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MÉSZÁROS ZAKARIÁS 

A FORRADALOM TÜZE PERZSELTE EL 

Stevan Doronjski elvtárs, a titói forradalmár nemzedékek egyik kiemel-
kedő  tagja, az államférfi, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársa-
ság Elnökségének volt alelnöke, a Jugoszláv Kommunista Szövetség El-
nökségének volt elnöklője, illetve elnöke• abban az időben távozott el 
örökre közülünk, amikor társadalmunknak éppen az ilyen forradalmi 
egyéniségekre, gazdag politikai és szervezési tapasztalatokkal rendelkez ő , 
nagy tekintélyt élvező  emberekre oly nagy szüksége van. A mind össze-
tettebb kérdésekt ől terhes világban, a mindennapjainkat bonyolító sú-
lyos problémák időszakában nélküle jóval nehezebb lesz eligazodni. Al-
kotó munkásságának hiányát a társadalmi-politikai élet sok-sok terü-
letén megérezzük. 

Doronjski elvtársat a legszebb emberi tulajdonságok jellemezték. 
Ezek egyike a kiapadhatatlan energia; a munkában való kitartás. Egész-
ségi állapota évek óta súlyos volt, mégsem vált meg a rábízott fe-
lelősségteljes pártmunkától és az államirányítás feladataitól. Igaz em-
beri jellemvonásai közé tartozott továbbá elvszer űsége, kivételes szerény-
sége, igazságossága, emberszeretete s az emberekr ől való gondoskodás. 
Forradalmár volt. Így beszélt élete értelmér ől két évvel ezelőtt, amikor 
átvette A Szocialista Munka Hőse Érdemrendet, amellyel Tito elvtárs 
tüntette ki: ,,... A forradalom lenne életem legszebb része akkor, is, ha 
éppen nem a legnagyobb részér ől lenne szó. Boldog lennék, ha fenntar-
tás nélkül mondhatnám: a forradalom az életem, a hitem, az én ada-
kozásom, amit kamatostul visszakaptam, hiszen elég csak társadalmunk-
ra gondolnom abban a négy évtizedes id őszakban, ami napjainkig el-
telt azóta, hogy a forradalom útjára léptem." 

Stevan Doronjski 1919. szeptember 26-án született a szerémségi 
Krčedinben. A gimnáziumot Karlócán fejezte be, majd állatorvosnak ta-
nult Belgrádban. A karlócai gimnáziumban, 18 éves korában szervezi a 
Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség els ő  csoportját. Húszéves ko-
rában lett tagja a Jugoszláv Kommunista Pártnak. A fasiszta megszállás 
első  hónapjaiban a pazovai járásban szervezi a népfelszabadító moz-
galmat. A háború végéig az ifjúság szervezésével foglalkozik, komoly 
részt vállal a szerémségi népfelszabadító mozgalom sajtótermékeinek 
(Istina, Naša borba, Slobodna Vojvodina) szerkesztéséb ől és kiadásából. 
A felszabadulást követ ő  első  években a legfelsőbb tisztségeket tölti be 
a jugoszláv forradalmi ifjúsági mozgalom vezet ő  testületeiben. 1949 ja-
nuárjától 1963 júniuságig a tartományban, ezt követ ően hat éven át a 
köztársaságban, 1969 áprilisától pedig a föderációban tölt be rendkívül 
felelős tisztségeket. 1977. május 16-ától 1978. május 16-áig a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság Elnökségének alelnöke, majd 1979 
októberétől 1980. októberéig elnöklője, illetve elnöke a Jugoszláv Kommu-
nista Szövetség Központi Bizottsága Elnökségének. Állami, párt- és ve-
gyes küldöttségeiket vezetett több országba (Bulgáriába, Mozambikba, Ro-
mániába, Ciprusra, Indiába, Burmába, Indonéziába, Nepálba, Kubára, 
Máltára, Togóba, Maliba, Beninbe, Algériába, Líbiába, Olaszországba). 

Stevan Doronjski viselője a legrangosabb jugoszláv 'kitüntetéseknek: 
a Bátorság Érdemrendnek, A Testvériség és Egység Arany Koszorús Ér-
demrendnek, A Népfelszabadítás Érdemrendnek, A Köztársaság Arany 
Koszorús Érdemrendnek, A Szocialista Munka Hőse Érdemrendnek... 
A vajdasági népfelszabadító mozgalom sajtójában, majd a felszabadulás 
után egészen napjainkig töb eszmei-politikai, elméleti és más tanulmányt, 
cikket és egyéb írást jelentetett meg. Ezeknek egy részét tartalmazza 
az 1977-ben kiadott Akcióban a Jugoszláv Kommunista Szövetség és az. 
1981 -ben megjelent A Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség harca 
Vajdaságban című  könyve. 
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A forradalmár életútjának mindössze néhány állomása ez: évszám, 
adat, tény. Szakadatlan harc áll mögöttük. Annak az eltvársnak az élete 
és munkássága, aki értékes hozzájárulását adta mindahhoz, amit elértünk, 
s ahogyan építettük és építjük a szabad emberek közösségét. Stevo elv-
társ Vajdaságból indult el. Itt kezdte építeni az újért folyó harc széles 
frontját. Az autonómiát forradalmunk egyik lényegbeli eredményének 
tartotta. Sokat foglalkozott a párt felépítésével. Ellene volt azoknak a 
beszámolóknak, amelyek általánosságban taglalják a felmerül ő  kérdése-
ket. Nem tűrte a megalkuvást és az érdektelenséget. Leginkább az bán-
totta, hogy lassú az átalakulás folyamata. A pártmunkáról egyebek kö-
zött így vélekedett: „A Kommunista Szövetségnek mint az osztály for-
radalmi, kritikai és szervezett öntudatának szüntelenül igyekeznie kell, 
hogy reális távlatot nyisson társadalmunk további szocialista fejl ődése 
felé. Ez feltételezi az idejében végzett elvszer ű  és nyílt bíráló viszonyu-
lást a legfontosabb társadalmi kérdések iránt, a szocialistaellenes és nem 
emberséges megnyilvánulások bírálatát, de egyben a munkásosztály lét-
kérdéseiben való világos álláspontok kialakítását is." 

Személye, alkotói gondolata és szerénysége lenyűgözött és serken-
tett. Erős akaratú forradalmár volt. Széles kör űen át tudta tekinteni az 
ország, az új társadalom építésének problémáit. Megvolt a képessége ar-
ra, hogy éretten lássa a helyzetet, s mindig mélyen gondolkodó, nagy 
energiájú emberként reagált a körülményekre. Mindig készen állt, min-
dig volt ideje arra, hogy meghallgassa az embert, hogy felmérje a hely-
zetet. Szeretett segíteni: bármikor és bárkinek. 

Élete utolsó pillanatáig Tito elvtárs egyik legközelebbi munkatársa 
volt. Visszaemlékezéseiben egyebek között ezeket mondta a Tito elv-
társsal folytatott egyik magbeszélésér ől: „Egy alkalommal, amikor be-
fejeztem beszámolómat, Tito megkérdezte, milyen a visszhangja a szak-
szervezeti kongresszuson elmondott beszédének, vagy ahogy mondta: az 
egyéves megbízatásnak. Azt válaszoltam, hogy nem hallottam más véle-
ményt, csupán néhány, egyébként kétségtelenül jó szándékú ember gon-
dolkodik hangosan arról, nem veszik-e el ebben a rendszerben néhány 
tehetséges káder csupán azért, mert csak egy évig töltheti be funkcióját. 
Tito elvtárs jószerével meg sem várta, hogy befejezzem mondanivalómat, 
azonnal fejtegetésbe kezdett: »Ej ;  én úgy gondolom, nem veszik el egy 
sem. Nem szükséges, hogy az ember el őször bürokrata legyen ahhoz, 
hogy bebizonyítsa képességeit. (Úgy vélem, Tito elvtárs a bürokrata szót 
olyan értelemben használta, hogy valaki több évig marad fizetett funk-
ción.) A kollektív munkában mindenki tanúságot tehet képességeir ől. A 
rátermettek tovább jutnak, egészen a föderációig, de mindezt demokra-
tikus módon kell elérni.«" 

Tito elvtárs közeli harcostársai közé tartozott. 
A titói életművet építette szíve utolsó dobbanásáig. 
Sohasem volt elégedett az elért eredményeikkel, mindig többet kí-

nált és követelt. Alapvet ő  feladatként emlegette eszméink és politikánk 
következetes valóra váltását, azt, ahogyan az emberi szabadság határait 
tágítjuk. „Amikor az emberek szabadon és társultan igazgatják minden 
ügyüket, csak akkor szabadulhat fel és válhat a társadalom javára óriási 
forradalmi energiájuk, alkotó erejük és képességük, hogy megváltoztas-
sák a társadalmi viszonyokat az egész társadalom és minden tagja még 
nagyobb emberi felszabadulása érdekében" — hangsúlyozta Stevo elvtárs. 

Stevan Doronjski elvtárs több mint négy és fél évtizeden át tevé-
kenykedett alkotói módon. Minden képességét a forradalom fejlesztésé-
nek szentelte. Élete harc és alkotás volt. Örömét és megelégedettségét 
az alkotó munka eredményeiben találta meg. A forradalom tüze perzselte 
el. Érdemes, kiváló életművet hagyott maga után. Olyan m űvet, olyan 
sokat hagyott örökségül, hogy semmi sem feledtetheti el őt. A tartomá-
nyi gyászülésen hangzott el: „Személye és munkássága örök ihlet ője lesz 
a kommunisták forradalmi tevékenységének, f őleg a fiataloknak, akik-
hez a forradalmi tapasztalat és lelkesedés kötötte, a fiatalokba vetett 
hit, egyszóval a forradalom tartós és szilárd fonalai." 
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STEVAN DORONJSKI 

A FORRADALOM TOVÁBBVITELE MINDEN NEMZEDÉK 
ÖNIGAZOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 

Örömömre szolgál, hogy forradalmunk harmincadik évfordulója meg-
ünneplésének napjainban üdvözölhetem Zrenjanin ifjúságát — azét a 
városét, melyben a forradalmi ifjúsági mozgalomnak hosszú és izgal-
masan gazdag hagyományai vannak. 

Ez a mozgalom a munkásosztály történelmi érdekeihez kapcsolódva 
és eszméi által ihletve, viszonylag korán kibontakozott, a városi és fa-
lusi fiatalokkal folyó eszmei-politikai munka él ő , kiapadhatatlan forrá-
sává vált. A mozgalom az osztályellenséggel vívott összecsapásokban, 
a merész gazdasági és politikai akciókban acélosodott, a társadalmi fej-
lődésért vívott harc forradalmi platformján tömörítette egységes poli-
tikai erővé a különböző  szociális rétegekhez és több nemzetiséghez tar-
tozó haladó ifjúságot; az ifjú nemzedéknek azt a részét gy űjtötte össze 
és egyesítette a JKP harci jelszavai alatt, melynek abban a korban önálló 
gondolatai voltak, amelyben hazafiasság, demokratizmus és akciókészség 
volt. 

A párt és Tito elvtárs felhívására, amelynek mozgósító ereje volt 
a tömegekre, az ifjúsági mozgalom vállalta, képes volt nemcsak vállalni, 
hanem győzedelmesen végig is vinni a felszabadító harc súlyának jelen-
tős részét. 

A felkelés első  napjaiban Zrenjanin és Bánát ifjai és leányai hét 
partizánosztagba, sok harci tizedbe JKISZ- és antifasiszta szervezetbe és 
csoportba tömörülnek. Ettől a pillanattól fogva, ahová partizán lépett, 
ahol vajdaságiak harcoltak, mindenütt jelen volt a szabadságszeret ő  
Vajdaság: bennük és hacukban élt. És az első  szerémségi falu felszaba-
dításának pillanatától kezdve a megszállt Vajdaságnak mindig volt sza-
bad területe. Vajdaság gyakorlatilag akkor konstituálódott. 

Zrenjanin és Bánát ifjúsága nem ingott meg a felszabadító harc 
sorsdöntő  napjaiban sem — amikor a túlerőben levő  és brutális fasiszta 
megszálló borzalmas csapásokat mért mozgalmunkra, pillanatra sem szü-
netelt a harc. A gyárakban, a falvakban, á. városi utcákon, a börtönök 
mélyén, a táborokban, a veszt őhelyeken és a kínzókamrákban elfojtha-
tatlanul hangzott fel a fiatalok dacos csatakiáltása. Az egykori ifjúsági 
vezetők: Stevica Jovanovi ć, Koča Kolarov, Nedeljko Barni ć , Ljubica 
Odađžić , Proka Sredojev, Arkadije Popov, Schulmann Rózsa, Fej ős Klára 
és a többiek harcos hősiessége, akik a szabadsághoz vezet ő  úton, a for-
radalmi helytállás és az emberi méltóság mezején estek el, ragyogó pél-
daként él a kés őbbi nemzedékek emlékezetében. 

Ők az akkori Vajdaság gazdasági-szociális viszonyai közepette, a for-
radalmi ifjúsági mozgalomból nőttek ki. Ez a mozgalom nevelte, alakí-
totta őket azzá, amivé lettek: önfeláldozóakká, következetesekké, odaadó-
akká a társadalmi fejlődés eszméi iránt. 

Ismét megerősítést nyert a történelmi igazság: azok az eszmék, 
melyek a nép érdekeit és távlatait fejezik ki, nem vethet ők el; nem sem-
misíthetők meg, ha őszintén hisznek bennünk, céltudatosan küzdenek 
értük és tettekkel bizonyítják őket az eszmék hordozói. 

A megszállók és szolgáik százával és ezrével üldözték a szabadság-
harcosokat, de tömegsírrá tehették Baglyost, mégsem tudták elfojtani 
a forradalmi eszméket; ezeket nem zárhatták tömegsírba. 

A testvériség és egység volt egyike azoknak az eszméknek, melye-
kért olyan következetesen küzdöttek, és amit zálogként hagytak az él őkre. 
Ők éppúgy, mint a mi többségünk, tudták, hogy Vajdaság nemzetei és 
nemzetiségei csak akkor győzhetnek, csak úgy víhatják ki a szabadságot, 
biztosíthatják a szocialista perspektívákat, ha egységsen, egy lélekkel vesz-
nek részt ebben a harcban. 
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A fiatalok voltak Vajdaság nemzetei és nemzetiségei testvériségének 
és egységének legszámosabb és legodaadóbb épít ői. Amint magukévá tet-
ték ezt az eszmét, ebben már benne volt a jövő  ígérete. 

A felszabadító harc első  napjaitól kezdve nyilvánvaló volt, hogy a 
testvériség és egység jelszava politikailag mélyen forradalmi, társadalmi-
lag pedig elsődlegesen osztályjellegű . Ez volt forradalmi mozgalmunk tar-
talmának alapvető  kifejeződése, a fasiszta népámítók, a hazaárulók és a 
többi maradi társadalmi erő  elleni harcra való mozgósítás, a dolgozók 
és minden demokratikus és hazaszeret ő  erő  szervezése és eszmei-politi-
kai irányítása során. Ezt .a tartalmát ez a történelmi jelszó teljes egészé-
ben megőrizte mind a mai napig. A nemzeteink és nemzetiségeink test-
vérisége és egysége iránti magatartáson, a forradalom aktuális szakasza 
által meghatározott feladatokteljesítésén lehet és kell lemérni minden 
egyén, politikai csoport, szervezet és politikai akció haladó voltát. 

Vajdaság nemzeteinek és nemzetiségeinek testvérisége és egysége 
nélkül — nem létezne Vajdaság. Éppen ez adott szélességet és er őt moz-
galmunknak, ezt tette lehet ővé 1943-bar Vajdaság konstituálását. És ki 
merné ma, elvtársak ;  azt állítani, hogy Vajdaság SZAT nem közös mű-
vük? Ez a forradalmi aktus vezette be azon körülmények megteremté-
sének sorát, melyek a tartományi autonómia mint az egyenjogú, a for-
radalom által felszabadított vajdasági nemzetek és nemzetiségek sajátos 
és tartós 'közössége létrehozásának elengedhetetlen politikai el őfeltételei. 

Ez az autonómia tudatos, nagy horderej ű  politikai tettként jött 
létre és fejlődött, mint mindazon nemzetek és nemzetiségek forradalmi-
lag megalapozott szervezete, melyeket a közös nehéz múlt, a közös for-
radalmi örökség és szocialista jövő  fog egybe — társulásra és egymás 
kölcsönös segítésére, létérdek ű  internacionalista összefogásra, a szocia-
lista fejlődés szellemében. Más szóval: a tartományi önkormányzat az a 
régóta keresett és forradalomban meglelt politikai forma és eszköz, mely 
kifejezi és szavatolja a forradalom által megteremtett nemzetek közötti 
viszonyok rendezését. 

Ezért a mai Vajdaság autonómiája semmi közös vonást nem mu-
tat az úgynevezett polgári önkormányzatisággal; de nem is mutathat, 
mivel az feltételezi az állami centralizmussal való politizáló egyezkedést, 
továbbá a haladó társadalmi folyamatok el ől való eszigetelődő  bezárkózott-
ságot. Ámbár előfordult, hogy ezt a jelz őt egyes vajdasági kommunisták-
ra is vonatkoztatták, amikor — a központi irányítás rendszerében — 
nem értettek egyet a kizárólag közigazgatási autonómia gondolatával. 
De nem is érthettek egyet, mert a centralizmus a tartományt is aláér-
tékelte, megfosztva valós gazdasági, szociális internacionalista tartalmá-
tól éppúgy, mint ahogy egyébként semmibe vette a köztársaságok nem-
zeteinek és nemzetiségeinek antifasiszta érdekeit is. 

Az autonómia számunkra nem üres, demagóg szólam volt, amely 
csak addig fontos, míg hatalomra nem jutunk. Ez mozgalmunk program-
pontja volt — egyértelmű  társadalmi, politikai és internacionalista lé-
nyeggel, létrejöttét és funkcióját tekintve pedig, forradalmi államépíté-
sünk első  pillanatától kezdve, egyidej űleg a modern jugoszláv föderaliz-
mus és a Szerb SZK-nak — mint a JSZSZK összetett föderatív egységé-
nek — konstitutív eleme. 

A legutóbbi alkotmányos változások tovább gazdagítják az autonó-
mia funkcióját. Számunkra nincs dilemma a tartomány új alkotmányos 
konstituálását illetően. A föderáció és a köztársaság funkciójának je-
lentős szűkítése együtt jár az önigazgatási viszonyok kiszélesedésével és 
gazdagodásával, a tartomány társult munkája pozícióinak er ősödésével. 
A társult munka hatásának ki kell terjednie az önigazgatásilag szerve-
zett tartomány teljes társadalmi •szerkezetére. Nem szabad azonban meg-
feledkezni arról sem, hogy az új funkciók növelik felel ősségünket is, az 
egymás közötti viszonyok rendezését és saját fejl ődésünket illetően. Az 
is bizonyos, hogy az új felelősség vállalására minden tekintetben fel 
kell készülnünk. 
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Az alkotmányos változások hatalmasak és nagy horderej űek. A to-
vábbi, a gazdasági rendszert, a gazdaságpolitikát és a viszonyokat érint ő  
változásoknak a meglevő  alkotmányos normákból kell következniük. Kü-
lönösen azoknak a függelékeknek kell a figyelem középpontjába kerül-
niük az alkotmányos és rendszerbeli változások további alkalmazása so-
rán, melyek a munkásosztály és a társult munka társadalmi pozícióját 
határozzák meg. Amennyiben ezeket az eszméket az alkotmányos válto-
zások során következetesen, lépésről lépésre valóra váltjuk, ezzel társa-
dalmunk fejlődésének önigazgatási tartalmát és irányát is biztosítjuk. 

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a kommunista párt a fegyve-
res harc els ő  napjától kezdve a forradalmi tömegek akcióképességének 
és alkotókészségének fokozására törekedett. A kommunisták igyekeztek 
a fegyveres harc minden szakaszában teret adni a dolgozók mint a tár-
sadalmi  fejlődés önálló ereje konstituálódásának a társadalmi érdekek 
egészét tükröz ő , egységes és széles eszmei-politikai platformon. A Kom-
munista Szövetség ma sem ismer más lehet őséget. Politikai rendszerünk, 
melyet a felkelés első  napjaiban kezdtünk építeni, miként akkor képesnek 
bizonyult magáévá tenni milliók alkotó kezdeményezését, úgy a jelenben 
vagy a jövőben sem tehet másként. A rendszer pedig csak akkor képes 
erre, ha a társadalmi alapra épül ő  önigazgatási viszonyokon nyugszik, 
ha ezekből nő  ki. Nekünk éppen olyan rendszerre van szükségünk, mely 
elég dinamikus ahhoz, hogy egyrészt serkentse, másrészt elfogadja a 
kezdeményezéseket, hogy folyamatosan szélesítse és szilárdítsa a dolgo-
zók szociális-politikai és nemzetiségi jogait. Már a forradalom idején 
megteremtettük társadalmi-politikai rendszerünk szilárd alapjait. Az új 
alkotmányos változásokkal ezeket tovább szilárdítjuk, oly módon és 
olyan mértékben, hogy a rendszer természetszer űen fejlődjön tovább, 
önmagát védve és önmagát magasabb szinten reprodukálva. 

Mi, elvtársak, a társadalom olyan politikai és gazdasági szervezeti 
formáit építjük, melyeken keresztül közvetlenül a munkásosztály és a 
dolgozók nyilatkoznak meg, melyeken keresztül kifejthetik öntevékeny-
ségüket és döntő  befolyást gyakorolhatnak önmaguk felszabadítására. 
Mi a fejlett és integrált önigazgatási rendszerben látjuk annak esélyét, 
hogy alapjában változzanak meg a társadalmon belüli szociális-politikai 
erőviszonyok, hogy a munkásosztály olyan társadalmi helyzetbe kerül-
jön, melyben döntő  befolyása lesz a társadalmi újratermelésre és a jö-
vedelemelosztásra. Ez az egyetlen módja, hogy soknemzetiség ű  társadal-
munkban reálisan és tartósan biztosíthassuk az autentikus szociális és 
nemzeti érdekeket. 

A nemzeti viszonyok bármely más módon való rendezése vagy a 
nemzeti hegemonizmus, vagy a saját nemzetünk bürokratikus maiorizá-
lásához vezetne. Ezért is tekintjük az önigazgatást társadalmunk egyetlen 
olyan szervezeti formájának, mely a nemzeti kérdés reális megoldásának 
útját kínálja. Csak a fejlett és integrált önigazgatási rendszer, melyben 
a társadalmi fejl ődés hordozóinak van dönt ő  szava, csak az ilyen rend-
szer képes lényegében és hosszabb távon ellensúlyozni a különböz ő  na-
cionalista és bürokratikus-technokrata tevékenységeket és hatásokat. 
Maga a rendszer és a szervezett eszmei-politikai akció vethet objektíve 
gátat az osztállyal és  nemzetekkel való manipulációknak. A dolgozók 
széles társadalmi kezdeményezésére, rátok, elvtársak, a ti szervezettsé-
getekre és készségetekre támaszkodva, a Kommunista Szövetség képes 
felvenni a harcot mindazokkal a társadalmi er őkkel és tendenciákkal, 
melyek ellenkező  irányban húznak. 

Az önigazgatás és társadalmunk demokratikus fejl ődésének ellensé-
gei most kart  karba öltve járnak. Céljaik lényegét demagóg módon na-
cionalista szólamókba burkolják, vagy bürokratikus frázisok mögé rejtik, 
mint amilyen az, hogy a munkásnak fontosabb a teli zseb, mint a de-
mokrácia és az önigazgatás, azt viszont elhallgatják, hogy ki volna az, 
aki meghatározná ennek a zsebnek a mélységét, vagy hogy meddig kell 
ezt a zsebet megtölteni. Ellenségeink különböz ő  színeket viselnek, de a . 
munkásosztály szemptontjából teljesen mellékes, hogy jogait a naciona- 

487 



lista bürokrácia bitorolja, vagy a technokratikus menedzserek. A követ-
kezményeket tekintve nincs közöttük különsbég. Tudnuk kell tehát: bár-
mennyire tartalmas és éles volt mindaz, ami a nacionalizmus és a bü-
rokratizmus számlájára elhangzott, ett ől nem várhatunk olyan ered-
ményeket, amilyenekre az önigazgatásilag társult munkásosztály képes, 
a dolgozók, akik autentikus érdekeik által vezérelve, megtalálják a közös 
nyelvet, kapcsolatot és egységet teremtenek szocialista közösségünk 
alapjain. 

Ez természetesen a forradalmi folyamatok f ő  irányvonalaira értendő , 
nem pedig a végleges és megvalósult megoldásokra. Mert a mindennapi 
harc és munka gyakorlatában ezeknek a természetes folyamatoknak út-
ját állják a gazdasági és kulturális elmaradottság, az egyes termelési 
ágak és területek között fennálló egyenl őtlen gazdálkodási feltételek, a 
társadalmi élet és a munka szférájának elkülönítettsége, a decentralizált 
etatizmus és az autarchikus felaprózott önigazgatás közötti ideiglenes 
belső  „egyensúly", mely sajátos szimbiózisként jelen van szocialista tár-
sadalmunk szociális-politikai szervezetének minden ma létez ő  szerkezeti 
elemében. 

Minél gyorsabban tudjuk ezeket elhárítani, illetve minél gyorsabban 
tudunk túlhaladni rajtuk, anyagilag minél gazdagabbak leszünk, annyival 
előbb leszünk képesek eszméinket reális társadalmi önigazgatási viszo-
nyokban konkretizálni. Jelenlegi fejlődési szakaszunk sok felesleges, s őt 
káros mellékterméke, mely ma még negatív hatással van társadalmi és 
politikai életünkre vagy csökkenni fog, vagy eltűnik. 

Az etatista és az önigazgatási erőknek ez az összeütközése, amelyr ől 
szó van, nem tekinthet ő  egyszerűen „hatalmi harcnak", mert ez történel-
mi szükségszerűség, a dolgozók szociális és nemzeti emancipálódásáért 
vívott harc jelent ős eleme, harc a bérmunkás-mentalitás és a társadalmi-
politikai hegemónia bármely formája alóli felszabadulásukért, tekintet 
nélkül, hogy honnan ered az és milyen úton valósul meg; azoknak az ala-
poknak a minőségi megváltoztatására irányul, melyekb ől a korszerű  tár-
sadalmi csoportok jönnek létre, és amelyek az alapvet ő  társadalmi réte-
geket, valamint ezek egymás közöti viszonyát határozzák meg. Olyan 
harc ez, elvtársak, melyben a munkásosztály és a többi szociális csoport 
helyzetének döntő  megváltoztatása a cél, a politikai hatalom rendszeré-
ben, a társadalmi élet és a fejl ődés kérdéseivel kapcsolatos érdemi dön-
téshozatalért. 

