt is mondja majd a Keskeny Gyula, hogy 
munkásáruló vagyok. Mi? Te mit gondolsz?

— Én? Én azt, hogy jól tettük, amit tettünk, meg, hogy a Keskeny 
Gyula bolond.

— Na, jól van. Te ezt gondolod. De neked még nem vágta a fejed
hez. Mit csinálsz, ha neked is azt mondja?

■— Hogy mit csinálok?
Zoli elgondolkodott.
— Hát beszélek Ferenczi elvtárssal. . .
Persze!
Délután Zörge bácsi már bent volt a párttitkárnál .
Ferenczi elvtárs tágranyílt szemekkel hallgatta végig.
— Igen, igen . . .  — mondta és mosolygott.
Vájjon miért mosolyog? Az öreg kezdett idegeskedni. A párttitkár 

azonban már beszélt is.
— Nézze Zörge elvtárs. . .  a mi normáink sok helyen lazák vol

tak . . . hiszen maga is tudja . .. Igaz?
— H á t.. . nem mondom.
—- No, szóval . . . Ha lesz új norma, nem maga miatt lesz, hanem .. .
Mélyet slukkolt cigarettájából, aztán így folytatta: — Mondjuk, 

hogy van egy hatéves kisfiú. Az anyja vesz neki egy lij ruhát, csodaszép 
ruhát. Viseli, hordja a gyerek, fenemód büszke rá. Ez a ruha finom 
szövetből van, jóformájú, nem kopik, nem szakad. De aztán egy szép 
napon a gyerek nem hat, hanem nyolc éves. Még mindig csinos a ruha, 
de — szűk. Kinőtte a gyerek. Mit csinál az anyja?1 Vesz neki egy új 
ruhát. Nagyobbat. No, látja, így vagyunk mi a normával. Érti Zörge elv
társ?
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Már hogyisne értené. Igencsak érti. Ügy érti, hogy ő is mosolyog 
hozzá. Mert hát ilyen okosan megmagyarázni. . .

•De most aztán neki jut eszébe valami.
—• Tudja Ferenczi elvtárs . . .  mi jutott eszembe arról a ruháról?
— Micsoda? — kérdi a párttitkár érdeklődve.
— Az, hogy . . .  hátha azt a ruhát meg lehetne .. . hogy is mondjam 

csak . . .  tódni?
— Megtódni?
— Igen, megtódni. Szóval. . .  az a ruha még nem elnyűtt, csak egy 

kis ügyesség kéne, aztán olyan új lehetne belőle, mint a vadonat. . .
Most már Fereniczi elvtárs is bólint. Bólint, de még csettint is a nyel

vével. Ez pedig nála a legnagyobb elragadtatás jele. így csettintett akkor 
is, amikor az üzemet államosították.

*

Másnap Zörge elvtárs úgy ment be a gyárba, mint máskor, tisztán, 
kifésülködve, csak talán valamivel nagyobb gondban. Hogy álljon most 
Keskeny Gyula elé“? Alázatosan? Kérkedve? Szerényen? Felajánlkozva? 
De hiszen minden ember másmilyen, nem lehet őket egyforma mérték
kel mérni.

Még a délelőtt folyamán megszólította.
— Keskeny elvtárs . . .
— Tessék.
— Mondja . . .  még mindig hiszi, amit tegnap mondott?
— Hát mit gondol, trágyadombot csinálok a számból?
— És . . .  mit gondol. . .  ha a maga gépe is annyit termelne, mint az 

enyém ...?
De Keskeny Gyula ekkorára már elfordult tőle.
Az öreg szintén visszament gépéhez. Ügy érezte pezseg a vére. Hülye 

ez, morogta és még tovább is forrt volna, ha nem hallja meg Zoli dano- 
lását. Erre aztán feléontotta minden mérgét.

— Te meg mindég csak a magadét fújod?
— Nemcsak az enyémet — nevette a fiú — a magáét is, hiszen 

együtt énekeltük a múltkor.
Mit tehetett az öreg? Elhallgatott. De nem bírta sokáig hang nél

kül. Egy ideig tett-vett, matatott a kések körül, aztán lecsapta az éppen 
kezeügyében lévő kulcsot és odaállt Keskeny elé.

— Ide figyeljen szaktárs — kezdte hadarni, mert attól tartott, hogy 
az félbeszakítja — én megmutatom magának, hogy csinálom. Egy hét 
alatt maga is 180-nál t a r t . . .

Elhallgatott, csak szeme sarkából méregette emberét. Vájjon mit 
szól?

Keskeny Gyula tempósan megfordult és csak ennyit mondott:
— Nem kell nekem ahhoz maga. Megcsinálom én egyedül is.
Ezzel vissza is kanyarodott gépéhez.
Zörge bácsi erre csakugyan megharagudott, Hogy? Ezt neki mond

ták volna? Na, felőlem ugyan csinálhatod! Arra meg várhatsz, hogy 
segítek. így fogadni az em bert. . .  ! Egy ideig még ott keringett előtte 
Keskeny Gyula képe. Eszébe jutott minden, ami régebben összeborzolta 
vele. Egyszer, mikor Keskeny italosán jött be, majd összetörte a gépét. 
Akkor rúgta vele össze először a patkót. De attól kezdve, mintha meg
javult volna. Néha ugyan furcsákat beszélt, olyanokat, hogy „minek
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strapáljuk magunkat, úgyse lesz több, ahol kevés van“, meg ilyeneket. 
De aztán ezt is elhagyta. Most talán újra felkérődzött benne a régi?

Nem mert erre gondolni, félt, hogy haragján keresztül ítéli el. Talán 
tényleg megcsinálja, amit ígért. És ha megcsináljad Ha tényleg többet 
termel? Mi baj lehet abból? Semmi. Inkább csak jó. Fontos, hogy tény
leg megcsinálja. Hogy kitől tanulja, nem érdekes.

Lassanként teljesen megfeledkezett Keskenyről. Pénteken azonban 
újra észre kellett vennie. Gyula elébeszökkent a borítékkal. Úgy kapá- 
lódzott a kezével, mint a dróttal rángatott bábuk.

— Idesüssön öregem — mondta szemtelenül és orra elé dugta a 
borítékot. — Látja? 190 százalék.

— Mennyi?
— 190. Talán nem tud olvasni?
Az öregnek nem jött szó a szájára. Csak nyálazta az ajkát, mintha 

kicserepesedett volna. Nagysokára tört ki belőle.
— De hiszen több mint az enyim.
— Több, persze, hogy több — nevetett Keskeny. És elmenet még 

odapöckölte: — Melózni tudni kell. Ha akarja kitanítom . . .  Szaktárs.
Az öreg Zörgének földbegyökeredzett a lába. Egyszerre olyan fehér 

lett, mintha bemeszelték volna. Hogy őt akarják megtanítani? öt? És 
aztán . . .  Hogyan is van ez? Hiszen a múlt héten még csak 110 volt ennek 
a Keskenynek. így feltornászta magát? Vájjon, hogy csinálta? Hiszen nem 
volt másfajta munkája. Talán tényleg nekidurálta magát? Érezte, inog 
lába alatt a talaj. De hiszen örülnie kellene! Ha Gyula feltornászta ma
gát, az neki is csak jó Miért ilyen büszke? Hiszen nemrég még ő aján
lotta fel, hogy megtanítja. Akkor nem tűnt fel neki, hogy a másik meg
sértődhet?

Mielőtt mosdani mentek volna, odalépett Keskenyhez.
— Szaktárs. . .  — mondta —, hogy csinálta? Látja én nem szégyel- 

lek idejönni. Tanítson meg.
— Megtanítsam? Mire?
— Hát arra, hogy hogy csinálja.
Keskeny elröhögte magát.
-— Nem tanulni kell azt. Tudni.
— Szóval nem tanítana . ..?
— Mondtam már.
És elindult a  tus alá.
Az öreg ottmaradt földbegyökeredzett lábakkal. Szeretett volna Zoli

val beszélni, de valami visszatartotta. Szemérem? öőg? Ki tudja? Csak 
azt érezte, előbb meg kell fontolnia. Mit?

De Zoli maga szólt. Még aznap délután mikor kifelé mentek.
— No, mit mond Keskenyhez, Zsiga bácsi?
— Mit?
— Persze.
— H á t. . .
Nem jutott messzebb.
Zoli az egyik szemével leste. Aztán mikor látta, milyen nehezére 

esik a beszéd, odalöttyintette:
— Én azt hiszem, itt valami nincs rendben.
— Nincs? Hogy-hogy?
De Zoli csak titokzatosan mosolygott. Aztán még mellébiccentette:
— Majd én megnézem magamnak.
Ez már igazán nem ment az öreg fejébe.
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— Mit nézel meg? Mi? Mit nézeKmeg?
Zoli mintha meg se hallotta volna. Se másnap, se harmadnap. 

Hiába kérdezte az öreg, akár a műhelyben, akár a gyárudvarban, akár 
az utcán. Hallgatott és előremeresztette szemét. Zörge elvtárs kezdett 
már kijönni a béketűrésből. Mikor egyszer hazamenet Zoli újra a süke
tet adta, az öreg megragadta a karját.

— Ide figyelj te kölök, velem ne járasd a bolondját! Mondd meg 
már mit akarsz Keskenytől?

Zoli ártatlan arccal nézett a szemébe.
— Én? Semmit. Csak néha-néha nézegetem.
— Mit csinálsz?
— Nézegetem — kacagta Zoli. — Ha magának is kedve volna hozzá...
— Nekem?
— No, persze. De ahogy gondolja.
Rendben van. Zörge elvtárs elhatározta, hogy most már ő is utána

néz. De hogy minek, azt maga sem tudta. Úgy kezdte, hogy időközönként 
fel-felemelte szemét és rá-ráfüggesztette Zolira. Mit csinál ez a fiú? 
Hajtja a gépét, de mintha száz szeme volna. Ide is figyel, oda is. Szinte 
körbefutja a műhelyt. És leginkább Keskeny Gyulát lesi, aki akkurátu
sán illeszti a vasakat a befogóba. Mi van azon annyi néznivaló? De azért 
ha már belekezdett, nem hagyta magát. Ő is tud úgy dolgozni, hogy 
közben másutt jár a szeme. Rá-rápislantott Gyulára, figyelte hogyan nyúl 
a munka után. De lassacskán megúnta. Nem kiállítás ez, nincs itt mit 
bámulni. Mindenkinek megvan a saját munkája, azt végezze el. Bele
merült hát a dolgába és csak akkor rebbent meg, mikor felharsant a 
gyár szirénája. Ekkor megmosdott, felöltözködött és indult kifelé. A kapu 
előtt rálesett a versenytáblára és . . .

A táblán első helyen ott büszkélkedett Keskeny Gyula neve. Ő csak 
a harmadik strófában volt, Zoli után.

Ez újra felzavarta. Hogyan? Hát mégis csak . . . ? Nem értette. E? 
a Keskeny Gyula . . .  De alig hogy rágondolt, hallotta a hangját.

— No, Zörge elvtárs még mindig akar tőlem tanulni?
Az öreget elfutotta a pulykaméreg.
— Akar a rosseb.
Gyula meg nevetett.
— Mert ha akarja . ..
Ezzel már ott is hagyta. De elmenet még visszafordult.
— Majd a jövő héten nézze meg. Most hogy szériamunkát kaptam.
Az öreg még hosszasan utána bámult, aztán nekitápászkodott. Las

san, csoszogó léptekkel döcögött hazafelé, mintha egyszeribe húsz évet 
öregedett volna. Olyan bizonytalanságot érzett, hogy nem tudta azt sem, 
mit kellene tennie: haragudni? örülni? Talán mégis csak örülni kéne, 
hiszen amit Gyula dolgozik, azzal is az ország gazdagszik. Ha sokan 
lesznek ilyen G yulák... De miért ilyen szemtelen? Talán megbántotta1 
Vagy egyáltalában szemtelen? Az is lehet, hogy ő túlságosan érzékeny. 
No sebaj, jövő héten megmutatja. Lefőzi Keskeny Gyulát. De le árn!

Most már nem nézett se ide, se oda. Csak a gépét leste, csak azt 
figyelte, hogy használhatja ki minél jobban a másodperceket. Rájött, 
hogy eddig baj volt az előkészítéssel. Ha a rudakat nem csomóba teszi, 
hanem srégen hármasával egymás felé, jobban kéznél vannak. Ha az 
egyfajtákat egyszerre dolgozza m eg. .. Még jó néhány ilyen apróságot 
fedezett fel. A hét végére fel is ment 180-ról 194-re.
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No ugye, nem boszorkányság ez. Csak gondolkodni kell. Kicsit 
büszke is volt, mikor zsebregyürte a borítékot.

Hazamenet megállt a gyárkapu előtt. Rá akart gyújtani, de nem volt 
cigarettája. „Egy doboz Kossuthot“, mosolyogta oda a trafikos asszony
nak. Kifizette és rágyújtott. De alig hogy egyet szippantott, valaki mel
léje állt.

— No, szaktárs, folyik még a víz a Dunánk
— Mit akar Keskeny szaktárs 1
Hirtelenében nem bírt mást felelni.
— Énct Semmit. Csak azért kérdem, mert nem tudtam, látta-e már 

a táblázatot.
Nem, ez teljesen kiszellőzött a fejéből. Ügy megszokta már, hogy 

előtte gyújt rá, most meg, hogy kifogyott a cigarettája . . .  Visszakanya
rodott.

A tábla előtt többen lődörögtek. Már kiolvashatták a táblát, meg a 
mellette virító faliújságot, mert most csak tengtek-lengtek körülötte.

— Menjenek már arrább egy kicsit — kérlelte őket az öreg. — Még 
nem láttam . . .

— Majd meglátja. Második.
— Micsoda? — Az öreg odatülekedett. — Másodiké Ne ugrasson

már.
Feltette a pápaszemét és szemével rácsimpaszkodott a táblára. Kis 

időbe tellett, míg megtalálta a tizenhatost. Ott volt alul a második 
táblán.

No, végre! Hogyan? A betűk egyszerre csak összefolytak előtte. Az 
emmek az ennekkel, a zék az esekkel. Úgy táncoltak, mintha ez lenne 
az egyetlen dolguk.

Az öreg halántékához emelte kezét. Talán a szeme romlik*/ Vagy 
rosszul tette fel az okulárét? Dehogy is. Most már tisztán látta. Első 
Keskeny Gyula: 223 százalék, második . . .  Szóval csak második lett.

Tántorogva indult meg a kapu felé. A sarkon be kellett fordulnia 
a kocsmába. Ha nem iszik meg egy kupicányit, leszédül a földre. Ho 
gyan“/ Hát hiába dolgozott, mégsem lett első? Valami erősen viaskodni 
kezdett benne. Miért, mi baj van abban, hogy Keskeny Gyula 223-at csi
nált? Te is felugrottál. Az a fontos, h o g y ... Igen, de hogy lehet az, 
hogy Keskeny Gyula újra felébe nőtt?

Nem tudta befejezni gondolatát. A kocsma hátsó elkerített helyisé
géből előkocogott Keskeny Gyula. Már volt benne néhány porció, de 
azért nagyon egyenesen állt, talán még a szokottnál is egyenesebben. 
Csak a szeme villanása és meg-megránduló szája árulta el, hol tart. És 
a hangja. Vastag, agyonáztatott hangja.

— No, szaktárs — szólította meg az öreget —, most már igazán 
jöhet tanulni hozzám.

— Hogy én . . .?
— Nem is a váci püspök.
— H á t. . .
De Keskeny Gyula már ott is hagyta. Kezében ott gömbölyödött a 

literes fiaskó, azzal intett vissza az öregnek.
Belülről kirügyezett a danolás. Borízű hangok kapcsolódtak egybe, 

törtek magasba, csuklottak meg.
Nééékem olyan asszony kell
Zörgött ki közülük a Keskeny Gyuláé. Poharak kocódtak össze, a 

nótázás lebukott a mélybe.
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Zörge bácsinak még az utcán is dobhártyáján pergett a kocsmai 
lárma. De amint gondolkodni kezdett, lassanként kitisztult a feje. Csak 
persze nehéz volt gondolkodni, meg kellett erőltetnie magát. Küzködve 
gyűlt benne ki a világosság, mint felhős őszi napokon. De amint helyre
állt a nyugalma, tisztán látta, hogy még ma délután beszélnie kell 
Zolival.

Ez kissé megriasztotta. Még sohasem volt náluk. Egyáltalában nem 
volt hozzászokva, hogy idegen házakhoz járkáljon. De hát idegen Zoli1; 
Mégse illik . . .  Nem illik, de kell.

Zoli nem volt odahaza. Az édesanyja, kis őszhajú öregasszony, leül
tette és a nélkül, hogy megvárta volna miről beszél, rákezdte:

— Maga a Zörge bácsid No, sokat beszélt magáról a fiam. Mindent 
elmondott. Azt, hogy hogyan dolgoztak, meg az újítást, meg a . ..

Hirtelen elnevette magát.
— Most már szereti a nótát? — kérdezte és az arcán lévő két gödör 

le-fel ugrált.
Az öreg lassanként felengedett. Otthonosan rágyújtott, körülnézett 

a szobában, végigjáratta szemét a pácolt bútorokon, frissen festett falai
kon. Mire belemelegedett a beszélgetésbe, megérkezett Zoli. Nem egyedül 
jött, vele volt Mari is.

— Maga mit keres itt Zörge bácsi? — kérdezte meglepetten.
— Én?
Az öreg úgy érezte terhűkre van.
— Talán zavarok? — motyogta és felállt.
— Dehogyis, dehogyis — mondta kórusban a két fiatal.
De valami ismeretlen bujkált az arcukon, mintha titkolnának vala

mit. Az öreg azonban ezt nem vette észre. Csak most döbbent rá, miért 
jár itt. Nem panaszkodni, nem is tanácsot kérni. Már nem gondolt véd*; 
kezésre, udvariaskodásra. Ügy kikívánkozott belőle mondanivalója, hogy 
nem tudott féketvetni magának. Szokása ellenére, sietve kezdte.

— Te, Zoli, láttad a táblát? Láttad a Keskeny Gyulát? Mert én lát
tam. A kocsmában láttam. Azt mondta: megtanít. Hát te mit szólsz 
hozzá? Mert én . . .

— Mert maga . ..?
Az öreg nem tudta folytatni. A két fiatal összenézett. Zoli szemé

ben játékos tűz villant.
— Mert maga? — ismételte makacsul a fiú és várta mit felel ;;z 

öreg.
De az csak hallgatott. Egyszeribe nagy bizonytalanság szállt rá- 

Miért is jöttem ide, kérdezte magától. Ha valamit tudnék, ha valamit 
bizonyosan tudnék. . .  De így . . .  Semmit se tudok. Ha beszélni kez
denék, még azt hihetnék, irigykedem rá. Pedig nem, dehogy is irigyke
dem. Csakhogy . . .  Ép ez az. Semmit se tudok bizonyosan.

Észre sem vette, hogy közben Zoli lenyomta a székre. Csak akkor 
kapta fel a fejét, mikor a fiú beszélni kezdett. Előbb csak kérdezett.

— Maga gyanít valamit, Zörge bácsi? — ezt kérdezte.
Az öreg kutatón arcába nézett, de abban csak érdeklődést látott 

se azt, hogy rábeszélni, se azt, hogy lebeszélni akarja. Zoli két szeme 
nyugodtan pihent rajta, talán csak kicsit jobban melegített.

— Én . . .  én azt hiszem, hogy itt valami nincs rendben.
— Igen? — Toronyi Mari közelebb ült. — És miért?
— M ert. .. nem is tudom. Csak érzem. — Nagyot húzott a cigaret
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tájából. Ügy mondta kifelé füstölve: — Aki így dicsekszik, nem lehet 
becsületes.

Többre nem futotta. Eleget mondott. De a két fiatal csak nem 
hagyta.

— Semmit sem vett észre ra jta '
— Nem. Elég volt a magam munkáját nézni.
— Dehogy volt elég. Azért nem tud semmit.
— Azér? Mér, ti talán többet tudtok?
— Mi?
Zoli elmosolyodott.
— Többet.
Zörge bácsi nem értette. Mikor észbekapott, felugrott helyéről. Egész: 

teste remegett.
— Akkor mér nem beszéltek? Nem látjátok, hogy. . .
—- No, no mondom már.
Zoli hozzáfogott. Lassan beszélt, megfontoltan. Hanglejtése sokban 

emlékeztetett a Ferenczi elvtárséra. Mintha utánozni akarná a párttit
kárt. Mari csak néha-néha szólt közbe, de látszott, hogy nehezen tartja 
vissza magát.

— Hát így állunk?
— Így-
—- És ez biztos?
—- Biztos? Én csak egyszer vettem észre, mondtam már. Szerda 

reggel, mikor korábban jöttem be. Láttam, hogy a beíróval motyog, 
meg hogy az elszámolás valahogy nem stimmel. De, hogy a többi nap 
mit csinált. . .

— És jelentetted?
— Nem. Még nem vagyok biztos a dolgomban.
— H á t. . .  hát mikor jelented?
Zörge bácsi kijött a sodrából. Ádámcsutkája úgy ugrabugrált le-fel, 

mint a gyorsjáratú inga. Még a hanghordozását is felemelte, majdhogy 
rikácsolóvá nem lett a beszédje. Zoli a vállára tette kezét. — Minden 
rendben lesz — kezdte szélesen. — De ez nem megy könnyen. Mert ha 
csak ráfogjuk kibújhat. Meg lehet, hogy. . .  lehet, hogy én tévedtem. Bár 
nem valószínű. Egyszóval nyomozunk. — Úgy' tett, mint aki befe
jezte. Az öreg várta, hogy tovább szóljon. Mikor a fiú még mindig hall
gatott, ráripakodott:

— Mondd már tovább! Vagy titkolódzói?
— Dehogyis. Csakhogy . ..
— Mit csakhogy?
Az öreg felugrott a székből. Olyan piros lett egyszeribe, mintha 

nagyon sokat ivott volna. Még az állása is megingott. Meg kellett fogódznia 
az asztal szélébe.

— Mit csakhogy?' — ismételte konokul.
— Csakhogy óvatosnak kell lenni.
Ez igaz. óvatosnak. De gyorsnak is.
—• Sietni kell — csuklóit ki belőle.
Zoli megnyalta a szájaszélét. Hirtelen olyan melegséget érzett az 

öreg iránt, hogy a legszívesebben a nyakába borult volna. De azért csak 
ennyit mondott:

— Persze, sietni. Csak előbb ismerni kell a hátteret.
— A hátteret?
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Az öreg nem értette. Miféle hátteret? Kérdezni is akarta, nem is. 
Szerencsére Zoli már mondta.

— Azt. Mert egyes-másra rájöttünk. Például tudja maga Zörge bácsi, 
hol dolgozott Keskeny ezelőtt?

— Mielőtt hozzánk jött volna?
— Igen.
Az öreg fejével intett nemet. Minden ereje elszállott, a biccentéshez 

is össze kellett szednie magát.
— No, én megmondom — támasztotta fel Zoli hangja. — A Lemez

présnél. Tudja, mikor jött el onnan? 46-ban. És tudja miért?
Rövid lélegzetnyi csendet tartott, közelebb húzódott az öreghez. 

Hangját suttogóvá halkította, úgy tagolta:
— Mert azt akarta, hogy sztrájkoljanak.
— Mit? Sztrájkolni?
Az öreg belekapaszkodott a szék karfájába. Sztrájkolni 46-ban?, 

Amikor ők kínlódtak, darabokra törték a kenyérhéjat mielőtt szájbavet- 
ték volna? Amikor ők mindenről lemondtak, csakhogy. . .  Beszélni sze
retett volna, de csak idomtalan hangok csúsztak ki a száján. Szóval így?

— És ezt honnan tudod? — kérdezte megtörtén.
— Kint voltam a gyárban.
— Kint?
— Persze.
Rövid csend terpeszkedett közéjük, a két szék közé, talán pont az 

asztal közepére. Mari egész Zoli mellé bújt, mintha védelmet keresne. 
A fiú meg teljesen felvillanyozódott. Csak most látszott milyen friss, 
egészséges. A szeme feltüzesedett, arca keménnyé izmosult, teste előre
hajolt. Ügy súgta Zörge bácsinak:

— Most már jó nyomon vagyunk. Még lenyomozzuk, hol dolgozott 
azelőtt, mi csinált. Aztán meg utánanézünk a munkájának.

Zörge eltvtárs az utolsó mondatot már nem is ügyelte. Hirtelen 
féktelen érzés vált úrrá rajta: mindent megtudni, mindent, mindent. És 
gyorsan. Hátát felpúpozta, szemét szűkre vonta. A nyál kiszáradt a szá
jában, lába remegett. Olyan sokat akart egyszerre elmondani, hogy azt 
sem tudta, hol kezdje.

— Én is akarok . *. — nyögte ki végre valahára. — Én is akarok . . .
— Mit akar?
— Segíteni.
Toronyi Mari felállt és kettőjük közé lépett. Zolihoz fordult, nem 

szólt semmit, csak rábeszélőn nézte. Aztán Zörge bácsit kérdezte:
— Mondja Zörge bácsi, elvállalja, hogy kimegy a Sodronyhoz? 

A felszabadulás előtt ott dolgozott. Keskeny . ..
Hogy vállalja? De még mennyire vállalja! Mindent vállal. Hiszen az 

ö érdeke, ö  nem tűrheti, hogy náluk . . .
— Persze, hogy vállalom.
Egy mozdulattal állt fel. Valami kényszerítette, hajtotta. Nem egy

helyben állni, csak tovább, előre, előre. Mindent megtudni. Mindent.
Biztos lesz éjjeli turnus a Vassodronyban.

*

Egész éjtszaka képtelen volt lehúnyni a szemét, annyira felkavarta, 
amit a Vassodronynál megtudott. Előbb lefeküdt ugyan, de később kiug
rott az ágyból. Átszaladok Zolihoz, határozta el, de amint a vekkerre 
nézett — az fél kettőt mutatott — inába szállt a bátorsága. Nem, ilyen-
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kor már nem lehet. Ekkor az jutott eszébe, hogy elmegy Ferenczi elv
társhoz, de aztán ezt is meggondolta, különben sem tudta a címét. Nem
is szólva arról, hogy előbb mégis beszélnie kell Zolival.

— Már ötkor bent volt a gyárban. Biztos, hogy Zolit sem hagyja 
aludni a kétség, ő is hamarabb bejön. Leült a gépe mellé, de nem tudott 
semmihez sem fogni. Lassanként az álom is kezdte kerülgetni, most 
tört ki rajta az éjtszakai virrasztás. De alig, hogy elszundított, fel kellett 
kapnia a fejét.

A műhely ajtaját kitámasztva, belépett Keskeny Gyula. Láthatólag 
semmi dolga sem volt, kényelmesen, kezét lóbálva lépegetett előre. 
Valami nótát fütyürészett, de aztán abbahagyta. Odament a gépe mellé
és kinyitotta szekrényét.

Az v->\. ösztönösen összébbhúzta magát. Csak egy-egy pillantással 
kísérte. Keskenyt, egyébként egészen meglapult. Keskeny meg mit sem 
sejtve babrált szekrényében. Lassan kirámolta a késeket, szerszámokat, 
majd megállt, körülnézett, rágyújtott egy cigarettára és leült. Az öreg 
már ép azon volt, hogy felálljon és megszólítsa, de ekkor váratlanul 
kinyílt az ajtó és belépett Sümegi, a beíró.

Keskeny erre felállt és megpöckölte sapkáját. Sümegi motyogott 
valamit az orra alatt, talán jó reggelt, vagy adjon istent, vagy valami 
mást. Az öreg nem nagyon hallhatta. Csak azt látta, hogy Sümegi oda
megy ? ' 'kényhez, az leszámolja neki a tegnapi árut, átveszi az elismer
vény és kezet fog vele.

Do eit már nem állta ki. A munkát tegnap este kellett volna átadni, 
különb a. a m ü hely főnök sem írhatja alá és akkor . . . Merev testtel tá- 
pászkodoü fel.

- Jó reggelt — mondta, és maga sem tudta hogyan jött ki belőle a
beszéd.

Azok összerezzentek, egymásra néztek, aztán vissza Zörge bácsira.
- - Ml az, most adja át a munkát Keskeny szaktárs? Miért nem teg

nap este?
Keskenynek elfeliérült az arca.

- M ga leskelődik? — nyögte ki és megrándult az állkapcsa. Pró
bálta összeszedni magát, gúnyosan elvigyorodni, de ez most sehogy sein
sikerült.

Síim- :i Ózonban ekkorára már túl volt az első meglepetésen.
— Mi igának ki adott engedélyt szaktárs — kérdezte —, hogy ilyen

kor -jöjjön be az üzembe?
— Nekem?
—- Igen, magának. Talán nem tudja, hogy ehhez külön engedély

kell?
ibu'v? Még őt vonják felelősségire? Az öreg kirobbant.

- Dehogy nem tudom. Igenis tudom. Engedély kell. Csakhogy 
«e nak van-e?! Van? És ki adott engedélyt arra, hogy -a tegnapi

munkát ma számolják el? Ki tud erről? Hol marad Balázs elvtárs iga
zol As;-?' Hol szerepel a neve az átvevőszelvényen? Ezt mondják meg!

Elhallgatott, mert úgy érezte, rögtön szétpattan a tüdeje. Arca kipi
rul!, c-van vörös lett, mint az érett cseresznye. Rövid szédülés rázta 
meg, ni hídon vére a fejébe fészkelte magát és nem akart onnan kimoz* 
dulni.

A másik kettő elhallgatott. Egymást nézték, nem tudták melyikük 
feleljen, írót válaszoljon. Végül Keskeny szólalt meg.
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— Ne heveskedjék már, szaktárs, hiszen tudja: ilyesmi előfordul 
Talán csak nem akar beköpni bennünketír

Hangja már nem hasonlított a régihez. Mintha másvalaki beszélt 
volna. Olyan alattomosan, csöndesen pörgette a szavakat, akár a hirtelen 
megszeppent gyerekek. Csak a szeme rezgése árulta el, hogy alig tud 
uralkodni magán. Meg a  keze, amit most felemelt, hogy végigsimítsa 
verítékes homlokát.

Az öreg alig bírt mozdulni. Hirtelen mélyről feltörő félelem vett 
erőt rajta. Mit csinálnak ezek vele, ha a szemükbe mondja, amit gon
dol, amit most éjtszaka hallotta

— Mit beszél Keskeny elvtárs — szakította félbe gondolatait Sümegi 
hangja —, mi beköpni való van itt^ Maga átadta az árut, én meg átvet
tem. Balázs elvtárs majd reggel aláírja. Ennyi az egész. Inkább arra vol
nék kíváncsi, hogy kerül ide maga Zörge szaktárs.

Erre az öreg új ember lett. A bizonytalanság úgy foszlott le róla, 
mint a levelek jeges őszi szél után. Magasra emelte fejét, szembené
zett Sümegivel és felkapta kezét.

— Idefigyeljen, szaktárs — zakatolta —, látja ezt a két kezet? Még 
sose nyúlt emberhez. De ha most azonnal nem kotródik, nem felelek 
érte.

Ez megtette a magáét. Sümegi elhallgatott és kihátrált. Az ajtóban 
azonban megtámasztotta magát, úgy kiáltotta vissza, recsegő, bugyboré 
kóló hangon.

— Ezt nem ússza meg szárazon! Ezért még fe le ln i...
Elhallgatott, elharapta szavát. A műhelyből látszott, hogy sietősen

az iroda felé indul.
Ketten maradtak Keskennyel. Egy ideig egyikőjük sem szólalt meg 

Keskeny újabb cigarettára gyújtott és olyan idegesen szívta, hogy hosz 
szán köhögni kezdett tőle. Mikor abbahagyta, odasomfordált Zörge bácsi- 
hoz. Ekkorára mintha teljesen megváltozott volna. A háta betört: 
gerince meggörnyedt, feje előrekókadt, az egész emben szinte megrövi 
dűlt. A hangja is elvékonyodott, megfakult.

— Zörge szaktárs . . .  — tördelte.
Az öreg elfordult tőle. Keskeny újra mellé lépett.
— Zörge elvtárs — ismételte —, Zörge elvtárs . . .  nekem családom 

van. ■■ l-
Az öreget egyszerre mélységes undor járta át. Nem bírta megállni, 

kiköpött. A másik ezt nem vette, vagy nem akarta észrevenni.
— Feleségem van, fiam — nyögte tovább és megfogta az öreg k e z e -  

fejét. Zörge összerázkódott az émelygéstől.
— Vegye le a kezét — sziszegte — vegye le a kezét.
Keskeny megtántorodott, elvonta karját.
— Nem tehetek róla — nyöszörögte —, higyje el, nem tehetek róln 

A csal ádom. . . .
Zörge bácsi már nem bírta.
— Maga, maga beszél családról? — emelte fel hangját. — Maga? 

Azt gondolja, meg tud hatni?
Újra* még az eddiginél is élesebben bukott fel benne, amit ma 

éjtszaka a Vassodronynál hallott. Eleinte nem tudták mit akar. Nagyop 
óvatosak voltak. Miért kérdezősködik Keskenyről? Mi köze hozzá? Csak 
amikor mindent elmagyarázott, akkor álltak szóba vele. De amit akkor 
h a llo tt... maga sem hitte volna! ...M o st ez olyan e.evenen élt 
henne, hogy szinte hallotta a Vassodronybeli elvtársiak hangját. Es ex
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« . . .  ez a gyilkos, mer előtte családról beszélni? Talán éppen Ő volt az, 
aki halálba kergette a fiát. T alán. . .  És most is . . .  Családi Hiszen ez 
mindenre képes! Tegnap gyilkolt, ma rabolt.

Visszafojtott hangon vetette neki oda:
— Adja ide az átvételi cédulát.
Keskeny mintha görcsöt kapott volna, megrángott. Kezét mereven 

a felső zsebéhez emelte, önkéntelenül, »mindent védőn. Arca fehérségt- 
egyszeribe lilába csapott, térdei megroggyantak.

— Cak nem akarja . . .  — dadogta.
Az öreg kérlelhetetlen volt.
— Adja vagy nem adja?
— Nem adhatom . . .
— Ügy is jó.
Zörge elhallgatott. Félrefordította a fejét. Nem akarta látni ezt a 

férget. Undorodott tőle. De Keskeny nem hagyhatta ennyiben. Tudta, 
hogy most mindent meg kell próbálnia, ha kell, újra és újra mindent 
egy tétre felraknia. Könyörgő hangon kezdte:

— Zörge elvtárs . . .
— Ne mondja nekem, hogy elvtárs.
— Zörge szaktárs . . .
Egész mellé lépett. Szinte nevetségesen meggörbült.
— Lenne egy ajánlatom. Felezzünk.
— Micsoda' — Az öreg nem értette.
— Felezzünk. — És már vigyorgott. — Én lemondok a feléről a 

maga javára. Szép summa . . .
De tovább nem folytathatta. Ha nem ugrik idejében félre, az öreg 

az arcába csap.
— Mit? Felezni? — ordította. — Hát azt hiszed, hogy én is kapca- 

rongy vagyok? Hogy . . .  — Néhány lépést tett előre, aztán megtántoro- 
dott. Meg kellett fogódznia, úgy elszédült.

Ekkorára azonban Keskeny Gyula is kiegyenesedett. Száját elöntötte 
a harag, a régóta elfojtott düh.

— Engem kapcarongyozol? Tel Te istentelen! Te elfajzott vipera! 
Hát majd megmutatom nekedl

Kemény ököllel rontott az öregre. Már olyan magánkívül volt, hogy 
a szája is kihabosodott. Egy lendülettel sodorta le az elgyöngült öreg
embert, térdepelt felé.