Ne vegyétek rossz néven, hogy a múltra emlékeztem, és hogy meg-
kíséreltem vázolni egyes jelenlegi törekvéseinket. Emlékeztetni akartam, 
hogy forradalmunk jellemz ő  sajátossága a fiatalok tömeges részvétele 
minden jelentős történésben — minden fronton, a demokráciáért, a nem-
zeti szabadságrét, a dolgozó nép hatalmáért, a lerombolt hazánk újjáépí-
téséért vívott harc küzd őterein, a gazdasági és kulturális fejl ődésért, a 
szocializmusban. Hadd emlékeztessek arra a megcáfolhatatlan történelmi 
tényre, hogy az ifjú nemzedék, a legendás JKISZ-szel és a Szocialista If-
júsági Szövetséggel az élen, a forradalmi folyamatok aktív és pótolhatat-
lan tényezője volt és maradt, és egyike a szocialista átalakulás lényeges, 
döntő  erőinek. A fiatalok példa nélkül álló kitartása és h ősiessége az 
osztály- és nemzeti ellenséggel vívott harcban, demokratikus és interna-
cionalista ihletettsége a szocializmus építésének össznépi akciójában, ki-
apadhatatlan lelkesedése az alkotómunkában és az önigazgatású átlénye-
gülés úi megoldásainak felkutatásában egyértelműen és világosan arról 
tanúskodik, hogy a forradalom elidegeníthetetlen és oszthatatlan örök-
ségetekké vált. 

Tudom, hogy a forradalom számotokra történelem, de tudom azt is, 
hogy a jelenetek is forradalom. 

SZđLLđSY VÁGÓ László fordítása 

Elhangzott 1971. szeptember 30-án, a zrenjanini ifjúsági nagygy űlésen. Megjelent a Savreme-
nost c. folyóirat ez évi 80-81. számában. 
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DOBÓ SÁNDOR 

SZÁMBA VETTÜK 
AZ ÖNIGAZGATÁSBAN MEGTETT UTAT - 
EGYSÉGESEN TELJESÍTJÜK A 
RÁNK VÁRÓ FELADATOKAT 
A III. JUGOSZLÁV đNIGAZGATÁSI KONGRESSZUS KAPCSÁN 

„Mindezzel kapcsolatosan külön is szeretném hangsúlyozni az 
önigazgatási rendszer további erősítésének szükségességét, amely 
éppen ezekben a napokban jelöli három évtizedes fennállását 
és jelentős af firmációját nemcsak hazánkban, de szélesebb nem-
zetközi viszonylatban is. 
Egyszóval, az el őttünk álló időszakban mindezeknek a célkit ű-
zéséknek a megvalósításához dolgozóink legteljesebb mozgósítá-
sa szükséges. HISZEM, HOGY EHHEZ NAGYMÉRTLKBEN HOZ-
ZÁJÁRULNA AZ öNIGAZGATÓK ÚJABB KONGRESSZUSÁNAK 
MEGTARTÁSA IS." (Kiemelés D.S.) 

(J.B.Tito Jugoszlávia polgáraihoz intézett 
1980. újévi üzenetéb ől.) 

Ez a titói kezdeményezés az önigazgatók újabb kongresszusának meg-
tartásával kapcsolatban azonnal nagy visszhangra és széles kör ű  támoga-
tásra talált az egész jugoszláv nép, különösen pedig a munkásosztály kö-
rében. Ezért közvetlenül a kezdeményezés után szervezett el őkészületek 
kezdődtek a III. önigazgatási kongresszus megtartására, úgyhogy vala-
mivel több mint egyévi el őkészület után ez év júniusában az említett 
kongresszust meg is tartottuk. 

Sajnos ez az első  önigazgatási kongresszus, a jugoszláv munkás-
osztály legnyagyobb országos jellegű  összejövetele, amelyet Josip Broz 
Tito, forradalmunk nagy és h ős vezére, az új szocialista Jugoszlávia 
fáradhatatlan épít ője, a munkásosztály következetes élharcosa, a ju-
goszláv önigazgatók harmadik kongresszusa megtartásának kezdeménye-
ző ie nélkül tartottunk meg. Vitathatatlan azonban az a tény, hogy a 
„Titóval Tito nélkül is " jelszó és elkötelezettség teljes mértékben kife-
jezésre jutott nemcsak a kongresszus el őkészületei folyamán és magán 
a kongresszuson, de jelen lesz a kongresszusi határozatok megvalósítása 
folyamán is, országunk szocialista kiépítésének minden szakaszában és 
kérdésében, hiszen — mint már annyiszor — a kongresszus befejezése-
kor is egységesen hangzott fel: „Tito elvtárs, megfogadjuk néked, hogy 
utadról nem tér le • a néped!" 

Ezt az utat — ebben az esetben az önigazgatás útját — Tito kezde-
ményezte harminc évvel ezel őtt, amikor az akkori Népszkupstina elé ter-
jesztette az önigazgatás bevezetésér ől szóló törvényt. 

A munkásöngazgatásról szóló törvényt a Népszkupstina 1950. júniusi 
ülésén szavazta meg. Ez a törvény a szocialista Jugoszlávia egyik leg-
jelentősebb törvénye, amely előírta, hogy az állami gazdasági vállalato-
kat és a felsőfokúgazdasági egyesüléseket a dolgozói közösség igazgas-
sa. Ezzel megkezdődött a munkásmozgalom történelmi jelszavának, év-
százados valós törekvésének — „A gyár a munkásoké!" — gyakorlati 
megvalósítása. A törvény újabb távlatot nyitott társadalmunk további 
szocialista kiépítésében. Bátran, következetesen hozzáláttunk az erre vo-
natkozó marxi, engelsi, lenini tudományos alapelvek hazánk sajátságos 
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feltételeinek megfelelő  megvalósításához. Tudatában voltunk és vagyunk, 
hogy ez az út nem könnyű, hogy nem rövid lejáratú feladatról van szó, 
de a cél világos: 

„Mihelyt nem lesz többé elnyomandó társadalmi osztály, mihelyt 
az osztályuralommal és a termelés eddigi anarchiájában gyökerez ő, az 
egyéni létért folytatott küzdelemmel együtt az ebb ől fakadó összeütközé-
sek és erőszakosságok is megszűnnek, nem lesz mit elnyomni többé, ami 
külön elnyomó hatalmat, államot tenne szükségessé. Az els ő  ténykedés, 
amelyben az állam valóban az egész társadalom képvisel őjeként lép fel 
— a termelés birtokbavétele a társadalom nevében —, egyszersmind 
utolsó önálló ténykedése mint államnak. Valamely államhatalomnak a 
társadalmi viszonyokban való beavatkozása fokozatosan minden téren 
feleslegessé válik s aztán magától megsz űnik. A személyek feletti kor-
mányzás helyébe a dolgok igazgatása és a termelési folyamatok vezetése 
lép. Az államot nem törlik el, az állam elhal." (Engels: Anti-Dühring. 
Szikra, Budapest, 1950. 289.) 

Talán nem lesz felesleges még egy idekívánkozó lenini idézet: 
„A kommunizmus ott kezd ődik, amikor az egyszerű  munkás önfelál-

dozóan, nehéz munkával megbirkózva kezd gondoskodni a munka ter-
melékenységének emeléséről, arról, hogy minden pud gabonát, szenet, 
vasat és egyéb terméket meg őrizzen, bár azokat nem személyesen a 
dolgozó kapja, nem is »hozzátartozói«, hanem »távolállók«, azaz a tár-
sadalom egésze..." (Lenin m űvei. Szikra, Budapest, 1953. 29. könyv, 435.) 

E történelmi lépés hazánk további szocialista kiépítésében még je-
lentősebb, ha figyelembe vesszük, hogy azt fejlődésünk egyik legnehe-
zebb szakaszában hoztuk meg: akkor, amikor határozottan szembesze-
gültünk a hatalmas tájékoztatóirodás nyomásnak; akkor, amikor a ke-
leti országok — a Szovjetunióval az élen — mindent megtettek, hogy 
kompromittálják, gátolják sajátságos szocialista továbbfejl ődésünket; 
akkor, amikor a nyugati országok többsége függetlenségünk megcsorbítá-
sával akarta megfizettetni az általuk nyújtott segítséget, egyszóval ak-
kor, amikor súlyos belső  és külső  nehézségekkel küzdöttünk. Tito ve-
zetett bennünket akkor is bátran, következetesen, messzelátóan. Tu-
datában voltunk annak, hogy az út nem lesz könny ű ; hogy az említett 
törvény máról holnapra nem oldja meg az összetett és •a törvényben ki-
fejezett történelmi önigazgatási alapelveket, valamint a bel őlük eredő  
feladatokat; hogy .a munkásönigazgatás teljes megvalósítása hosszú le-
járatú feladat; hogy majd bírálnak, támadnak bennünket külföldr ől, 
leginkább azok, akiknek támogatniuk, segíteniök kellene törekvéseink 
megválósításában; hogy lesznek hitetlen Tamások az országban is... • 

Ezt mutatják Titónak a Népszkupstinában megtartott expozéjából 
kiragadott szavak is: 

„Mint már az el őbb is mondtam, az előttünk levő , elfogadásra be-
terjesztett törvényjavaslat rendkívül fontos szocialista hazánk további 
helyes irányú fejlődése szempontjából, de még nem oldja meg teljesen 
ezt a kérdést, csak újabb lépés a kommunizmus felé. A gazdaság irányí-
tásában még nem szűnnek meg teljesen az állam funkciói, de már nem 
kizárólagosak többé. A funkciók gyengülnek annak következtében, hogy 
az igazgatásba bevonja a dolgozókat. Nem gyorsan, hanem fokozatosan 
veszik át az igazgatást, nem kapnak teljes jogot, hogy mint termel ők 
igazgassák is a termelést. Miért csak fokozatosan, miért nem egyszerre 
veszik át ezt a jogkört a dolgozók? Erre nem lehet válaszolni, nem lehet 
megmondani, hogy ennyi meg ennyi ideig fog tartani, hiszen ez sok-
féle döntő  körülménytől függ. Attól függ, milyen gyorsan halad a kultu-
rális fejlődés. 'vagyis a munkások általános műveltsége, hogy minden 
tekintetben sikeresen, a közösség javára tudják igazgatni a gyárakat, 
bányákat, szállítást stb., hiszen tudás nélkül a munkások nem végezhe-
tik a nyilvántartást és az ellen őrzést. Kulturális színvonaluk magasabb 
fokra emelése nélkül a munkások nem tudják teljesen elsajátítani az 
igazgatás technikáját. Ez a termel őerők fejlődési iramától és egyebekt ől 
függ." (Tito: Beszédek és cikkek. Forum, Novi Sad, 1963. 232. és 212.) 
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Harminc év alatt, harminc év távlatából vizsgálva a munkásönigaz-
gatás fejlődését — különösen pedig az ezen a téren eddig elért jelen-
tős eredményeket —, Tito távolbalátó, történelmi jelent őségű  irányvé-
tele minden kétséget kizárva bizonyítja, hogy szocialista társadalmunk 
további kiépítésében ez az egyetlen helyes út. Nehézségek persze voltak, 
vannak és lesznek ezen a téren is, de az öntudatos, szervezett szubjektív 
tényezők, a Jugoszláv Kommunista Szövetséggel az élen, mindig meg-
találták azt az utat, amely a jelentkez ő  problémákat, nehézségeket elhá-
rította, enyhítette, csökkenette, és ezzel hozzájárulak, biztosították a 
szocialista önigagzatási rendszer folytonos továbbfejl ődését és erősítését. 
Mindebben mindig nagyon jelentős 'szerep jutott a munkástanácsok, 
illetve az önigazgatók kongresszusainak, amelyek mindig újabb és újabb 
lendületet adtak az önigazgatási rendszer továbbfejlesztésében és ugyan-
akkor emlékeztettek, megmutatták azt is, honnan indultunk, milyen ne-
hézségekkel küzdöttünk és milyen jelent ős eredményeket értünk el 
a viszonylag rövid harminc év folyamán. 

Az eddig megtartott három munkástanács-, illetve önigazgatási kong-
resszus célkitűzéseiben, tartalmában is különbözött attól függ ően, hogy 
az önigazgatás területén milyen id őszerű  kérdések jelentkeztek. Ezért 
csupán megemlítem, hogy Jugoszlávia munkástanácsainak I. kongresszu-
sát 1957-ben Belgrádban, 1745 küldött részvételével tartották meg. A de-
legátusok mindannyian munkástanácstagok voltak. Rajtuk kívül részt 
vett még 21 ország 62 képvisel ője is. Azönigazgatók II. kongresszusát 
1971-ben Szarajevóban tartották meg 1757 küldött részvételével. Ezen 
az ideiglenesen külföldön dolgozó munkások 43 képvisel ője, valamint 40 
országból 172 megfigyelő  is részt vett. A kongresszusi vitában több mint 
500 delegátus szólalt fel, !a főbeszámolót pedig Edvard Kardelj Gazda-
sági és politikai viszonyok az önigazgatású szocialista társadalomban 
címmel tartotta meg. 

Az említett két kongresszus jellemz ője, hogy olyan feltételek köze-
pette tartottuk, amikor az önigazgatás továbbfesl ődésében jelentős prob-
lémák jelentkeztek, amikor utat, megoldást kellett keresni és találni 
nemcsak azok elhárítására, hanem az önigazgatás további lendületesebb 
továbbfejlődéséhez is. Úgy hiszem, érdemes megemlíteni például azt, 
hogy az önigazgatók II. kongresszusának eredményei az akkori alkot-
mányfüggelékek, amelyeket abban az id őben népszerűen „munkásfügge-
lékeknek" neveztünk, majd maga az új •alkotmány és nem utolsósorban 
a társult munkáról szóló törvény. Mindez — egyebek között — világo-
san szemlélteti a munkástanácsok, illetve az önigazgatók kongresszusai 
határozatainak jelent őségét és horderejét is. 

A két kongresszus alapvető  irányvételét azért is említettem, hogy 
a célkitűzést az előbbi két és az ez évi harmadik kongresszus között 
könnyebben megvilágíthassam. Mert míg az említett két kongresszus 
feladata, irányvétele — röviden fogalmazva — az önigazgatási rendszer 
további tökéletesítése, fejlesztése — beleértve az említett jelent ős válto-
zásokat is az önigazgatási rendszerben —, addig a III. önigazgatási kong-
resszus alapvet ő  célkitűzése nem az önigazgatási rendszer felülvizsgá-
lása, eselteg részeiben való változtatása volt, és ebben lényegesen külön-
bözött az előbbi két kongresszus célkít űzéseitől. Az önigagzatók III. kong-
resszusának alapvet ő  irányvétele a meglevő  önigazgatási rendszer kö-
vetkezetes megvalósítására irányult, arra a rendszerre, amelyet az új 
alkotmány és a társult munkáról szóló törvény határozott meg. Arra 
tehát, hogy fölfedje azokat a nehézségeket, rávilágítson azokra az akadá-
lyokra, amelyek a már meghatározott, lefektetett rendszer megvalósítá-
sát lassítják, akadályozzák. Ez a különbség az el őbbi kongresszusok és 
az önigazgatók harmadik kongresszusa között nagyon lényeges, egyebek 
között azért is, mert az ilyen irányvétel határozta meg a széles kör ű  
kongresszusi előkészületeket, de a kongresszus alapvet ő  tartalmát és 
határozatait is. 

A Tito újevi üzenetében kifejezett kezdeményezés is abból indult 
ki, hogy — függetlenül a szocialista önigazgatás továbbfejlesztésében 
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elért jelentős eredményektől — a nemzetközi gazdasági és politikai hely-
zet mind súlyosabb, hogy az ilyen helyzet természetszer űen negatívan 
hat hazánk gazdaságának fejl ődésére; abból, hogy mindehhez hozzá kell 
tenni az országon belül jelentkez ő  gazdasági problémákat is, de minde-
nekelőtt a. munkatermelékenység lemaradását; a gazdaság kivitelre való 
jelentősebb irányvételének hiányát; a piac területi bezárkózottságát; az 
önigazgatás nem kielégítő  fejlettségét, de nem utolsósorban a munká-
sok döntési jogának nem megfelel ő  megvalósítását a jövedelem felosz-
tása területén és egyéb nehézségeket és gyengeségeket és azok negatív 
hatását az önigazgatás erőteljesebb fejlődésére. 

Azok az alapvet ő  kérdések egyben közelebbről is meghatározták az 
önigazgatók III. kongresszusának irányvételét, tartalmát. A kongresszusi 
előkészületek folyamán megfogalmazott tézisek is három kulcskérdés 
alaposabb kivizsgálását, megvitatását irányozták el ő , éspedig: a jövede-
lemszerzésben és -elosztásban a dolgozók döntésjogának megvalósítását, 
az önigazgatási kapcsolatteremtés és a jövedelmi alapokra támaszkodó 
társulás kérdését, valamint a társult dolgozóknak a küldöttrendszerben 
való részvételének kérdéseit. Az említett téziseknek a legf őbb célja az 
volt, hogy a kongresszusi el őkészületek folyamán és magán a kongresz-
szuson is :a vitát a meghatározott kulcskérdésekre irányítsa, hogy el ő-
segítse, ösztönözze a felvetett és a szocialista önigazgatás fejlesztését 
szolgáló minden egyéb kérdésr ől .való építő  jellegű  vitát. A tézisek te-
hát nem adtak feleletet a felvetett kérdésre, csak az alkotmányból és a 
társult munkáról szóló törvényben lefektetett alapelvekb ől és azok gya-
korlati megvalósításából kiindulva rámutattak az önigazgatás, a jöve-
delemszerzés és -elosztás, valamint a társulás és a jövedelmen alapuló 
kapcsolatteremtés id őszerű  kérdéseire és vitára ösztönöztek azokkal. 
kapcsolatban. 

1  Anélkül, hogy részletesebben beszélnék a tézisekben kiemelt kérdé-
sekről, úgy vélem, hogy hasznos lesz röviden felsorolni azokat a kérdé-
seket, amelyeket a tézisek az említett három kérdéscsoport keretein 
belül megvizsgálásra javasolnak. 

Így a dolgozók döntéshozatalával kapcsolatban els ő  kérdéscsoport-
kém a jövedelemszerzést és a gazdálkodási feltételeket jelölték meg, 
ennek keretein belül pedig azt, hogy a munka társadalmi termelékeny-
sége az előfeltétele a jövedelem növelésének, de a gazdaságszilárdításnak 
is; hogy a jövedelmi viszonyok csak az objektív gazdasági törvényszer űsé-
gek tiszteletben tartásával valósíthatók meg; hogy az egyenl őtlen gaz-
dálkodási és jövedelemszerzési feltételekhez leginkább az árkétizés, a 
hitel- és a monetáris rendszerben, a folyó, napi gazdasági politikában, 
valamint .az adminisztratív méretek járulnak hozzá; hogy a külfölddel 
való gazdasági viszonyokra az államnak még mindig dönt ő  hatása van; 
hogy a külföldi piacon való részvétel még mindig nem eléggé szervezett 
és végül, hogy a jövedelmi alapon való kapcsolatteremtéssel gyorsítani 
kell a műszaki és technológiai fejl ődést. 

Ebben a kérdéscsoportban vitára ösztönöz a termékek és szolgál-
tatások eladása útján való jövedelemmegvalósítás id őszerű  kérdése: mi 
az oka annak, hogy az árpolitikáról szóló törvényben lefektetett, a piaci 
viszonyok önigazgatási alapon való működése a gyakorlatban nem való-
sul meg, hogy ehhez nem teremtettük meg a szükséges el őfeltételeket és 
ezért még mindig uralkodó gyakorlat az, hogy az árakat sokszor admi-
nisztratív úton rendezik vagy azok nem a piaci törvényszer űségek sze-
rint alakulnak. Kiemeli annak a szükségességét, hogy az árakról szóló 
önigazgatási megegyezések rendszerét tökéletesíteni kell úgy, hogy az 
árak a gazdasági törvényszer űségek alapian alakuljanak, és hogy a mun-
ka termelékenységét ől függően olyan külkereskedelmi és devizarendszert 
építsünk ki, amely lehet ővé teszi a társult munkások döntési jogának 
és szerepének teljesebb megvalósítását. • 

A közösen megvalósított jövedelemb ől való részesülés elvén ala-
puló jövedelemszerzés még mindig nehezen tör utat önigazgatási gyakor-
latunkban, még mindig kevés azoknak a szervezeteknek a száma, amelyek 

492 



ilyen elven építették ki az egymás közötti viszonyt, mert még mindig 
nincs elegendő  kezdeményezés az ilyen kapcsolatteremtés területén, va-
lamint, hogy sok a tévelygés a megfelelő  megoldások felkutatása és 
megvalósítása tekintetében. Ezen a területen alapvet ő  probléma az is, 
hogy a társult munka alapszervezetei a közös jövedelem megvalósításá-
ban nehezen találnak megfelel ő  közös mércéket az ilyen alapon megva-
lósított közös jövedelemnek a folyó és holt munka alapján való megfe-
lelő  elosztására. Ezen a területen tehát még nagyon összetett tényez ők 
vannak, amelyek megnevezése és megfelel ő  alkalmazása, tényleges ha-
tása a közösen megvalósított jövedelem felosztására az esetek többségé-
ben még nem talált megfelel ő  megoldásra, így gyakorlati alkalmazásuk 
is még mindig nehézségekbe ütközik. 

A társított eszközök útján megvalósított közös jövedelemszerzés, 
a benne való megfelelő  részesedés is gyakorlatilag igen lassan valósul 
meg, és ebben a kölcsönön alapuló elosztási viszony még mindig ural-
kodó gyakorlat. E kérdésben is a társult munkáról szóló törvény idevo-
natkozó tételeinek alkalmazási lehet őségeit kell továbbra is kutatni és 
következetesen megvalósítani. 

Hasonló nehézségek jelentkeznek a szabad munkacsere megvalósí-
tása terén is. Az elfogadott elv a gyakorlatban itt is lassan és nem elég-
gé következetesen valósul meg. Még mindig túlméretezett a törvény ál-
tal, adminisztratív úton való beavatkozás, ami az eszközök felosztását 
és az erre vonatkozó egyéb jogokat határozza meg; mindez lelassítja, 
akadályozza a szabad munkacsere folyamatának gyorsabb és önigazgatási 
alapon való elrendezését a termelés és a társadalmi szolgálatok között. 
Az erre a célra irányított eszközök begy űjtési módszerében is lényeges 
változtatásokat kell eszközölni, éspedig úgy, hogy az adó és különféle 
hozzájárulások formáit az eszközök önigazgatási alapokon való társítása 
kell hogy felváltsa. 

A jövedelem felosztása területén következetesebben kell megvalósí-
tani alefektetett alapelveket. Az egyik legf őbb probléma abban van, 
hogy a munkások döntési joga még mindig szinte kizárólag a tiszta jö-
vedelem felosztására korlátozódik, továbbá abban, hogy az eszközök fel-
osztása nem eléggé biztosít olyan viszonyokat, amelyek lehet ővé tennék 
a termelés és a munka termelékenységének teljesebb, ütemesebb foko-
zását stb. Ezen a téren is mélyebben kell kivizsgálni azokat és az olyan 
lehetőségeket, amelyek biztosítanák a társult munkásnak az eszközök 
felosztásában való tényleges döntési jogát és szerepét. Itt különösen a 
munka és eszközök önigazgatási társításának teljesebb kifejlesztésére 
gondolunk, ami ugyanakkor megköveteli az önigazgatási megegyezés és 
társadalmi megállapodás tökéletesebb, fejlettebb formáit és azok alkal-
mazását mind a jövedelem felosztásában, mind annak társításában. 

Megvitatásra vár továbbá az a kérdés is, hogy a jövedelem növeke-
désének üteme nem kíséri a közös szükségletekre, az általános társadal-
mi szükségletekre és egyéb nem termelési szükségletekre kiválasztandó 
eszközök növekedését. 

A tiszta jövedelem felosztása terén még mindig nem valósul meg 
következetesen az az elv, hogy a személyi jövedelmek és a közös fo-
gyasztásra kiválasztott eszközök mennyiségét, nagyságát a termelékeny-
ség, valamint a munkásoknak a társultmunka-alapszervezetek jövedel-
méhez való hozzájárulása határozza meg. Az erre a célra kiválasztott 
eszközök rendszerint nagyobbak, és növekedésük szabály szerint az akku-
muláció és tartalékok rovására megy. 

Ehhez kapcsolódik az amortizáció id őszerű  kérdése is, az, hogy a 
társult munka alapszervezetei gyakorlatilag csak a törvény szabta mi-
nimális összeget választják ki az amortizáció céljaira, ez pedig a leg-
több esetben csak az egyszerű  újratermelést teszi lehet ővé. 

A személyi jövedelem felosztásában szintén több id őszerű  kérdés 
következetesebb megoldása vár megvalósításra. Kétségtelen például, 
hogy a személyi jövedelem felosztásáról szóló szabályzatokat a társult 
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munka szervezetei a törvényben el őírt időben hozták meg, de az is, 
hogy ezzel a feladat még nem oldódott meg, mert aránylag kevés mun-
kaszervezet valósítja meg következetesen a szabályzatokban lefektetett 
elveket, nem fordít megtelelő  figyelmet a munkában elért eredmények 
szerinti javadalmazás továbbfejlesztésére, tökéletesítésére, az elfogadott 
megoldások időnkénti bíráló :felmérésére stb. Így például több munka-
szervezetben •a személyi jövedelem a gyakorlatban még mindig nem 
függ a megvalósított jövedelem nagyságától, a munka termelékenysé-
gétől, még mindig vannak kétségek, hogy vajon minden munka mér-
hető-e (ezért pl. akik nem a közvetlen termelésben dolgoznak, rájuk a 
szabályzatok nem mindig és nem következetesen vonatkoznak), továbbá 
annak ellenére, hogy az utóbbi években jelent ős haladás tapasztalható 
az elvégzett munkára alkalmazott mércék objektivizálásában, a gyakor-
latban még mindig jelen van a munkának a formális szakmai végzett-
ség szerinti mérése és értékelése, a beosztás nem valós kihatása a sze-
mélyi jövedelemre, és az elvégzett munka felületes értékelése alapján 
való javadalmazás stb., mindez pedig sok vita és ellentét forrása lehet. 