— Majd megemlegetsz mégt Hát azt hitted tűröm?’ Hogy kiuiye- 
rálni fogok? — És öklével arcába vágott.

Az öreg száján kicsordult a vér. Keskeny ettől még jobban meg
vadult. Szunnyadó kegyetlensége fejébe szállt, mint a legrészegítőbb 
pálinka. Ügy érezte, most minden felszabadult benne, kitör, mindent 
elsöpör. Valaha, ostrom idején érezte így magát, amikor először kóstolt 
bele a mindent megtehetsz hódításába. De az mégis más volt.

Gyűlölete még jobban fellobbant.
— Te ..  .1 — hörögte. — Te büdös kommu . . ,
Egy ugrással felugrott. Csak most döbbent meg benne, mit tett. 

Azok az idők elmúltak, m ost. . .  m ost. . .  Ránézett az öregre, aki két 
kezét széttárva feküdt a padlón. Mit csináljon?

Hisztérikusan nevetni kezdett. Kezével belemarkolt a hajába, bele
túrt elengedte. Szeme kiduzzadt két üregéből, véresen, zavarosan. Hirte
len elhallgatott.
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Az öreg felnyögött a földön: Sápadt arca megnyúlt, amint szeméi 
kinyitotta. De már fel is támaszkodott. Arcát szépre festette a reggeli 
nap betörő sugara.

— Gyilkos! — tört ki belőle — gyilkos! — És aztán rövid szünet 
után: — segítség!

Keskeny egész testével előrelendült. Egy lépést tett felé, de aztán 
megtorpant. Gyorsan megfordult, szemével lázasan felmérte a terepet. 
Érezte, már semmit sem veszíthet. Most már minden mindegy. Az ajtó 
felé szaladt.

— Te! — gurgulázott a hangja és lehajolt egy földön heverő gömb- 
vasért.

Az öreg mikor meglátta, összeszedte minden erejét.
— Segítség! Gyilkos! — kiáltotta, ahogy erejéből kifért.
Megpróbált feltápászkodni, de csak négykézlábig futotta. A szeme

csillogása árulta csak el, mi tombol benne. Keskeny ránézett, megragadta 
a vasat, felemelte és megindult felé. De alig tehetett néhány lépést. Áz 
ajtón berontott Zoli.

Keskeny mikor észrevette, meglibbent futtában. A vas kiesett kezé
ből, szinte magával rántotta. Arca egyszeribe rimánkodóvá vált, kegyel
met könyörgővé. Tehetetlenségében lecsuklott a feje, ökölbe szorult :« 
keze, melle behorpadt, mintha ráléptek volna. Szája magától mozgott, 
didergőn, gyáván.

— Nekem családom van . . .  — nyögte és térdreesett Zoli előtt.
Az ügyet se vetett rá. Az öreghez szaladt, nekitámasztota az egyik 

eszterga' lábának. Zörge bácsi ekkorára már eszmélt. Szemhéjait neheze» 
feltámasztva, száját keservesen mozgatva suttogta:

— Vidd innen, utálom a közelségét.
Zoli azon nyomban talpraszökkent.
— Mozgás! — mondta Keskenynek és meglódította a vállánál. Az, 

ráemeíte zavarosan kavargó szemét,' aztán megindult. Az ajtónál még 
megkísérelte: r— Nekem családom v a n ...  —r de, mikor meglátta Zoli 
undortól összehúzódó arcát, elhallgatott és remegő lábakkal tovább 
ment. Hirtelen nagy-nagy félelem járta át. Mi lesz velem? —- siklott át 
rajta; Még egyszer esdeklőn Zolira emelte nézését, de rögtön le is sütötte.

Zoli kojnoran figyelt maga elé. Újra látta Zörge bácsi vértől pirosló 
száját, sápadt, beesett arcát, megkínzott, de ragyogó nézését, üsszeszo- 
ritotta fogát, megkeményítette lépteit.

— Mozgás, mozgás!
Vissza kellett tartania magát, hogy ne vágjon Keskeny Gyula képébe.

Gera György
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V i c t o r  T u l b u r e

LENIN.

Ki mondta, hogy az erdő keljen útra, 
s medréből a folyam csapjon ki zúgva?

Ki törte le merészen mind a zárat 
a fény elől, mely most szívünkbe árad?

Mesés hősként ki áLl és néz merőn, 
fáklyát lóbálva fent a szirttetőn?

/

Az éjben kószáltunk, kínzott az éhség; 
föld raibjai, vak, mezítlábas népség.

S lám hajnalban megállunk. Itt vagyunk 
Kiássuk most rejtett talen-tomunk.

Minden hegycsúcs, minden lankás, halom 
nevétől visszhangzik magasztalon.

Falun, városban, szájról-szájra száll 
áldott neve, mint óriás madár.

Lenin: töretlen földet szánt a traktor,
Lenin: a búza gömyedez a magtól.

Lenin: a dinamó zümmög, zenél.
Lenin: a fán gyümölcsöt ráz a szél.

Lenin: a rétről dallal jön a lányhad.
Lenin: a fűben tücskök muzsikálnak.

Lenin: égő zászlókat hord a gyár,
Lenin: lelkünk csupa napsugár.

Lenin: vér csurran kelyhéből a máknak,
Lenin: a dombon gyermekek cicáznak.

Lenin: zászlónk, dalunk és kenyerünk.
Lenin: holnap új csúcs felé megyünk.

Fordította J á n o s h á z y  G y ö r g y
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ZÖLDASZTALNÁL.

Zöldasztalnál 'két tábor állt, 
ez életet kért, az halált.

Egy tanyán tekenőbe mossa 
mama a kicsit friss-pirosra.

Háborúzóknak mondja vágyva:
„Mint formás játék, gyönge válla.“

Haláltkérőiknek mondja sírva:
„Édes kék szeme, mint a szilvái

Kis csöppnyi teste, mint a b k r á n y ,
Mit akartok az élte árán?“

Hangjában, az élet hangjában 
csecsemőríváis, népzúgás van.

S így szól az élet mély szava:
„Jó a nap s jó az éjtszaka,

fölkelni, járni, megpihenni, 
útra, vízre, munkába menni.“

A tanyasi tűzhely felett 
holilóurak keringenek.

Azt mondják: „Nem kell csöndes tűzhely, 
nekünk emberpusztító tűz kell.“

Azt mondják: «Vesszen a nép sorra!»
Azt mondják: „Gyűljünk a nagy torra,

Minden koma és sógor ott lesz, 
hollóbankárokból tucat lesz.

Az urak csak hollók lehetnek 
torán a romboló tüzeknek;

melyek fényénél, mint a fáklya, 
arany villog a dúlt világra.“



Hogy kárognak! Az ösvény hallja, 
tiuija a forrás s a  hegyalja.

Száguld híre  a nagy veszélynek, 
izzó rem ény tüzei égnek.

Megtel az em ber szeme-szája, 
m int az esőtől a barázda.

Főikéi a népben az igazság, 
hogy elriasztón kiálthassák:

„Ti hollók, jegyezzétek ezt meg!
E toron húsunkból nem  esztek!

Kicsinket nem nektek neveljük, 
gyárunkat nem nektek em eljük,

Bárm ily falánkok is lehettek, 
férjet, fiút nem adunk nektek.

T udjuk  m adárijesztő nem  véd, 
s a  drótot is hiába tennéd.

De a célotokat tud juk  jól mi, 
csaták sötét fosztogatói!

S az elésre bu jtókkal m ár mi 
nagyonis jól el tudunk bánni!

Csak egy szerünk van, de erős szer, 
s hulltok tőle, m int legyek ősszel.

Hullám  ez, tánc ez, forgószél ez, 
mitől az ellen véget érez.

A kem ény dolgozóknak tánca, 
határon  áthúzódó lánca.

Egy tánc és egy kiáltás hozzá 
Lángoló a jkak  visszhangozzák:

„A toron húsunkból nem  esztek. 
Ti hollók, jegyezzétek ezt meg.“

F ord íto tta  Géda József



MAGYAR VALOSAG

GALYATETŐI NYÁR

Az országút, mint egy roppant késpenge, kettészeli a Jobbról
balról hegyek nyújtóznak az égnek, meleg, barna s . .  .: ko/i-^k,
fenyvesek komoly zöldjével, tölgyek és biikkök rőies ága': . . r: b. L
borítják. Apró, zöld levelek petty ezik a bokrokat, odébb . • - \  Lt  ra
kat rázzák a kankalinok. Üdülök körvonalai bontakozz.ó. ’ .. erdői
sűrűjéből, a Hatvani Cukorgyár dolgozóinak Mese-villája, < j Magyar 
Pamutiparé, aztán már nem is lehet számontarlani őlu-> • r  egyes 
üzemek nyaralóit hatalmas szállodák váltják fel, ptn.-.pl ítömbok
s mindezek a dolgozókat várják.

Galyatető szürke terméskőből épült Nagyszállója előli az autóbusz 
soffőr, aki naponta teszi meg ezt az utat, még mindig bizonyos büszkeség
gel áll meg s amíg a poggyásztartóból kiszedik az utasok csomagjait, úgy 
mustrálja, mintha ma látná először.

— Ez az, elvtárs — biztatja a meglepett vendéget, aki az i; galom. 
és a révbeérkezés boldog zavarával topog a bejárat előtt. — r> z 15elybeu 
vagyunk, itthon vagyunk.

Tudja ezt jól az élmunkás, hogy itthon van ebben a esi ipaüveg, 
csupanapfény palotában, felkészült rá, hogy ez is az ö m:o.t ahogy 
övé ma már minden ebben az országban. De hát szokni keli - ■ -yl zúpség- 
hez, nem elég ésszel tudomásulvenni, a szemet is szók* ■' 1« . hozzá 
Eleget hallottak róla, milyen ez a Galyatető. Ismerik már a f-kb; rákká 
terraszt, a virággal díszített ragyogó éttermet, az égszínkékre festett 
balkonokat, a finom cseresznyefabútort a szobákban s a lencv '"'ygönyt. 
Sokat meséit róla az a 3000 élmunkás, akik kéthetes Un mis- ü iültek
itt tavaly, mégis hitetlenül csóválja a fejét az újonnan, ér’ . I í vendég, 
mert nem mondott el mindent se a dorogi vájár, se az ú jí\ ti gr* olus, de 
még a csepeli vasesztergályos se.

Ilyesvalami ül az arcán az érkezőknek, akik felfedező í- duhiak 
s félóra múlva már megállapítják, ők se fogják tudni úg_. - rn •nda ni 
az utánuk jövőknek, mit is kaptak tulajdonképpen. Mert I n d  marod a szó- 
ettől a gyönyörű valóságtól. Mondja is Szatmári István tévfá aki kéz
besítőből lett a Keleti-posta személyügyi előadója.

— Azon töröm a fejem, hogyan tudnám úgy megírni otthon a m ' 
újságba, hogy abból mindenki érezze ki, amit én érzek. Nun is annyira 
szép cikket akarok én írni, mint olyan őszintét, hogy a szívükkel olvassák 
az elvlársak. Mert mérjük csak le az én életemen, hogy mit jelent az. 
hogy a nép átvette hatalmát. Lépcsőn fel, lépcsőn le nyargün.m hosszú



esztendőkig, előbb levélhordó voltam, majd kézbesítő. Ha nyaralásra 
került a sor, nagy szó volt, ha valamely balatonmelléki présházban meg
húzhattam magamat. Az volt az én üdülésem. Vagy a csepeli Dunaágixm 
sátoroztunk. A különbség, amely a hajdani nyaralásom és a mostan* 
között van, is megmutatja, mekkora utat teltünk meg. 5200 élmunkás 
tölti az idén a pihenőjét Gályán. Csak ezen az egy helyen 5200-an for
dulnak meg, akik kitűntek a termelésben és bebizonyították, mire képe
sek. A szomszédom például dióíörő volt tizenkét esztendeig, nem látott 
a világból egyebet, csak dióhéjat, meg egy kis fakalapácsot. Most átképez
ték szakmunkásnak s két fontos újítása van már, a fejében meg legalább 
még kettő motoszkál. Játék közben is egyre módosításokat eszel ki, be 
akarja hozni az elprédált tizenkét esztendőt. Sakkozás közben is egyszer 
észszerüsít — teszi hozzá jókedvűen.

.Egy budafoki kábelmunkás kapcsolódik a beszélgetésbe. — Én meg 
azt pótolgatom, hogy nemigen játszottam életemben. Most aztán: hajrát 
Reggei hintázni járok, utána ping pong, délután meg kugiizásra kerül a 
sor. És közben sakkozom. Most vertem meg 5:2-re azt a hosszú szakállas 
egyetemi tanárt.

Lent a társalgóban heves sakkverseny folyik, öszbecsavarodott hajú 
bányász jelentkezik a kultúrfelelősnél, aki a játszmákat jegyzi: Új partnert 
kérek. Ez ma a 16. partim — fordul hozzám. Harmincnégyet ke,l összesen 
játszani. Tizennyolcán neveztek be a házi sakkversenybe, köztük én is 
Az elvtárs jegyzi a pontokat s a fiatal, lelkes kuiiúrfelelősre mutat. Akinek 
a legtöbb pontja van, az a bajnok. Az is meglehet, hogy én leszek . . . Ha 
egy magamfajta ormósi csillés pehelydunnával takarózik és minden reggel 
porce’lánkádban fürdik, miért ne lehetne sakkbajnok — kérdi és meg
dörzsöli arcát, melyet már rezesre sütött a nap.

Fesztelenül, magabiztosan beszélgetnek itt valamennyien, mint akik 
csakugyan odahaza vannak. Két évvel ezelőtt jártam Galyatetőn. Hogy azóta 
hogyan alakította, formálta őket a szabadság ereje s megváltozott társa
dalmi létük, hogy változtatta meg tudatukat, ez az, ami nagyon is érdemei* 
a feljegyzésre. Emlékszem jól, milyen idegenül ténferegtek ebben a tündér
szép épületben, milyen zavart, szinte bocsánatkérő mosollyal üldögéllek 
öblös karosszékekben s tekintetükkel szinte sürgették az óra mutatóját 
Teljék már gyorsabban az idő. Ha megkérdezték tőlük, jól érzik-e itt 
magúkat, vállukat vonogatták. „Nem bánt itt minket senki“. „Igyekszünk 
nem útban lenni“. „Hát csak meghúzzuk csendben magunkat.“

A mostani, de már a tavalyi üdülők is a szó szoros értelemben bir
tokba vették az üdülőt s házigazdái leleményességgel igyekeznek javukra 
fordítani mindazt, amit táj, levegő, társaság, pihenés nyújthat nekik.

Kirándulásokat szerveznek, kora reggel, amikor még ködöt pipál a 
hegytető, indulnak útnak s mire a napfény áttöri az opálködöt, ők már 
a környező falvakat járják, a kékesi erdőkben barangolnak, a parádi 
sétányon, s indulóik zengő ütemébe bele-belecsipognak a madarak.

Nyoma sincs már annak a tessék-lássék barátkozásnak, amely suta. 
egytagú szavakba szorítkozott vagy nehézkes körmondatokba bonyolódott, 
ha a fizikai dolgozó és az értelmiségi dolgozó „közeledni próbáltak*^ 
egymáshoz. Ma már valóban elmosódtak a határok s oly magátólértetődően 
vitatkoznak, sportolnak, tanulnak, sétálnak együtt, mint akik régen kiper
gették már tudatukból a kapitalista maradványokat, melyek fejlődésüket 
gátolták, s oly gyakran kerékkötői voltak a termelés és tudomány össze
kapcsolásának.

Szakmai tapasztalatcseréket rendeznek, s a sárga disznóbőr karos
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székek támlái szinte megremegnek a vita hevétől, s a csillárok, mintha 
n&gyra meresztenék kristályszemüket. . .  Bányaműveletekről, helyes szén
elosztásról, gépkihasználásról, gyorsvágásról, sokgépes rendszerről folyik 
itt a szó, ahol azelőtt tizennégykarátos briliánsokról, úri murikról, bérháx- 
jövedelemről, tőzsdeárfolyamról tárgyaltak.

Mintagazdák és ipari munkások között tapasztalatcsere folyt nemrégi
ben, azt beszélték meg, hogyan tudják jól felhasználni az új gazdasági 
eszközöket, s mint lehetne korszerűsíteni a régieket.

Az itt üdülők szociális összetétele is jelentősen javult. Huszonöt szá
zalék az értelmiségi dolgozók száma, ezeknek a javarésze műszaki értel
miség. Ügy öt óra tájban a nagy bögre élmunkástej mellett valóságos 
olvasókör alakul ki. Egyik asztalnál a szovjet sztahánovisták módszerét 
ismertető brossurákat tárgyalják, másiknál a Rákosi-perből olvasnak fel 
részleteket, a harmadiknál természettudományi viták indulnak, Iljin. 
Ember és az elemek könyve kapcsán. Ázsájev: Távol Moszkvától, Solohov: 
Üj barázdát szánt az eke, Mikszáth könyvei, Illés Béla: Kárpáti rapszó
diája kézről-kézre jár, s majd minden turnusban akad egy-két csoport, 
amelyik mintegy szellemi stafétabotot adja át a következő csoportnak azzal, 
hogy ebből rendezzetek vitát elvtársak, ehhez szóljatok hozzá.

Az ismerkedési estén, melyet minden két hétben az újonnan érkezetlek 
tartanak meg, derül ki, hogy az ország minden pontjáról összesereglelt 
ólmunkások milyen magvasán, érett politikai érzékkel fogják össze néhány 
mondatban életüket. Mennyi minden fér el ezekbe a párperces élettörté
netekbe! Mennyi nyomor, kitaszítottság, megalázás, a kiuzsorázottságnak 
milyen tengernyi szenvedése! S mennjdre érzik ma már minden idegszáluk
kal s egyre jobban bontakozó értelmükkel, hogy a felszabadulást a szovjet 
hadseregnek köszönhetik s minden, ami azóta a boldogulást jelenti szá
mukra, a nyugalmat és derűt, a munkában való előmenetelt és megbecsü
lést, a Magyar Dolgozók Pártjának, amely Lenin és Sztálin tanításának 
alapján építi a szocializmust. I

Tóth Lajosné, az Újpesti Hazai Pamutszövő sztahanovista szövőnője, 
aki 16 Jaquard-gépen dolgozik egyszerre, azt mondja:

— Huszonöt évig nyúztam magam ebben a gyárban, soha nem vittem 
semmire. Hogy hogyan laktunk, mit ettünk, jobban mondva, hogyan kop
laltunk, azt én elmondani sem tudom, ahhoz Gorkij kéne . . .  S hogy m« 
lett belőlem, mutatja az is, hogy itt vagyok ezer méter magasban, egy 
csodálatos szállóban és Gorkijt tudom felhozni példának. Engem a szovjet 
sztahánovisták emeltek fel. Amikor Dubjága elvtársnő megmutatta mód
szerét és én eltanultam tőle, arra gondoltam, hát lehetséges ez, hogy így 
segíti, támogatja egyik ember a másikat? — Széles, piros arca van Tóth 
Lajosnénak, amelynek minden kis zuga megtelik mosollyal, amikor 
kijelenti: — Felnőtt lányom van már, tizennyolc esztendős, meg még két 
gyerekem, de én most kezdek fiatal lenni. Két lánnyal lakom egy olyan 
szobában, amilyet csak filmeken láttam. Egész nap dalolunk, járjuk az 
erdőt. Esténként pedig táncolni megyünk. Bizony táncolunk! Itt tanultam 
m eg. . .  Minap, mikor megpillantottam a filmen — mert mozielőadás
ban is van részünk — Dubjága elvtársnőt, sírtam is, nevettem is örömöm
ben. A táskámban őrzöm a képét, hiszen olyan ő nekem, mint egy édes- 
testvér. Ha hazamegyek, még jobban nekifekszem a tanulásnak, ez a 
Galyatető erősen dolgozik bennem. Háromszáznegyven százalékot teljesí 
tek, a sztálini műszak alatt legelső voltam az üzemben, meg kell hát 
mutatni, hogy a marxi-lenini elméletben sem maradok alul. Sztahánovistc



iskolába is fogok járni, egyszóval nem számít, hogy tizennyolc éves lányom 
van, én is annyinak érzem mag-apatl

Voléballozni indul ép egy csapat, elöl viszi a labdát Krámer bácsi, 
aki a Parafakőgyárban üzemi kőműves huszonkilenc esztendeje. Két 
újítása is van, úgy beszél róluk, akár az unokáiról. Megfényesedik a 
szeme, pirosra sült arca egy árnyalattal pirosabbra válik.

— Tudja-e elvtárs, hogy én már jártam ebben a szállodában? A hang- 
szigetelő válaszfalakat én csináltam. Bizony nem hittem, hogy valaha 
vendég leszek itt s mindazt, amit egy vastagtárcájúnak készítettem, én 
fogom élvezni. Hát nem olyan ez, mint egy regény?

Fényképezőgéppel járja a vidéket két fiatalember. Egy nagytétényi 
préselő, meg egy diósgyőri olvasztár. —- Ezt a príma kis gépet a sztálini 
műszak után vettük. Nagy szó ez, ha már ilyesmire telik, s nem azon kell 
tanakodni, cipőt talpaltassunk-e érte, vagy tüzelőt törlesszünk. Mi már 
azon sem csodálkozunk, hogy itt nyaralunk, hiszen ez a szocializmus 
útja, hogy jó munkánk eredményeképpen mindent elérhetünk.

Egy ózdi hengerész továbbviszi a szót: — Én tavaly Bulgáriában 
voltam, télen pedig tapasztalatcserén Csehszlovákiában. Édesapám, aki 
mintagazda, Moszkvában járt tavaly. Az öcsém Zakopanéban élmunkás- 
nyaraláson. Világjáró család a miénk. Azelőtt a magunkfajta csak akkor 
hagyta el az országot, ha külföldre ment szerencsét próbálni, ha kicsalták 
Amerikába.

Orosz nyelvtankönyvet szorongat a hóna alatt. — Most nekigyiirkőzöm 
az orosz nyelvnek. Találtam már partnereket, akikkel gyakorolhatok.

A zöldcsempés uszodában beszélgetek a szobalánnyal. Szabadnapos, 
reggel kirándulni volt egy kőbányai finommechanikussal. Könyveket is 
kapott tőle, az Ifjú gárdát, meg az Ifjú várost. — Milyen mások ma a 
vendégek, mint azelőtt — mondja, miközben a bolyhos fürdőlepedőbe 
burkolózik. — Még három évvel ezelőtt is jártak ide olyan vendégek, akik 
emberszámba se vették az alkalmazottat. Dehogy is tűrték volna, hogy 
egy magamfajta „személyzet“ bemerészkedjék a medencébe, amelyben 
ők fiirödtek. Csak akkor engedtek a közelükbe, ha meg akartak csipkedni. 
De azóta akkorát fordult a világ, hogy kiestek belőle a jószívű urak, s a 
magunkfajta pedig igyekszik tanulni, hogy így vigye feljebb az életét. 
A fürdő valamennyi alkalmazottja jár szakszervezeti szemináriumívj, 
délután négytől-hatig, fejlettebbek pedig pártszemináriumot végeznek. 
A vendégekkel olyan viszonyban vagyunk, mintha egy családban élnénk.

Ugyanezt mondja a pincér is, aki ép most kíséri helyre táncpartner- 
nőjét, egy matematika tanárnőt. — Az öregebbek édes fiamnak szólítanak, 
a fiatalabbak meg elvlársamnak. Nem érzem egy pillanatig sem, hogy 

Kiszolgálom“ őket, inkább azt, hogy megvendégelem. — Elmondja még 
180—200 forintot keres hetenként, százalékrendszer alapján fizetik őket, 
s a borravaló korszakot s mindazt, ami ezzel jár, úgy elfelejtette, mintha 
soha nem is lett volna. Tavaly nősült, egy élmunkás vendéget vett eb 
A felesége a Borbás-gyárban dolgozik. Hetenkint feljár ide vikendre, s 
olyankor azt sem tudják, hogyan örüljenek egymásnak. — A jegyzeteimet 
is átnézi a feleségem és úgy örül, l a  helyesen jegyzetelek, mintha legalább 
is bundát kapott volna.

Tóth III. János, Kossuth-díjas sztahánovista mozdonyvezető a nap
fényes terraszon üldögél, ölében nagy halom könyvvel. Nézem, mit olvas. 
„ Tanuljunk Iván Fedorovics Panyintól, a szocialista munka hősétől“ című 
brossurát. Sose tudok eleget tanulni tőle, — mondja jókedvűen. Előbb Ivan
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Brinovtól tanultam, akinek a módszerét az Újítók Lapjában ismertem 
meg, most pedig Panyin elvtárstól. Huszonkét munkatársamnak adtam 
át a munkamódszeremet és azok is úgy gondolnak a szovjet sztahánovis- 
tákra, mint akik gyökerestől megváltoztatták az életüket. Én például. , - 
Nem vagyok költő, de mégis úgy érzem, hogy az előbbi életem a mostani
hoz úgy hasonlít, mint a szárazkóró a tavaszi ághoz. Nézze csak milyen 
mások lettek az emberek. Nemcsak a munkaerkölcsük lett más, de a ma
gánéletük, a házaséletük is tisztább, becsületesebb. Valamennyi dolgozó, 
aki idekerül azon erősködik, hogy a feleségét is magával hozza. Nem 
tudja igazán élvezni azt a sok gyönyörűséget, ha az asszony kimarad 
belőle.

Valóban a legtöbb élmunkás mellett ott feszít a felesége. S jól látni, 
milyen gyöngédséggel figyelik egymást: gyarapodtak-e, pirosodik-e a képük, 
hogy esik a séta, a lustálkodás.

Csitári János kőműves elvtársnak asztalszomszédjai szinte erőszakkal 
tukmálják rá az ételt. — Edd meg az én adagomat is . . .  No még ezt a 
finom puddingot . . . Csak úgy reszket a tányéron.

Csitári kórházból került ide s azóta azon mesterkednek a /  a :>z\ J társai,, 
hogy rekordhízást érjen el. Tapogatják arcát, nyakát, hízott-e e héten 
is hat kilót, mert a múlt héten annyi többletet mutatott a mérleg.

— Fel akarok erősödni — mondja Csitári elvtárs, — mert míg sokáig, 
akarom szolgálni a Pártomat. És belső zsebéből kotorássza ki a zsebken
dőbe csavargatott tagkönyvet, a  dátumot mutatja benne: tizenegy éve 
szolgálom becsülettel, életem végéig szeretném szolgálni.

Biztató szemek fogják körül az öreget. — Aztán jöjjön fel ide jövőre 
Ls.

— Majd ha újra kiérdemiem. Mert nem lehet ide már se pénzzel, se 
ranggal felkerülni. Az egyetlen, mai felhozza ide a dolgozót: a jó munka

★

Éjfél felé elcsendesedik a galyaietői Nagyszálló. A ruganyos ágyakban 
pihennek a dolgozók. Ha megkérdezné valaki, mire gondolnak ilyenkor, 
talán be se vallanák, hogy egy új egyszerűsítési eljárás, vagy egy kétszáz 
százalékos állandó munkateljesítmény vibrál a hunyorgó, csirajfényefc 
szomszédságában.

Palotai Boris
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JELSZAVAK ÉS TÉNYEK

KIPLING AVAGY ROMAIN ROLLAND?

A nagy változások korát éljük. Világunkban különös módon kor- 
4ársa lett egymásnak a régi és az új. Azok a férfiak és asszonyok, akik 
öntudatos harcosai egy új valóságnak, legtöbbször csak haraggal és meg
vetéssel tudják sújtani azokat, akik a közelükben máris úgy é.nek, 
mint akikre rá van mérve a pusztulás.

Csakhogy új világunk útjai számosak és kezdetben nem is egyköny- 
nyen kiismerhetők. A régi és az új nemcsak a nagyvilágban lett egymás 
kortársa, hanem gyakran ugyanegy személyben is egyszerre található 
meg. S még csak nem is lehet mondani, hogy a régi dolgok mindenestül 
rosszak és semmirevalók. Gyakran csak az alkalmazásuk, — az, hogy 
mire fordítják, — teszi őket embertelenné és gyűlöletessé. A régi világ
ból, hogy áttérünk az újba — ezért még nem kell elpusztítani mindent, 
ami régi, inkább át kell hajlítani, újmódon kell felhasználni. . .

Hová akarok kilyukadni? Oda, hogy még azokkal is, akiket mi, — 
mi: a jövő harcos előkészítői! — ellenség számba veszünk, szóval a múlt
nak ezekkel a csökönyös kitartóival is megesik, hogy komoly emberi 
értékeket találunk bennük, olyan értékeket, amilyenekért kár volna, ha 
elpusztulnának, mert csak attól rosszak, ahogy a társadalom felhasz
nálja. Éppen ezért hálásak lehetünk egy-két írónak, egy-két regénynek, 
mert szinte ujjunk bögye alá adja, hogy kitapinthassuk, ami benne 
emberileg értékes, amit meg lehet, s amit meg is kell mentenünk. Ter
mészetes, hogy. az efajta regények csak akkor lesznek meggyőzőek, egyál
talán: csak akkor lesznek elolvashatóak, ha legalább is azt mutatják be, 
miként megy végbe az emberi értékeknek ez az átcsoportosulása.

Louis de Villefosse regénye — „Ellena More“ a címe — megfelel 
ennek az igénynek.

David James Howard Lindsay Edinburgh-i arisztokratikus familia cse
metéje — annak a Howard tengerész őrnagynak a leszármazottja, aki 
még Traf Olgánál elesett — jómaga is a Királyi Hajóhadnál szolgál, 
főhadnagyi rangban. Ez lett Louis de Villefosse hőse az Ellena Morc ban. 
Hogyan lehetséges az, hogy ma, 1950-ben kezünkbe vegyünk egy olyan 
könyvet, amelynek hőse egy ilyen Nelson admirális hagyományain föi- 
nevelt, Kipling hőseire kaptázott figura?'

Érdemes-e elolvasni David Lindsay történetét? Annyi vesztegetni 
való időnk van talán? Avagy kalandorregények helyett ez a könyv is 
megteszi, hogy elszöktessen a mai világból, egy modern középkorba? 
Avagy eszményi ,,lovagi életről“ akarunk ábrándozni olvasás közben? 
Mi a dolga egy regényírónak a mai világban? Ha azt akarja, hogy meg
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nyíljanak számára az emberi szivek, az a dolga, hogy megértesse velünk 
mindazokat a sötét és ragyogó dolgokat, amelyek a marseille-i dokk
munkást arra az elhatározásra viszik, hogy a munkát megtagadva, meg
tagadja a távolkeleti háborúban való bűnrészességet, és így maga és ked
vesei életét feláldozza a béke védelmében. A regényíró dolga az, hogy 
megfejtse számunkra azoknak a csodálatos teremtéseknek titkát, akik a 
sínekre fekszenek, hogy megakadályozzák a hadianyagszállító vonatok 
közlekedését, — s akiket a vágányokról azért a börtönbe hurcolnak. 
A regényíró dolga az, hogy megismertesse velünk azokat az új hősöket, 
okik látszatra igencsak egyszerű emberek, de akiknek a szívében és agyá
ban kivételes erejű és kivételes tartalmú álmok és elhatározások formálód 
nak. Mert nem halványul-e el minden regény érdekessége amellett a levél 
mellett, amit Raymonde Dien írt a börtönből, letartóztatása után a követ 
kező napon? Leköthet-e tehát minket David Lindsay története, amikor 
ilyenforma új hősök, ilyen igaz személyek, efajta emberi csodák várnak 
megfejtésre?

Erre felel meg Ellena More. A Kipling-álmodta tengerésztiszt, s annak 
hősiessége csak kiindulópont. Ügy kell elfogadnunk a hősiességnek ilyen 
forma jelentkezését, mint egy játékszabályt. David Lindsay útján elvisz 
minket az író Gibraltárba, arra a sziklásra, ahol az ifjú regényhős romantikus 
hazafisága lobot vet: Itt nyugszik David Howard tengerészőrnagy, elesett 
1805. október 21-én a „Herkules“ parancsnoki hídján. A regényhősset 
együtt tanúi vagyunk Őfelsége az angol király hajóhada felvonulásának. 
Vele együtt átlépjük Kelet kapuit. Vele együtt megismerjük a berakodó 
helyek életét és az életnek azt a megszervezését, amit az ongolok müveinek 
itt a keleti napfény mesés országaiban. David Lindsay számára csodákkal 
teljes esztendők ezek. S még ha visszatér is ifjúsága városába Edin- 
burgh-ba, ahol valamikor cserkész-fegyelemben és a lányoktól való kamasz 
rettegésben töltötte éveit, ma már csak protestáns képmutatást és a hozzá
tartozóiba belecsontosodott társadalmi előítéleteket találja. S még ha 
vitába ereszkedik is apjával, aki arról panaszkodik, hogy az első világ , 
háború után ellustultak a munkások — (húsz évvel ezelőtt játszódik a  
történet!) - -  Dávid csak azért mond ellent a tiszteletreméltó Sir Archibáid
nak, mert Keleten azt tapasztalta, hogy az emberek kevés munkából 
is megélnek, — no meg azért, mert India és Kína tájai után Anglia 
„borzalmas országnak“ tűnik szemébe, összeomlott benne a keresztény 
felsőbbrendűség hittétele, amelyen az angol felsőbbrendűség tudata is 
nyugodott. Világnézetének ezek a törései egyre mélyebbek és messzebbre 
kihatóak lesznek. És őt, akit egész életében a háborúra neveltek, akinek 
a háború foglalkozása és hivatása lett, őt most egy hittérítő pap szavai, 
aki újabb háborúval fenyegeti híveit, ha nem hisznek az isteni törvények 
ben —, őt most ezek a szavak odaviszik, hogy felháborítónak tartsa a 
háborút: \

„A háború, igen, még ha a trafalgári lenne, a „Victory“-val, a „Herku
lessel“1 A habokon szökő torpedókkal, a páncélosok szép ágyútorngaival, 
m tiszta, bátor legénységgel. . .  szóval azoknak az embereknek a háborúja, 
akiknek ez a mestersége, azoké, akik szeretik a háborút. . .  De ez a m á s i k  
háború. Milliónyi felelőtlen népség háborúja, akit az isteni konokság hajít 
a vágóhídra... Mire való ez9 .

A következő esztendők hajóútjai egyre jobban eltávolítják Dávidot a . 
familiájától és így nem folytatja tovább veszélyes elmélkedéseit. Jönnek 
a távoli égtájak kalandjai, legyőzte félénkségét és terítve vannak eléje 
az ifjúság örömei. Ügy látszik, ez a tengerésztiszt sem tud — mint általa
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ban a fajtája — ellenálni azoknak a keleti gyönyöröknek, amelyek Pierre 
Loti és Kipling könyveiből unalomig ösmeretesek. Az éjszakáknak csodá
latos szépsége — az ausztráliai vizeken, Dél Keresztjének csillagképe 
alatt, — mit jelenthet ez egy olyan magunkfajtának, akik valami földi* 
emberi, konkrét ügynek a kötelékei közt élünk? — mit jelenthet? — 
mámort, mint az olcsó pálinkáé. És mégis, ezt a Szingapúr felé hajózd 
idegent, Louis de Villefosse jóvoltából, hozzánktartozónak érezzük. Ezt » 
szoknyavadász tengerésztisztet, . .