Aránylag kevés az olyan társultmunka-szervezetek száma, amelyek 
a személyi jövedelem elosztásában következetesen alkalmazzák a társult 
munkáról szóló törvény azon alaptételeit, amelyek a személyi jövedel-
met a munkához való hozzájárulás megfelel ő  mércéi alapján osztják. 
Itt kell megemlíteni a holt munkával kapcsolatos kérdéseket i 's, azt pél-
dául, hogy a - leolt munkát még mindig túlnyomórészt a munkában eltöl-
tött idővel határozzák meg, hogy még mindig nagyon kevés az olyan 
kísérlet és gyakorlat, hogy azt a jövedelem növekedését ől és a társadal-
mi eszközök hatékonyabb felhasználásától teszik függ ővé. Az újítók, fel-
találók és ésszerűsítések még mindig nem kaptak megfelel ő  helyet a 
személyi jövedelem elosztásában, és végül nem találtunk még megfelel ő  
gyakorlati megoldást az ún. garantált személyi jövedelem megfelel ő  biz-
tosításához, ahhoz, hogy vajon mindenki egyenlő  összeget kapjon-e ezen 
a címen, vagy annak függnie kell a munkához való hozzájárulástól, szak-
képzettségtől, felelősségtől vagy egyéb mércékt ől. 

Ebben a kérdéscsoportban felvet ődik a szociális politika néhány 
időszerű  problémája is. Az egyik kérdés a közös eszközök felhasználá-
sára vonatkozik, beleértve a társultmunka-szervezetek közös fogyasztá-
si eszközeit is, amelyeket lényegében még mindig a szolidaritás alapján 
osztanak, figyelmen kívül hagyva a munkához való hozzájárulást._ Itt ve-
tődik fel a foglalkoztatás kérdése is, mert a dolgozók szakmai összetétele 
és képzettsége nincs megfelel ő  arányban a társult munka szükségletei-
vel (egyes szakmákban „túltermelés", más szakmákban nagy hiányok 
mutatkoznak). Mindezt még külön megnehezíti az a körülmény, hogy 
a szakkáder egy része helyhez kötött és csak szül őhelyén akar elhe-: 
lyezkedni, továbbá az a tény, hogy a foglalkoztatás terén még mindig 
szervezetlenség tapasztalható, hogy a megüresedett munkahelyek be-
töltése sok esetben nem önigazgatási alapon történik. Végül itt vet ődik 
fel az a követelmény is, hogy az ideiglenesen külföldön dolgozó munká-
soknak az országban való munkába állítására nagyobb gondot kell for-
dítani. 

A szociális politika keretein belül kétségtelenül komoly probléma 
a lakáskérdés gyorsabb megoldásának követelménye. Alaposabban felül 
kell vizsgálni a fennálló helyzet okait, például a lakásépítés költségeinek 
indokolatlan növekedését, az egyéni eszközök fokozottabb mozgósításá-
nak módját és lehet őségeit, a gazdasági lakbér kérdését, a lakáselosztás 
mércéit stb. 

Ide tartozik az egészségügy kérdése is, els ősorban az, hogy — az 
eredmények ellenére is — az egészségügy lemarad a valós szükségletek-
től. Itt a jobb szervezés, a megel őzés, ésszerűsítés, valamint a munká-
sok hatékonyabb munkavédelme területén van a legtöbb tennivaló. 

Az önigazgatási társulás és a jövedelmen alapuló kapcsolatterem-
tés a kongresszus egyik f őtémájaként szerepelt. E témakör keretein 
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belül — röviden fogalmazva — legjelentősebb kérdésként a társult munka 
szervezettségének kérdése; a munka és eszközök társításának módja, 
lehetőségei és formái; a társulás és kapcsolatteremtés és az uralkodó 
gazdálkodási feltételek kölcsönhatása; a monetáris, kölcsön-, deviza- és 
bankrendszer, a külkereskedelmi politika, a beruházási politika, az ön-
igazgatási tervezés, a társadalmi újratermelés, a gazdaságszilárdítás id ő-
szerű  problémái, valamint a társadalmi-politikai közösségeknek az ön- 
igazgatási társulás és kapcsolatteremtéshez való jobb, megfelel őbb felté-
telek biztosításának követelményei szerepeltek. 

A társult munka megszervezésében nagyon lényeges, hogy a mun-
kásoknak az alapszervezetben kiépített viszonya olyan legyen, hogy az 
mint a társult munkások önigazgatási alapközösségét a legteljesebben 
fejezze ki. Az egyéb, ezzel kapcsolatos kérdések mellett meg kell vizs-
gálni, hogy a munkások az alkotmánynak és a társult munkáról szóló 
törvénynek megfelelően társultak-e a társult munka alapszervezeteibe, va-
lamint hogy milyen mértékben valósul meg a munkások joga, szerepe 
ezen a területen. Egy másik jelent ős kérdés a társult munka szervezett-
ségének területéről az, hogy milyen mértékben van biztosítva a társult 
munka olyan megszervezése, amelyben a legteljesebben lehetséges kife-
jezni a társulás céljait és az érdekek összehangolását. 

A munka és eszköztársítás különféle formáit illet ően számos kérdés 
alaposabb megvizsgálása nagyon id őszerű  önigazgatási rendszerünk tel-
jesebb megvalósítása érdekében. Els ősorban a társultmunka-szervezetek-
ben dolgozó munkásoknak az eszkösz- és munkatársításban való foko-
zottabb érdekeltségének különféle formáit és lehet őségeit kell alapos 
vizsgálat tárgyává tenni. Feleletet kell keresni arra, hogy melyek azok a 
tényezők, amelyek ösztönzik a munka és eszközök önigazgatási társítá-
sát és annak gyorsabb megvalósítását. Mert kétségtelen, hogy a jövede-
lem, a személyi jövedelem és ezzel az akkumuláció tartósabb növelése 
legfőbb előfeltétele a biztonságosabb és gyorsabb fejl ődésnek. Az ered-
ményesebb gazdálkodási feltételek érdeke tehát megköveteli a biztonsá-
gosabb és hosszú lejáratú ügyvitel! politikát, a nyersanyaggal, energiá-
val való rendszeres ellátást és ugyanakkor a teljesebb munkamegosztást, 
a kitermelt árunak biztosabb eladási lehet őségét stb. Mindez ugyanak-
kor feltétele a gazdálkodás hatékonysága további növelésének, a szer-
vezetek jövedelme állandó gyarapításának, tehát a társadalmi újrater-
melés folyamatossága biztosításának is. Ugyanakkor joggal vet ődik fel 
a kérdés, hogy mi az, ami mindennek ellenére gátolja a munka és eszkö-
zök önigazgatási társítását és a kapcsolatteremtést, mit kell tenni, hogy 
a társítás iránti érdekeltséget magasabb szintre emeljük. 

Alaposabban kell elemezni azt is, hogy milyen nehézségek jelentkez-
nek a jövedelmi alapon kapcsolt társultmunka-alapszervezetek közös jöve-
delmének megvalósításában, jobban meg kell világítani azok tényleges 
hozzájárulását az így megvalósított jövedelemhez, ezáltal az abban való 
részesedésüket is. Ugyanakkor határozottabban kell elhárítani azokat a 
társulási folyamatokat gátoló körülményeket, amelyek az egyes szub-
jektív tényezők (ügyviteli szervek, a társadalmi-politikai közösségek vagy 
társadalmi-politikai szervezetek) munkájából erednek. Felül kell vizsgálni 
a társult munkások tájékozottságának kérdését annak érdekében, hogy 
a munkások az önigazgatási társulás- és kapcsolatteremtés lényeges té-
nyezőiről időben, objektívan, rendszeresen és részletesen táj ékozódj anak. 

Külön figyelmet kell fordítani a termel ő  és kereskedelmi társult-
munka-alapszervezetelv munka- és eszköztársítási problémáira, az ezen a 
téren való lemaradás okaira, mert az elvi irányvétel — habár eléggé vi-
lágos — a gyakorlatban nem eléggé következetesen és lassan valósul 
meg. Itt is elemezni kell, hogy a gazdálkodási feltételek gyakori változ-
tatása mennyiben gátolja az ilyen jövedelmi viszonyok gyorsabb kifej-
lődését. 

Mivel a földművesek és földművesszövetkezetek társulása, valamint 
a társulás egyéb formái a társult munka rendszerének összetev ő  részét 
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képezik, meg kell részletesebben is vitatni a földm űvesek és a társult 
munka tartósabb társulásának problémáit, annál is inkább, mert a tár-
sulásnak ez a formája még mindig eléggé kezdetleges. 

Végül az egész kérdéscsoportra vonatkozik az a megállapítás, hogy 
az önigazgatási társulásnak és kapcsolatteremtésnek tudatos irányítás 
mellett, de a gazdasági törvényszerűségeken kell alapulnia, kizárva az 
adminisztratív hatás minden formáját, ami a társulás és kapcsolatterem-
tés irányát és formáit illeti. 

Tekintettel arra, hogy Jugoszlávia gazdaságában jelent ős anyagi és 
gazdasági aránytalanságok vannak, külön kérdésként jelentkezik az ön-
igazgatási társulás és kapcsolatteremtés, valamint a gazdálkodási feltéte-
lek kölcsönös hatásának megvitatása. Itt els ősorban azon tényezők fel-
fedésére gondolunk, amelyek a gazdálkodási feltételek aránytalanságá-
ból erednek és amelyek kiküszöbölése elháríthatja, csökkentheti a fenn-
álló gátló körülményeket a társadalmi újratermelés normális folyama-
tának biztosításához. 

Az elsődleges elosztás az önigazgatási termelési viszonyok egyik 
legösszetettebb kérdése. Ebb ől a közismert tényből kiindulva indokolt 
az önigazgatási társulás- és kapcsolatteremtésre való hatás elemzesé. 

Mint már az előbbiekben is említettem, ismeretes, hogy az egyes 
gazdasági ágazatok és tevékenységek jövedelemszerzési feltételei között 
jelentős különbségek vannak. Felvet ődik a kérdés, hogy ez a jelent ős 
probléma áthidalható-e a társultmunka-alapszervezetek gazdálkodási fel-
tételeinek összehangolt változtatásával, valamint azok egymás közötti 
kapcsolásával a közös ügyvitel egyes területein. Vagy például az a kér-
dés, hogy az árakról szóló törvény mércéinek következetes alkalmazá-
sában milyen problémák jelentkeznek, de az is, hogyan kell és hogyan 
lehet az árak szintjét és viszonyát önigazgatási alapon rendezni és ezt 
közvetlenül is kapcsolni az önigazgatási társítással és kapcsolatterem-
téssel. Végül: az árak társadalmi ellen őrzésének decentralizálása hogyan 
és mennyiben segíti elő  az árakról való önigazgatási jellegű  döntést és 
ennek milyen hatása van a kapcsolatteremtés folyamatára. 

A közös és társadalmi szükségletek fedezésére szolgáló eszközök te-
rületét is vizsgálat tárgyává kell tenni, mert habár ezeknek az esžközök-
nek a kiválasztásában az egységességen alapuló rendszer mellett döntöt-
tünk, ezek biztosításának konkrét mechanizmusában még ma is jelent ős 
különbségek vannak. Éppen ezért az egyes köztársaságokban és tarto-
mányokban a másodlagos elosztás mechanizmusában jelenlev ő  különbsé-
gek hatással vannak az önigazgatási társulásra és kapcsolatteremtésre 
is. Továbbá az is, hogy a társult munka alapszervezeteinek különböz ő  
szintű  megterhelése az egyes tevékenységek említett szükségleteinek 
pénzelésére mennyire hat ki az önigazgatási társulás és kapcsolatterem-
tés folyamatára. 

Külön kérdésként jelentkeznek ezen a területen a hitelpolitika id ő-
szerű  problémái, az, hogy mi a tennivaló az esetleges hiányosságok olyan 
irányú elhárításában, hogy azok ne gátolják a társulás és kapcsolatte-
remtés hatékonyabb megvalósítását. Itt — többek között — a hitelrend-
szerben lefektetett megoldások megvalósításában jelentkez ő  következet-
lenségekről van szó, arról, hogy az alkotmány idevonatkozó tételeit nem 
megfelelő  módón és nem kielégít ően valósítjuk meg; a társult munka 
szervezeteinek döntő  hatása a pénz-, hitel- és monetáris politika terüle-
tén nem kielégítő ; hogy a társult munka szervezetei eladósodtak, mert 
fejlődésüket túlnyomórészt a bankhitelekre alapozzák stb. Mindez két-
ségtelenül kihatott, kihatással van az önigazgatási társulás és kapcsolat-
teremtés további fejlesztésére. 

A lakosság takarékbetétjének mennyisége jelent ősen hat a társa-
dalmi újratermeléshez szükséges eszközök biztosítására. Keresni kell 
tehát azokat a megfelel ő  módozatokat és formákat, amelyekkel tovább 
ösztönözzük a lakosság nagyobb fokú takarékoskodását, külön az ideig- 
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lenesen külföldön dolgozó munkásaink eszközeinek a takarékosság útján 
való mozgósítását az önigazgatási társulás és kapcsolatteremtés anyagi 
alapjának gyarapítása érdekében. 

Az önigazgatási társulás és kapcsolatteremtés további el ősegítése 
szempontjából elemezni kell a bankok ügyviteli politikáját, a bankok te-
rületi alapon való működését, valamint a monetáris, hitel-  és bank-
rendszert. 

Végül, de nem utolsósorban a beruházási politika időszerű  problé-
mái is megvitatásra kerültek. Az a tény, hogy a beruházások összege 
messze meghaladja lehetőségeinket, megköveteli, hogy alapos vizsgálat 
tárgyává tegyük a beruházási összeg nagyságát, összetételét és annak 
a társadalmi termékhez való arányát, és a gazdaságszilárdítás céljainak 
megvalósítása érdekében megfelel ő  változtatásokat kell eszközölni úgy, 
hogy az ugyanakkor erősítse az önigazgatási társulást és kapcsolatterem-
tést is. Az e téren jelentkez ő  időszerű  kérdések közül megemlítem pél-
dául, hogy elemezni kell azt, hogy a munkások milyen mértékben dönte-
nek a konkrét beruházási tervekr ől; hogy ebben milyen szerepük van 
a társadalmi-politikai közösségeknek; hogy milyen 'keretekben milyen 
jellegű  a köztársaságok közötti munka- és eszköztársítás: mit kell ten-
ni, hogy a beruházási politika nagyobb jelent őséget kapjon az önigaz-
gatási társulás és kapcsolatteremtés fejlesztésében. 

Jelentős problémák vannak a külfölddel való árucsere területén is. 
A fizetési mérlegünkben jelentkez ő  jelentős hiány, valamint az ország 
külföldi hitelekből eredő  eladósodási foka magában véve is komoly 
problémát jelent, de ugyanakkor negatívan hat az önigazgatási társulás 
és kapcsolatteremtés folyamatára is. Ezért felül kell vizsgálni az ér-
vényben levő  deviza- és külkereskedelmi rendszer hatását a társulás és 
kapcsolatteremtés szemszögéb ől is. 

A szabad munkacserén alapuló önigazgatási érdektársítást is ilyen 
szempontból kiindulva kell megvizsgálni. Milyen mértékben hat ki a 
munka- és eszköztársításra az a tény, hogy ezen a téren az eddig elért 
eredmények nem kielégít őek, valamint az önigazgatási érdekközösségek-
ben fennálló viszonyok: az eszközöket biztosítók és felhasználók sok-
szor közvetett kapcsolata, viszonya, a társadalmi, szolgálatok és a ter-
melőszervezetek terveiben jelentkez ő  aránytalanságok stb. 

Az önigazgatási tervezés, a társadalmi újratermelés, valamint a 
gazdaságszilárdítás területér ől is több időszerű  kérdés megvitatása vált 
szükségessé. 

Az önigazgatási tervezéssel kapcsolatos idevonatkozó tételek els ő-
sorban abból az alapelvből indulnak ki, hogy a társultmunka-szervezetek 
munka- és eszköztársításának, valamint a kölcsönös és jövedelmi alapon 
való társulásának egyik legf őbb előfeltétele, hogy a társultmunka-alap-
szervezetek kölcsönösen határozzák meg érdekeiket és céljaikat a munka 
és eszközök társításában és azt azután szabályszer űen a közös terveik 
alapjairól szóló önigazgatási megegyezésben fogalmazzák meg. A kérdés 
— egyebek között — az, hogy vajon a középlejáratú tervezés folyamán 
a társultmunka-szervezetek egyeztették-e, összhangolták-e fejl ődési ter-
veiket vagy a jelentkez ő  hiányosságok onnan erednek, hogy a tervezés 
nem a jövedelmen alapult, avagy nincs kidolgozott elfogadható módszer 
az önigazgatási tervezés elveinek gyakorlati megvalósításában. 

A másik jelentős kérdés az, hogy a munkások milyen módon és 
milyen mértékben vesznek részt a terv el őkészítésében, meghozatalában 
és annak megvalósítása követésében, és hogy az uralkodó viszonyulás 
mennyire felel meg a munkások és a társultmunka-szervezetek az ön-
igazgatási tervezésben megfogalmazott új társadalmi szerepének. Ugyan-
akkor felvetődik a magánszektor fejlődése megfelelő  tervezési rendszere 
kifejlesztésének követelménye, hogy ez által — különösen az agrár terü-
letén — nagyobb lehetőség nyíljon a tárultmunka-szervezetek fejlesztési 
tervének tökéletesebb, teljesebb kidolgozásához. 
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Nem kevésbé jelentősek és ugyanakkor összetettek a helyi közös-
ségek gazdasági és társadalmi tervezésében felmerül ő  gyakorlati kérdé-
sek, de a tartományi, köztársasági és szövetségi szinten való tervezés is. 
Többek között az, hogy a társult munka milyen úton, milyen módon va-
lósítja meg meghatározott szerepét a tervezés e szintjein. 

Tény az is, hogy a tervezési és ügyviteli közösségeknek jelent ős he-
lyük és szerepük van a tervezésben, a fejl ődési tervek összehangolásá-
ban, a jövedelmen alapuló önigazgatási társulásban és kapcsolatterem-
tésben, de az igazság az, hogy ezek stásusa még nincs világosan megha-
tározva. Megalapításukban és működésükben még mindig — talán éppen 
ezért — nagyon különböző  hozzáállás tapasztalható, de egyes el őírások 
még meg is nehezítik a tagok érdekeinek hatékonyabb kifejezését, össze-
hangolását. Meg kell tehát találni az utat a fennálló hiányosságok kikü-
szöböléséhez ezen a területen is. 

Bírálható továbbá az is, hogy a szövetségi és köztársasági közép-
lejáratú tervekben még mindig igen „hosszú" az úgynevezett els őbbségi 
lista (a külön társadalmi érdekeket szolgáló tevékenységek területén). 
Ez gyakorlatilag kizárja azoknak a tevékenységeknek fejlesztését, ame-
lyek döntően befolyásolják a fennálló strukturális aránytalanságok el-
hárítását, az ország fizetési mérlegének javítását, ugyanakkor a jövede-
lemnek a munkásoktól való elidegenítéséhez vezet és a tartományoknak 
és köztársaságoknak a társadalmi újratermelés területén anyagi jelleg ű  
intervencióját is szükségessé teszi. Éppen ezért társadalmi elkötelezett-
ség, hogy a gazdasági struktúra változtatása érdekében az els őbbségi 
lista konkrét meghatározásának az újratermelési szükségletekb ől, vala-
mint a munkásoknak a társult munkában való érdekeib ől kell követ-
keznie. 

A társulás hiánya a társadalmi-politikai közösšégek úgyszólván min-
den szinten való bezárkózottsága, valamint az egyes társultmunka-alap-
szervezetek fejlődésében tapasztalható autarkia még inkább növeli 
a gazdaságnak a behozataltól való függ őségét és ugyanakkor a külföldi 
piacon való versenyképtelenséget, a fizetési mérlegünkben tapasztalható 
hiányt. 

A foglalkoztatottság problémája önigazgatási tervezési rendszerünk 
egyik jelentős kérdése. Az ezzel kapcsolatos id őszerű  kérdések közül meg 
kell említeni — többek között —, hogy még mindig nem találtunk meg-
felelő  megoldást arra, hogyan, milyen alapon kell a munkások foglalkoz-
tatását tervezni, milyen mértékben kell és lehet ezeket a terveket az 
egymástól függő  teljes újratermelési rendszerek fejl ődési programjaira, 
valamint a társadalmi-politikai közösségek egyenletesebb fejl ődésére 
alapozni. Meg kell vizsgálni továbbá az egyes önigazgatási közösségek 
terveit, hogy — az említett szempontokból kiindulva — mennyiben fe-
jezik ki az említett követelményeket. 

A termelőerők és a társadalom fejlődésében a tudomány mind 
jelentősebb tényező . Felvetődik tehát a kérdés, hogy a tudományos ku-
tatómunkának milyen szerepe és jelent ősége van az önigazgatási tár-
sulás és kapcsolatteremtés közötti viszony felkutatásában, de az ön-
igazgatási tervezésben is. Továbbá az is, hogy mit tett ezen a téren a 
tudomány és mit tehet annak érdekében, hogy ezen a területen még 
jobb eredményeket érjünk el. Mert — például — maga az a tény, hogy - 
technológiai fejlődésünk jelentős mértékben a külföldi szabadalmakra 
támaszkodik, és hogy az ilyen irányvétel nehézségeket támaszt mind a 
termelési, mind a jövedelmi alapon való kapcsolatteremtésben, megkö-
veteli az ilyen jelenségek alaposabb kivizsgálását. Ezzel kapcsolatban 
persze más kérdések is felvet ődnek, mint például az, hogy hogyan csök-
kenteni vagy kizárni a külföldi szabadalmak ilyen negatív hatását; mi-
lyen feltételek, mércék alapján támaszkodjunk a külföldi szabadalmak-
ra; hogyan kell fejleszteni, kiépíteni a m űszaki fejlődés stratégiáját és 
ezzel még inkább függetleníteni az országot az ebb ől eredő  negatív ha-
tásoktól stb. 
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Kétségtelen továbbá, hogy a gazdaságszilárdítási politika, valamint 
a középlejáratú tervek el őkészítésében és megvalósításában az önigaz-
gatási társulásnak és kapcsolatteremtésnek igen jelent ős szerepe van. 
Alapját képezi ez a tartósabb gazdaságszilárdítási politikánknak, ugyan-
akkor megköveteli azoknak az elemeknek fejlesztését és er ősítését, ame-
lyek ösztönzik az ilyen jellegű  társulást és kapcsolatteremtést, de azt is, 
hogy a munkások az eddiginél nagyobb mértékben döntsenek az újra-
termelésre kiválasztott eszközök felhasználásáról. Ide sorolhatnánk to-
vábbá az időszerű  és tartós feladatok egész sorát, mint például a fo-
gyasztásnak a valós lehetőségekkel való összehangolását, a beruházási 
politikai szelektív jellegét, az árak megszilárdítását, a termelés és a 
termelékenység növelését, de a külföldi piaccal való jobb, hatékonyabb 
és eredményesebb kapcsolatteremtést is. Mindezeket a kérdéseket az ön-
igazgatási társulás és kapcsolatteremtés szempontjait figyelembe véve 
kell megvizsgálni, elemezni és megoldani. 

A jövedelmi alapon való kapcsolatteremtés és önigazgatási társu-
lás jelentős tényező  a dolgozóknak az önigazgatás megvalósításáért ví-
vott egysége harcában. Alapul szolgál ez továbbá a jugoszláv egységes 
piac és egységes gazdasági terület elvének következetes és teljesebb 
megvalósításához és ugyanakkor jelent ős tényező  a (községi, köztársa-
sági, tartományi) bezárkózottság és az autarkia jelenségeinek fel-
számolásában, kiküszöbölésében. Nagy jelent ősége van a nemzeti egyen-
jogúság további erősítésében is, mert társadalmi, gazdasági alapot nyújt 
ennek teljesebb megvalósításához, és jelent ősen hozzájárul a fejletlen 
köztársaságok és Kosovo tartomány fejl ődési rendszerének gyorsabb 
megvalósításához. 

És végül ebben. a kérdéscsoportba tartozik a társadalmi-politikai 
közösségek az önigazgatási társuláshoz és kapcsolatteremtéshez szük-
séges előfeltételek biztosításában való szerepének teljesebb megvalósítá-
sa is. Ezek a közösségek — hatáskörük keretén belül — az árrendszer 
és árpolitika, a monetáris és hitelpolitika, az adórendszer, a külkereske-
delmi és devizarendszer területén jelent ősen segíthetik a jövedelmen 
alapuló önigazgatási társulást és kapcsolatteremtést. 

Ebből a kongresszusi tézisb ől vett egyszerű  felsorolásból is vi-
lágosan látható, hogy a jövedelmi alapon való munka- és eszköztársí-
tás és kapcsolatteremtés szocialista önigazgatási rendszerünk továbbfej-
lesztésének jelentős kérdése, hogy az ezen a téren elért eredmények 
még nem kielégítőek, valamint az is, hogy éppen ezért széles körű, sok-
rétű, alapos és szervezett tevékenységre van szükség, hogy ez a jelent ős 
önigazgatási alapelv és cél mielőbb és minél eredményesebben megva-
lósuljon. 

A harmadik nagy kérdéscsoport a társult munkások küldöttrend-
szerben való szerepe megvalósításának problémáit taglalja. A el őbbiek-
ből Fis világosan látható, hogy a társult munka megszervezése és 
annak jövedelmi alapon való önigazgatási társulása és kapcsolatterem-
tése mindinkább erősíti az önigazgatás anyagi alapját, fejleszti szer-
vezési formáit és mindinkább valós alapja szocialista önigazgatási demok-
ráciánknak, valamint hogy a küldöttrendszer bevezetésével gyökeres, 
forradalmi változásokat eszközöltünk egész politikai rendszerünkben. 

Abból kiindulva, hogy az önigazgatási társult munka el őfeltétele 
küldöttrendszerünknek, alapvet ő  követelmény, hogy a társult munkásnak 
döntési joga legyen a munka és jövedelem minden jelent ős kérdésében, 
nemcsak saját társultmúnka-alapszervezetében, de annak szervezettsége 
minden szintjén. Megválasztott küldöttei által a küldöttségi szkupstinák-
ban döntenie kell a jövedelem azon részér ől, amelyet az alapszervezetén 
kívüli közös és általános társadalmi szükségletek fedezésére választanak 
ki vagy társítanak, tehát a társadalmi újratermelés egészér ől. Ennek 
gyakorlati megvalósításában azonban több hiányosság tapasztalható: az, 
hogy a társadalmi jövedelemről, a társadalmi eszközökről sok döntés a 
munkások valós részvétele nélkül történik vagy abban csupán formáli- 
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san vesznek részt. Joggal vet ődik fel tehát a kérdés, hogy miért nem 
valósulnak meg az alkotmány és a társult munkáról szóló törvény erre 
vonatkozó szakaszai; melyek a legf őbb akadályok és okok; hol vannak 
az ellenállások esetleges okai és hordozói. 

A küldöttrendszer els ősorban a társult munka alapszervezeteiben 
és a helyi közösségekben kezdődik. Attól tehát, hogy ezeken a helyeken 
hogyan valósul meg, nagymértékben függ egész küldöttrendszerünk m ű-
ködése. Feleletet kell keresni arra a kérdésre, hogy mi akadályozza a 
rendszer gyorsabb fejl ődését és a küldöttrendszer megfelel ő  működését, 
hogy milyen mértékben kell az okokat az esetleges etatista-bürokrata, 
technokrata, lokális és más negatív hatásokban keresni, valamint hogy 
hogyan lehet ezeket és a hasonló hatásokat a leghatékonyabban kizárni 
a küldöttrendszer gyakorlati megvalósítása folyamán. 

A küldöttségek és küldöttek eddigi tevékenységének felmérése, az 
elért eredmények és hiányosságok feltárása indokoltan foglalt el jelent ős 
helyet a kongresszus tartalmának meghatározásában. Kétségtelen például 
az, hogy ahhoz, hogy a küldöttségek és küldöttek a társult munka alap-
szervezeteiben és más önigazgatási szervezetekben mind eredményesebben 
valósítsák meg az alkotmányból eredő  feladataikat, vitathatatlan követel-
mény, hogy állandó és közvetlen kapcsolatot tartsanak saját munka-
és társadalmi környezetükkel. Az eddigi gyakorlat azonban azt mutatja, 
hogy éppen ezen a területen jelentkeznek a legtöbb gyengeségek és hi-
ányosságok, és ez komolyan gátolja a küldöttrendszer megfelel ő  műkö-
dését és következetes megvalósítását. Felvet ődik továbbá az a kérdés is, 
milyen mértékben függ a küldöttrendszer működése a Kommunista 
Szövetség, a Szocialista Szövetség, a Szakszervezeti Szövetség, valamint 
a különféle végrehajtó szervek vagy közigazgatási szervek munkájától, 
ezek megfelelő  viszonyától a társadalmi-politikai közösségek szkupstinái-
nak működését illetően. A legnagyobb hiányosság forrása mégis abban 
kereshető , hogy a különféle megegyezéseket és határozatokat az önigaz-
gatási és küldöttségi szervek és testületek részvétele nélkül hozzák meg. 

Egyes köztársaságokban már bevezették a változó küldöttek rend-
szerét, ami abban nyilvánul meg, hogy a küldöttségi testületekben napi-
rendre kerülö témától, kérdést ől függően úgyszólván minden testületi 
ülésre más és más küldöttet választanak, azt, aki a megtárgyalásra ke-
rülő  témakört leginkább ismeri, és így a lehet ő  legjobban harcolhat kül-
döttsége állásfoglalásának kifejezéséért és megvalósításáért. Az ilyen 
gyakorlatot elemezni kell és esetleg szélesebb területen is alkalmazni. 

A küdöttségek konferenciáit mint a küldöttségek kapcsolási és 
működési formáját tovább kell tanulmányozni, mert az eddigi gyakor-
lat nem hozott megfelelő  eredményeket, egyebek között azért sem, 
mert nem nyert megfelel ő  alkalmazást, mert még mindig sok a tévelygés 
az ilyen küldöttségi konferenciák jellegét, tartalmát illet ően, de azért 
is, mert nincs megfelel ő  megoldás arra például, hogyan delegálják a kül-
dötteket az ilyen jellegű  konferenciákra stb. Kétségtelen, hogy ezen a 
téren a társadalmi-politikai szervezeteknek többet kell tenniük f őleg 
abban az irányban, hogy ezek a küldöttségi konferenciák miel őbb meg-
találják helyüket, munkatartalmukat, szerepüket és m űködési formá-
jukat, de ugyanakkor alaposabban kel tanulmányozni az egyéb formák 
gyakorlati alkalmazását, amelyek hasonló szerepet töltenek be .a kül-
döttségek megfelel őbb és hatékonyabb kapcsolására, mint például a 
különféle tanácskozások, megbeszélések, a küldöttek klubjai stb. 

A küldöttrendszer eddigi m űködése folyamán — a fennálló hibák 
és hiányosságok ellenére is — a határozatok és döntések jobb el őkészí-
tése, valamint a kezdeményezés területén jobb eredményeket értünk el. 
Ez abban nyilvánul meg, hogy a küldöttségi szkupstinai rendszer küldött-
ségi alapjának tevékenységén és működésén keresztül — elsősorban a 
napirendre kerülő  kérdések előzetes megvitatása és a velük kapcsolatos 
állásfoglalás kiépítése útján — nagyobb mértékben és közvetlenebbül 
vesz részt a határozatok el őkészítésében. Az ezen a téren elért ered-
ményekkel azonban nem lehetünk túlságosan elégedettek, mert pl. a 
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határozathozatal kezdeményez ői, indítványozói az esetek többségében 
még mindig a közigazgatási vagy végrehajtó szervek, valamint a külön-
féle önigazgatási közösségek, ritkában a társadalmi-politikai szervezetek, 
küldöttek és küldöttségek. 

A küldöttségek, de a küldöttségi rendszer m űködését egészében 
vizsgálva még mindig jogosan vetődik fel a kérdés, hogy az önigazga-
tási szervek hogyan dolgoznak, tevékenykednek, milyen mértékben ha-
tékonyak különösen a társult munka szervezeteiben, de az egyéb küldött-
ségi testületek és küldöttségi intézmények rendszerében is. 

A küldöttségi szkupstinák működését vizsgálva az eddigi gyakor-
lat elemzése és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek még mindig nem 
valósítják meg teljesen és következetesen alkotmánybeli feladatukat, kö-
telezettségüket. Itt persze szintén több id őszerű  kérdés vetődik fel. A 
jelentősebb abban nyilvánul meg leginkább, hogy a küldöttségi szkupsti-
nák nagyobbrészt mint törvényhozási testületek tevékenykednek és ke-
vésbé és nem kielégítően mint önigazgatási testületek, amelyek kísérik, 
tárgyalják társadalmi és gazdasági problémáink id őszerű  kérdéseit, va-
lamint politikai életünk problémáit, és ennek alapján és folyamán ke-
resnek megoldást a különféle kérdésekre, egyeztetik a különféle érde-
keket, amelyek a megfelelő  társadalmi-politikai közösségek továbbfejl ő-
dését szolgálják. 

A társult munka tanácsainak munkájában alapvet ő  kérdés még 
mindig az, hogy mennyiben valósítják meg alkotmánybeli szerepüket, 
hogy minden területen biztosítsa a munkások döntési jogának megva-
lósítását, de els ősorban a többletmunka elosztásának minden szakaszá-
ban és a társadalmi újratermelés minden szintjén stb. Ugyanakkor szá-
mos kérdés vetődik fel a többi tanácsnak, a társadalmi-politikai, vala-
mint a helyi közösségeknek, illetve községek tanácsának, de a Szövetségi 
Szkupstina tanácsainak a munkájával kapcsolatosan is. 

Az önigazgatási érdekközösségek szkupstinái munkájának egyik jel-
lemzője még mindig az, hogy nehezen szabadulnak meg a régi munka-
módszertől, valamint a parlamentáris rendszerre jellemz ő  procedurális 
intézményességtől. Mindez persze nem alkotmánybeli szerepük természe-
téből, inkább abból következik, hogy szkupstináik tevékenysége a gya-
korlatban lényegesen eltér az említett szerepükt ől, ami legtöbbször ab-
ban jut kifejezésre, hogy a szabad munkacsere helyett a fiskális és költ-
ségvetési viszony az uralkodó gyakorlat. A kiutat tehát éppen az ilyen 
és hasonló gyakorlat felszámolásában kell keresni. Ez ugyanakkor azt is 
jelenti, hogy az önigazgatási érdekközösségeknek úgyszólván kizárólag a 
döntésekre való irányulása helyett a határozatokat az önigazgatási meg-
egyezések és megbeszélések kell hogy helyettesítsék, mert így teljeseb-
ben fejezhető  ki a munkások egyenjogúsága, szükségletei és érdekei. 

Az anyagi termelés területén alapított és m űködő  önigazgatási ér-
dekközösségekben leginkább a munkásoknak, a munkástanácsoknak a 
döntésben való közvetlen joga hiányolható, az, hogy ezen érdekközössé-
gek szkupstinái tevékenységét és azok szolgálatait a munkás és a tár-
sult munka kellőképpen nem felügyeli. Ezért — többek között — az 
eszközök önigazgatási jellegű  társítását az eszközöknek a b ővített újra-
termelés céljáit szolgáló kötelezettség vállalása váljta fel, helyettesíti. 

A munkásellenőrzés társadalmi jelent ősége mindinkább nő , de még 
mindig nem nyújt kielégítő  eredményeket. Több munkaszervezetben 
még meg sem alakult, és működésük hiányát bizonyítják az ügyvitelben 
jelentkező  hiányosságok, az önigazgatási előírások következetlen meg-
valósítása, az önigazgatási határozatok meg nem valósítása stb. 

Az önigazgatási megegyezés és társadalmi megbeszélés gyakorlatában 
még .mindig jelentkeznek az érdekek kijátszásának jelenségei, azok má-
sokra való rákényszerítése, mégis határozottan állíthatjuk, hogy ezek 
intézményesítése teljesen indokolt, mert az eddigi gyakorlat -- a hiányos-
ságok ellenére is azt mutatja, hogy ezek útján, az egyezmények, meg-
beszélések útján a társult munka számos kérdése és problémája sike- 
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resen megoldható. Persze ki kell küszöbölni azt a gyakorlatot, hogy egyes 
környezetekben nem eléggé következetesen, felel őtlenül viszonyulnak 
és valósítják meg az említett megegyezéseket, ami egyben azt is mu-
tatja, hogy mindinkább szükség mutatkozik bizonyos és megfelel ő  gaz-
dasági, politikai, erkölcsi, esetleg büntet őjogi intézkedésekkel biztosítani az 
egyezmények megfelel ő  tiszteletben tartását és megvalósítását. 

Az önigagzatási jog, a társadalmi tulajdon és önigagzatás védelmé-
nek területéről meg kell említeni, hogy a társult munkában, de egész tár-
sadalmi életünkben a normatív tevékenység igen fejlett. Ezek legtöbbször 
kifejezik, konkretizálják az alkotmány és a társult munkáról szóló tör-
vény, valamint az egyéb rendszerbeli törvények tételeit. Ezek és a tár-
sadalmi politikai közösségek által hozott ilyen jelleg ű  előírások áradata 
azonban az önigazgatási alapon való határozatokat általánosan kötelez ő  
előírásokkal igyekszik helyettesíteni, néha még az alkotmányban meg 
szabott jogköri határ túllépése árán is. Meg kell tehát vizsgálni, hogy 
mennyire és milyen mértékben akadályozza az ilyen és hasonló gyakor-
lat az önigazgatás önállóbb, szabadabb tevékenységét. Továbbá a fölmu-
tatott eredmények ellenére is rendszerünk egyes részeiben észlelhet ők az 
alkotmányosság és törvényesség -  megvalósításában jelentkez ő  hiányossá-
gok, amelyek a társadalmi tulajdon és az önigazgatás védelme terén, va-
lamint az önigazgatási társadalmi közjogvéd ő, a társult munka bizonyos 
tevékenységében, de az igazságszolgáltatás és más szervek, a társadalmi 
könyvviteli szolgálat, a felügyel őség nem kielégítő  támogatásában is meg-
nyilvánulnak. Kétségtelen, hogy ezen és az ilyen helyzeten változtatni 
kell. 

És végül egész társadalmi életünkben, önigazgatási viszonyaink ki-
építésében sokkal több gondot kell fordítani az önigazgatási erkölcsi 
normák további kiépítésére, fejlesztésére különösen abban az irányban, 
hogy a munkás önállóan döntsön a megvalósított többletmunkájáról, va-
lamint annak a tudatnak a fejlesztésében, hogy a munkásoknak ezt a 
jogát megcsorbítani, eltulajdonítani egyike a legerkölcstelenebb tet-
teknek. 

Önigazgatású társadalmunk egyik jelent ős elkötelezettsége az egyen-
lő  jog, kötelesség és felelősség, amelyeket megfelelő  dokumentumaink-
ban elég általánosan fogalmaztunk meg és többek között ezért ezek az 
elvek nem eléggé .következetesen_ valósulnak meg. Gyakran vet ődik fel 
jogosan a kérdés, hogy miért nem valósítjuk meg következetesen az 
elfogadott politikát, döntéseket, törvénybeli vagy önigazgatási határoza-
tokat. Nyugodtan állíthatjuk, hogy sok gyengeség és mulasztás okát 
sokszor a felelősség hiányában kell keresnünk. 

Az említett kongresszusi tézisek indítványozzák továbbá a Tito kez-
deményezte kollektív munka, döntés és -  felelősség következetesebb és 
erőteljesebb megvalósítását, a tájékoztató szolgálatnak az önigázgatási 
rendszerhez- való hozzáidomítását és ilyen - irányú szervezettségét, a tu-
domány szerepét a társult munka és szocialista önigazgatási fejl ődésünk 
:területén, a szakszolgálatoknak az önigazgatás fejlesztése érdekeinek 
megfelelő  megszervezését és fejlesztését, valamint — és nem utolsósor-
ban — a káderpolitika osztályjellegének teljesebb kifejlesztését is. 

-o- 

A szocialista önigazgatási viszonyok fejl ődése megköveteli a társult 
munka, valamint az összes szocialista szubjektív er ők és tényezők állan-
dó, hatékony és szervezett tevékenységét. Mivel az ilyen irányú tevékeny-
ség még mindig nem kielégítő , ezért alaposan felül kell vizsgálni azokat 
a feltételeket és lehet őségeket, amelyek tovább serkentik és lehet ővé 
teszik- a szocialista erők és tényezők állandó és hatékony szervezett te-
vékenységét. Mivel az ilyen irányú tevékenység még mindig nem ki-
elégítő, ezért alaposan elemezni kell azokat a feltételeket és lehet őségeket, 
amelyek lehetővé teszik a szervezett szocialista er ők, de elsősorban a 
munkásosztály teljes mozgósítását az elavult gyakorlat felszámolására 
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és a szocialista önigazgatási viszonyok gyorsabb fejl ődésére. Ebben a 
harcban nagyobb fokú szervezettség, a tevékenység jobb összehangolása, 
tehát egység és társadalmi tevékenység szükséges, hogy gyorsabban ha-
ladjunk az önigazgatás fejlődése útján; hogy gyorsabban fejlesszük az 
alapos, építő  jellegű  bírálatot; hogy fokozzuk •a harcot az önigazgatás-
ellenes felfogások és jelenségek ellen, egyszóval, hogy jobb feltételeket 
és lehetőségeket biztosítsunk az alkotmányból és a - társult munkáról 
szóló törvényből eredő  pozitív gyakorlat térhódításához. 

Végül a társadalmi-politikai szervezetek szerepével kapcsolatosan 
az említett tézisek rámutatnak a Kommunista Szövetség, a Szocialista 
Szövetség, a Szakszervezeti Szövetség, az Ifjúsági Szövetség és a társa-
dalmi szervezetek alapvet ő  feladataira, arra, hogy ezek a szervezett szo-
cialista szubjektív er ők és tényezők legyenek az önigazgatás bels ő  moz-
gatói egész társadalmi, gazdasági és politikai rendszerünk területén. Tu-
datában vagyunk annak, hogy mindez még nem valósul meg megfelel ő  
módon és kielégítő  eredménnyel, éppel ezért meg kell teremteni a fel-
tételeket arra, hogy fokozottabban lehessen mozgósítani a társadalmi-po-
litikai szervezeteket és növelni lehessen azok akcióképességét az önigaz-
gatás továbbfejlesztése érdekében. Meg kell találni a feleletet például 
arra, mi az oka annak, hogy a Kommunista Szövetség nem eléggé való-
sítja meg mozgósító jelleg ű  és irányadó feladatait az önigazgatási szer-
vekben, küldöttségi szkupstinákban, a társadalmi-politikai és társadalmi 
szervezetekben, továbbá arra is, melyek azok a tényez ők, amelyek gá-
tolják a társadalmi-politikai szervezetek nagyob fokú kezdeményezését, 
valamint egymás közötti tevékenységük öszekapcsolását a jövedelmi ala-
pon való társulás és kapcsolatteremtés területén stb. 

Meggyőződésem, hogy az említett tézisek ilyen vázlatos bemutatása 
is világosan bizonyítja egyrészt a jugoszláv önigazgatók III. kongresszu-
sa megtartásának szükségességét, hogy rámutat a területekre, ahol az 
önigazgatás továbbfejl ődése akadályokba ütközik, de ugyanakkor a kong-
resszus irányvételére, célkit űzéseire és feladataira és ezzel közelebbr ől 
meghatározza tartalmát is. 

Az említett kongresszusi tézisekr ől széles körű, országos jellegű  tar-
talmas vita indult társadalmi szervezettségünk minden szintjén, de els ő-
sorban a társult munka alapszervezeteiben, a helyi közösségekben stb. 
azzal a céllal, hogy a kongresszus el őkészítése és az abban való részvé-
tel ne csak a megválasztott kongresszusi küldöttek, hanem az egész mun-
kásosztály, az egész dolgozó nép ügye és feladata legyen. Az ilyen cél-
kitűzés gyakorlati megvalósítása sikerrel teljesült, amit — többek között 
— az is bizonyít, hogy több ezer különféle témakörre vonatkozó beter-
jesztés, beszámoló került a kongresszus elé, éspedig nemcsak a tézisek-
ben megjelölt témakörökkel, de számos más kérdéssel kapcsolatosan is. 

Az önigazgatók III. kongresszusán — mint ismeretes — 1400 dele-
gátus vett részt: 1162 a gazdasági, 238 pedig a nem gazdasági szerveze-
tekből. A plenáris ülésen, de különösen a bizottságok munkájában több 
ezer felszólalást vagy írásbeli beterjesztést tartanak nyilván, ami — amel-
lett, hogy kifejezi a nagyarányú érdeklődést és a küldöttek tevékenysé-
gét — lényegesen meghatározta a kongresszusi rezolúció tartalmát is, 
de nem utolsósorban a III. önigazgatási kongresszus megtartására vonat-
kozó titói kezdeményezés teljes indokoltságát is. 

Az önigazgatók III. kongresszusa tehát a lehet ő  legnagyobb siker-
rel •fejeződött be az előkészületektől, a kongresszus munkájától kezdve 
a kongresszuson meghozott határozatokig. Ilyen értékelést adott egész 
munkásosztályunk, egész dolgozó népünk, ezt fejezték ki hozzászólásaik-
ban a Kommunista Szövetség, az Allamelnökség és a társadalmi-politikai 
szervezetek legkiemelked őbb képviselői is a kongresszuson elhangzott 
üdvözlő  beszédeikben. 

Tudom, meggyőződésem, hogy indokolt volna részletesebben foglal-
kozni a kongresszusi határozatokkal, amelyek végeredményben közelebb-
ről meghatározzák a szocialista önigazgatás továbbfejl ődésében jelentkez ő  
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kérdéseket és irányt, megoldást nyújtanak azok megoldására. Nem te-
szem ezt — egyebek között — azért, mert ezek megvalósítása legfonto-
sabb soron következő  feladataink közé tartozik és így azok részletesebb 
megismerése, gyakorlati alkalmazása, lehet őségeinek felkutatása politikai 
tevékenységünk külön és állandó napi feladata. Elég lesz talán annyit 
megemlíteni, hogy azok alapjában véve a kongresszusi tézisekben kife-
jezett és részletesen taglalt kérdések megoldására adnak irányadó meg-
oldásokat, lehet őségeket, feladatokat. 

Az önigazgatók III. kongresszusa tehát befejez ődött. Az országos jel-
legű  össznépi előkészületek hozzájárultak eredményességéhez és alapvet ő  
célkitűzéseinek teljes megvalósításához, valamint a kongresszusi határo-
zatokban megfogalmazott feladatok világos meghatározásához. A munka, 
a tevékenység azonban éppen a kongresszus befejezésével kezd ődik a ha-
tározatainak konkrét megvalósításáért folytatott szervezett, hatékony 
munkával. Ebben a felel ősségteljes munkában mindenkinek megvan a 
maga feladata a társult munka alapszervezeteit ől, a helyi közösségektől 
kezdve a legfels őbb szövetségi testületekig és szervezetekig. A kongresz-
szus eredményességét tehát nemcsak a kongresszusi el őkészületekkel, a 
kongresszuson végzett jelent ős munkával és a jó határozatokkal mérjük, 
hanem elsősorban azzal, hogy milyen ütemben, mennyire következetesen 
valósítjuk meg a kongresszusi határozatokból ered ő  feladatokat. Ezért 
halaszthatatlanul és tervszer űen hozzá kell kezdeni azok gyakorlati meg-
valósításához. 

Az önigazgatók III. kongresszusának áttekintését a társadalmi-politi-
kai szervezetek együttes május elsejei üdvözletéb ől kiragadott idézettel 
fejezem be: „Ebben az évben, amikor dolgozó népünk és egész társadal-
munk döntő  harcot vív a gazdaságszilárdításért, megtartjuk az önigaz-
gatók III. kongresszusát. A dolgozó nép, a munkásosztály és a kommu-
nisták kongresszusa hatalmas ösztönzés az újabb er őfeszítésekre és győ-
zelemre szocialista önigazgatásunk további kiépítésében és konkrét épít ő  
jellegű  hozzájárulás a Kommunista Szövetség köztársasági és tartományi 
kongresszusainak el őkészítéséhez, valamint az el őttünk álló küldöttségi 
választásokhoz." 
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BURKUS VALÉRIA 

ZORICA MINDIG ÉHES 

Nem kötik az orromra, milyen úton-módon, de a tábornak megvan a 
kapcsolata a külvilággal. Néha, esténként, amikor elcsendesedik minden, 
halk neszezés hallatszik az egyik ablak fel ől. Egy lány olyankor a be-
járati ajtó elé áll, úgy, hogy feje elfedi a kis kerek kémlel őnyítást. Köz-
ben Jelena, vagy valamelyik másik lány... de nem is, mindig Jelena 
kapaszkodik fel az ágy támlájára és valakivel suttog. A többiek elfor-
dulnak az ágyukban, mindenki úgy tesz, mintha semmit sem venne észre. 
Jelena azután sorra járja az ágyakat és egy-két szem cukorkát nyom 
mindenki markába. Nem kérdezzük, de mindenki sejti, hogy valamelyik 
őrrel állhat kapcsolatban. Az őrökön kívül a túszok közül is szabadon 
mozoghatnak néhányan. Lehet, hogy éppen ők az a bizonyos „kapocs", 
mely ellát bennünket, az ablakon keresztül, hírekkel, cukorkával. 

A másik kapocs, s azt hiszem, ez a fontosabb, Zdravka! 
Zdravka a konyhán dolgozik. Jóformán nem is látjuk, csak aludni 

jár le. Olyankor összebújik Jelenáékkal, és sokáig suttognak az éjsza-
kában. 

Zdravkának, úgy véljük, az a szerencséje, hogy hasonlít a vezeték-
neve a táborparancsnokéhoz. A parancsnok nagyon érzékeny lehet csa-
ládi nevére, mert Zdravkát azonnal a konyhába rendelte. 

A konyha pedig -- főnyeremény. 
Ott minden nap jóllakhat. Sőt még mi is jól járunk. Zdravka — 

ha csak teheti — nem jön üres kézzel. Köténye alatt egymásra borított, 
pecsenyezsírba mártott kenyérdarabok, kemény tojás, f őtt krumpli és 
más hasonló ínyencfalatok érkeznek a kiéhezett táborlakók közé. 

Ezeket a kincseket bizottság osztja szét. Azok kapnak bel őle, akik 
a legjobban rászorulnak. Vanjka mindig közöttük van, az ő  táplálkozá-
sára nagy gondot fordítunk. A születend ő  kisbaba közügy. Ljubica is 
kap rendszeresen, s egy idő  óta én is a listára kerültem. Délutánonként 
kis lappangó tüdőlázak pirosítják ki arcomat. 

Áhítatosan, lehunyt szemmel nyelem, f alom a zsíros kenyeret. Egy-
szer egy fél kemény tojást is kaptam. Csak miután enyhítettem sóvár 
vágyamat és lenyeltem a falatot, jutott eszembe Zorica—Korica. ő  ka-
pott-e vajon belőle? 

Zorica—Korica második nevét a kenyérhéjról kapta. 
Zorica—Korica tizenhat éves. Egészséges. Fejlődésben levő  lány. És 

mindig éhes. 
-- Samo malo korice... 
A napi kenyéradag -úgy húszdekányi. Illata betölti a termet. 
Legszívesebben egyszerre felfalnánk. De ha együltünkben fogyasztjuk 

is el az egészet, akkor sem laknánk jó t őle. Csak épphogy akkor iszo-
nyú nehéz lenne kibírni másnap ilyenkorig. Nagyon nagy lelkier ő  kell 
ahhoz, hogy a kiéhezett ember abbahagyja az evést, ha végre kenyérhez 
jut... Néhányukban megvan ez a lelkier ő. De Zoricában nincs. Neki volt 
ereje és bátorsága benzinnel leönteni és felgyújtani a német tehergép-
kocsikat, de fiatal, egészséges szervezete követeli, gyötrelmesen követeli 
az élelmet. 