Ellena tanítása
Angliában Dávid összeakad egy Ellena More nevezetű hölgyei. Ez 

már nem a szokásos, köznapi kaland. Bizalmasabb. Ellen nem adja oda 
magát. Dávid bevallja, hogy katonásdi életének semmi értelmét sem leli. 
Dávid a ,,Queen-Victoria“ nevű páncéloson, Portlandban készült fel a 
tűzkeresztségre. így mondja meg ezt neki az angol haditengerészetnek 
egyik lordja: „Eddig csak lekváros-kenyeret evett. Most eljött az ideje, 
hogy . . ,  Azt hiszem érti, mit akarok mondani. Csak még ennyit: tenge
részetünk főcélja az, hogy jó káderokat képezzen a harcra és az igazi 
háborúra.“

More kisasszonnyal a szenvedélyes levelezése megduplázza az életét. 
Távoliét és magány. Eilen bevallja, hogy képtelen szeretni öt, ennek ar. 
oka valami régi csalódás lehet, ezt a titkot azonban nem árulja el Dávid
nak. Mindez tiszta lélektani regény. A levélformában írt regénynek sajátja* 
hogy eltitkolják az olvasó elől azt, amit a hősök maguk is elfelejteni 
szeretnének. Egy ilyen belső dráma játszó személyei számára a színterek 
is elvontakká lesznek, és eltűnik körülük minden, amit csak a legszemé
lyesebb vonatkozások nem tartanak elevenen. így azután mi olvasók is 
elfelejtjük, hogy egy csatahajón szolgáló hadfival van dolgunk, („a tizenöt 
hüvelyes ágyuk között úgy mozgott, mint egy automata, összeszorított 
foggal végezte szemléjét a matrózok sorfala előtt, végigmérve mindegyikü
ket tetőtől talpig . . “) Ép így marad ismeretlen előttünk az a felsőolasz
országi táj is, ahol Ellen utazgat ezekben az időkben. Csak amikor végre 
Londonban összetalálkoznak, csak akkor vallja be Ellen, hogy ő nem is 
angol, hanem ír származású. Dávidot nyugtalanítja, hogy ez megtudta: 
„Hogy is ejtette ki azt, hogy . . .  én ír asszony vagyok . . . Írország a hazám. 
Utcai harcokat idézett ez a szó, merényleteket, megtaposott angol zászló
kat . . Sötét biíntevésnek és árulásnak alattomos hírét“ . . .

Mindjárt ezután, váratlanul így szólt hozzá a lány: „Csinálj velem 
azt, ami tetszik.“ De hirtelen eszelősen eltaszítja magától: „Nem vagyok 
közétek való. Én a barrikádnak másik oldalán állok . . .  Te őfelségének 
vagy a tengerésztisztje. Én pedig . ..“ Mire vélheti ezt Lindsay főhadnagy? 
Kémnő? Kalandornő? mindegy: szereti. A regénynek megint a levelező' 
része következik és úgy látszik, tényleg kémkedésről van szó. Ellen szereti 
Dávidot. Dávid megmutatja neki a „Queen-Victoriát“, és Ellen helyett 
Ellenának nevezi, mint egy Edgar Poe-féle hősnőt. Eszményíti Éllent, 
elfelejti azt is, hogy ír származású és fölébe helyezi hazájának is. Meg is 
mondja neki: „ha elveszteném Ellenát, mindent elvesztenék: életemet, 
lelkemef, hivatásomat, hazámat.“ Ellena teljesen ráhagyatkozik. De amikor 
Dávid egy hosszú hajóút járói visszatér, Ellenát nem találja többé: csak egy 
levelet, amelyben kipattan élete titka, az a titok, mely már eddig is sötéten 
ülte meg viszonyukat. Aki eddig csak verseiből ismert, Patrick O’Donavan 
eltűnt. Ez az ír költő Ellena sógora volt, most meghalt nővérének férje.
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Tulajdonképpen az irlandi köztársasági seregnek volt illegális harc' >. 
Lebukott. Fegyverrel á kezében fogták el. Ez a biztos halál. Ha Patrick 
meghal, Ellena soha többé boldog már nem lehet, vége mindannak, ami 
közte és Dávid között volt, bocsásson meg érte. — Az ügy azonban nem 
fordult ennyire rosszra: Patrick kiszabadul és Amerikába megy. De Dávid 
ban nyomasztó emlék marad utána: „...végtére is súlyos dolog volt ez a 
szabadságharcos bonyodalom Ellenával, aki az ellenség soraiba tartózik. 
Lám, bevált az az aggodalma, amely elfogta annakidején Londonban, 
amikor először mondta ki Ellena, hogy ő irlandi nő,“

Miféle bűntársi viszonyba keveredett, ő — a Királyi Tengerészet tisztjei 1 
— hogy most örül, hogy egy összeesküvő megmenekült.

Feleségül veheti-e valaha is Ellenát? Elutazhatnának Franciaországi», j 
vagy a Baleári szigetekre. S nem mutatná be a családjának. Egyszer Lón- j 
donban moziban ülnek és az angol tengerészek partraszálását látják j 
Zeebruggban, még a Vilmos császár elleni háborúból. Ahogy kimennek a i 
moziból, megkérdezi Ellenát: „Egye hogy nagyszerű volt?“ Ellena azf 
mondta erre: „Nem volt nagyszerű. Számomra gyűlöletes, mert háború 
Hogyan kívánhatod, hogy csodáljam a vérengzést? Dávid ennyit már nem 
viselhet el: hát Ellena számára talán az angol tengerészek is gyilkosok? 1

Ellena szájából hallja, s most hallja Dávid először életében Romain | 
Rolland nevét. Először vonták kétségbe előtte a gyarmatosítás áldásait, j 
Leinin neve is előkerült a beszélgetés során, akiről pedig Dávid mindeddig ' 
csak úgy hallott beszélni, mint egy hóhérlegényről, és Ellena beszélni kez
dett Lenin országáról is, amelyről eddig Dávid véleménye az volt, hogy a j 
fejetlenség, a munkátlanság és a rémuralom hazája. De most azért betelt i 
a mérték. Dávid elmenekül Edinburgh-ba. Ott a családi körben más a i  
beszélgetések értelme. („Félős, hogy romlik az angol pénz. A szudáni kér
dés nagyon előtérbe jött, az indiai még inkább. A kormány túlságosan 
kesztyűs kézzel bánik a szakszervezettel, — jegyezte meg Sir Archibald, j 
* hozzáfűzte: rég eljött már az ideje, hogy letartóztassuk Gandhit.“ (Ahogy  ̂
így társalognak, valaki csenget. Ellena. Dávid kimegy hozzá. Boldogságban 
úszik minden. Ellena mégis csak szereti.

A katona

Persze, mesterségét neki is folytatnia kell. Hadgyakorlatok, lőgyakor- j 
latok. Dávid megtanult helyt állani, kitűnően beleilleszkedik maga is a j 
lovagi tornának abba a balett-együttesébe, amelynek kicirkalmazott figuráit 
szélben, ködben, füstben, lángok és villámlások közepette kellett ellejleni. j 
Az igazi háborútól ez csak abban különbözik, hogy nincsenek ellenséges j 
lövedékek. De az utóbbi három hónapban Ellena eszméi egyre jobban i 
beveszik magukat Dávid gondolatvilágába: „Lehetetlen volt igaznak tartc■ j 
nia azt, ami zavarosnak tűnt szemébe és lehetetlen volt számára minden 
vitán felülinek tartania bizonyos értékeket, ha először nem vet hetié 
vizsgálat alá. Közben a napostiszt mellette ilyesmit mormol: Mesélhetnek, 
amit akarnak, szép dolog a háború, szép dolog a háború!“

Ezúttal egy álló esztendeig úton van. Kabinjában, az asztalon két arc- 
képet őriz: A Trafalgárnál meghalt őrnagyét és E lenáét. Most a „Canter
bury“ fedélzetén ismét a déli tengerek felé hajózik. Anyja leveleit eltépi, ; 
Ellena meg arról ír, hogy éhségsztrájkotok vonultak Cardiffból Londonba... 
Dávid még mindig nem tökélte el magát arra ,hogy válasszon. Az a vágy él 
benne, hogy itt Keleten befejezze az életét, hősiesen és soha többé ne kell-
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jen hazatérnie. És amikor éjszaka, a parancsnoki hídon a másodtisztje 
lelkesen beszél arról, amit Indiáról, Kínáról hallott, Dávid Lindsay úgy 
felel meg neki, ahogy dukál: „Az elején számít az ilyesmi, a kiképzés 
idején, de nem szabad, hogy elfeledtesse velünk a lényeget, a katonás
kodást“.

Egy hónappal később, Madras és Calcutta között parancsot kapnak, 
hogy szánjanak patra Godopatamban, ahol Gandhi letartóztatása miatt 
zavaroktól tartanak. Ma reggel a rendőrség már használta fegyverét. Egy 
ember meghalt. Dávid intézi a partraszállást, maga is bemegy a városba. 
Meglátja a holttestet.

„Húsz h) körüli fiú lehetett, fehér ruhában, vérfoltosan. Kékesfekete 
haja. Aranyszín barna bőre. A vonásai finomak voltak. Arca szinte lányos, 
de a száját keményen összeszoritva tartja az akarat pecsétje. Félig zárt 
szemhéjjai alól, kiszűrődött a halottak borzasztó tekintete.

— Diák lehetett. Azok a legvadabbak — mondotta Hobson.“
Ez az egész hosszú történet kezdettől efelé az esemény felé torkollott. 

Ez adja meg az értelmét Lindsay főhadnagy életfolyásának, katonai ki
képzésének, a levelezésben kibontakozó regénynek, az angliai kalandnak 
az irlandi nővel, Patrick halálraítéltetésének, és annak hogy a Trafalgárnál 
megölt tengerészőrnagy unokája lázadozva viselte el Ellena eszméit.

— Diák lehetett — mondta Hobson őrnagy. Testét egy zászlóba 
bugyolálták be és úgy vitték el. Fehér-zöld-piros volt a zászló: ezek a 
függetlenségi harc színei. És ez a szép ifjú arc el fog rothadni a földben, 
mert megölték az angolok . . .  Holnap talán másokat fogok legyilkoltatni... 
a királyért és a hazáért.

Mire való ez? Mert szeretik a maguk hazáját. Én is szeretem. Hát 
akkor9 Hol van mindannyiunk közös igazságai — Egy osztagot a bank 
elé, — mondta nekem Hobson. — Harminc embert, golyószóróval. — 
Csak a pénz, a tőke számít, vájjon hát tényleg a hazámat, a hazai földet 
védem-e akkor, ha kiállók fegyveresen az Indiai Kereskedelmi Bank 
kapujába.

Ezen az éjtszakán Dávid arra gondolt, hogy öngyilkos lesz. Rangjáról 
nem köszönhet le, azt mondanák: Gyávaságból futamodik meg. Hová for
dulhasson? Az istenhez? Miféle Istenhez? A brit istenhez vagy az indiaiak 
istenéhez? A trafalgári őrnagy arcképe azt súgja: ne légy áruló!

Pár oldalon kibontakozik a dráma. Megfelelően Dávid kettős termé
szetének: katonatiszt és Ellena szeretője. Mint a partraszállás parancs
noka, Dávid parancsot ad, hogy katonái fegyvert ne használjanak: de ami
kor a tüntetők szembe jönnek, élükön az asszonyok és gyerekek, Dávid 
segédtisztje lő, erre leütik. Ekkor Dávid tüzet parancsol, híven ahhoz, 
amivel övéinek, anyjának, Howard őrnagynak tartozik. És mégis, mikor 
egy bennszülött ráveti magát és késsel a kezében Dávid arcába ordítja: 
Gyilkos! asszonyok hóhérja! — Dávid nem lő rá, de revolvere a kezében 
"van.

De Lindsay főhadnagy nem hal meg. Három oldalnyi epilógus mondja 
el további sorsát. Sebéből kigyógyul, és a hajón, mely Angliába viszi, Elle- 
nához, Dávid ezeket írja:

Mai napon megkezdem új életemnek naplóját. Az élet értelme az, hogy 
az igazságot keressük.. . Férfinak lenni annyit jelent, hogy az igazság 
keresője és megvédelmező je. Az igazságnak egyesítenie kell minden népe
ket. Minden korban . . .
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A béke regénye
Néhány héttel ezelőtt a „Lettres Francoises“ részleteket közölt Gábriel 

Arout darabjából: Helt főhadnagy bálja. A közölt részletek fölé az a cint 
került, hogy „Két tánc között Helt főhadnagy felveti a XX. század pro
blémáját“. Helt főhadnagy problémája hajszálra hasonló Lindsay főhad
nagy problémájához. Helt főhadnagy a halált keresi, mert nem vezényelt 
tüzel a palesztinai „terrorisa“ kivégzésénél. Fél, hogy ezzel cserben 
hagyta hazáját. Ugyanazon a színpadon, ahol Arout darabját láttuk, annak- 
előtte Emmanuel Robles darabját játszották: A király nevében.

Ebben a darabban is a katonai parancs nem teljesítése volt a pro
bléma, a Bolivárt követő felkelőkkel szemben. Ugyanez a kérdés áll Paul 
Raynal darabjának központjában is: „Emberanyag“ a címe. Ez a kérdés 
1917-ben élesen felvetődött a fekete-tengeri matrózok számára, és azóta 
is egyre-másra felvetődik. A francia tisztek az 1940—44-es esztendőkből 
ismerik ezt a kérdést. Nem túlzók, ha azt mondom, hogy ez a XX. század 
problémája. Más korok müveiben alig került elő ez a probléma, talán 
csak Mérimée-nek egyik darabjában — „Spanyolok Dániában“ a címe —, 
amit először 1949-ben mutattak be s még Vigny-nek, a „Nádpálca“ című 
müvében. Jean Cristophe nem veti fel ezt a kérdést, de Romain Rolland 
szembetalálkozott vele az életében. Nagysága is abban tűnt ki, ahogy erre 
megfelelt.

Ez a probléma szükségszerűen felvetődik azoknál az embereknél, 
akiknek a személyes drámája réginek és az újnak a küzdelmével függ 
össze, azzal, hogy bensejükben egyszerre él a halódó régi és a születő új. 
Manapság a stockholmi békefelhívás idején és akkor, amikor egy új háború 
fenyegetése kérdésessé tesz minden erkölcsi értéket, — manapság regé
nyeink tárgya is ez: a régi és új küzdelmének a drámája. Ugyanolyan 
joggal beszélhetünk tehát az efajta regényről is, mint annak a dokkmun
kásnak a regényéről, aki megtagadja a fegyverek kirakását, vagy annak a 
munkásasszonynak a regényéről, aki a sínekre fekszik, hogy megakadá
lyozza a halálvonatok elindulását. Az egyik regénytől teljesebb a másik. 
Kiegészítik egymást. Nem fogok eljátszogatni azzal (ahogy egy párisi napi
lap tárcaírója megtette), hogy találgassam, mi ebben a regényben a kitalált 
elem és mi az, ami egyenest a szerző tapasztalatából való, mi az benne, 
ami átültetés az angol viszonyok közé, és mi az, ami kizárólag Louis de 
Villefosse-ra tartozik, aki maga is hadihajóparancsnok. Pletykaéhes szeme
ket ne meresztgessünk azokra a dolgokra, amelyek alapjaiban érintik ma 
az embert és mindnyájuk jövőjét.

Ellena More-1 olyan regénynek tartom, hogy nélküle meg se érthetjük 
a mai időket. Az emberben magában mutatja meg a réginek és az újnak 
a küzdelmét. Ha vannak gyengeségei, ott vannak, ahol a régit festi. Efajta 
könyv a múlt században elképzelhetetlen lett volna. Mint ahogy elképzel
hetetlen a múlt században az is, ami a mi korunkban új. Nem sokat számít, 
ha azt mondják, hogy voltak ennél feltűnőbb parancsmegtagadások is. 
Ezekhez a jelentősebb tettekhez a történelemnek annyira teljes felismerése 
szükséges, amennyire a mi Lindsay Dávidunk történelmileg sem tudna fel
emelkedni. Lindsay főhadnagy parancsmegtagadása, a személyében jelent
kező válság: ez a lényeges. Egy egész rendszer megszakadását mutatja ez 
be, egy egész világ megszakadását, — és jelző kiáltását halljuk a közeledő 
napoknak.

Fordítóba: Hubay Mikló». Aragon
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SZEMLE

A DRÁMAÍRÓ ÉS FÖTÉMÁJA

A moszkvai ipar élmunkásainak egy csoportja levéllel fordult dráma
íróinkhoz: országszerte ismert munkásújítók joggal vetik szemükre íróink
nak, hogy művészetünk és irodalmunk legfontosabb témáját: a szocialista 
munka témáját elhanyagolják. Ha elgondolkodunk ezen a levélen, büszke
ség tölti el szívünket látva, hogy milyen közel áll a szovjet emberhez a 
szovjet irodalom, a szovjet színház. De a levél olvasásakor keserűség érzése 
is fogott el írótársaim miatt, akik még nem értették meg, milyen fontos, 
mily életbevágóan szükséges megmutatni müveikben az új élet meg
teremtőjét.

A munkásosztály képviselője — a dolgozó ember — még nem talált 
drámairodalmunkban méltó megtestesítésre. Még a legjobb darabokban 
is rendesen nem a mű központi alakja ő, hanem csak másodrendű cselekvő 
személy a főhősök — igazgatók, mérnökök, professzorok mellett. Gon
doljunk csak. a V. Kozsevnyikov Tüzfolgó és A. Szofronov Beketov kar
rierje című rosszul sikerült drámáira, amelyek témájuknál fogva igen 
fontosak voltak. Minden más hibája mellett, amelyeket már behatóan 
megvitattak, szerintem lényeges hibájuk az is, hogy a bennük szereplő 
munkásemberek kevéssé meggyőzőek, nem képviselnek típusokat, jelle
meket. Ez onnan ered, hogy drámaíróink még mindig azt képzelik, hogy 
a „munkás“ valamilyen átlagos, spekulatív fogalom. Ezért van az, hogy 
Kozsevnyikovnál a személyek — mind a mesterek, mind a munkások — 
mesterkélt nyelven beszélnek. És az írók gyakran szójátékokkal és provin
cializmusokkal próbálják pótolni a hőseik jellemzésében hiányzó meg
győző erőt.

Meg kell .mondanunk, hogy a szovjet munkás képe prózánkban és 
líránkban sincs túlságos gazdagon képviselve. Sokkal jobban járt a szov
jet falu embere. Kezdve Solochov és Panfjorov regényeinél a harmincas 
évek irodalma és a háború utáni irodalom számos művet hozott napvilágra, 
amelyben a parasztok és a kolhózparasztok a központi alakok. A dráma- 
irodalomban is a kolhózparaszt méltóbb helyet foglal el, mint a munkás. 
Nálunk sok dráma jelent meg, mint N. Virtának: Mindennapi kenyerünk, 
A. Kornejcsuknak: Széles sztyeppe, iN. Vinnikovnak: Az öröm serlege, 
V. Ovecskinnak: Nasztya Koloszova, N. Djakonovnak: Lakodalom hozo
mánnyal című drámája. De ez is természetesen még kevés. Egynéhány 
az intelligencia témájával foglalkozó színházainkban előadott darab a drá
mairodalom bizonyos sikerét jelenti. (A. Jakobszonnak: Két tábor, Roma- 
novnak: Nagy erő, A Steinnak: A becsület törvénye című drámája).

Miért tólta a drámairodalom ilyen jogtalanul a munkás alakját ennyire 
a háttérbe? Némely Írónknak az a hibás felfogása, hogy nehéz írni a
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munkásosztályról, mert ez unalmas. Valószínű ebben annak a körülmény
nek is van szerepe, hogy az orosz irodalomban általában Gorkij halhatat
lan műveiig a munkás alakja nem igen fordul elő. A klasszikus irodalom 
a parasztok és az intelligencia ábrázolásában sokkal gazdagabb. Vagyis, 
hogyha a munkás képének megteremtéséről beszélünk, sok tekintetben 
szűz földön kell szántanunk. Ez egyike a legfontosabb, legfőbb, legnehe
zebb, de leghálásabb feladatoknak.

Nálunk sokat beszélnek a dráma szórakoztató voltáról. Természete
sen a drámának érdekesnek kell lennie, de érdekességét távolról sem a 
mese ravasz összeszövődése teszi, sem az intrika szellemes, váratlan fordu
latai. Csehov és Gorkij darabjai, melyekből teljesen hiányoznak a mese- ] 
szövés ravaszkodásai, évtizedeken keresztül nem mentek le a műsorról, 
mert ezekben a darabokban a valóság nagy érzéseinek, nagy jellemeinek, 
nagy és éles kérdéseinek atmoszférájába kerülünk bele. Ezek a nagyszerű 
művek szellemi és lelki tartalmuk gazdagságával kötnek le minket; tartal
muk az emberi egyéniség belsejében, mélyében rejlik.

És azt hiszem, hogy a munkásosztály témájának kidolgozása a dráma- 
irodalomban és a színházban főleg azért volt sikertelen, mert drámaíróink 
nem elég mélyen ismerték fel a szocializmust építő ember jellemének 
lényeges vonásait, még nem ismerték meg a szovjet embert egész szépségé
ben, sokoldalúságában, intellektualitása egész fényében.

Az ember jelleme mindenben megnyilvánul — abban is, hogy hogyan 
dolgozik, hogyan gondolkodik, hogyan alkot újat, hogyan él otthon, viszo
nyában az őt környező emberekhez, feleségéhez, gyermekeihez. És ezzel 
az egyszerű dologgal íróink nem törődnek. Az „Aganyok“-ban megjelent 
egy vázlat egy gorkiji emberről, aki munkásból feltaláló lett. A vázlatban 
részletesen 1 e van írva, hogy mit tanult, hová utazott, mit talált fel. A váz
latban van egy másik párhuzamos vonal — a szerző leírja, hogy milyen a 
hős felesége, lánya, hogy kislány hogyan zonogorázik. De az ember életé
nek e két oldala sehogy sincs egymással egybekötve — a mindennapi élet 
csak a „felelevenítés“ céljából került a vázlatba. De nemcsak erről van 
szó. Rossz az, hogy az olvasó, aki részletesen megtudja, hogy mit csinált 
az elbeszélés hőse, nem tudja, hogy miért cselekszik így, miért olyan 
nyugtalan, miért nem alszik éjtszakákon át, miért nem ment ebédelni a 
barátaival, hanem elment a tanulókörbe, amikor hazajött moszkvai 
küldetéséből.

Az írónak és drámaírónak mindezekre és hasonló kérdésekre meg 
kell adni a feleletet, mert ha megfelel rájuk, fedheti fel az ember jellemét 
és mutathatja meg azokat a hatalmas fellendüléseket, melyek a szovjet 
hatalom éveiben a munkásemberek pszichológiájában, lelki világában 
végbementek. Mi még nem tartunk itt. De hogyha ezt elérnénk, akkor, meg 
vagyok győződve róla, Nikolaj Rosszinzskij története a színpadon bemu
tatva jobban indítaná meg a nézőt, mint Macbeth király és intrikus fele
ségének története, mint Shylock, sőt még Katarina története a Zivatar-ban 
is. Azért indítaná meg jobban, mert a szovjet ember élete gazdagabb, mint 
a szocializmuselőtti társadalomban született hősök élete.

A szovjet irodalom óriási feladatok előtt áll, s ezeket a feladatokat 
távolról sem lehet kampányszerűen megoldani. Pedig a kampányszerű 
viszony a témához mindig létezik. Így volt idő, amikor garmadával jelen
tek meg az olyan darabok, melyek a burzsoa Nyugat előtt hajlongók ellen 
vették fel a harcot. Ez valóságunk egyik legaktuálisabb témája, és a leg
jobbakat e darabok közül a nézőközönség melegen fogadta. De a baj az,
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hogy e darabok szerzői legtöbb esetben nem hatoltak be mélyen az életbe: 
egyformán szántottak 15 cm mélységre és minden újabb darab nem hatolt 
mélyebb rétegbe, hanem az előzők színvonalán mozgott.

Az utolsó időben nem kevés színdarab jelent meg, amely az angol- 
amerikai imperializmust leplezte le. Ennek a témának felbukkanása a 
szovjet drámairodalomban époly törvényszerű, mint az előzőé. Azt mutatja, 
hogy drámaíróink együtt élnek a népükkel, finom érzékkel megérzik azt 
a legfontosabbat, ami embereinket izgatja. De hogyha figyelmesen meg
nézzük, hogy hogyan van ez a téma megvalósítva, akkor megállapíthatjuk, 
hogy nyolc lövésből alig egynek van pontos találata. Ügy látom, hogy 
drámaíróink közül egynéhányan, amikor hozzálátnak a burzsoa Nyugat 
ábrázolásához, a megszokott mesterfogásokat használják: a színdarabokat 
a mese bizonyos korlátozottsága jellemzi, a hamisan értelmezett szórakoz
tatásra való törekvés. Sőt, ezekben a darabokban igen gyakran a gengszter
világ éles, szenvedélyes leleplezése helyett határtalan érdeklődést, majdnem 
hogy csodálatot találunk e gonosztevő gengszterek iránt. Úgy például 
N. Pagodin Misszuriji kernigő című darab hőse — valószínűleg a szerző 
kívánsága ellenére — nem a haladó amerikánus, Forster lett, hanem 
a gengszter Gargotta. És a Jermolov-színház rendezője és színészei még 
jobban elmélyítették ezt a hibát.

Az angol-amerikai imperializmus elleni harc témájának megoldásában 
még távolról sincs minden lehetőség kimerítve. Mi túlságosan felületesen 
ábrázoljuk ellenségeinket. Azokból a darabokból, melyeket ma látunk, 
csak azt a vitathatatlan, de távolról sem az egész feladatot felölelő értelmet 
meríthetjük, hogy ellenségeink megvetésre méltók. És nekünk úgy keli 
megmutatni az ellenséget, hogy a nézőben gyűlöletet keltsünk ellene, aktív 
és tevékeny gyűlöletet, mert az igazi ellenségek az életben cinikusabbak 
és utálatosabbak, mint azok az elementáris gonosztevők, akik a megszállott 
területek standard szenátorai, generálisai képében, vagy a darabból 
darabba szünet nélkül átvándorló kém-újságírók képében a színpadon 
elsuhannak előttünk. Ezt a témát nem lehet kontármódon megoldani. Ez a 
téma az írók és drámaírók elé nagy és komoly feladatokat állít, mert a 
mai harc a háborús gyujtogatók ellen az egész emberiség ügye, amely addig 
fog folyni, amíg a haladás és demokrácia erői nem fogják véglegesen 
legyőzni a kapitalista világot.

Ügy látszik, hogy éppen számos témának kontár megoldása sok dráma
íróban odavezet, hogy elvesztik a zsáner iránti érzéket. Különben e jelen
ségnek még más oka is van: a színházkritika viszonya a drámairodalom 
egynémely válfajához. Különösen rosszul jár ebben a tekintetben a komé
dia. Alig hogy napvilágot lát egy komédia, tüstént céltáblájává válik a vég
nélküli kritikai gyakorlatoknak, melyeknek témája „valóságunk vulgari- 
zációja“. Emlékszem például, hogy hogyan kapott ki a Tajmir kihívja 
magát című komédia, amelyben, nagy sor hibája ellenére, sok a mulatsá
gos, eleven, és ami a fő, sok a helyesen ábrázolt a kiváló szovjetember 
jellemében.

Egynéhány kirtikusunk ahhoz a különös véleményhez ragaszkodik, 
hogy a komédiának mindenekelőtt komolynak kell lennie. Egy irodalmi 
értekezleten például volt egyszer alkalmam hallani, amikor egy okos ember, 
filozófus, az újságok humoráról beszélvén, azt hangoztatta, hogy a hu
mornak, ha törik, ha szakad, komolynak kell lennie.

iNekünk igazában víg, szatirikus és lírai komédiára van szükségünk. 
Azért van rá szükségünk, mert még nem ráztuk le magunkról a kapita-
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lista maradványok minden szennyét, még nem tisztítottuk ki mindennapi 
életünk minden zugát.

Egész természetes és helyes az a követelmény, melyet drámaírónkkal 
szemben támasztunk, hogy akár milyen zsánerben dolgoznak is: meg kell 
mutatniuk a színpadon a szovjet embert, fel kell derítenünk a jellemét, 
különösen a munkában tanúsított karakterét. Csak így lehet felderíteni az 
életét meghatározó fő oldalait. Azonban az élet az emberek hétköznapi 
élete is. A mi drámairodalmunkban pedig a hős rendesen elkülönödik a 
társadalmi-termelő környezetében, munkás és politikai tevékenységében. 
És a nézők — akiknek érdeklődési köre a legkülönbözőbb — néha oda
mennek ,ahol a legbanálisabb külföldi operettet játsszák, vagy egyszerű 
vaudeville-t, amelyben minden buta, de ahol az emberek szerelmi vallomást 
tesznek, ahol valahogyan meg van mutatva a hétköznapi élet. De hisz 
nálunk egészen más a mindennapi élet. A szovjet hétköznapi élet époly 
forradalmi átalakulásban van, mint minden más oldala életünknek. Hát 
akkor mért nem mutatják meg drámaíróink darabjaikban ezt az új hét
köznapot, miért feledkeznek meg arról, hogy a nézőközönség tanácsokat 
és feleleteket vár az élet e területén'/! . . .

A szovjet emberek — munkások, kolhózparasztok, az intelligencia — 
élete: ez a főterület, mely művészetünket táplálja: erre kell drámaíróink
nak és színházainknak figyelmét irányítanunk és központosítanunk. Még 
egyszer emlékeztetek a VKP (b) Központi Bizottságának a drámai szín
házak műsorára vonatkozó rendeletére. Ott világosan meg van mondva, 
hogy minden színházunknak kétszer-háromszor egy évben be kell mutat- 
niok új, mai szovjet témájú darabokat. Azonban e követelményt nem 
teljesítik. Vessünk egy tekintetet az utolsó szezonra. A Kis Színház játszotta 
a Kalinovi erdő-1 és a Titkos háború-l, a Művész-színház Hja Golovin-t és 
Az idegen árnyék-ot, a Moszszovjet-színház az Örömserleg-et és a Külön 
vélemény-X. És a többi moszkvai színházi Legjobb esetben egy ilyen szín
darabot játszottak, de mondjuk a Jermolov, a Központi Színház, a Vörös 
Hadsereg, a közlekedés központi színháza egy darabot sem játszottak, 
ameljmek szereplője a kommunizmust építő ember lenne.

Miért nem nyugtalanítja ez jobban drámaíróinkat, színházaink veze
tőit, a Művészeti Bizottságot és az írószövetséget? Hisz már majdnem egy 
ötéves szakasz múlt el a Központi Bizottság rendelete kibocsátásának 
napja óta. ö t év alatt sokat, nagyon sokat építettünk újra, amit a háború 
lerombolt, nagy lépéseket tettünk előre az élet minden területén. A dráma- 
irodalommal, a színházzal kapcsolatban pedig még mindig égbekiáltó 
hátramaradottságról kell beszélnünk.

Az utolsó években az új nevek garmadája merült fel a szovjet iroda
lomban. De új drámaírónk kevés van. Jött J. Csepurin, V. Szobko, A. 
Borjanov, N. Vinnikov és mások. Persze ez távolról sem elég. És érthető, 
hogy az új drámaíró-káderek neveléséért mindenekelőtt az írószövetség 
felel.

A szovjet drámaírók fejlődésében, fiatal káderek nevelésében a Szov
jet írószövetség Dramaturgiai Bizottságának elsőrendű szerepet kell ját
szania. Ez a bizottság hosszú éveken keresztül egyáltalában nem teljesítette 
ezt a feladatát; nem ok nélkül vetette alá oly éles és igazságos kritikának 
az írószövetség XIII. plénuma. Most a Bizottság munkája megjavult. 
Drámaírók dolgoznak benne, akik az irodalmi és színházi világban nagy 
tekintélynek örvendenek, de — még mindig nagyon sok a tennivaló. És új 
káderek gondos nevelése, fiatal drámaíróknak igazi segélynyújtása —• ez 
képezi e munka legfontosabb láncszemét. A Bizottság feladata a drámu-
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írók és színházak között egy termékeny és alkotó együttműködés létesítése. 
Hisz csak az ilyen együttműködésből jöhet létre igazi színmű.

.Igen gyakran közömbösek vagyaink a színházak munkájával szemben. 
Mert hogy lehetne máskép, mint a drámaírók sorsa iránti közömbösségből 
megmagyarázni azt a tényt, hogy a színházi szezon eredményeinek megvi
tatásakor az Írók Házában oly sok vezető drámaíró hiányzott?

Csak e gondoskodás hiányából magyarázható az is, hogy műsorainkat 
még mindig oly sok gaz lepi el. A mezőgazdaságban van egy megingatha
tatlan törvény: jól megdolgozott földön a gaz rosszul érzi magát. Ott fej
lődik, ahol gondozatlan föld van. Amikor drámairodalmunk képtelennek 
mutatkozik arra, hogy a folyó szezon műsorterveit teljesértékü darabokkal 
lássa el, akkor képződnek az ilyen gondozatlan területek. És a függönynek 
minden este 8 órakor fel kell gördülnie, a daraboknak menni kell, és ha 
nincs jó darab, akkor a színházak akaratlanul rosszabbakat hoznak a szín
padra.

Drámairodalmunk és színházaink alakulásában és fejlődésében a 
színház-kritikának kell tevékeny erőnek bizonyulnia. Erről teljes világos
sággal beszélt nekünk a Központi Bizottság. De a műsorról szóló rendele
tet követő években a kritika keveset halad előre. Ezalatt a kozmopoliták 
rakták fészküket. A párt és a társadalom múlt évi nagy munkája következ
tében az antipatriota-kritikusok csoportját leleplezték. De egy igazi, har
cias, kemény színházkritika, melynek a megtisztított talajból kellene ki
nőnie, még mindig nincsen.

Folyóirataink és újságjaink még mindig nagyon keveset írnak a szín
házról. A Szovjetművészet, az Irodalmi Űjság még távolról sem foglal
koznak elég behatóan a drámairodalom és a színház fejlődésének kérdései
vel, nem állítják fel elég élesen és mélyen színházi és irodalmi életünk 
legfontosabb kérdéseit. Nagy mulasztások terhelik az olvasókkal és nézők
kel szemben a nagy általánosan politikai újságjainkat és „vastag“ folyó
iratainkat is.

A színházkritika területén egy leghatározottabb fordulatra van szük
ség. A drámaírók és színházak figyelmét ráfordítani a mai nap legfonto
sabb feladatának megoldására — oly darabok és színművek megteremté
sére, amelyek a szovjet valóság főtémájának vannak szentelve — ez a szín- 
Jházkritika első feladata.

Csak a drámaírók, színházemberek általános közös erőkifejtéseinek 
eredményeképpen jöhetnek létre darabok, amelyeket a szovjet néző oly 
türelmetlenül vár, darabok, amelyek meg fogják mutatni egész nagy
ságunkban társadalmunk embereit, akik már meglátták a kommunizmus 
jfényét.