Samo malo korice - mondja ábrándosan, amikor a takarékos-
kodók, a beosztók reggeli maradékukat majszolják. Nem kér. Csak 
sóvárog az étel után és hálásan rágcsálja el a feléje nyújtott kenyér-
héjat. 

Néha, nagy ritkán csomag érkezik. De csak fehérnem ű  és más ru-
hanemű  van benne. 
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A hozzátartozók bizonyára tudják, mikor lehet csomagot hozni 
vagy küldeni. Itt bent a napok egybefolynak. Egy hét, vagy egy örökké-
valóság telt el a legutóbbi csomagok érkezése óta, ki tudná azt ,meg-
mondani. S bár tudjuk mindig, milyen nap van, sőt még azt is számon 
tartjuk, hányadika van aznap, itt bent más mércék, más értékek érvé-
nyesek. Itt az időt nem percre, órára mérik. Itt az id őt várakozások, 
rettegések, reménykedések teszik mérhetetlen hosszúvá. Hetek, hónapok 
múlnak el itt egy nap alatt. 

A legutóbb Boba egy hófehér tréningruhát kapott. Babának már 
van egy másik sötétkék melegít ője, állandóan az van rajta. Most gyen-
géd mosollyal simogatja a fehéret. 

Sízni jártam benne — mondja, és gyorsan Zorica—Korica felé 
nyújtja. 

Zorica boldog. Azonnal belebújik a fehér melegít őbe. Szétbontja hul-
lámos haját és nevet. Aztán felugrik Vanjka ágyára, álla alá kapja kép-
zelt hegedűjét és „játszani" kezd. És dúdolja hozzá Mozart A-dúr szoná-
táját. A gesztenyeszín ű  hajzuhatag lassan, ütemesen hullámzik, ahogy a 
zene ritmusára mozog a feje. 

Ezt már egészen jól játszottam — mondja kés őbb, amikor a ze-
nélésben belefáradva, elrakja képzelt heged űjét és halk sóhajjal hozzá 
teszi: — Bár itt lenne a heged űm! 

Bár itt lenne a heged űje! 
Hirtelen megszűnik a zene teremtette varázs. Mintha kábulatból 

ébrednénk, idegenül nézünk körül. Pillantásom a sarokban álló küblire 
esik. Ha itt lenne Zorica hegedűje, talán ennek a förtelmes bádogedény-
nek a zörgését is elnyomnák a húrjaiból el ővarázsolt hangok. 

Az a förtelmes bádogedény... 

~ 

A villany egész éjjel ég. Az őr bármikor benézhet a kémlelőnyílá-
son, úgy van beállítva, hogy az egész termet láthassa. 

Az elsötétítés miatt sötét színnel befestett ablakok egyike tárva-
nyitva. Beáramlik rajta a szeptemberi éjszaka h űvös levegője. Megbor-
zongok. Hideg van. Itt mindig hideg van. Magamra húzom a pokrócot. 
Hajnalodik. 

Hajnalodik, s én még a szememet sem hunytam le. Nehéz megszok-
ni az állandó villanyfényt. S még annál is nehezebb elviselni ezeket az 
éjjeli csoszogásokat. 

Az a förtelmes bádogedény. 
Most is, a jobb sarokban mozgolódás támad. Az egyik lány fölkel, 

és álmos botorkálással a kübli felé megy. S alighogy elvégzi a dolgát, 
elhelyezkedik az ágyában, .s én is a másik oldalamra fordulok, hátha egy 
kicsit •elszunnyadhatok, megmozdul a másik. Nagy zajjal veszi le az 
edény tetejét, mely nagyot koppan á padlón, és elkezdi... sose lesz vége 
a csurgásnak... Befogom a fülemet. Aludni szeretnék, de mire kis ál-
mot szorítanék szememre, kopog a következ ő  fapapucs. 

Ezt nem fogom soha megszokni. Ezt az örökös vándorlást. Egész 
éjjel így megy. Pedig pihenésre, alvásra nagy szükségünk van, ha. nem 
akarjuk, hogy idegeink felmondják a szolgálatot. 

Csak akkor nyugszom meg kissé, amikor újra elhatározom, hogy 
holnap beszervezem ezt a küblire járást. Holnap éjjel, amint az els ő  
odaér a sarokba és leveszi az edény tetejét, fölébresztem az egyik lányt, 
aztán ha az is odaér, •s az els ő  elindul visszafelé, ébresztem a harmadi-
kat. És így sorba. A kübli tetejét vissza sem kell illeszteni, s fél óra 
alatt mindenki elvégezheti a kötelez ő  éjjeli botorkálást. Utána nyugod-
tan alhatunk. Ezt minden éjjel végiggondolom, de a következ őn még-
sem indulok helyemről. Jelena megjegyzésétől tartok talán? Mert ő  egé- 
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szen biztosan nem helyeselné. Ha másért nem, hát azért, mert t őlem 
ered. Mintha hallanám gúnyos megjegyzését: „Mi az, nálatok Becskere-
ken már vezényszóra pisilnek?" 

Nyugtalanul hánykódom. És milyen förtelmesen b űzlik ez az 
edény... Bedugom fejemet a pokróc alá. 

Úgy látszik, sikerült mégis elaludnom, mert az imént felriadtam 
álmomból. A testem csurom víz. Valami szörny űt álmodtam, azt, 
hogy... de mi is volt az a szörnyű? Hiába erőlködöm, nem tudom visz-
szaidézni az álmot, csak az ízét érzem. Csak azt tudom, hogy majd 
minden éjjel nyöszörögve ébredek rövid álmomból, mindig ugyanezzel 
a szorongással. 

Egészen kivilágosodott már. Nemsokára fölkelünk, megcsináljuk 
az ágyakat, kivonulunk hosszú sorban a tusok alá mosakodni. Az ügye-
letesek felsöprenek, kiviszik az éjjeliedényt ... És akkor ... akkor kez-
dődik a tétlen várakozás. 

Legszívesebben minden nap elvégeznék minden munkát. Minden nap 
szívesen vállalnám az ügyeletességet, ha nem riadnék vissza az undo-
rító kübli súrolásától... Mesélik a lányok, hogy egyszer Lale, a leg-
undokabb az őrök között, aki abban találta örömét, ha valamivel kí-
nozhatta a lányokat, készakarva kiöntötte a kübli förtelmes tartalmát 
a terem közepére és kényszerítette őket, hogy föltakarítsák a padlót. 
Iszonyú lehetett... Nekem még eddig kézzel nem kellett hozzányúlnom 
az ürülékhez, de még így is elviselhetetlenül gyötrelmes volt számomra 
a küblisúrolás. A szagokra mindig nagyon érzékeny voltam s a gyomrom 
is ugyanacsak emelkedett... Ezért nem vállaltam gyakrabban az ügye-
letességet. Pedig nem bírok így ülni, tétlenül... Ülni, állandóan csak 
ülni azt a tenyérnyi eget bámulva, amely nekünk a szabadságból meg-
maradt, s amelyet az ablakok rácsa nagylelk űen elénk tár. 

Idő  van bőven gondolkozásra. Csak épp hogy az ember nem szí-
vesen gondolkozik. Mert akkor jön a: „Ha..." Ha nem így lett volna, 
hanem amúgy... Ha Rózsiék nem lettek volna olyan vakmer őek, ha a 
szomszédja nem árulja el Misit, ha Bogdan mellett maradok... Nem jó 
gondolatok ezek. 

~ 

Zdravka citromot hozott a konyhából. 
Nem tudom, hányat sikerült kicsempésznie. Nekem egy negyed 

citrom jutott. A pokróc alá húzódva élvezettel szívom, szürcsölöm a rit-
kán látott gyümölcs savanyú levét. Sok citrom érkezhetett a terembe, 
mert sokan húzódnak a pokróc alá. 

Most így visszagondolva ezekre a konyhából érkezett csemegékre, 
utólag érzem azt .a lelkifurdalást, amelyet ott akkor nem éreztem. Ben-
nem mélyen gyökerezett a pártfegyelem. Ha az elvtársn ők úgy döntöt-
tek, hogy nekem is részesülnöm kell az élelmiszerb ől, gondolkozás nél-
kül alávetettem magam a határozatnak. Nem tiltakoztam elég erélyesen. 
Nem hivatkoztam arra, hogy én alighanem kevésbé szenvedek az éhség-
től, mint például a fejlődésben levő  Zorica, akit állandóan éhség gyötört. 
Kapott ő  is, tudtam, és ezzel meg is nyugtattam magamat, annál is 
inkább, mert gyenge kísérletemet egyszer, hogy az én részemet Ljubicára 
testáljam, bosszús kézmozdulattal hárították el: „b is kap" — mondták 
és hozzátették még: „Nyugodj meg, tudjuk, kinek van szüksége pót-
adara." S én megnyugodtam. Ők tudják. Ők jobban tudják. Csak most, 
hogy rég elfelejtettem, milyen az, nagyon éhesnek lenni, röstellem, hogy 
akkor olyan fegyelmezett voltain. 

Mert én valóban átlagon felül t űröm az éhséget. Sosem jelentett 
nekem az éhezés gyötrő  fizikai fájdalmat, mint sokuknak körülöttem. 
Inkább lelkileg szenvedtem az éhség gondolatára. A gyermekkorban és 
serdülőkorban átélt nincstelenség arra kényszerítette a szervezetemet, 
hogy szűkös táplálékunk rám es ő  részét a legteljesebben felhasználja. 

507  



A létfenntartásért vívott harc egyik hathatós fegyvere volt ez az alkal-
mazkodóképesség. De, úgy látszik, a napi mer őkanál leves és szűken  
mért kenyéradag itt a táborban, még szervezetem szerény igényeit sem  

tudta kielégíteni. Azért nyeltem el oly mohón a rám jutó fél kemény  

tojást, és azért szürcsölöm oly elégedetten a vitamindús citromlevet.  

Zorica—Korica nem bújt a takarója alá. Pedig tudtam, ő  is kapott  
a citromból. Mások is észrevették, hogy nem fogyasztotta el a részét,  

és szóvá is tették másnap reggel.  
Zorica zavartan mosolygott.  

Úgy gondoltam, hogy én inkább...  
Elakadt, de aztán felvetette a fejét, és dacosan mondta:  

Én inkább a hajamat öblíteném le vele!  
Nagy volt a megrökönyödés. Szóhoz sem jutottunk. Julijából is  

csak az orvos tette túl magát a megdöbbenésen.  

Megvan ez bolondulva!? Körülötte éheznek és a vitaminhiánytól  

mindannyian hamarosan :felfordulunk. És akkor neki ilyen őrült ötlete  
támad. Elpocsékolni az értékes vitaminokat...  

De ekkor pillantása Baba szemével találkozott. Mintha hirtelen az  

orvos ésszerű  érvelése helyét az érz ő  ember foglalta volna el. Zoricának,  
arra a néhány napra, ami még hátra van életéb ől, oly édesmindegy,  
hogy ellenálló-e a szervezete a betegségekkel szemben.  

Különben, csinálj amit akarsz -- mondta megenyhülve.  

Sosem felejtem el Zorica arcát. Töprengve nézett maga elé, majd  

lassan elmosolyodott.  
Tudod, Julija, igazad van. Tökéletesen igzad van. És úgy sajná-

lom, hogy olyan hiú vagyok. De... nem bírom, amikor, a hajam rendet-
len. Megszoktam, hogy citromos vízzel leöblítem mosás után.  

A lányok mesélték, hogy miel őtt odakerültem, jéghideg vízzel zu-
hanyoztak. Az őrök parancsára még a teremben meztelenre kellett vet-
kőzniük, átszaladni a hideg folyosón, és akkor rájuk eresztették a jéghi-
deg vizet és röhögve gyönyörködtek a látványban.  

De amióta én itt vagyok, hetenként egyszer meleg víz csurgott a  

zuhanyokból. Alig vártuk a tisztálkodásnak ezt a fél óráját, mert csak  

fél óráig élvezhettük a meleg zuhany gyönyör űségeit. Fél óra alatt kellett  
fejet mosnunk és megfürödnünk a négy tus alatt.  

Zorica—Korica egy darabka szagos szappant őrizgetett erre a célra.  
Vékonyka, majdnem átlátszó szappandarabot, amelyb ől dús gesztenye-
színű  hajára sűrű  habot dörzsölt.  

Aztán tisztára mosott haja fölé emelte az el őre . elkészített citro-
mos-vizes bögrét és lassan, élvezettel öntötte az egészet a fejére. A citro-
mos víz végigcsurgott a vállán, a hátán és a mellén...  

Frottírtörülközőbe csavarta a fejét és visszaszaladt a közös te-
rembe. Friss pizsamája, haja és egész teste tisztaságot sugárzott. Elé-
gedetten szárítgatta a haját, néha egy-egy tincset orra alá emelve, hogy  

érezze a rég nélkülözött illatot.  
Gyönyörű  lett a haja.  
Élvezettel, nagy megelégedéssel fésülgette, és dúdolt. Mintha a ma-

gáról lemosott tisztátalansággal együtt minden bajt, minden gondot le-
mosott volna magáról.  

~ 

Én már akkor a kórházban voltam, amikor egy októberi napon  

Vujković, a tábor parancsnoka Zorica nevét is felolvasta a kivégzend ők  
listájáról. Mondják, hogy Zorica nyugodtan felemelkedett ágyáról, hig-
gadtan körülnézett és hajából kivéve kedves csatját, szomszédja felé  

nyújtotta. Hogy ne vesszen kárba...  

Jubileumi pályázatunk közlésre ajánlott elbeszélése.  
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LÁNYI SAROLTA 

CÉDULÁK 

Élő  költő  neve ne kívánkozzék efféle „cédulára". 
Olyan érdemrend ez, amelynek halál az ára. 

Berzsenyi, Vörösmarty, Pet őfi, Arany — ezek a nevek 
kristályüveg alatt ragyognak örökkön. Érinthetetlenek. 

ADY ENDRE 

Embergy űlölő  létedre bálványoztad a Néped. 
Téged kevesen szerettek. De lám, nem felednek el a népek. 

BABITS MIHÁLY 

Boldogtalanságot tükrözött komor orcád. 
Szép versek öröméért mégis mily sokan fordultak hozzád. 

KAFFKA MARGIT 

Kezd ő  íróként ifjan alkottad remekm űvedet. 
A többi leend őt korai sírodba dobta végzeted. 

KOSZTOLÁNYI DEZS Ő  

Csodagyermek voltál halálodig. Nem te, de világod 
vénült meg. Nem érhetted meg annak megifjodását. 

JUHÁSZ GYULA 

Sokat írt szegény. S nem volt egészséges elme, 
de fennmaradt pár verse és halhatatlan szerelme. 

VAJDA JÁNOS 

Petőfi árnyékában élve, Tompát meg lenézve 
nem vigasztalta az sem, hogy majd az utókor veszi észre. 

JÓZSEF ATTILA 

Szegény beteg nagy költ őnk — te adtál honodnak 
gonosz éveiben jót s kincset a világirodalomnak. 

RADNÓTI MIKLÓS 

örök szenved ő  vértanú, élő  költő  vagy -- holtan. 
Jaj, téged sem láthattalak soha. Én is száműzött voltam. 

TÓTH ÁRPÁD 

Távoli barát volt, talán ha kétszer láttam életében. 
Ám összetalálkoztunk az „Új Isten" szellemében. 

KARINTHY FRIGYES 

Amit senkinek el nem mondhattál, 
tréfa nélkül lett szép verseidben -- zsoltár. 
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BALÁZS BÉLA 

Sajnálatos, hogy Goethe mégsem lehetett bel őled, 
de ha nem felejtenek el, talán' ennyivel is beéred. 

SZABÓ L ŐRINC 

Nem a barátság vitt temetésedre oly nagy tömeget, — 
m űveid előtt hajol meg, aki szép verseket szeret. 

GÁBOR ANDOR 

Rideg volt a te elvh ű  szigorod, 
de jótékony az okos humorod. 

KIS FERENC 

Kevés, de jó vers, mit munkáskezed papírra vetett, 
s ki egyszer látta, nem felejti el szomorú szemed. 

LESZNAI ANNA 

Gazdag s szép asszony voltál. Költ ő. Dús tehetségedért 
még itthagyott szül őhazád is visszaperelt. 

KASSÁK LAJOS 

Okosan írtál, sokat, — értékálló az örökséged. 
Könnyebb lett most örököseidnek. Féltek t őled. 

FÜST MILÁN 

Nevedhez hasonlítottál örök önhitben gomolyogva. 
De a napfényben már elfelejtenek ... Hitted volna? 

ÁPRILY LAJOS 

Az erd ő  veszített szépszavú bölcs fejedelmet 
mert ő t is elhagytad. Lombtrónusod megüresedett. 

GELLÉR OSZKÁR 

Ezernyi jó versedb ől csak százat öleltél hű lő  szívedre. 
Tékozló atya voltál? — Az utókor, lám, neked ad igazat. 

A KÉSLEKED ŐK 

Vannak még — kifogyóban bár — néhányan csendes öregek. 
... Holnapra talán már új nevet ékít fekete keret. 

Nem értékrend ez, id őrendje is ide-oda dobott. 
Csupán tisztelgése a nagyok előtt annak, 
ki ma még nem halott. 

A kilencven évvel ezel őtt született költő  hagyatékából. 
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KOPECZKY L Á SZLÓ 

LILA VERSEK 

Ha lehajtom a fejem, 
Indul egy lemez: 
„Ne ébredj fel... 
Nem érdemes ..." 

Folyton utakat rajzoltak elém: 
„Menj ott! ... Menj itt!" 
S én sürögtem-forogtam, 
Forrtam, kiforrtam (elforrtam), 
De ami maradt belőlem, 
Az tényleg... nem ér semmit. 

Múlj, Idő, átok-édes, szitálj, ámok-fúga, hatszálamú legyek már korom 
s hamu, s ami voltam is: rekedt rigó, kinek dala kicsit keser ű.', kicsit 
hamis... 

Életem 
legnagyobb problémája elő tt 
álltam, 
s — bármily furcsa — 
KEZEMBEN VOLT A MEGOLDÁS KULCSA, 
csak éppen... a kaput nem találtam. 

...nagyfokú csalódottságom 
hogyan rejtsem? 
A Feledésbe menekülnék, 
de 
ott 
már 
úgyszólván 
nincs egy szabad hely sem. 

Kemény ráncok 

A homlokomon. 

Dühös tekintet 

A leveg őbe lyukat éget. 

Tükörbe sziszegem, 

I hogy szinte hasad: 

„Nem szeretlek téged, 

te vacak!" 
Ó igen! . 

Tele vagyok heggel. 

A Sors a pofámban feledte 	 a vésőt. 

Fergeteges rosszkedvvel 

ébredtem reggel 

S még az is 
elromlott kés őbb... 

511 



(Vallomás!): 
Mert a hangom 
Nem elég hangos 
(Hangszál kéne vastag!), 
De hogy bizonyítsak tettleg, 
Ráírtam a vízre, (hogy) 
Szeretlek. 
...Nem olvastad? 

Most már öröm 
Életem minden perce, 
A rossz is, persze, 
Tudatom mélyén — tudatom — 
Vak, siket öregúr ül, 
S én csalok, 
Csalok rendületlenül... 

Lábamnál a smaragd f ű  már arany avar, értem szól a harang, de nem 
értem: mért ily hamar. 

Rezümé: 

A költ ő  nagyon tud szeretni, égig csap fel a láng, 
Aztán belesikoltja egy tüzes dalba: „Ég a szalma." 
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BOGDÁNFI SÁNDOR 

KATA STRÓFÁK 

Katának, szeretettel 

ALÁZAT 

az alázatos 
író 
mélyen meghajolva 
ír 

ÜVÖLTÉS 

állati hangon 
üvöltött 
akkor láttuk hogy 
ember 

ELÍTÉLT 

jaj annak 
akit kötél általi 
életre 
ítéltek 

KÖNYV 

a hulladékgyűjtőt 
főleg a komoly 
vastag könyvek 
érdeklik 

STATISZTIKA 

egyre gyorsabban nő  
az egy fejre es ő  
fejesek száma 

NEMISÉG 

némely férfi 
a közéletben 
nagy kan 
a magánéletben 
nagy nőstény 

ERŐSZAK 

az is erőszak 
ha olykor 
megveregetik 
a vállad 

HASON 

hason csúszva 
hiába vívod 
az osztályharcot 

FŰRÉSZELÉS  

az író 
nincs fából 
mégis elf űrészelik 
itt-ott 

GYANÚS  

ki soha nem tesz 
semmi rosszat 
előbb-utóbb 
gyanússá válik 

IRÓNIA 

irónia az írónak 
nem a felesége 
nem is a lánya 
csak éppen mindene 

ELEMEK 

az egészséges elemek 
olykor betegek 
az idegen elemek 
olykor rokonok 

DÉZSA 

dézsában fürödve 
írta 
remek verseit 
az óceánról 

RAVATAL 

csak a ravatalon 
parkolhatsz 
bírság nélkül 

ÉREM 

keresd 
kutasd 
az érmet 
amelyiknek nincs 
másik oldala 

KÖNYÖRGÉS 

könyörgöm 
nárcisz 

ne hizlald 
költészetünk 
narcizmusát 

ÉN 

rosszabbik énje 
állítása szerint 
a jobbik énje is 
rossz 

GYÖKEREK 

a gyökerek 
összeültek 
keresik 
a bajok 
gyökereit 

ADÁS 

adott helyzetben 
senki se akar 
adni 

SZÓRAKOZÁS 

szórakoztató 
irodalom 
nincs 
ahogy szórakoztató 
élet 
sincs 

DRÁMA 

a rossz drámák 
elején van 
a hátulja 

CSEMEGE 

az ember 
a legfinomabb 
csemege 
a tetű  számára 

IGÉNY 

te szocializmus 
légy szíves engem 
ne csak kényeztess 
vágj szájon olykor 
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SZÜKSÉG 

az életanyag 
nem elegend ő  
a művésznek 
szüksége van 
ételanyagra is 

MOSORUNK 

kedves hallgatóim 
most következnek 
a kedves elhallgatók 

KÉRELEM 

Kata kérlek 
a csecsemőket 
ne küldjétek 
az aggok házába 

VÉGAKARAT 

minden egyes 
ember 
végakarata 
élni még 

VÁRÁS 

tegnapelőtt óta 
várom 
mit hoz 
a holnap 

KOZMETIKA 

némely ember 
ha leköpik 
megszépül 

JUTALOM 

a magasra törő  
írót 
meg kell jutalmazni 
létrával 

BÁTORSÁG 

rettentően bátor 
ki tejbegríz helyett 
babot vacsorázik 
csülökkel 

'HOMOK 

homokba dugnám 
a fejemet 
nincs otthon 
homok  

ROTÁCIÓ 

a rotáció 
lelkes híve 
négy év multán 
kidobatta a múzeumból 
a múmiákat 

ZENE 

az új zene 
a nemiség 
új neme 

EVÉS 

az emberev ő  ember 
szívesen fogyasztja 
az állatevő  embert 

SZ ŰZ 

csak az a szűz 
tiszteletre méltó 
kinek két-három 
gyereke van 

HIÚSÁG 

a hiú író 
elvárja tőlünk 
nyaljuk ki 
a művét 

ÁGYAK 

nászútra Kata 
ne menj a múzeumba 
az ágyak ott 
használhatatlanok 

TEHETSÉG 

olyan óriási 
tehetség volt 
hogy nem akarták 
elhinni róla 
hogy költ ő  

RABSZOLGASÁG 

rabszolgák 
nincsenek többé 
de rabszolgatartó akad 
minden családban 

NACIONALIZMUS 

a nacionalizmus 
nem magyar betegség 
de az is 

ÉRDEK 

az érdek 
hasznos 
a haszon 
érdekes 

KATÁNAK 

Kata 	_ 
ne legyen 
magánkívül 
csak azért mert 
sokan szeretnének 
magán belül lenni 

TERMÉK 

évmilliók óta 
a legcsodálatosabb 
emberi termék 
a könnycsepp 

MONDÁS 

a magvas mondás 
nagyszerű  dolog 
de még nagyszer űbb 
d magvas lemondás 

ELŐRE 

előre megfontolt 
szándékkal is 
haladhatsz 
hátra 

LÓ 

némely ló 
lovon érzi 
magát 

ENGEDÉLY 

költőnknek 
hajtási engedélye van 
autóra 
autóbuszra 
antabuszra . 
ZÁTONY 

az író 
hajói 
az íróasztalán 
futnak zátonyra 

KÜLÖNBSÉG - 

az egyik ember 
eljut az űrbe 
a másik 
az ürülékbe 
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FÉLELEM 

a tanár 
csak egy dologtól 
fél 
a tanárok 
rémuralmától 

CSENÉS 

az aranyköpésből 
valaki elcsente 
az aranyat 

PÉNZ 

a pénzért 
nem érdemes 
meghalni 
csak élni 

ÖNBÍRÁLAT 

hajlandó vagyok 
a szigorú önbírálatra 
csak ne legyen jelen 
senki 

ŐRZÉS 

a béke őre 
szörny ű  tévedés folytán 
a háborút 
őrzi 

HÚZÁS 

vigyázz Kata 
nehogy a behúzók 
kihúzzák alólad 
a ranglétrát 

MÚZEUM 

az a jó múzeum 
ahol sok az újdonság 

HARAGOSOK 

a költő  és tehetsége 
úgy mentek el 
egymás mellett 
mind két ismeretlen 

KÖZÖSSÉG 

a tehetség 
közösség nélkül 
vereség 

VASKÉZ 

a vaskézzel 
uralkodó nő  
nem szereti 
ha vaskézzel 
simogatják 

FORGATÓKÖNYV 

ne hagyd Kata 
hogy a forgatókönyv 
téged forgasson 

SZABADSÁG 

nem évente kell 
szabadság 
hanem naponta 

RÉMÁLOM 

a temetkezési vállalat 
igazgatója 
azt álmodta hogy 
egy tudós 
legyőzte a halált 

SZÁJ 

kivették a szájából 
a kenyeret 
mert nagy volt 
a szája 

NÖVEKEDÉS 

a röhögtető  
pojáca 
olykor 
megríkató 
bohóccá 
nő  

HELY 

hellyel kínálták 
három évig ült 

ÚJ 

az új lakás 
új csatatér 

PÉNZ 

nagy költő  te 
hallod e 
miért nem írtad meg 
soha 
az igazat arról hogy 
nagyon szereted 
a pénzt 