Al. Szurkov
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KRITIKA

D é f y  Ti bor :  

FELELET. 
Révai kiadás

Amikor Déry Tibor a Horthy-rend- 
szer fullasztó légkörében, a harmincas 
évek végén „A befejezetlen mon- 
dat”-ot írta — tegyük hozzá, hogy 
hősies odaadással, mert a könyv meg
jelenéséről szó sem lehetett —, vilá
gosan látta ugyan a burzsoá rend 
szétbomlását, a proletariátus elhiva
tottságát, de mint a „Felelet” utósza
vában maga is mondja: „ketrecben 
érezte magát . . .  vaktában dolgozott, 
olvasók nélkül, vagy azokról nem tudva, 
az eleven visszhang vigasza és figyel
meztetése nélkül”. Az a néhány litte- 
rátor, aki a kéziratot olvasta — ma
gamat is beleértve —, elbűvölten di
csérte a mű társadalmi és irodalmi 
igényességét, újszerűségét és csak
úgy, mint az író, telve volt azokkal az 
irodalmi téveszmékkel, észrevétlen 
polgári hatásokkal és oeidegződések- 
kel, amelyek a mű lényeges mondani
valóit is beárnyékolják. „A befejezet
len mondat” széles látóhatárát, a tör
ténelmi perspektívát sokszor eltakarja 
az a füst, ami a mondatokból felszáll. 
A mű harcosságát, pá’ tosságát el
kendőzi a burzsoá bomlás túlságosan 
aprólékos rajza, a dekadens prousti 
módszer, amely minduntalan felfor
gatja az időt és a teret. A pozitív, 
proletár hősök olyan furcsa, véletle
nekkel átszőtt világon át jutnak el a 
valóságig, hogy az összefüggések sok
szor elmosódnak. Az, amit Engels a 
„véletlenek tömegének” nevez és el
hanyagolhatónak tart a végső kifejlet 
szempontjából, azáltal, hogy elburján- 
zik a regényben és a főhős intellek-

tuelen keresztül a burzsoá osztálytól, 
az ellenségtől a proletariátusig is el
terjed, megakasztja a cselekmény 
menetét és olykor döntő tényezővé 
lesz nemcsak az egyes szereplők sor
sában, de magában a történésben is. 
A szereplők többet tartózkodnak saját 
„ketrecükben” (ezt a ketrecet a ka
pitalista társadalom építette foglyai 
számára), a lélek félrevezető útvesz
tőiben, mint a társadalomban és a pro
letárok, akiknek a világ megváltozta
tása a feladatuk, követik ebben az el
lenséget, nem is beszélve azokról, akik 
a két osztály között hányódva keresik 
az utat.

Déry a marxizmus-leninizmus esz
méjétől áthatva, a világ sorsát alakító 
proletariátust követve és segítve, de 
a Proustok, a halódó polgári irodalom 
szemfényvesztőinek eszközeivel írta 
meg nagy regényét, amely akkor ép
pen igazságával, művészi hitével, meg 
nem jelenésével lett naggyá, amint 
kézről-kézre járt egy szűk körben, 
és - csak a felszabadulás után, a nap
világon tárta fel hibáit, amikor a 
könyv megjelenésével az író kapcso
latba került az új Magyarországot 
építő dolgozókkal, amikor „kiszabadult 
ü ketrecéből” s már nemcsak „önma
gát járta körül.. . ,  mint fogságban a 
medve, amely órák hosszat forog a 
saját tengelye körül, hogy elszédítse 
magát s megfeledkezzék a rabság 
kínzó gyötrelmeiről”.

„A befejezetlen mondat” mégis, hi
bái ellenére, útjelző regény a magyar 
irodalomban. Üjat jelentett, mert a
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polgári osztály bomlását nemcsak 
egyszerűen ábrázolta, hanem az osz
tályharc összefüggéseinek legalábbis 
részleges feltárásával világította meg. 
És újat jelentett főképpen abban, hogy 
ebben a regényben láttuk először ösz- 
szefüggő epikai formában, ha nem is 
teljes nagyságában, de elhivatottsá
gában a magyar munkásosztályt. Az 
Angyalföld ebben a műben már „örök 
talaj”, ahol a magyar proletariátus 
„helyt áll az emberiségért”, ahol meg
vívja küzdelmét a régi eszményeit 
sárbatipró, szertebomló és züllött, de 
bomlásában és züllöttségében kegyet
len és elvetemült polgárság ellen. A 
regényben, ha ködösen is, de hullám
zik az az osztályharc, amely a történe
lem legelkeseredettebb, leghatalma
sabb és egyben legtudományosabban 
vezetett osztályharca az uralkodó rend 
ellen.

Déry új regénye, a „Felelet” nem
csak a magyar munkás gyermekkorá
nak felelete az elnyomásra, a kiszol
gáltatottságra, hanem az író felelete is 
„A befejezetlen mondat”-ra, felelet 
önmagának ugyanarra a kérdésre, amit 
egyszer már felvetett és félig meg
válaszolt. És csak ha így — fejlődé
sében — tanulmányozzuk Déry mun
kásságát, csak ha felmérjük a meg
tett utat, tudjuk igazán értékelni, 
hogy mit hozott a felszabadulás, az 
eszmei tisztulás, a szovjet irodalom, 
a Párt segítsége, a magyar proleta
riátus győzelme a haladó magyar iro
dalomnak, és csak így tudjuk felmérni 
azt is, hogy a kölcsönhatás törvénye 
szerint, milyen segítséget tud nyúj
tani az író a magyar proletariátusnak 
további építő munkájához és harcai
hoz. A „Felelet” a magyar kultúrfor- 
radalom sodrában született meg és 
nem véletlen, hogy az 'ró , amikor a 
tervezett regény trilógia első kötetével 
elkészült, könyvéhez írt utószavában 
a dolgozókhoz fordul segítségért, mi
előtt munkáját folytatná.

Az új regénytrilógia első részében 
egy Angyalföldön felcseperedett mun- 
kássiheder indul el útjára az ellenfor

radalmi Magyarországon. Nehéz, szen
vedésekkel kikövezett út ez. A huszas 
évek közepe táján vagyunk, a prole
tárdiktatúra bukása után, amikor az 
úri kaszt és csatlósai, felocsúdva a 
forradalom kísértete okozta rettegés
ből, kíméletlenül elnyomják a mun
kásságot és az egész dolgozó népet; 
a kispolgárság ismét megmerevül régi 
görnyedt tartásában, sőt már a fasiszta 
akiokba, a bajtársi egyesületekbe és 
egyéb szervezetekbe terelődött; a szel
lem emberei pedig, ha nem is tudják el
fogadni az úri rend ostobaságát, bátor
talanul és céltalanul lebegnek ég és 
föld között s megalkusznak sorsukkal. 
Közben, a szilárdnak mutatkozó rend 
kulisszafalain belül, a korrupció, a ne
potizmus, a hazugság és a korlátolt
ság légkörében, bomladozik az úri osz
tály és kívül, a pillanatnyi vereség el
lenére, öntudatosan tör előre a prole
tariátus. A regény, az 1919-ben földre 
terített, legjobbjaitól megfosztott ma
gyar proletariátus lethargia utáni első 
nagy forradalmi megmozdulása, az 
1930. szeptember elsejei véres tünte
tés után ér véget.

Köpe Bálint, a munkásgyerek élet- 
története, ellentétben „A befejezetlen 
mondat” proletárjainak élettörténeté
vel, világos, egységes, mélyen bele 
van ágyazva a korba, a nagyüzemi 
tanoncéletbe, a proletárcsalád életébe, 
a munkané'küliség sorvasztó emberte
lenségébe. Noha ez a kor csupán le
szűkítve jeüentkezik, úgy ahogy a 
munkásgyerek és környezete lenn 
az elnyomatásban és Farkas tanár 
fenn az elnyomók között megéli 
3  a nagy mozgató erők éppen csak 
felsejlenek, az atmoszféráját mégis 
maradéktalanul érzékelteti a regény. 
Szem előtt kell tartanunk, hogy egy 
trilógia első részéről van szó s a főhős 
siheder, akinek a számára még nem 
tárult fél teljesen osztályának és osz
tályán keresztül korának öntudatos és 
teljes képe. így azután az is érthető, 
hogy az élcsapat, az alakító erő még 
nem látható az előtérben, bár a szep
tember elsejei tüntetésnél a hőstől füg
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getlenül is jobban kidomboríthatta vol
na az író a Párt szerepét és hiba az is, 
hogy a Szovjetunió létezéséről a re
gény szereplői nem vesznek tudomást.

Köpe Bálint típus, aki arra hivatott, 
hogy legyőzze a nehézségeket, ember 
legyen az embertelenségben, de ugyan
akkor félreismerhetetlenül egyéni vo
násai vannak. Belebotlik a véletlenek
be, de ezek a véletlenek végső soron 
nem befolyásolják sem az ő sorsát, 
sem a munkásosztály jövőjét. Déry 
hitelesen ábrázolja ezt a korszakot és 
ha túlzásokkal is, de egy hitelesen áb
rázolja a munkásgyereket, aki ebből a 
korszakból elénk lép. Nem a munkás- 
osztály élenjáró típusáról, de jó átlag
típusról van szó, olyanról, aki együtt 
nő fel osztályával a nagy történelmi 
feladatokig. A szeptember elsejei tün
tetés a munkásosztály felébredése 
aléltságából, a munkásosztály első 
nagy ütközete a vereség után, a ma
gukat nyeregben érző urak és jobb
oldali szociáldemokrata csatlósaik el
len. A tüntetés táplálója a munkanél
küliség, a kapitalizmus nagy válsága. 
(Déry nagyszerűen érzékelteti, mit je
lent a munkások számára, amikor ki
kapják a könyvet és hogyan vet szét 
a munkanélküliség családi boldogsá
got, harmóniát, emberi életeket.) Köpe 
Bálint ezen a tüntetésen jut el a mun
kásmozgalom szélesre táruló kapujáig, 
ahonnan végtelen kilátás nyílik a sza
badságra. Ütja a szükségszerűségből, 
a munkásélet adott törvényszerűségei
ből a nagy kollektív megmozdulásban 
való feloldódásig, a szabadság meg
pillantásáig (a tüntetésen izgatottan 
kérdi, hogy most forradalom van-e) 
tisztán látható, követhető, mégha itt- 
ott tűzdelve van is az író apró fondor
lataival, kitérőivel. A tüntetésen nem 
mint öntudatos ifjúmunkás vesz részt, 
de nem is csak azért, mert belesodró
dik. Nemcsak azért, mert szinte ki sem 
vonhatja magát belőle, hiszen üzem
ben dolgozik és társai hívják, vagy 
mert példaképe, keresztapja, a becsü
letes angyalföldi munkás is részt vesz 
benne, egyszóval nemcsak azért, mert

egy a munkások közül, akik nehéz sor
suk ellen lázadoznak, hanem azért is, 
mert ég benne a lelkesedés, a kíván
csiság az új iránt, a tett iránt. Az a 
munkástípus, aki szomjas a szépre, 
nyilteszü, „megvesztegető lassú mo
sollyal”, egyenes derékkal jár a világ
ban, szeret dolgozni; aki nemcsak meg
éli, de a maga módján — talán egy 
kissé ábrándosabban és polgáribban a 
kelleténél — keresi is az igazságot; 
aki jó özvegy proletáranyjához és 
testvéreihez; aki elitéli magát, ha az 
anyjának hazudik; aki tisztaságot hor
doz a romlott társadalomban és mint 
az osztály tipikus képviselője, újat hoz 
az emberiségnek.

A többi proletár is élő, valóságból 
vett típus. Az osztály fejlődésével 
együtt mozognak, nincsenek lerögzít
ve. Érződik rajtuk, hogy egy lethar- 
giás korszak torzításai nyomot hagy
tak rajtuk, de már van közöttük olyan, 
mint Istenes bácsi, aki az életét ál
dozza a munkásság ügyéért. (Kár, 
hogy ez a munkásalak annyira elmo
sódott.) Ami Déryt még bizonytalanná 
teszi a munkások ábrázolásában, ab
ból a régi hibájából, „A befejezetlen 
mondat” legjellemzőbb hibájából ered, 
hogy vonzódik a furcsa, a groteszk, az 
elkülönböző felé. Ez az ábrázolási mód 
a polgári hatás csökevénye és polgá
rok megjelenítésénél nem bántó, sőt 
olykor leleplező erővel bír, de a mun
kásalakjait olyan váratlan, nem indo
kolható helyzetekbe sodorja, amelyek 
ellentmondanak jellemüknek és szere
püknek. Bálint jellemének például egy 
általán nem felel meg az a kocsmai 
jelenet, amikor a nagy tüntetésen őt 
eláruló barátját (elengedi a kezét, ami
kor a rendőrattak elől ő is fel akar 
kúszni utána az Allatkert kerítésére), 
körmőnfontan, mulatozás közben lep
lezi le. Bálint, aki egy nappal előbb 
a főkapitányság őrizetében még szen
vedve kutatja, hogy vájjon árulás-e ez 
barátja részéről és keresztapját foly
vást faggatja e felől, képtelen az 
e fajta dáridózásra, pohárösszehara- 
pásra. Ez és néhány más jelenet kissé
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megtöri a fiú alakját. Semmi sem tá
masztja alá ezt a néhány epizódot — 
amilyenekkel „A befejezetlen mondat" 
még tele van — és ezt az író is érzi, 
amikor a mulatozást utólag indokolni 
próbálja.

Bálint azonban még így is pozitív 
hős, anélkül, hogy még érett lenne a 
harcra, tehát a valóság adta lehető
ségeken belül (gyermekkor) az. Benne 
érik az a magyar munkásosztály, 
amely két évtized múltán a szocializ
must építi.

A „Felelet” legfőbb érdeme éppen 
ennek a harcos perspektívának a meg
jelenítése, a proletariátus történelmi 
szerepének érzékeltetése azáltal, hogy 
reálisan ábrázolja a munkások é'etét 
a súlyos esztendőkben. „A befejezetlen 
mondat” is ezt akaita kifejezésre jut
tatni, de ha ott mindez sokkal ködö
sebben jelentkezik, ez mindenekelőtt 
annak tudható be, hogy nincsenek egy
ségesen megrajzolt típusai és a lélek 
idealista szövevényei közt, a burzsoá 
társadalom rothadásának végtelenségig 
vitt elemzése közben nagyrészt elmo
sódik, vagy legalábbis beárnyékolódik 
ez a távlat, annak ellenére, hogy az 
osztályharc konkrétebb formát ölt, 
mint a ,,Felelet”-ben. Azonban, míg 
ott az osztályharc meglehetősen szek
tariánus jellegű, itt a szeptember el
sejei nagy tüntetés dinamizmusa még 
a fejletlen öntudatú munkásfiú szemén 
keresztül nézve is, történelmi patinát 
kap. „A befejezetlen mondat” főhőse, 
a burzsoá osztálytól a proletariátus 
felé sodródó és kissé árnyszerűen bo
lyongó Parczen Nagy Lőrinc, olyan 
határozatlanná teszi a regény menetét, 
hogy a proletárok, az egy Rózsánét 
kivéve, csak mint az osztály részei 
tudnak előtérbe kerülni, de mint egyé
nek nem s így valószinűtlenül hatnak. 
Ez a veszély a „Feielet”-ben is jelent
kezik Farkas tanár személyében, fő
képpen azért, mert Déry a polgári kör
nyezetet még mindig élesebben, jobban 
ábrázolja, mint a munkások világát. 
Szerencsére ez a veszély elhárul. Déry,

hogy a proletariátus történelmi szere
pét még jobban kidomborítsa, Farkas 
vegyésztanár segítségével párhuza
mosan felvonultatja a burzsoá világ 
szereplőit. Farkas Zenó, ez a saját 
polgári társadalmát mélyen megvető, 
de a végső összefüggéseket még csak 
nem is kereső, tehetséges, sőt zse
niális, cinikus és szentimentális, láza
dozó" és megalkuvó kémikus, annak a 
kistarcsai kastélynak a tulajdonosa és 
idénylakója, ahol Bálinték egy rossz 
házmesterlakásban laknak, ö  jelenti 
Bálint számára a közvetlenül kitapint
ható gazdagságot, de csak eltartottja 
és részben kiszolgálója annak az ural
kodóosztálynak, amely Bálintot elnyo
másban tartja. Milyen szerepet tölt 
be ez a tanár a regényben? Kettős 
szerepet. Egyrészt rajta keresztül 
rántja le az író a leplet a Horthy- 
rendszer uralkodó osztályáról (és ez 
a leleplezés sokkal pártosabb, poziti
vebb, világosabb, mint „A befejezetlen 
mondaf’-ban), másrészt az ő látszat
lázadásai, az ő álkonfliktusai az értel
miség zsákutcáját mutatják a prole
tariátus valóságos osztályharcával, a 
nagy szeptember elsejei megmozdulás
sal szemben. A zseniális, különcködő 
értelmiségi nem átlagtípus (kevés 
ilyen tanár akadt a Horthy-rendszer 
alatt) és mégis mennyivel alatta ma
rad az ő szegényes rebellissége Bálint, 
a még nem öntudatos munkásgyerek 
aktív utcai harcának. A klozetkulcs 
mellé akasztja ugyan a Horthytól ka
pott kitüntetést, de azért a felső tíz
ezer körében él, szinte bűntudat nél
kül, mert hiszen csak az ostobaságuk 
úntatja, de nem a gazságuk háborítja 
fel. Az ő körükben bonyolódik le szen
vedélyes és semmit meg nem oldó, 
mert egyetlen lényeges kérdést nem 
érintő konfliktusa önmagával, szerel
mével és a horthysta korlátoltsággal. 
Amikor húgának elmeséli „nagy” sze
relmi „tragédiáját” s annak minden 
aprólékos részletét, pszichológiai, nyel
vészeti és fiziológiai vizsgálat alá ve
szi, a húga nem mélyenlátásból, ha
nem becsvágyból megkérdi: „Ezzel
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töltőd az idődet?” — „Ezzel” — mond
ta a tanár. — „Nobel-díj helyett?” — 
„Az anyád keserves irgalmát, hát az 
meg minek?” — mondta a tanár el- 
fehéredve. — „Ez is emberi időtöltés, 
ezzel is eltelik az ember élete.” Déry 
tehát megmondja mifajta, meghatá
rozza társadalmi helyét, amely vahahol 
ott van a kiúttalan, megalkuvó értel
miségiek között, mert a magyar tala
jon nem tellett többre, de ugyanakkor 
annyit ment át Parczen Nagy Lőrinc- 
ből a tanárba, amennyi szükséges a 
megszánásához, holott végeredmény
ben negatív figura. Nem tudja egé
szen megvonni tőle rokonszenvét. 
noha visszavonhatatlanul el kellene 
ítélnie, mert hiszen világosan meg
mondja: minden lázadása állázadás, 
szerelmi bonyodalmai a polgár sze
relmi életének kuszaságát tükrözik és 
végső konfliktusát a bajtársi egyesü
lettel, a rektorral, a reakció fekete lo
vagjaival úgy oldja meg, hogy a 
Horthy fertőzte Pázmány Péter tudo
mányegyetemet felcseréli a bonni vagy 
londoni „liberálisabb” egyetemmel, ahol 
a kapitalizmus ábrázata kevésbbé os
toba, Még fel sem sejlik benne, hogy 
az egyik kutya, a másik eb.