KAKASKA 

nicsak nicsak 
kis fekete kakas 
tetszeleg 
a nagy fehér hattyú 
szerepében 

ERŐSZAK 

szeretném 
ha a férjem 
minél gyakrabban 
;megerőszakolna 

ŐSMARADVÁNY 

a káromkodások 
pletykázások 
áskálódások 
rágalmazások 
eszmerendszerünk 
örökös foszíliái 

KÖNYVHÉT 

a könyvhétnél 
többet ér 
hét könyv 

KORBÁCS 

korbácsot 
érdemel 
ki felkorbácsolja 
a nacionalista 
szenvedélyeket 

SZÜL Ő  

az a legjobb 
szülő  
kinek nincs 
gyereke 

SIETÉS 

ne siess 
oda 
ahol szépek 
a temetők 

SZOBOR 

a költő  
szobra 
bizonyítja 
kőből van a szíve 

LEÁRAZÁS 

jó hír 
az irodalom 
árát 
mélyen leszállították 
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KÖTÉL  

a kötéltánc 
ma is érdekes 
de csak kötél nélkül 

INFLÁCIÓ 

ÉSZ 

túljárnak 
az eszén 
annak is akinek 
nincs esze 

JÓLÉT  

jólétre 
törekszünk 
jobblétre 
szenderülünk 

gyorsabban 
lopjatok 
a pénz 
elértéktelenedik 

NOSZTALGIA 

REPÜLÉS 

az egyik költ ő  
a magasban repül 
a másik 
a mélyben csepül 

CSOPORTOS 

csoportos 
szeretkezés helyett 
próbálkozzunk 
a csoportos szeretettel 

a kis nép 
szeretne olykor 
még kisebb lenni 

VÁLTOZÁS 

az élet 
folyton változik 
a halál 
soha 

VERS 

az igényes költ ő  
rádöbbent hogy 
válogatott versei közé 
csak egy versét 
sorolhatja 

TANÁCS 

egy kritikusnak 
tanácsolom 
szemével szemléljen 
ne pedig 
az öklével 

CSATA 

JÖVŐ  LÁNYMESE 
legjobbjaink 
estek el 
a szócsatában 

a futurológus 
bízik a jöv őben 
az ember nem bízik 
a futurológusban 

FEJLŐDÉS 

kisunokám 
te már csak 
a fagyasztott csirkének 
mondhatod 
pipi 

BUTASÁG 

a buta embert 
egyáltalán 
nem zavarja 
hogy léteznek 
okosok is 

MOTOZÁS 

a túlbuzgó vámtiszt 
mielőtt belép 
otthonába 
önmagát is alaposan 
megmotozza 

PORNOGRÁFIA 

a pornográf 
irodalom 
nem a valóságot 
ábrázolja hanem 
a valagságot 

a kislánynak 
kislánykorában 
kislánya 
született 

SZÓLÓ 

amint megszólal 
beleszól 
beléd szól 

MEGVÁLTÁS 

a nagy bohóc 
többet tehet 
a világ megváltásáért 
mint a nagy filozófus 

FÖLDALATTI  

a metró 
kalauza 
földalatti 
tevékenységet 
végez 

HULLADÉK 

a hulladékot is 
becsüljük meg 
főleg ha ember 

čSUKÁS 

rájött 
a dolog nyit jára 
becsukták 

BARÁT 

ha feldobod 
dorombol 
ha leesik 
dorongol 
a haszonleső  
barátod 

KIÜTÉS 

a kicsi de erős 
írók 
kiütéses 
győzelmet arattak 

TUDAT 

társadalmi létünk 
határozza meg 
tudatunkat 
ezért tudunk 
oly keveset 

ÉLMÉNY 

a nagy rabság 
nagy élmény 
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BÚVÉSZ 

az igazi bűvész 
nem élő  nyulakat 
húz el ő  a cilinderből 
hanem élő  gondolatokat 

VILÁGNÉZET 

vigyázz 
a világnézetedre 
mert a világ 
néz 

SZOLGÁLAT 

a szolgálat • 
olykor kiderül hogy 
csak szolgaság 

ÚSZÁS 

ha nem tudsz úszni 
Kata 
könnyen belefulladhatsz 
a mosogatóvízbe 

BUSZ 

rossz voltam 
sarokba állítottak 
várom a buszt 
átszálló jeggyel 
sietek a veszt őhelyre 

BOLDOGSÁG  

az -  elérhetetlen -  - 
boldogság olykor 
ott szuszog melletted 
az ágyban 

VÉGSZÓ 

az agy 
kihagy 
és nem tudod 
ki vagy 
nincs már 
humor 
csak tumor 

HELY 

szédülés 
gyorsasággal 
haladhatsz előre 
jó helyen ülve 
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KÉZFOGÁSOK  

MIRKO VRANEŠ 

RÉSZEG FOLYÓ 

Részeg habú hiedelemfolyó 
Meredek út mit ró e világ 
Hazaféltés a hajó 
Hol a gázló mi szilárd 

Fanyar jelenetét 
Szétszórt színpadán játssza 
Kihívóan ég az értelem 
Halálrobbanástól 
Föld és tér terhesen 

Rakoncátlan erejével 
Semmivé lett szíve által 
Kérdőn torpan 
Melyik folyón merre vágtat 

NYOMOK 

Lenn a föld fenn az ég 
Látásárnyékok könnyeink jajára 
Zavaros folyó sodró hulláma 
Fény mi kedvesem elzárta 
Szénalélegzettel önmagam keresve 
Nyomtalanul visszamegyek 
Tavasz van a falevelek 

halállal hajtanak 

Bánat emészt mert nem írom 
Kimerít őn életrajzunk 
.Míg a naptól hamuvá válunk 

SZERETNÉM 

Bánat! 
Szeretném ha nevetnél 
Csillantsd hát gyöngymosolyod 
Csak egy cinkos pillanat 
Megismerem borúd okát 
S téged más név alatt 

Bánat! 
Ne bújj titkok kagylójába 
Sötét arcodról hulljon 
a fekete fátyol 
Kedves óhajok terítéke mellett 
Álmos szemed nézéséért 
Tiéd minden más nézet 

URBÁN F. Gábor 
fordításai 
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RADOMIR MI ĆUNOVI Ć  

A PAJTA 

Követtek madárrajok, 
szín és illat szállt a nyomomban, 
már a pajtánál vagyok, 
kezem az ajtón koppan. 

Mit rejt e súlyos lakat? 
Pókhálót vagy ruhát, mosottat. 
Hajfonatot, magvakat. 
Ládában kincset vagy halottat. 

Tán bölcsesség, varázslat, 
lépcső, mely a mélybe levezet, 
van odabenn. S ott állhat 
az asztalon egy végrendelet. 

Vidám vagy komor látvány 
forró vagy nedves falak között. 
Virágokkal vagy késsel vár rám 
az őr az ajtó mögött. 

Mit takar ez a sötét, 
vedégfogadót, kocsmát? 
Az élet legvégs ő  küszöbét 
nem léphetem még most át. 

BARLANG 
A TENGERPARTON 

 

Omladozik már a barlang, 
az örvénylés oka örvény. 
Éjfélkor a halászharang 
haló szava ősi törvény. 

Vadhal a hálóba érve 
halásznak fon göngyöleget. 
Baglyok ólombölcsessége 
béklyókból kéri az eget. 

 

Elviharzik az id ő . 
Váltakoznak a tájak. 
Porladozó temető . 
Megőszült hegyi nyájak. 

Örökzöld fésüli 
a kősziklás lankát. 
Sűrű  moha üli 
az álmok barlangját. 

AZ ÍRÓ SZOBÁJA 

Ajtón retesz villog. 
Önként vállalt bilincs. 
Gyertyafényben csillog 
a megdermedt kilincs. 

A lapok szomjasak. 
A tintatartóba 
porszemek hullanak 
epétől oldódva. 

Szobafalak között 
szélviharok zúgnak, 
virágport és ködöt 
hoznak minden zugnak. 

Földgömbön pókháló 
leng, földrengés rombol. 
Nagy csillagvizsgáló 
épül homlokomból. 

KENYERES KOVÁCS Márta 
fordításai 
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SLOBODAN VUKANOVIC 

A ROBOT GYÓNÁSA 

Ugyanazon a napon indultunk 
Egyugyanazon gyárból 
Más-más irányba 
Más-más csillagrendszerbe 
Egyugyanazon üzenetekre 
programozva 
Szigorú engedelmességre 
És bizonytalan biztonságra 
Vártuk a hajókat 
Egymást kézenfogva 
Számláltuk kilométerekben 
Napokban 
Órákban 
Években a távolságokat 
Szólítgattak bennünket 
A Más világokról meséltek 

Órákig és órákig 
Használódtunk 
Hiába figyelmeztettük őket 
a bemelegedésre 
Feldühösödtek ha meghibásodtunk 
Idegesítette őket törvényünk 
Alapszabályunk 
Himnuszunk 
Szakszervezetünk 
Idegesíti őket pontosságunk 
és hosszú életünk 
Ugyanazon a napon indultunk 
Egyugyanazon gyárból 
Más-más irányba 
Más-más csillagrendszerbe 

NEM ÉRTETTEK MEG 
BENNÜNKET 

A sziklára hattyút rajzoltak 
A lift levitt a tóig 
Bennünket 
Nem tudtuk mihez kezdjünk 
Csajkovszkijt játszottunk 
Ok az ábécét mutogatták 
Viselkedni tanítottak 
Mellénk dadákat osztottak ki 
Pedig azt reméltük 
hódítóknak fognak 
Majd bennünket tekinteni 
Ők pedig számunkra 
Nevel őket adnak 

FELELŐTLENÜL 
FUNKCIONÁL 

Az Andromédán 
Anatómiai vizsgálat alá vetettek 
egy Földit 
Fölbontották 
És amikor ismét összeállították 
Többé nem funkcionált 

Furcsa egy anyag 
Felelő tlenül m űködik 
Állapítja meg a konzílium 
És ugyanolyan külsővel 
újat reprodukálnak 
De más immár a funkció 

SZIVERI János fordításai 
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ÖR ÖKSÉG  

LEVAY ENDRE 

BALÁZS G. ÁRPÁD (1887-1981) 

Festőművészünk doyenje távozott el az él ők sorából. Halálának híre is 
olyan volt, mint alkotói lelkének szüntelen nyugtalansága: mindig ide-
oda szállt. Festőnk a mi tájunk megörökítője volt, de nem itt született, 
nem ez volt a szülőföldje, s most halálának híre is a szomszéd ország-
ból érkezett el hozzánk. Balázs G. Árpád 1887 novemberében született a 
Kassa melletti Fels őtökés nevű  kis szlovák faluban, és 1981 szeptem-
berében halt meg testvérvárosunkban: Szegeden. Mindössze hat esztend ő  
választotta el attól, hogy megélje a száz évet, ami szíve titkos vágya 
volt, s ezt úgy hordozta magában, mint legféltettebb témáját: kevés em-
ber volt az, akiknek err ől beszélt volna, vallott volna, mint egy titokról. 

Egyik legtermékenyebb alkotónk élete zárult le ezen a nyárutón 
Majd háromnegyed század munkájának küzdelmeir ől és meglepő  ered-
ményeiről kellene most számot adnom — mert Ő  maga kért meg erre 
Oláh Sándor temetésén! —, de ezt a temérdek eseményt csak egy élet-
regény mondhatja el annak, aki igazán szereti a m űvészetet, és nagyra 
becsüli azt a szellemet ,aki egy életet áldozott tájunk, emberünk, környe-
zetünk, vajúdásaink, vergődéseink, örömeink, fényes gy őzelmeink megörö-
kítésére. Hogy milyen hihetetlen kitartó er ő  vitte végig a temérdek 
megpróbáltatásokból álló végtelen hosszú úton, azt ma már csak képei, 
rajzai mondhatják el nekünk sokkal hívebben, mint egy röpke naplójegy-
zet, riport, megemlékezés vagy jubileumi visszapillantás, melyek közül 
— fájó! — elmaradt a századik.. . 

Mint örökké vándorló tanítócsalád sarja került el hozzánk Bácská-
ba, előbb Tiszakálmánfalvára, azután Újvidékre: tanulni, megismerni 
életünket. Mindenütt nyoma maradt, amerre járt; kés őbb, amikor befe-
jezte (apja rábeszélésére) a tanítóképz őt és már figyelemre méltó olaj-
portrékkal is jelentkezett, akkor kerül el Nagybányára, ahogy ő  mondta: 
,,... a képzőművészet akkori Mekkájába", ahol valóban nagy mesterek kö-
zelségében tanulhatott tovább. Magasabb szinten ezt a továbbképzést a 
prágai Szépművészeti Akadémián végezte el Brömse professzornál. A 
szívós, lelkiismeretes munkának megvolt az eredménye. A képz őművészet-
nek alfája a rajz és a megfigyelés. Úgy megtanult rajzolni, hogy ezzel 
évek múltán kinyíltak előtte az ajtók. Ő  maga sem remélte, hogy aka-
démiai tanulmányának utolsó évében a megrendezett bemutató kiállítás-
ról a fiataloknak ritkán kijáró elismerés meleg hangján írtak. A követ-
kező  évben már a Rudolfeum dísztermében sorra került Balázs G. Árpád 
első  önálló grafikai kiállítása, melynek híre a csehszlovák f ővárosból 
messzire eljutott. Ezen a tárlaton megjelent a prágai jugoszláv követség 
sajtóattaséja is, akinek jelzése révén a hazai lapok: els ősorban a Politika, 
majd a zágrábi Riječ  méltatta az ifjú jugoszláv alkotó munkáit, aki ezek-
kel messzire elvitte művészetünk hírét. Ez a jelent ős tárlat nyitott ajtót 
Balázs előtt, hogy az akadémia padjainak elhagyása után bejárja Nyu-
gat-Európa neves művészi központjait — Drezdát, Bécset, Münchent —, 
hogy aztán a belgrádi lapok is fölfigyeljenek rá. 

Ettől az időtől kezdve Balázs G. Árpádot már a mi művészünknek 
tekinthettük; a lelkét legmélyebben megragadó témái itt születtek meg. 
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Szabadka—Palics, ahol akkor letelepedett, örökre szívéhez n őtt. Amint 
itt megismerték a kit űnő  grafikust, karikaturistát, fest őt, a Bácsmegyei 
Napló szerződtette, s ezek a szálak — akkor úgy tetszett -- már eltép-
hetetlenül környezetünköz f űzték. De ez csupán látszat volt, mert a mű-
vészt megnyugodni nem tudó lelke tovább sodorta, s megindult fejl ődé-
sének egyik legjelentősebb állomása: Belgrád felé... 

Még mielőtt a fővárosba került volna, tájunk témáiba még mélyeb-
ben belemerült. A Bácsmegyei Naplónál kezdte meg ezt a munkát, majd 
Csuka Zoltánnal folytatta, aki éppoly bolyongó m űvész volt, mint ő . 
Bejárták a Vajdaságot, rajzos riportokat készítettek társadalmi és iro-
dalmi életünk kiemelkedő  egyéniségeiről. Festőnk ekkor került egészen 
szoros kapcsolatba a vajdasági magyar irodalommal, és azokkal a sze-
mélyiségekel, akik közéletünk élvonalába tartoztak. 

Az élet újabb területek felé szólította. 
Ezekben az években Balázs G. Árpádot egyre inkább foglalkoztatták 

azok a témák, amelyekkel a dolgozó emberek mindennapjaiban találko-
zott. A villogó portrék, a kedvtelésb ől festett csendéletek mellett így jöt-
tek létre munkáskompozíciói: ezeknek gy űjteménye az els ő  ilyen tárlat 
volt akkor a. Népkörben. Merész vonásokkal megrajzolt figurák voltak 
ezek; ennyire életesen még nemigen láthattuk kartonon, linóleumon, vász-
non őket. Nem volt meglep ő  egy cseppet sem, hogy ezeknek a munkák-
nak a visszhangja eljutott oda, ahonnan a m űvész élményeit merítette. 
A kiállítás híre eljutott Cseh Károlyig, a Tisza mente munkásmozgalmá-
nak élharcosáig, fest ők régi barátjáig, aki a maga szervezésében elhozta 
a Tisza-parti munkásokat a szabadkai kiállításra. 

Ez a barátság sokkal tartósabb volt, mint amennyit egykét talál-
kozás nyújthatott. Amikor Balázs Belgrádba került, s ott a Vreme raj-
zolóként szerz ődtette, olyan lehet őségek nyíltak ki előtte, amilyenekre 
eleddig nem is számíthatott. Itt kapcsolatba került a Jugoszláv Képz ő-
művészek Egyesületének kiemelkedő  tagjaival, az Újságírók Szövetségé-
vel is, és .a főváros ,művészrengetege" volt ez a hely, ahol hosszabb 
időt tölthetett együtt régi barátaival: Cseh Károly forradalmárral és 
Fischer Józseffel, akiket a Kolarac Népegyetem épületében kapott tágas 
műteremben helyezett el, s itt hármasban értékes együttm űködést fej-
tettek ki, ami kiolvasható azokból a remek munkáiból, amelyek ezekb ől 
az évekből származtak, s egy rendkívüli nevezetes korszakot jelöl meg 
a művész fejlődésében. 

A forradalmár közelsége és szellemének termékenyít ő  ereje nem 
maradhatott el e korszak alkotásain hatás nélkül. 

Balázs G. Árpád — akit a napilap karikatúrái és nehány riport té-
mája már nem tudtak annyira lekötni — palettájával a hóna alatt 
megindult a főváros peremvidéke felé. Nap nap után a Száva partját 
járta, s ott találkozott a roppant terhek alatt roskadozó rakodómunká-
sokkal. Egy egészen más világ képe ragadta magával olyan er ővel, amely-
től nem tudott többé elszakadni. Magukhoz vonzották a dolgozók. Le-
ült a kövekre, a munkások közé, és rajzokat vetett papírra a kubikusok-
ról, a .szállítómunkásakról, az utcakövez őkről, az épületanyagot felhor-
dókról, akik otromba tömböket cipeltek Belgrád új negyedének felépí- • 
téséhez. Ezek voltak igazában a külváros sikátorai, nyirkos odúk roska-
dozó zsúpfedelekkel, düledező  palánkokkal... Itt, ezen a helyen készült 
1933-ban a művész örökbecsű  linósorozata, a Jatagan mala. 

Festőnk alkotói tevékenységének és kibontakozásának újabb felfe-
dezési időszaka volt az, amikor tárlatain olyan m űvészekkel állíthatott 
ki, mint Andrejevi ć—Kun, Petar Lubarda, Stoilovi ć , Palavicini és Paja 
Jovanović, a Bécsben élő  és alkotó neves jugoszláv fest őművész, aki-
nek ajánlatára a kiállításon látogatást tett uralkodó az ő  képei közül is 
megvásárolt egyet. 

Az élmények egymásra találása kifürkészhetetlen. 
Ahogy a művész vallja önéletrajzában, a Jatagan mala című  linó-

mappája hozta közelebb hozzá Ady Endre költészetét; minél tovább ol- 
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vasta, s újra belelapozott, annál jobban át tudta érezni a költ ő  vízióit, 
s ezeknek megigéző  hatására ért meg benne az a gondolat, hogy 'elkészíti 
Ady Endre szimbolikus verseinek színes litográfiáját. A költemények-
ről nem egy vázlatot készített, végül nyolc versillusztrációt választott 
ki, s ezekből állította össze Ady-mappáját amelyet Szenteleky Kornél-
nak a. művészettörténetben és az irodalomban is nyomot hagyó el ősza-
vával adtak ki. 

Ezt a merészen és figyelemre méltóan fölfele ível ő  utat a második 
világháború szakította meg. 

Balázs G. Árpád a bombázások elől Erdélyben menekült rokonai-
hoz, abban a reményben, hogy ott majd menedékre talál. De hovatarto-
zása miatt hol ide, hol oda küldözték, úgyhogy nyugtát csak itthon lelte 
meg. A második világháborút részben Romániában, részben Magyaror-
szágon töltötte, majd a sok-sok utánjárás meghozta gyümölcsét: 1959-
ben visszatért Szabadkára. A város m űvészetkedvelői, régi baráti köre 
és népes családja az ebb ől az alkalomból rendezett kiállításán — mint 
hazatérőt — meleg ünneplésben részesítette. Ezután az elismerések egy-
mást követték: nem mondta azt senki, hogy most aztán nyugodjon ba-
bárain, de nem is mondhatta, mert 68-70 éves korában is oly frissen 
dolgozott, mint egy fiatal művész. A város fölfigyelt rá, és 1966-ban 
művészi érdemeinek elismeréséül Októberi díjjal tüntette ki. A 7 Nap 
minden jeles alkalommal közölte rajzait, m űmellékleteit, az Életjel iro-
dalmi előújság pedig megrendezte retrospektív kiállítását, amelyen legki-
emelkedőbb művei kerültek a közönség elé, és Bolyongó paletta címen 
1969-ben kiadta önéletrajzát. Ezután egy újabbtanulmányútjára került 
sor, amikor látogatást tett a számára legnevesebb kultúrközpontokban, 
még egyszer végigjárta Csehszlovákia utcáinak köveit azokban a hely-
ségekben, ahonnan elindult, s amelyekhez indulásának legszebb évei f ű-
ződtek. 

Igy búcsúzott el a régi időktől, a régi emlékeket őrző  városoktól, 
falvaktól a matuzsálemi kort megért neves, annyira kedvelt m űvészünk, 
s száz és száz művet hagyott ránk a történelem soha el nem mosódó 
nagy korszakaiból. 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 20. 

Az elsüllyedt hajó, a Dunav harminckét f őnyi legénységét megsiratták, 
meggyászolták, a hozzátartozók feltehet ően anyagi kárpótlásban részesül-
tek, amennyiben az emberélet bármivel is kárpótolható lehetne, s így 
aztán lassan már az újságok sem írnak róla. Mit lehet egy elsüllyedt 
hajóról írni? És a vele együtt elpusztult emberekr ől. Ha legalább va-
laki túlélte volna a katasztrófát... 

A világirodalom legolvasottabb könyvei ilyen hajókatasztrófát túl-
élt emberekről szólnak. A tenger titokzatossága a természet hatalma, 
a Szküllák és Kharübdiszek fenyeget ő  veszélye mindennél jobban izgat-
ta a kalandregények íróinak képzeletét. Daniel Defoe-tól kezdve Travenig 
a legsikeresebb regények hátterében az elsüllyedt hajó láthatatlan vitor-
lái merednek fenyegetően .a magasba. Ez azonban, bármily komor pompes 
funébres, mégis a díszlet csupán. A történetek kivétel nélkül az életr ől 
szólnak és nem a halálról. Emberekr ől, akik megmenekültek, túlélték 
a hajót. 

Az óceán embereiről szóló történetek jelentették a világsikert az-
után, hogy Defoe, aki kétszázötven év el őtt halt meg, Robinskon küzdelmes 
életét mesélte el egy lakatlan szigeten. Maga Defoe nem volt tengerész, 
történetét eredetileg egy Rogers nev ű  hajóskapitány írta meg Utazás 
a föld körül című  könyvében, többek között egy Selkink nevű  hajótö-
rött matróz meséjét is feldolgozva. Rogers könvének mégsem volt si-
kere. Defoe azonban, aki az újságírás taposómalmában sok mindent 
megtanult, felfigyelt a műkedvelő  elbeszélő  könyvére. Tolla után ke-
reste a kenyerét, ennélfogva nagyon jól tudta, hogy a téma magában 
véve semmi, mert minden a megíráson múlik. Nekiült és megírta a világ 
legszebb ifjúsági regényét a hajótörött Robinsonról. így nevezte el 
ugyanis a hősét, hogy semmiben se feszélyezze az élő  alak személye. 
Még a neve sem. Mert az „igaz történet" számára csak ürügy volt, hogy 
megírja a lakatlan sziget magányos emberének kalandos h őskölteményét, 
egyben a kitartás és akarater ő  érvényesítésének szép példájára hívva fel 
ifjú olvasóinak figyelmét. 

Történetének újraköltésében saját küzdelmes életének meséje is ott 
bujkált a sorok között, amivel megnyerte a Francia Rousseau tetszését 
is. Mert Defoe, aki akkor már csaknem hatvanéves volt, börtönök el ől 
kényszerült menekülni, mivel részt vett egy felkelésben, majd pellen-
gérre állították, hogy akkori szokás szerint a járókel ők leköphessék. De 
őt virággal dobálták meg. Tartós szegénysége azonban ett ől még nem 
múlt el, anyagi helyzetén . Robinson világsikere se sokat változtatott. S 
mire érezhetővé vált, Defoe a mű  megjelenése után tizenkét évvel 
meghalt. 

Közben írt még egy kalandregényt, s egy bukott nő  sorsát mutat-
ta be erkölcsnemesít ő  szándékkal; de ezekre a könyveire már nem volt 
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kíváncsi a világ. Mégis a téma lett volna fontos? A tenger és a lakatlan 
sziget egzotikuma? A kaland, amely oly változatossá tudja tenni a min-
dennapi életet? 

Aligha. Az izgalmas téma nyersanyagával kés őbb egy Jack London 
vagy Kipling sokkal jobban tudott bánni, mint Defoe. A csaknem ne-
gyed ezredéves mű  mégis túlélte az ő  sikerüket. Nem a kaland izgal-
mával, hanem az emberi próbatétel szépségével. 

Ahogy ő  utánuk a tengerésztörténeteknek egy másik írója, Joseph 
Conrad számára a kaland csak alkalom, hogy az emberi lélek titkaiba 
próbáljon bevilágítani. Jómaga, hajóskapitány lévén, megszokhatta a 
kalandokat. Neki az óceán nem téma volt, hanem mindennapi élmény. 
Az életéhez tartozott. A hajótöröttek sorsában is általános emberi moz-
zanatok érdeklik, a reménytelen szerelem például Roderick Anthony 
kapitány és felesége között, vagy a Lord Jim h őse, aki csak a halálá-
val tudja megváltani bűnét, hogy otthagyta a zarándokokkal teli hajót. 
De hát mindez már líra, amelyben a kaland mellékessé, csupán ürügy-
gyé válik. 

Conrad, aki lengyel volt, angolul írt, mint ahogyan a legtöbb ten-
gerésztörténet angol szerz őtől származik. Mert ők uralták a tengereket? 
Az angolok? A tengerésztörténetekre is szabadalmuk volt? Ezek a nagy-
hatalmi előjogok persze alaposan megváltoztak az id ők folyamán. Kis 
népek is kihajóznak a hatalmas óceánra, ahogy most a Dunav szeren-
csétlen legénysége elment és ott lelte halálát. Mégis jó id őbe telik majd, 
amíg a tengerésztörténetek irodalmi privilégiuma kis népek elbeszél ői-
nek is juttat valamit téma és kaland anyagával, az emberi valóságél-
mény igézetét. 

~ 

Nemrég filmriport mutatta be a madridi bolhapiacot. Én nem 
egy eladót véltem felismerni az ócskások soraiban, minthogy én is eltöl-
töttem egy vasárnap délutánomat egykor a sátrak és kacatok között. 
A száz év előtti velocipédtől kezdve az orosz szamováron át, amelyet 
petróleummal lehet csak üzemeltetni, dédnagyanyáink halcsontos f űző-
jéig itt minden kapható volt. Még kerti törpe is meg édeskés mázol-
mány kastéllyal a hómez őn és fejüket önérzetesen felvágó őzekkel. Ide-
gen családi fényképek a századforduló idejéb ől, s ezek voltak a leg-
kelendőbbek. 

Új dolgot alig lehetett látni. Egy fiatalember japán számológépeket 
árult, de hiába, kirítt a sokadalomból. Ami új volt, ha mégoly olcsó, 
nem kellett senkinek. A kicsit divatjamúlt, de még új holmit, pulóve-
reket és más egyebet a nagy áruházak el őtt az utcán ömlesztve árulják 
mélyen leszállított áron. Ez meg kimondottan ócskapiac. Ezt minden 
turistának .a figyelmébe ajánlják. Mindjárt a corrida után, ahol a tömeg 
mintha eszét vesztette volna, úgy biztatja üvöltve a torreádort, hogy 
szúrja már le a sok sebb ől vérző  nyavalyás bikát. Azt én fél óránál 
tovább nem bírtam nézni. Nemcsak a szegény bikát sajnáltam, amely-
be két-három nyilat már beleszúrtak, az egész bikaviadalt embertelen-
nek találtam. 

Itt a bolhapiacon legalább mosolyogni lehetett az elképzelhetet-
len sok vacak óriási tömegén. Mosolyogni és elt űnődni, hogy mi a von-
zó ebben a zsibvásárban? Minek vesz például egy elegáns fiatal hölgy 
magas, fűzős kitaposott öreg cip őt, amely talán még a századforduló 
idején volt új. És kissé már molyrágta magas cilindert a fiatalember, 
aki vele van. Álarcos bálba készülnek talán? Vagy az elt űnt időt idézik 
vissza? Itt térnek vissza a boldog gyerekkorba? Itt csillapítják egy el-
múlt világ iránt érzett nosztalgiájukat, itt, a bolhapiacon? 

Még mielőtt azonban választ tudtam volna adni magamnak ezekre 
az izgalmas és egyben groteszk kérdésekre, a könyvesekhez érkeztem, 
akik nagy halomba dobálva árulták a természetesen ugyancsak régi 
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könyveket. Aki Párizsban járt, láthatta a bouquiniste-ákat a Szajna part-
ján a régi könyvek tömegével. Amennyi könyvet azonban itt összehord-
tak, minden képzeletet felülmúlt. 

Hát itt lehorgonyoztam én is. A madridi bolhapiacnak állítólag van 
egy jelmondata: Amit másutt hiába keres, itt megtalálja. Én is egy rop-
pant érdekes könyvre bukkantam, amelyet valóban hiába kerestem vol-
na bárhol. Ugyan itt se kerestem pont ezt: Lorenzo Azértis könyvét, 
de nagyon megörültem neki. 

Valahol egyszer egy nagyobb társaságban rendkívül rokonszenves 
idősebb író mesélt kalandos ifjúságáról Párizsban, ahol diplomált, s 
aztán diplomáciai szolgálatáról, már nem is tudom hol mindenütt. Az 
írót Orbók Attilának hívták, s azt hiszem, nem hagyott hátra mara-
dandó művet. Az elbeszélőknek abból a faj tájából való volt, akik in-
kább elmondják, amit meg kellene írniuk. ,S Orbók Attila remek char-
meur volt. 

đ  mesélt bátyja tragikus sorsáról, akit az els ő  világháború Párizs-
ban talált. Kuncz Aladárral együtt internálták, de neki, Orbók Lóránt- 
nak, sikerült megszöknie Spanyolországba. Ottmaradt, spanyolul kezdett 
írni, főként színdarabokat, és világsikere volt. Éppen csak a nevét vál-
toztatta meg, talán dacból, talán ragaszkodásból, s Orbók Lóránt helyett 
Lorenzo Azértis néven írt. Ez állítólag spanyolul is jól hangzott. 

A történet olyan volt, mint egy kedves anekdota, amelyen elmo-
solyodik az ember, aztán elfelejti. 

A madridi bolhapiacon derült ki, hogy Lorenzo Azértis valóban élt, 
kezemben volt a bizonyíték, egy könyv, amelyet Casanováról írt. 

Azt, hogy érni történt vele, hogy negyvenéves korában, 1924-ben meg-
halt és Kuncz Aladár, a Fekete kolostor szerzője búcsúztatta, már itthon 
tudtam meg, miután még egyszer utánanéztem, hogy ki is volt az az 
író, akinek a könyvét a madridi bolhapiacon megvettem. 

~ 

Kinyílik-e megint a kék virág a forrás mellett, hogy szirmai a víz 
tükrére hulljanak? Aligha véletlen, hogy a romantikának ezt a „kék vi-
rágát" Bécsben próbálják elültetni most, az egykori császárvárosban, 
ahol a romantikának még megannyi tárgyi emléke él. Persze, nem a 
kék virággal, mint szimbólummal, amelyet Novalis megénekelt. Gyanút-
keltően olcsóbb, népszerűbb, hozzáférhetőbb kiadásban, idegenforgalmi 
attrakciónak szánják, mint a fiákert, körgalléros, cilinderes kocsisával 
a bakon. Mert az említett tárgyi emlékek alapos változáson mentek ke-
resztül százhatvan-hetven év alatt. 

A tiszta, ártatlan és gyermeteg álomvilág, amelyben a lélek uralko-
dott a test felett és a romlatlan falusi népben látta az emberi ideált, 
csakhamar két részre oszlott a haladás választóvizében. Egyik fele forra-
dalmi lánggal kezdett égni, s mint a futót űz a prérit, úgy öntötte el 
egész Európát, Pet őfi és Victor Hugo lázító szellemét a vihar erejével 
fújva szét, a másik ködbe merült, láthatatlanná lett, alig maradt bel ő-
le valami. 

Ami azonban mégis megmaradt, leegyszer űsödött, lejött a felhők-
ből, már csak a magyar költ ő  megejtő  túlzásában volt még „földiekkel 
játszó égi tünemény". Igazában mégis akkor terjedt el a romantikának 
ez a józanabb, szelídebb változata, amikor már nem akart álom lenni, 
hanem kézzel fogható valóság. Az utóbbi szó szerint értend ő, mert min-
denekelőtt a képzőművészetben, szobrokban, képekben, az építészet dí-
szítőelemeiben keresett formátmagának. Ebb ől lett a biedermeier, a 
mindenki számára hozzáférhet ő , világos és funkcionális művészet, míg 
az irodalomban nálunk Jókai hódította meg vele az olvasók tömegeit. 
Persze, ez sem a romantika diadala volt már. Jókainak kellett lenni, 
hogy a kék virág varázslata oly csodásan és tartósan érvényesüljön. 
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Csakhogy ami tömegcikk lesz, mindig magában hordja a romlan-
dóság csíráját. Ami mindenkié, az tulajdonképpen senkié. A bécsi roman-
tikának ez a biedermeieri másodvirágzása már szériában termelte a 
maga csecsebecséit: a pásztorlányt, a fiút furulyával, s az angelus ha-
rangszavára imába merült n ői figurát: Millet után szabadon és persze 
sokkal édeskésebben. A kerti törpe őse éppúgy onnan ered, ahogy nap-
jainkban a népi tárgyak és használati eszközök divatja mozsárral, vasa-
lóval és petróleumlámpával az akkori romantika utáni honvágyat fejezi 
ki. Sajnos megint csak a mindenkinek elérhet ő, látható és kézzel fogha-
tó romantikának ezzel az olcsó változatával. 

A bécsi próbálkozás a romantika felidézésére eszerint nem indoko-
latlan, mint az említett nosztalgia nálunk is bizonyítja. Feltehet ően van-
nak korok, amelyekben az emberek szeretnének visszatérni ahhoz a szép 
felfogáshoz, hogy a lélek mégiscsak mindenekfelett való, s a civilizáció 
nem jelent egyúttal kultúrát is. S hogy ezt a tömeg is érzi, amikor az 
„ártatlan nép" régen eltűnt életformájának emlékeit gyűjti maga köré, 
amellett szól, hogy „a leányzó nem halt meg, csak aluszik". A roman-
tika más-más formában ott lappangott az elmúlt évtizedek emberpusz-
tító apokalipszisében, mintha nélküle mégse lehetnénk meg. Mélység és 
magasság végletei között, egy Ezra Pound vagy József Attila verseiben 
éppúgy, mint az egyszerű  kispolgári vágyban a romlatlan, tiszta és ham-
vas szerelem után, aminek az említett tárgyak csak kísér ő  jelenségei. 
Romantika tehát mindig volt, csak másképpen hívták. 

Bécsben egyelőre a romantikus német költ őket adják ki: Schlegelt, 
Novalist, Brentanót, s kiállítást rendeznek Caspar David Friedrich meg 
Franz Horny képeiből, akiket a művészettörténet rég elfelejtett. Mintha 
a pesti Műcsarnokban Markó Károlyt és Barabás Miklóst vonultatnák fel. 

De miért ne? Hiszen senki sem a fest ői virtuozitásukon ámulna el, 
hanem azon a csodálatosan harmonikus, békésen idilli világon, amely-
ben az akkori emberek éltek. 

Ha a Szovjetunióban nem is, másutt, f őként Nyugaton bizonyára 
újratárgyalják majd Dosztojevszkij emlékbeszédét a Puskin-ünnepélyen. 
Ott fejtette ki tömören, amit regényeiben csak homályosan, a messia-
nizmus ködébe burkolva vetett fel: az orosz nép küldetését, világmeg-
váltó szerepét. Amikor err ől beszélt lázas elragadtatással, már beteg volt. 
Nem a kéthetenként visszatér ő  epilepsziája fogta el, súlyosabb baja lehe-
tett, mert nemsokára ágynak esett és meghalt. De beszédének óriási ha-
tása volt. Többeket annyira magával ragadott szlavofil megszállottsága, 
hogy elájultak és nagyon sokan sírtak. És erre Dosztojevszkij keresztet 
vetett és mélyen meghajtotta magát a négy égtáj felé. 

Meglehet, hogy az egészb ől csak ez a jelenet igaz: Mert, hogy vala-
ki lehajol és megcsókolja lába el őtt a földet, csaknem minden regényé-
ben többször is előfordul. Ugyanakkor Dosztojevszkij minden orosz író-
nál jobban szerette a nyugati világot, Európa belterjesebb tájait. „Ve-
lence, Róma, Párizs — írja els ő  külföldi útján egyik levelében -- hatal-
mas benyomást tett rám. Tudományuk, m űvészetük, egész történetük ..." 

A halála óta eltelt száz év alatt könyvtárnyit írtak össze arról, hogy 
a leginkább orosz, s ugyanakkor a világ legnagyobb írója mind a mai 
napig másképpen értette Oroszország viszonyát a világhoz. Még Merezs-
kovszkij is, aki pedig az Októberi Forradalom után emigrációba vonult, 
rosszindulatú túlzásnak nevezi Dosztojevszkij „imperializmusát". A sze-
gények és megalázottak írója, aki legszebb emberi tulajdonságnak a jó-
ságot tekintette, valóban nehezen képzelhet ő  el világhódító szerepben. 
Aki a legnagyobb emberi erénynek a lemondást, az önmegtagadást és a 
szeretetet hirdette, népét ől se várhatott világuralmat. 

Nekem már a szavak is idegenek Dosztojevszkij gondolatvilágától. 
És nekem az orosz ember nemcsak irodalmi élményem. Én láttam gye- 
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rekkoromban mint hadifoglyot valóban nem evilágra való szelíd, enge-
delmes és jóságos alakjában, s láttam gy őztesként, a háború vérzivata-
rából felbukkanni. Ez is sz őke volt és kék szemű , és sírva fakadt, ami-
kor alvó kislányomat pillantotta meg a gyerekágyban. Aztán megfordult 
és elkiáltotta magát: „Za Berlin! Naperijot!" És elt űnt. 

Ami Dosztojevszkij egész életének és írói munkásságának elválaszt-
hatatlan dilemmája volt: a bűn és bűnhődés végletei között található 
meg. Nemcsak Raszkolnyikov megdöbbenésében, amikor Szónya bevall-
ja neki, hogy a cselédlány, Lizavéta, akit a diák agyonvert, neki foga-
dott testvére, hiszen keresztet cseréltek. A Karamazov testvérekben is, 
a Félkegyelm űben is ez a két véglet, jóság és gonoszság, b űn és erény 
konzekvenciái teremtik a konfliktust és adnak alkalmat az írónak az 
állásfoglalásra. 

Tehát korántsem egysíkú szemléletnek, s átlátszóan egyszer ű, szimp-
la alakok felvonulásainak vagyunk tanúi nála. Emberi galériájában óriási 
és változatos tömeget szerepeltet oly beható lélektani rajzokat téve 
elénk mindegyikről, hogy talán valóban nem volt még egy regényírója 
a világnak, akit az ember — hadd tegyem hozzá: az orosz ember 
annyira érdekelt volna, mint őt. 

És eközben a jóság nem kívülről kapott ajándéka a b űnös ember-
nek, hanem a maga szinte mazochizmusba men ő  bűnbánata. Nem a győ-
zelem, hanem az önként vállalt szenvedés az elégtétel. 

A 19. század, amelynek második fejéről nyugodtan elmondhatjuk, 
hogy az orosz géniuszé volt, Puskin és Tolsztoj mellett talán els ősorban 
Dosztojevszkij életművétől kapta morális fényét. Azt a fényt, amely 
háborúkon és forradalmakon túl a béke igazságát ragyogta be. Azt, ami-
re Dosztojevszkij után száz évvel még mindig nagy szüksége lenne a 
világnak. 

~ 

Bródy Sándor Rembrandtjában lapoztam a napokban, amelyet a 
maga korában remekműnek tartottak. Engem, röstellem bevallani, el-
riasztott a belőle áradó szecesszió modorossága. Olyasféle érzés volt ez, 
mint amikor szellőzetlen szobába lép az ember és megcsapja az állott, 
dohos, megavasodott levegő . 

De ahhoz, hogy felidézze Rembrandt-élményemet, nagyon is jó volt az 
elolvasott pár oldal. És nemcsak Rembrandtot, Amszterdamot is megint 
a grachtjaival, amelyek a cölöpökre épült nagyvárost apró szigetekre 
osztják. Nekem pláne úgy tetszett, hogy két világ néz szembe egymás-
sal: a szigeteken a polgároké, és a csatornák örök veszteglésre Ítélt, s a 
forgalomból rég kivont uszályokon lakó hippicsalédoké. Akkoriban, öt-
hat év előtt, amikor ott jártam, Amszterdam volt az otthonról elcsa-
vargott, sokszor dúsgazdag családok gyermekeinek a fellegvári. Idejöttek, 
ezekre a rozoga fekete uszályokra, amelyeken kimosott fehérnem ű  ló-
gott a kötélen, idejöttek vállalni a szegénységet és megtagadni a polgári 
életformát. Az itt látható fiatal férfiak és n ők nagyon is Rembrandt 
ecsetére kívánkoztak volna. Ilyenek voltak modelljei, amikor ő  is vállal-
va a szegénységet, a város zsidónegyedébe járt festeni, mire a gazdag 
polgárok finnyásan fordultak el tőle, úgyhogy csak nagyon ritkán ka-
pott megrendelést. 

Most már nincsen zsidónegyed Amszterdamban. A hollandok ugyan 
\elárasztották vízzel a várost az ellenség el őtt, ami azonban nem akadá-
lyozta meg a fasiszta megszállókat, hogy összeszedjék és elvigyék a zsi-
dókat. Most már csak Rembrandt képein láthatók sötéten ég ő  színek-
ben, érzékien és kicsit egzotikusan. Azt hiszem, másutt nincs is ilyen 
gazdag gyűjteménye a nagy holland fest őnek, mint a Rijks-múzeumban. 
Másra nem is igen emlékszem, annyira leny űgözött a képtár a látnivalói-
val, ahol aztán Van Gogh kései vásznain is elámulhattunk. Akkor már 
jóbarátságba került Gauguinnel, képei ett ől kezdve derűsek, vidámak 
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és világosak, miközben öntudata egyre homályosabb lett, s végül telje-
sen elborult. De élet és mű  nincs mindig összhangban. És mégiscsak a 
mű  a fontos, az ami megmarad. Nekem még volt egy kis vitám is útitár-
sammal, aki kijelentette, hogy a régebbi Van Gogh az igazi, ez már de-
kadencia s idegen befolyás. 

Bármennyire tetszettek is nekem ezek a kés őbbi korából való ké-
pek, be kellett látnom, hogy az emberek többsége ragaszkodik az els őd-
leges élményhez, nem hajlandó lemondani róla, s csak azt szeretné meg-
őrizni.' Én voltam a gyengébb, nekem kellett engedni, s mire kiértünk 
az utcára, ki is békültünk egymással. 

Az amszterdami utcák, amelyeknek csaknem mindegyikét a grach-
tok szegélyezik, sötét vizükkel már korántsem olyan fest ői ihletet kel-
tők, mint a holland vidék, amelyet oly sokan festettek klasszikus aka-
démiai modorban, nem számítva a korábbiakat, mikor még Hollandia 
Németalföldhöz tartozott és az id ősebb Brueghel, a „paraszt" festette cso-
dálatos életképeit, , háttérben a tájjal. S még rajta is túltett a kísértet-
járásokat is vidám hangulatban fest ő  Bosch. 

A későbbi klasszikusok legtöbbje megmaradt a csendéletnél, figye-
lemre se méltatva a sajtpiac kofáit, akik az ő  korukban is valószínű-
leg remek témát kínáltak. 

Érdekes, hogy az irodalomban közel sem említhetünk ilyen neveket, 
mint a piktúrában. Én csak egy holland író könyvét olvastam, az is 
francia regény volt, Maxence van der Mersch írta és Goncourt-díjat ka-
pott a harmincas évek közepén, mire hamar magyarul is kiadták. De 
még ennek a franciává lett hollandnak se lehetett többé a nevét hallani. 
Elsodorta a háború vagy elhallgatott, nem tudható. 

Egy másik, most már igazán holland és mai regényírónak csak a 
nevét ismerem: Theun de Vriesnek hívják, s állítólag remek regényt írt, 
ugyancsak Rembrandtról. Talán hitelesebbet, mint Bródy Sándor köny-
ve, amelyet azonban mégiscsak elolvasok, talán a kés őbbiekben magá-
val ragad majd. Már Rembrandt miatt is. 
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ALKOTÓM  Ű IEL Y  

HORVÁTH MÁTYÁS 

BALJÓS SZORONGÁS ÉS IDILL 
RADNÓTI MIKLÓS ERŐLTETETT MENET C. VERSÉNEK FELDOL-
GOZÁSA A KÖZÉPISKOLA II. OSZTÁLYÁBAN 

Hogy Radnóti költészetének bemutatásához mely verseket dolgozzuk 
fel a műközpontúság elvének érvényesítésével, azt az érvényes tankönyv 
szöveggyűjteménye dönti el. Tudniillik helytelen lenne eltér ő  nézetünk-
nek úgy adni hangot, hogy a tanulók által nem tanulmányozható ver-
seket mutassunk be, csupán hallási élményben részesítve őket, és .ki-
zár-ólag a tanári tekintélyen alapuló elemzéssel közelítve meg azokat. 

Szemelvénygyűjteményünk hét Radnóti-verset tartalmaz és a Razg-
lednicákat. A tanári önállóság érvényre juthat abban, hogy ezeket mi-
lyen ciklusokba rendezi, és abban, hogyan tudja mozgósítani irodalmi-
módszertani kultúráját a versek feldolgozásakor. Azaz mit tud a peda-
gógus észrevétetni, elfogadtatni a tanulókkal a közös elemz ő  munka ered-
ményeként abból, ami a verset műalkotássá szervezi. 

Tankönyvünk a bori versek közül a hetedik és nyolcadik eklogát, 
a Levél a hitveshez, Á la recherche... és az Erőltetett menet című  ver-
seket említi és jellemzi néhány mondattal. Mivel ezek közül az Erőlte-
tett menet címűt tartalmazza szöveggy űjteményünk, természetes lesz, 
hogy ez fogja képezni komplex irodalmi elemzésünk középpontját. 

Az előkészítésben többek között tisztáznunk kell néhány dolgot, 
amelyek ismerete nélkül a tanulók nem érthetik meg Radnóti helyzetét, 
és Borba kerülését. 

Magyarországon 1938-1941 között három zsidótörvény jelent meg. 
Ezek alapot szolgáltattak a zsidók teljes jogfosztására, majd a nyilas 
rémuralom idején a fizikai megsemmisítésükre is.' Radnótit tehát e 
zsidótörvények alapján fosztották meg fokozatosan polgári jogaitól. 

A fasiszta Németország példájára Magyaroszágon is törvényt hoztak 
1939-ben a munkaszolgálatról, melynek értelmében — nemre való tekin-
tet nélkül — munkaszolgálatra kötelezik a fegyveres honvédelemre al-
kalmatlanokat. És kit tekintett a rendszer erre alkalmatlanoknak? Kik-
ben nem bízott meg? A baloldaliakat, a nemzetiségek tagjait és a 
zsidókat? 

Radnóti 1944. május 18-án kapta az utolsó munkaszolgálatos be-
hívót, majd társaival együtt vasúton (Eszéken és Belgrádon át) a bori 
bányamedencébe szállították őket. Itt ugyanis a hadviseléshez (1ószer-
gyártáshoz) oly elengedhetetlen réz kitermelésehez új vasúti szárnyvona-
lat építettek, melynek alapozását végezték a magyar munkaszolgálato-
sok. A már itt sínylődő  háromezer munkaszolgálatos er ősítésére érke-
zett Radnóti háromezer társával . 3  

Testi erejüket a primitív munkakörülmények között, sziklás tere-
pen végzett megerőltető  munka, lelki allóképességüket pedig a látottak 
és a beszivárgott hírek rombolták. Elindulása el őtt már átélte az els ő  
tömeges szőnyegbombázásokat, majd útközben az 1941-ben barbárul le- 
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bombázott Belgrád és a büntet őexpedícióktól sújtott Szerbia képe szol-
gált intő  például ahhoz, hogy elképzelhesse a tábor gyötrő  hónapjai alatt, 
mivé lett vagy lehet az otthoni táj. 

1944 nyarán a partizán hadosztályok behatoltak Szerbiába. Augusz-
tus végén Románia, majd Bulgária kilépett a fasiszta koalícióból. A 
felszabadító partizánerők jelenlete fizikai közelséget jelentett. Várható 
volt, hogy fegyveres akciókkal a szabadságot hozzák a számukra. De az 
is reális veszélyként lebegett a fejük felett, hogy a keretlegények ha-
lomra ölik a munkaszolgálatosokat. 

A Lager Heidenau foglyait „er őltetett menetben" augusztus 29-én 
Borba vezényelték, majd onnan szeptember 17-én gyalogmenetben elin-
dították őket Magyarország felé. Hogy a felszabadulás lehet ősége mily 
közeli és reális volt, mi sem bizonyítja ékesebben, mint az, hogy a má-
sodik lépcsőben elindított munkaszolgálatosokat egy partizánosztag ki-
szabadította! 

Ilyen fizikai körülmények között, kétség és remény közt örl ődve 
születnek ún. bori versei. „A halál küszbén minden új távlatot kapott: 
az élet távlatát kapta meg, mint ahogy utolsó költ ői szakaszában, a vi-
lágháború mind fenyegetőbb árnyékában mindent a halál perspektívá-
jából szemlélt."` Ez az ambivalencia hatja át összes bori verseit, ez az 
uralkodó motívum az Erőltetett menet című  versében is. 

ERŐLTETETT MENET' 

Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked, 
s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, 
de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, 
s hiába hívja árok, maradni úgyse mer, 
s ha kérezed, miért nem? még visszaszól talán, 
hogy várja ő t az asszony s egy bölcsebb, szép halál. 
Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok 
fölött régóta már csak a perzselt szél forog, 
hanyattfeküdt a házfal, eltört a szilvafa, 
és félelemt ől bolyhos a honi éjszaka. 
Ó, hogyha hinni tudnám: nemcsak szivemben hordom 
mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon; 
ha volna még! s mint egykor a régi hűs verandán; 
a béke méhe zöngne, míg h űl a szilvalekvár, 
s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, 
a lomb között gyümölcsök ringnának meztelen, 
és Fanni várna szőkén a rőt sövény el ő tt, 
s árnyékot írna lassan a lassu délelőtt, — 
de hisz lehet talán még? a hold oly kerek! 
Ne menj tovább, barátom, kiálts rám! s fölkelek! 

A bemutató olvasás után ne tegyünk föl didaktizáló kérdéseket! 
Hagyjuk a verset hatni a tanulók érzelemvilágában. Érlel ődjön, az általa 
keltett hangulat, mélyüljenek el az els ődleges érzelmek! Az elemzés 
pontosítsa majd a költeményt, és az els ődleges jelentés mellett tárja 
fel a részek több értelmű  rétegeit. 

Közölnünk kell néhány másodperces szünet. után, hogy a költ ő  ver-
sét nibelungi sorokban írta, melynek jellegzetessége a váltakozó szótag-
szám (13-14) és a középmetszet. Figyeltessük meg a versképet! 