A tanár mégis eleven, valóságos 
figura, mégha neki is vannak olyan 
valószínűtlen túlzásai, mint amikor 
kedvtelésből lecsavarja a gombot a 
fogadáson feltálaló inas libériájáról. 
Betölti kettős szerepét. Az író rajta 
keresztül valóban elrettentő képet ad 
a felső tízezrek életéről és egyben ki
domborítja, hogy amig ő ál-lázadás- 
ban, különcküdésben él (ezért is nem 
olyan bántóak az elrugaszkodásai), a 
proletariátus véres harcot vív a ke
nyérért és a szabadságért. Az 6 sza
badsága a szabadosság és ezt is csak 
azért gyakorolhatja, mert a tudomá
nyát adta érte cserébe a feudál-kapi- 
talista társadalomnak.

A „Felelet” a magyar munkásosz
tály regénye, amely a jelent összeköti 
a múlttal és a multat a jelennel. Déry 
gazdag és „A befejezetlen mondat” 
óta sokat egyszerűsödött nyelve, mű

vészi ereje meg tudja eleveníteni a 
korszak valóságát. Kár, hogy ez a 
gazdag, kifejező nyelv túlságosan 
szembetűnő. Ha észrevétlenebb lenne, 
természetesebbnek hatna. Déry egy 
kissé ötvösművész, ' aki a legapróbb 
részletekig kiműveli a mondatot. Eb
ben részben követendő példa. De amíg 
egyfelől ezzel olyan részleteket is fel 
tud tárni a valóságból, amelyek nélkül 
az nem lenne teljes, másfelől néha 
még mindig modorosságba hajlik és 
így tovább sodródik a váratlan, gro
teszk helyzetek előidézése felé. Néha 
egy-egy túlzott hasonlat, vagy jelző 
elhagyása sokat segítene ezen. Pél
dául nem tudjuk, miért szükséges a 
munkásokat általában „alacsonyhom- 
lokúaknak” nevezni, hiszen nyilván 
nem ez a szándéka („A mester a’a- 
csonyhomlokú, széles angyalföldi arca 
volt az egyetlen meghitt, ismerős rész
let ebben az idegen úri tájban”) s 
miért „bújik meg lappangó segítség” 
Bálint lábában, amikor a telefon ber
reg? Vagy, amikor olyan szépen írja 
meg, hogy a kapitalista elnyomás, az 
üzem hajcsárai ellenére mennyire meg
szereti a munkás a gépet, a „kezes ál
latot”, amelynek „tudja a nevét", 
miért kell ezt egy naturalista ízű ha
sonlattal lerontania? Déry stílusa sok 
minden rejtettet felszínre tud hozni 
(pl. milyen plasztikus, amikor Bá’int 
izmosodását írja le s testi erősödését 
a pénzkereséssel hozza kapcsolatba: 
„mintha szervezete utói akarná érni 
tapasztalatait”), de a rejtettel együtt 
olykor pszichológizmus is beletéved a 
mondataiba. A régi Déry visszajáró 
kísértetei, azonban mégsem tudják 
megzavarni a regény egységes vonal- 
vezetését és a régi Déry értékei meg
újultak e hatalmas vállalkozás első ré
szében. A magyar proletariátus arca 
művészien bontakozik ki a regényből. 
Érdeklődéssel, szeretettel olvastuk és 
sokáig visszazeng bennünk a magyar 
irodalomban eddig keveset megszólal 
tatott mondanivalója.

Havas Endre
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P e t r u  D u m i t r i u :

f a r k a s v a d a s z a t

Szikra, 1950. könyvnap

Két érdekes kisregényt tartalmaz
P. Dumitriu könyve a címadó „Farkas
vadászatot” és a „Júniusi éjtszakát”.

Dumitriu a romániai falusi osztály
harcot ábrázolja mindkét regényében. 
Megvilágítja azt a küzdelmet, melyet 
a román dolgozó parasztság vív a 
munkásosztály segítségével a kulák- 
ság ellen. És a kulák Romániában is 
épp olyan, mint nálunk. Romániában is 
történnek kulákszabotázsok. Az ottani 
kulákség épp olyan dühödten támad — 
ha hagyják — a szegényparasztokra, 
mint errefelé. Nyelvileg ugyan külön
böznek, gondolkodásmódjuk, vágyaik 
és gyűlöletük egyforma: náborúról ál
modoznak, visszasírják a légi jó idő
ket, amikor még szabadon basáskod- 
hattak. Gyűlölik a pártot, a munkás- 
osztályt, a szegényparasztokat, gyűlölik 
azokat, akik véget vetettek átkozott 
uralmuknak.

De a kulák nem afféle tétlen ellen
ség, hogy passzívan nézze a körötte 
folyó eseményeket. Aktív. Tevékeny 
irányítója és szervezője a falu reak
ciós erőinek. Bosszúálló és kegyetlen. 
Még a gyilkosságtól sem riad vissza, 
hogy megbosszulja sérelmét.

Valahol a hegyek között egy kicsiny 
faluban az ekeszarva mellől orvul le
gyilkolják a helyi „Front” vezetőjét, 
így kezdődik a ..Farkasvadászat” cse- 
lekvénye. Dumitriu egy percig sem 
titkolja az olvasó előtt, hogy ki a 
gyilkos. Illetve ismeretes a falu előtt 
a tettes kiléte: But, a Kulák, kit úgy 
jellemez későbbi áldozata, láncú apó: 
„ . . .  But . . .  még egy napot sem dol
gozott egész életében. Hogy mit csi
nált? Felesbe ad ki munkát, ő meg 
alszik . . .  Egész rokonsága módos és 
bűnös emberekből áll. A cimborái meg 
nem különben. Módosak és keményebb 
bennük a szív, mint a kő. Traian Lupu
lis, hiszen miatta jött falura a vész. 
Meg Nistor Boieriu, aki ma is urasko-

dik . . .  Mind. But meg lelőtte Iont, 
mert gyűlöl minket. . .  Mindannyiunkat 
gyűlöl. Ahogy egész embert lát, mun
kást, kedve támad, hogy bemártsa a 
kését. Idős vagyok már, ismerem én 
a gyűlöletüket. . .  But a gyilkos.” Ez 
nyilvánvaló a falu előtt, bár nincs 
bizonyíték ellene. Nem tartóztatják le. 
A pártgyűlésen védője is akad: Pátru 
Anculia. Azért védi Butot, mert bár 
valaha szegényparaszt volt, de felesé
gül vett egy kulák lányt és cujka- 
íőzője, malma és hat marhája van. El
szakadt az osztályától. But cinkosa. Nem 
fedezheti magát párttagságával, mert 
sógora Pátru Ráduia, a parasztszerve
zet titkára harcol legkövetkezetesebben 
ellene. Anculia befurakodott ellenség. 
Menekülnie kell. Buttal a hegyekbe 
vonul. Terrorszervezetet létesítenek a 
falu dolgozói ellen. Gyilkosságokkal fo
kozzák But gaztettét, láncú apót is 
meggyilkolják, mert fia Ion Jura, a 
helyi pártszervezet egyik vezető funk
cionáriusa.

A párt nem nézi tétlenül Buték 
garázdálkodását. Katonaság érkezik és 
hamarosan felszámolják a kulákbandá- 
kat.

Ez a kötet első regényének tartalma. 
De mi emeli művészivé ennek az egy
szerű történetnek a regénybeformálá- 
sát? Elsősorban Dumitriu hiteles ábrá
zolásmódja, aztán kétségtelenül a szer
kesztési mód egyszerűsége is, de leg
főképpen az, hogy hitelesen ábrázolja 
a falusi osztályharc ezen szakaszát s 
ennek függvényeként ped'g a falu tár
sadalmát.

Az olvasó emlékezetébe vésődik 
Miclut alakja. Miclut, But „embere” 
volt. De miért? But házában lakot! s 
hogy nem tudott lakbért űzetni, ki volt 
szolgáltatva a kuláksuhanc kénye- 
kedvének, mert az tartozása fejében 
ütötte-verte az öregembert. Miclut meg 
tűrte és inkább a kedvében járt annak.
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Mikor But a hegyekbe vonul, 5 hordja 
néki naponta a friss élelmet, fehér
neműt. Nem volt öntudatos ember. 
Benne testesül meg az évezredes el- 
nyomottság, e'fáradt, tudatlan kizsák- 
mányoltja. De öntudatra ébred és segít 
felgyöngyölíteni a kulákok bandáit. . .

A termelőszövetkezetek megalaku
lása újabb csapást jelent a falu reak
ciós erőire. A „Júniusi éjtszakák” c. 
kis regényében Dumitriu egy termelő- 
szövetkezet megalakulását ábrázolja. 
Ebben a regényében több olyan ele
met használ föl, amit már a „Farkas- 
vadászat”-ban földolgozott. Ilyen pl. a 
regény egyik hősének, az Ion Lepadat- 
nak apja elleni gyilkossági kísérlet, de 
kimutatható a hasonlóság a „Farkas- 
vadászat”-ban szereplő osztályáruló 
Pátru Ancuüa és a „Júniusi éjtszakák” 
Savu-ja között. Nemcsupán az alakok 
hasonlóságáról van itt szó, hanem a 
hasonló figurák ugyanolyan szituáció
ban való mozgatásáról is. A „Farkas
vadászat” és a „Júniusi éjtszakák” 
taggyűlési je’enete majdnem ugyanaz: 
a kulákok elküldik kémeiket, hogy ki
hallgassák, mire készül a Párt. A tag
ság felháborodottan űzi ki a befurako
dott kémeket.

Ezek az alakok, elemek valóban jel
lemzőek, de a realizmus jelentősége, a 
valóság tipizálásában rejlik. „A tény — 
mondotta Gorkij —, még nem teljes 
igazság, hanem csak nyersanyag, 
amelyből ki kell olvasztani, ki kell 
vonni a művészet valódi '’gazságát. A 
tyúkot nem lehet tollastól megsütni, 
a tények előtti meghajlás pedig éppen 
azt eredményezi, hogy az esetleges és 
lényegtelen összekeveredik a lényeges
sel és a tipikussal.”

Dumitriu éles politikai tisztánlátással

vezeti a cselekményt. Pattanásig feszül 
alakjaiban a kulákság elleni gyűlölet. 
A nép egyszerű, tiszta nyelvén így jel
lemzi őket: „Rajtad a hús az én vérem
ből, meg az apám véréből való, apád 
húsa az apám és a nagyapám véréből.” 
A „Júniusi éjtszakák” egyik legjobban 
sikerült alakja: Odor, kivel a kulák 
Scápáu elveteti béna lányát, hogy ily- 
módon ingyen napszámoshoz jusson. 
Odor azonban ráébred, hogy ez a há
zasság nem takar mást, mint kizsák
mányolást. ö  leplezi le végülis a gyil
kos kulákokat. Vagy Ilarie, az ingadozó 
középparaszt, akit félrevezet Gádea s 
lekaszáltatja vele a zöld termést, mind
mind tipikus alakjai a falu társadalmá
nak.

A regény pozitív hősei Utu, Avram, 
Maria Cebuc, Ion Lepádat már az új 
típusú ember vonásait hordják maguk
ban. Bucan, ki a háború alatt fogságba 
esett s egy uráli kolhozban dolgozott 
így beszél: „Azóta szomjúságtól égek, 
hogy itt is lássam, amit ott láttam és 
úgy éljek, mint az ottani emberek. . .

Mindezt összevetve Dumitriu tisztá
ban van a falun lefolyó eseményekkel 
s ha ábrázolásmódjában itt-ott hibázik 
is, de jól tükrözi a valóságot. Nagyon 
időszerű Dumitriu könyve. Fokozott 
éberségre tanít bennünket a kulákság 
ellen, mert mint ahogy Ion Jura 
mondja: „ . . .  most saját szemetekkel 
látjátok, mi megy itt végbe, ha nem 
figyelitek elég éberen a kulák minden 
moccanását és nem harcoltok lépésről- 
lépésre ellene, amíg bele nem szorít
játok az odújába. Megértettétek, hogy 
a kulák csak ott tudja felemelni a fejét 
a földről, ahol a pártszervezet 
gyönge..

Kiss Károly
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J. 11 j i n a: 

A NEGYEDIK 
Üj Magyar

A Matroszovok, Zóják, Mereszjevek 
és Kosevojok, az igaz emberek nagy 
szovjet családjából való Gulja Korol
jova, Jelena Iljina, „A negyedik győze
lem” című ifjúsági regényének hősnője 
is. Gulját, mint kislányt ismerjük meg 
a regény első oldalán, mint sötétben 
félő kicsi gyermeket, akit csak az „égő 
lángocska” fénye — a Kreml falának 
megvilágított és tűzként lobogó vörös 
zászlója — tud megnyugtatni magá
nosságában. Es ez a félénk, sötéttől 
rettegő, egyedülléttől viszolygó kis
gyerek a szemünk láttára formálódik 
önálló, bátor emberkévé, akinek ma
gabíztató jelszava: „én magam” és 
„egyedül” s aki az elefántketrecben — 
ahová beszökik — éppoly biztonság
gal jár-kel, mint a filmfelvevőgép ref- 
lektortüzében. A gyermeki léleknek 
ebből a nemes magvából fejleszti ki a 
szovjet nevelés és környezet, majd a 
pionír-mozgalom és a Komszomol azt 
a szilárd, acélosan rugalmas, akadályt 
nem ismerő jellemet, ami az élet egyre 
bonyolultabb magaslatainak legyőzésé
re teszi képessé Gulja Koroljovát. 
Sportban, tanulásban, önállóságban, 
munkaszeretetben, a közösség megbe
csülésében, szülei iránti ragaszkodásá
ban egyik „győzelmet” aratja a másik 
után, amikor a legnagyobb „magasla
tot” kell elérnie, amikor a legtöbb ál
dozatot kell vállania: 1941. júniusában 
a fasiszta német hadsereg megrohanja 
a Szovjetunió határait és sok más vá
rossal együtt Gulja szülővárosára, 
Kievre is orvul lehajítja gyilkos repülő
bombáit. Gulja boldog fiatal asszony 
ebben az időben. Az egész szovjet nép
pel együtt tudja: újabb, mindennél na
gyobb győzelmet kell kivívnia, minden
nél nehezebb harcban kell a szovjet 
nép ügyét szolgálnia. Az evakuált 
Kiev bői Ufába költözik és itt születik 
meg kisfia: Józsik. Gulja most már 
megosztja napját az életerős, vidám

GYŐZELEM
Könyvkiadó

kisfiú, és a katonai kórház között, 
ahova a Kommszomol szervezet küld
te, ahol Gulja fáradhatatlanul írja a 
sebesültek leveleit, olvassa fel az újsá
gokat, s ahol csak az utolsó szívdobba
nással alszik ki a Szovjetért halni kész 
katonák forró hazaszeretete. Guljának 
minden sebesült testvére, férje és gyer
meke, s a halálukon érzett fájdalom 
magábafojtott, emésztő füzében edződik 
acélossá munkabírása, akaratereje, amit 
nem megtörni, csak fokozni tud a ször
nyű hír: férjét is megölték ugyanazok 
az ellenséges fegyverek, amelyek 
ápoltjait elpusztították. Gulja most már 
végleg tisztába jön feladatával: kisfiát 
édesanyja gondjaira bízza és írontszol- 
gálatra jelentkezik. A tűzvonalban, 
robbanó gránátok, sikító bombák és a 
Sztálin nevével rohamozó katonák kö
zött kötözi, cipeli a sebesülteket. Né
hány hónap múlva pedig az ezredpa
rancsnok ajánlatára „Koroljova, a 
Komszomol tagja, aki bátorságának és 
hősiességének személyes példájával 
egyre újabb hőstettekre lelkesíti a ka
tonákat” két kitüntetést nyer el egy
szerre: felveszik a Pártba tagjelöltnek, 
majd megkapja a Vörös Zászlórendet 
is. Az 56. 8-as magassági pont elfogla
lásánál azonban, amikor a rohamozó 
katonákat „Sztálinért és a Hazáért!” 
Gulja vezeti és lelkesíti, Gulja az utol
só nagy győzelmét vívja ki. Elesik a 
szovjet haza, a nép, az emberiség sza
badságáért. Teste ott porlad a Don 
melletti csillagos obeliszk alatt, de az 
„aranyhajú leány” legendás, hősi alakja 
segít a végső nagy győzelem elérésé
ben a diadalmas Szovjet Hadseregnek. 
Gulja Koroljova, a szovjet nép kom
munista leánya nem halt meg hiába.

Jelena Iljina könyve értékes és jelen
tős példája a szovjet ifjúsági irodalom
nak, melynek célja, hogy „minden ne
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hézség leküzdésére kész harcosokat” 
neveljen „a haza szabadságáért, Lenin- 
Sztálin pártjának ügyéért, a kommu
nizmus győzelméért”. A regény hang
jának közvetlensége és egyszerű elő
adásmódja nem az igénytelenséget je
lenti, hanem az őszinteséget szolgálja 
és a hitelesség erejével hat. Az írónő 
éppoly biztos vonásokká rajzolja meg 
a kicsi Gulja tipegő, eszmélő alakját, 
mint a fiatal komszomolkáét, vagy az

önfeiáldozóan küzdő katonáét, s írása
— melyből a derű és optimizmus árad
— tragikus vége ellenére is bizakodó 
befejezéssel záruk A „Negyedik győze
lem” jó fordításával most megint olyan 
mű kerül a magyar olvasók — gyer
mekek, ifjak, felnőttek — kezébe, amely 
a hősi romantikával telített szocialista 
irodalom példamutató alkotása. Üdvös 
lenne, ha íróink ezt és a többi szovjet 
példát követendőnek tartanák.

Fazekas Anna
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