A sormetszetek után bizonyos rést hagyott a költ ő. Egészében a 
vers közepén egy kanyargó út képe rajzolódik ki. Az „er őltetett menet" 
golgotás, testi és lelki szenvedésekkel teli útvonala. Tulajdonképpen te-
hát képvers áll előttünk. A nibelungi sorral Walter von der Vogelweide 
ó jaj, hogy eltűnt minden című  versének fordításakor birkózott meg. 
Képverset pedig már el őzőleg is írt. Itt hívjuk fel a tanulók figyelmét 
az előző  oldalon található Virág c. versének fakszimiléjére. 
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Ezután egyéni munkával jelöltessük ki a költemény versmondatait. 
Tulajdonképpen a részletes elemzéshez teremtjük meg ezzel az alapfel-
tételeket.  

A tanulók formailag 4 versmondatra tagolhatják a költeményt. A 
3. versmondat tárgyalásakor mutassunk rá, hogy az logikailag nem le-
zárt, nem kerek egesz: rapszodikus felkiáltásokkal, formailag új mondat-
tal záruló Ramogáts Bélával kell egyetértenünk, aki egységes versmon-
datnak tekinti.' (A verssorok száma is ezt a szemléletet igazolja: 1. vers-
mondat 6 sor, 2. négy sor, 3. tíz sor; 6+4+10.) 

A szerkezet kijelölése után vizsgáltassuk meg az els ő  versmonda-
tot. A szókincs vizsgálatával megállapíthatjuk, hogy egyetlen szokatlan 
vagy ritkán használt kifejezéssel sem találkozunk. Mindenki számára ért-
hető  a költői üzenet: a menetoszlop szenvedéseinek pokla. Kicsi tehát a 
műalkotás intimitása. Mi szervezi akkor műalkotássá a köznapi kifeje-
zéseket? Az új, friss szószerkezetek és alakzatok, valamint a redundan-
cia. A testi, lelki szenvedésekt ől meggyötört munkaszolgálatos vándorló 
fajdalom. A szokatlan jelzős szerkezet többletjelentése arra utal, hogy 
minden tagja, porcikája meggyötört. Ezután elhisszük, hogy nem vánszo-
rog: külön mozdít bokát és térdet, azaz minden ízülete fáj, sajog, és 
hallatlan akarater ő  kell ahhoz, hogy lépkedni, mozdulni tudjon. A re-
dundanciát tehát a tartalom kifejezésének szolgálatába állítja a költ ő , 
mert egyes különálló (legtalálóbb) szavak is szegényesek lennének a 
szenvedesek kifejezésére. S mégis megy, mint akit szárny emel. 

Mi az, ami továbbhaladásra kényszeríti, s őt lendületet ad a mozgá-
sának? A remény! Az élet távlata, amely az asszonyban, az elhagyott 
otthonban testesül meg. 

Á 2. versmondatban az előbbivel vitázva festi a lehetséges otthoni 
állapotokat. A személytelen egyes szám harmadik személye mögött az 
általánosítás ténye rejlik. Nemcsak önmaga sorsa, hanem kora ezreinek 
és százezreinek sorsa kap hangot ezekben a sorokban. Az el őkészítés 
életrajzi tényeiből felidézzük a tanulóknak, hogy a háborús pusztítás 
látványa milyen személyes élményekb ől táplálkozik. 

A kezdő  tagmondat jelzős szerkezete, bolond a jámbor a vers kezdő  
szavát visszhangozza. Nyomatékosítja a jelz ővel megkérdőjelezett gon-
dolatot. Tegyük fel a tanulónak a kérdést, vajon a reménytelenség kap-e 
hangot ezzel a durva jelzővel? Fogadjuk el a tanulók akár ellentétes né-
zeteit is, ezzel sugallva a többértlem űség tényének lehetőségét a vers 
értelmezésében. Mert végs ő  soron nem tényszerű  a reménytelenség. 
Bennünk inkább a kétely megjelenési formája, amellyel az átélés törek-
véseit kérdőjelezi meg. 

A tanulókban filmhíradók képi nyelveként élnek a háborús bombá-
zások, csataterek látványai. Hanyattfeküdt a házfal, eltört a szilvafa egy-
szerű  predikatív szerkezetei nem igényelnek magyarázatot. Mindössze a 
szokatlan igehasználat meghökkentő  erejére kell utalnunk. Nem úgy 
a bolyhos éjszaka jelzős szerkezettel! Itt ne értelmeztessünk, hanem 
hagyjuk a tanulók érzéseit szóhoz jutni. A versnek talán a legtalányo-
sab szószerkezete áll el őttünk. A hangulati értékre utaljunk, a szinte 
megfogalmazhatatlan érzészuhatagra, amelyet az olvasóból kivált. A fo-
galmi értelmezés teljes kudarccal járna, és elkerülhetetlenül dogmati-
kus belemagyarázásba fulladna. 

Mi képezi a két versmondat közötti feszültséget? 
Térjünk visza az elemzés kezdetén végzett szerkezeti megállapítás-

hoz: 6+4! Az erőltetett menet elgyötört alanyát talpon tartja az otthon 
vélt melege, biztonsága. Ezzel szemben mi lehet az otthon, mivé válha-
tott az otthon? Üszkös romok holdbéli, puszta tájban! A remény és va-
lóság ellentéte feszül a két rész között, és tartja egyre éberebben az 
olvasó figyelmét. 

A 3. versmondat elemzését ismét egyéni szemlél ődéssel kezdjük. 
Figyeltessük .meg a tanulókkal, milyen nyelvi elemek jelzik a m űalkotás- 
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ban, hogy az otthon érintetlen képe csak benne él idilli álomként. Az 
egyes szám harmadik személyb ől első  személybe vált. A személytelen ez-
rekből kiválik és saját sorsa, saját vágyott otthona idilli képei idéződ-
nek fel benne. A vágy és valóság ellentétét a feltételes módú igék sora 
jelzi: hinni - tudnám, zöngne, napozna, ringnának, várna, írna és a felté-
teles közbeékelt tagmondatok. Az otthon impresszionista álomképe meg-
szaporítja az alakzatokat. Els ősorban jelzős szerkezeteket, amelyek még 
zenei mellékhangulatot is adnak az egyes szerkezeti elemeknek. De je-
lentkeznek összetettebb alakzatok is: 

megszmélyesítések: csönd napozna, 

szinesztézia: álmos kertek, árnyékot írna lassan a lassú délel őtt 
(alliterációval és megszemélyesítéssel bonyolítva), 

szinekdoché: hűl .a szilvalekvár. 

A szinesztéziát és szinekdochét magyaráznunk kell a tanulóknak. 
Irodalomelméleti, poétikai fogalmakat külön nem tanítunk a középisko-
lában. Megismerésüket egy-egy konkrét irodalmi alkotás elemzéséhez 
kötjük. Ha eddig nem találkoztak a fenti fogalmakkal, id őt szakítunk 
arra, hogy tudatosítsuk a tanulókkal az új alakzatok fogalmi jegyeit. 

A szinekdoche itt külön értelmezést követel. Mint ismeretes, a szi-
nekdoché abból áll, hogy egy szót olyan értelemben használunk, amely 
ugyanazon szó egy másik értelmének része. Szappanos Balázs ugyan 
úgy értelmezi, hogy az eltört szilvafa képével asszociál. Nem érthetünk 
teljesen egyet ezzel az nézettel. Sokkal nagyobb asszociációs kisugárzása 
van. Talán úgy mondhatnánk: az el őző  versmondat képével is. De sokkal 
inkább a vágyott háztartás bonyolult asszociációit idézi fel annak min-
men színével, illatával, végső  soron gasztronómiai örömeivel. 

Az utolsó versmondat közbevetett mondatainak vizsgálatával zárjuk 
az elemzésünket. Az els ő  (ha volna még!) éppolyan ambivalens, mint 
maga a vers: kétely és vágyott bizonyosság. Szorongással gondol arra, 
hogy mindaz az idilli szépség, melyet magában őriz a biztonságot je-
lentő  otthonról, már csak .a múlté, örökre megsz űnt vagy eltűnik. De 
ebben nem teljesen biztos, nem akar erről megbizonyosodni, magának 
sem. A második közbevetés (de hisz lehet talán még) formailag önma-
gának feltett kérdés. Valójában felkiáltás: lehet helyett a legyen az, 
amely beleérthető . S ezt látszik igazolni a formailag önálló, valójában 
logikailag szintén közbevetett felkiáltás a társaknak: ha lankadna, el-
hagyja testi ereje, segítsék talpra állni, hogy folytathassa az er őltetett 
menetet. 

Az elemzést fogalmi értelemben a tankönyv tételmondatával zárjuk: 
„A háború képében az idill boldog békéjét rajzolta, s az idillikus boldo g-
ság emléke köré a borzalmak koszorúját fonta." Els ősorban a tanulók 
összegezésére gondolunk. A tartalmi elemek oly világosak, hogy ha nem 
is ugyanezekkel a szavakkal, de képesek elvonatkoztatni a lényeget. A 
tanárnak nem fontos javítani, vagy éppen kier őszakolni az „eszmei" 
tanulságot. Nem •a közlés szándékáról, hanem a hatásról van szó. A 
tanulói véleményekben, a hangot adó érzelmeknek és hangulatoknak az 
antinómiáiban csak a mű  anyagszerkezetének gazdagsága nyilvánul meg. 
A didaktika] „tanulság" szétveti a struktúra egészét, csökkenti a m ű  
értékét, moralizálóvá, propagandisztikussá teszi. A személyiségjegyek gaz-
dagítása sokkal fontosabb nevelési feladatunk, mintha nyílt, egyértelm ű  
üzenetként kezelnénk. Ha a tanulók megnyilvánulásaiban eltérések, el-
lentmondások jelentkeznek, azzal éppen a m ű  többértelműségének ad-
nak hangot. 

Nem közömbös az sem, hogy az ismeretek tartósítása céljából a 
tankönyvhasználatot mozdítjuk így él ő . Sok szó hangzott el már a tan-
könyv használhatóságáról. Meggy őződésünk, hogy a szövegben elmé-
lyedve semmi akadálya nem lesz (sem nyelvi, sem tartalmi), hogy a 
tanuló haszonnal forgathassa tankönyvét. 
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De mi lesz a többi bori verssel? 
A tanár utalhat rájuk, és megszervezheti elolvastatásukat. Ám nem 

kötelező  jellegei! Ismeretes tanulóink szociális szerkezete, melynek függ-
vénye az is, hogy nem feltételezhet ő, hogy mindn családban megvan 
Radnóti összes költeményeinek kötete. Sem arra nem számíthatunk, 
hogy közkönyvtárainkban egyszerre pár száz kötettel tudnak szolgálni. 
Ha frontális követelménnyel lépünk fel, eleve félsikerre számíthatunk. 
Adjuk fel szorgalmi feladatként valamelyik vers önálló feldolgozását. 
Igy az ellenőrzéskor a tanulók . megismerkedhetnek nagy volnalakban a 
többi műalkotással is. 

Szeretnénk szólni a megközelítés módozatairól is. Itt egy frontális 
megközelítési modellel dolgoztunk. Lehetséges azonban a csoportmunka 
alkalmazása is. Ekkor azonban a tanárnak minden vershez a legrész-
letesebb tanulási-elemzési programot kell összeállítania. Enélkül pusztán 
formai és nem sok sikerrel kecsegtet ő  oktatási kísérlet részesei lesznek. 

Tapasztalhatták, hogy nem mindent mondottunk el, figyeltettünk 
meg a versen. Főleg nem adtunk elvont, magasröpt ű  értelmezést egy-egy 
elemhez. A tanuló életkori sajátossága dönti el, hogy mit és mennyit 
vétethetünk észre az irodalmi m űből. A javasoltak megvalósíthatók. És 
elkerüljük, hogy a tanuló természetellenesen, 'értelmi szintjét ől idegen 
szólamokat szajkózzon. 

Táblai vázlata 

alap fegyvertár: 

a szöveg alkotóelemei 

fogalmi értelem 

nibelungi sorok 
képvers 

versmondatok 
alakzatok 

háborús képben 
az idilli boldog béke 

Jegyzetek 
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. OL VASÓNA PLÓ  

SZINTETIKUS LÁTÁSMÓD 

NÉMETH LÁSZLÓ: Utolsó széttekintés. 
Megvető  és Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980. 

Április 18-án lett volna nyolcvanéves Németh László, ha élne. Az ilyen-
kor óhatatlanul elburjánzó ünnepségek lugasaiból ha kilesne, bizonyára 
az érdekelné, vajon kinek szól az ünneplés: a valamiként mégiscsak 
kialakult tekintélynek vagy m űve szellemének? Érzékeny volt, minden 
;gáncs kedvét szegte, minden figyelemre fények gyúltak ki benne, de a 
lényeget: értik-e szándékait, sohasem tévesztette szem el ől. Az életmű-
sorozat legutóbb megjelent kötetének, ha van alapgondja, akkor ez az: 
mit akart, mit alkotott, s amit csinált, kellett-e a magyar szellemi élet-
nek? Nem éppen ünnepi kérdések, kivált ha a válaszokkal is számolunk, 
de Németh Lászlóra vallanak. 

Ez a gyűjtemény, az Utolsó széttekintés, posztumusz könyv, nem 
Németh László, hanem a kiadó szerkesztette, s kötetben eddig meg nem 
jelent írásokat tartalmaz, olyan tömb tehát, amely — címéhez híven — 
az utolsó széttekintések sok-sok észrevételét, az élett ől és a pályától el-
szakadó szellem mérlegel ő , értékelő  gesztusait tartalmazza. Ünnepelni 
őt aligha lehet e széttekintés eredményeinek, a szemben tükröz ődő  be-
nyomások fény-árny váltakozásának értelmezése nélkül. 

Pedig a jubileumok nemigen tűrik a kritikus mérlegelést, s őt egy 
idő  óta mintha épp ezek az ünnepek vennék át az értékek törvénybe 
foglalásának szerepét. A nagy jelent őségű, de valamiért gyanússá vált 
életművek körül a fönntartások blokádját nem kritikai aktusok bont-
ják le, valahogy az irodalmi köztudat, az id ő  múlása és a kiadók belátá-
sa együttesen végzi el a rehabilitációt. Nem látványosan, inkább csön-
desen. Tgy történt ez Babits, Kosztolányi, Szabó L őrinc, Kodolányi és 
Németh László művével is. Az utóbbi egy-egy kötetének megjelenése 
régebben még éber és éles ellentmondásokat váltott ki, ma már egyre 
gyakrabban jelennek meg a Németh László nagyságát taglaló tanul.má-
nyak, s ha itt-ott fölidézik a régi nézeteltéréseket, ütköz őpontokat, ezek 
az óvások nem támasztanak vitát. Az az id ő, mikor róla csak itt, ná-
lunk lehetett fesztelen objektivitással írni, elmúlt. Mégis: az Utolsó szét-
tekintés tónusából, érzelmi hangszereléséből teljesen hiányzik a céljá-
hoz ért szellem kedélye, elégedettsége. Err ől azonban érdemben csak 
később beszélhetünk. 

Előbb arról kell beszámolnunk, hogy ez a gy űjtemény — jóllehet 
töredékeket, vázlatos jegyzeteket, alkalmi el őszavakat is tartalmaz — 
egészében méltó Németh Lászlóhoz, részleteiben pedig olyan szenzációk-
kal is szolgál, amilyeneket az életműsorozat vaskos kötetei után nem 
várhattunk. Lesznek, akik -  A lélek tápanyagai című  fejezet naplóiban 
találják meg figyelmük jutalmát, olyan titkokat, intimitásokat, melyeket 
csak magának szokott leírni az ember, de az fró a föld alatt olvasónap-
lói talán még érdekesebbek, hiszen napjaink legfrissebb olvasnivalóiról 
közli itt Németh László a maga benyomásait. A nemzet-ragasztó azok 
kíváncsiságát elégítheti ki, akik pontosan szeretnék látni Németh László 
nevezetes tanóráinak a lefolyását, s azokét is, akik Szabó L őrinc sokat 
vitatott művét szeretnék időálló szempontok hálójába fogni. A Kétség- 
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beesve halt meg- című  fejezetben három legutóbb írt drámáját közli, a 
Műhelygondok — mint címe is jelzi — drámainak, regényeinek el őké-
születeibe, genezisébe avat be. Az én utam tematikája már kevésbé ho-
mogén, de ebben olvasható például az egzisztencializmussal való szám-
vetése és a patriotizmus helyzetér ől készített mérlege, az utolsó fejezet 
pedig a vele készült interjúkat tartalmazza. 

Ebből a szűkszavú ismertetésb ől is kitűnhet, hogy tematikailag 
rendkívül sokrétű  és változatos ez a gyűjtemény, azt is mondhatnók, 
igen vegyes, ha nem hatná át valamennyi írását az a Németh László-i 
jelleg, melyet művei sokaságából már ismerünk. Természetesen els ősor-
ban a gondolatokban ismerhetünk rá a pályán áthúzódó ügyekre, érvek-
re, de a hozzájuk való hűség és képviseletük új változata a rendszer 
önmagát újjáalkotni képes rugalmasságát is példázhatja. Ezért nehéz 
is úgy írni egy-egy Németh-könyvről, hogy ne kelljen a mű  egészére gon-
dolni. A visszatekintés, az utolsónak hitt alkalom sajátos optikája bizo-
nyos kérdések kiemelését mégis megkönnyíti. 

Ami legelőbb ötlik szemünkbe, e pillanatban talán a legfontosabb 
is. Melyik műfajban vitte Németh László a legtöbbre? Hogy ez volna 
a legfontosabb kérdés, talán túlzás, de az bizonyos, hogy eldöntetlen. 
Már az előszó is ennek szenteli a legnagyobb figyelmet, pedig szerz ője 
az a Sőtér István, aki az Iszonyról a legelmélyültebb tanulmányt írta, 
méghozzá 1948-ban, tehát abban az évben, amikor a Némethre nehezed ő  
irodalompolitikai nyomás ismét. fokozódni kezdett, s többek között Lu-
kács György minősítette antidemokratikus műnek a szóban forgó regényt. 
Sőtér gesztusát Németh maga is nagyra becsülte, róla naplóiban is 
ennek szellemében nyilatkozik. Emellett ez a bevezet ő  viszonylag szeren-
csés időben jelent meg, tehát az sem valószínű , hogy a gyű jtemény meg-
jelenését segítő  szándék miatt kényszerült S őtér annak hangoztatására, 
hogy „Németh László regényíróként bizonyul a legnagyobbnak". A to-
vábbiakban így folytatja: „Vannak, akiknek szemében •a tanulmányíró 
Németh László néha még a regényírót is felülmúlta. Én inkább úgy 
érzem, hogy a tanulmányíró néha elgáncsolta a regényírót, s az esszé 
az életpálya legszerencsésebb kibontakozásában többnyire akadállyá 
vált." (6-7.) 

Nem óhajtjuk itt a kérdés történetét áttekinteni, csak jelezzük, 
hogy ez a vélekedés nem újkelet ű , valamikor, az 1937-es Korunkban a 
Tanút és a B űnt jellemezve Gaál Gábor kísérelte meg el őször a regényt 
a szigorúbb valóságérzékben gyökerez ő  megnyilatkozásként a tanulmá-
nyok utópista eszméjével szemben, az utóbbiak bírálataként értelmezni. 
Ez a szembeállítás aztán meghonosodott az újabb magyar kritikában is. 
S volt idő, amikor jól is járt vele  a Németh-mű, mert ha az esszék 
rovására is, de valami fedezetet biztosított, valami értéket érvényesülni 
segített. 

Németh László azonban nem értett egyet ezzel a rangsorolással. 
Magát elsősorban esszéírónak vallotta. Ez a mostani gy űjtemény egye-
bek között azért is nagyon tanulságos, mert a szóban forgó kérdésr ől 
is igenmegfontolt érveket közöl. Az nem szorul bizonyításra, hogy az 
esszék a bennük közvetlenül jelentkez ő  ideológia, s főként az ideológia 
politikára fordítható tartalma miatt váltak a Németh-m ű  legingerlőbb 
és legsebezhetőbb részévé. Nos, itt, az Utolsó széttekintésben olvasható 
egy terjedelmes vitairat, mely válasz egy tanulmányra, s ebben Németh 
épp a legkényesebb kérdéssel, esszéi és a politikum viszonyával néz 
szembe (Megjegyzések egy el őszóra). Nem titkolt elégedetlenséggel adja 
elő, hogy azok az írások, melyekb ől kétes értékű  politikumot szokás 
kiolvasni, tanulmányainak csak kis töredékét jelentik, s így homályban 
maradnak a Pirandellóról, Proustról, Freudról, Goethér ől írt esszéi, a 
Nyugat első  és második nemzedékével foglalkozó munkái, görög tárgyú 
írásai, a Lányaim című  könyve, A Medve utcai polgári és a Tanú sok-sok 
tanulmánya. El őadja továbbá, hogy még a legvitatottabb politikai gon-
dolatai, például a „min őségszocializmus" eszméje sem direkt-politika, ha-
nem az adott valóság fölé, á hiányzó és a lehető  között kifeszített gon- 
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dolat. Tiltakozik az ellen a magyarázat ellen, hogy drámáiban e gondo-
latok csődje fejez ődik ki. S elismerve például a Kisebbségben gyöngesé-
geit, magát a tanulmányírói szenvedély természete alaphajlamaként, a 
pedagógiai szándék els őrendű  megnyilatkozásaként védi. Máshol is ezt 
az összefüggést, gondolkodás és pedagógia egymást nemz ő  kapcsolatát 
hangsúlyozza, s 'az esszét a gondolkodás legtermészetesebb m űfajának 
tartja. Ezzel szemben regényt és drámát többnyire akkor írt — olvas-
ható ugyanitt — „ha egy gyötrő  állapot mindenfelől úgy körülvett, hogy 
csak a mű  megtisztulásában volt reményem fölébe kerülnöm". (399.) 

A kérdést persze Németh vallomása sem döntheti el, s őt, ha két-
kedéssel olvassuk, a saját tanúskodásában is akad ellene fordítható 
elem. Például esszé és pedagógia, gyötrő  állapot és megtisztulás össze-
függése akár azt is sugallhatja, hogy az esszé a szolgálat, a regény a 
katarzis műfaja, s így természetes, hogy az utóbbi hatol mélyebbre. 
Sőtér István, aki nem éri be a szokványos érvekkel, észre is veszi ezt 
a lehetőséget, s az Iszony „görögös" tragikumának erejére hivatkozva, 
afelől indulva, az életmű  egészét két részre tagolja. Eszerint a m űvek 
egyik csoportja, a Gyász, az Iszony, az Irgalom és néhány történelmi 
dráma az antik tragikumeszmény jegyében született, másik része, f ő-
ként a társadalmi drámák és az esszék, egy nemzetnevel ői, „evangéliu-
mi" program termékei. Sőtér szerint ezek a programos m űvek a gyön-
gébbek, s elsősorban programosságuk, „közéleti" jellegük, ideologikus 
szerepük miatt. S őtér természetesen tudja, hogy Németh László nagy 
kényszerek hatására vállalta ezt a szerepet, de úgy véli, „írónak nem 
lehet olyan programja, Mely felérhetne magával a m űvel". (10.) Illyés 
Gyula, Nagy Latos vagy József Attila számára nem is létezett ez a di-
lemma, az ő  politikai szándékuk a „műalkotásokba testesült". S ő térnek, 
aki Némethet is alaposan ismeri, természetesen eszébe jut a Készül ő-
dés és a Tanú sok kitűnő  esszéje, de ezeket azzal vonja ki ítélete hatá-
lya alól, hogy „még nem az irodalmon túl t űzik ki céljukat, és ezért 
messzibbre is mutatnak témáiknál". (11.) 

Ez a megejtő  érvelés azt a Németh Lászlót láttatja tehát igazán 
értékesnek, aki műhelye csöndjében, az irodalom bels ő  törvényeire fi-
gyelve munkálkodik. Az elképzelés nemcsak a Németh-mű  felől szerez-
het érveket, de az irodalom, az irodalmak egész történelme is számtalan 
olyan példával szolgálhat, mely a direkt-politizálás, a .szócs őjelleg és a 
művészi érték összhangja ellen bizonyít. Mi több, Németh László maga 
is tiltakozik az ellen, hogy az „irodalmat igáslóvá" fogja be egy kor vagy 
mozgalom. Ezzel szemben vissza-visszatér, mondhatjuk, föltetszik írásai-
ban a homo ludens mozarti eszménye. Beszél ennek ősmintájáról, magá-
ról a mozarti zenéről mint a németség legnagyobb vívmányáról, s beszél 
általánosabb érvénnyel, a világhoz való viszony jellemzőjeként, az újkori 
természettudomány vívmányaként, a szellem el őkelőségeként, ruganyos-
ságaként, derűjeként. Ez a szellem — mondja — nem renyhe, hanem 
tevékeny, kíváncsi, csúfondárossága ellenére is emberi. Ezt szerette Ga-
lileiben, s ez ejti meg Pirandellóban is. 

Hogyan lehetséges, hogy mégis, mikor számot vet életm űve egészé-
vel, teljes határozottsággal jelenti ki: „Ha egyszer tanulmányaim, úgy, 
ahogy írtam őket, együtt, egyfolytában lesznek olvashatók, mindenki 
előtt nyilvánvaló lesz, ami • most dacos ellentmondásnak hathat, hogy az 
esszé volt az én legfolyamatosabb műfajom, amelyben nemcsak a leg-
többet, de a legfontosabbat is adtam." (873.) Ugyanitt még azt is ki-
mondja: „nekem meg a tanulmány volt az els ődleges munka, a közélet-
ben vállalt szerep; az irodalom pedig a másodlagos, az írói kombinát 
melléküzeme." (871.) Itt jelenti ki újólag azt is, hogy élete f őművének 
a Tanút tekinti. Egy olyan folyóiratot tehát, mely közvetlenül is szolgált 
irodalmon túli célokat. 

Az ellentmondás föloldásához az a vallomása ad kulcsot, melyben 
az esszéről mint a legtermészetesebb, mindennapi szellemi megnyilatko-
zás műformájáról beszél. Akinek ennyire természetéhez szabott egy m ű-
nem, az az irodalmon túli föladatokat is a mű  szervezetébe olthatja, 
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„szócső” szerepre nem kényszerül, intelligenciája egészébe sz őheti a 
politikumot, s úgy politizálhat, ahogy Mozart zenélt. A Németh-esszé 
jellegében ez a többlet állandóan észlelhet ő  is. Stílusának metaforikus-
sága maga is a részdiszciplínák tudáskincsét összefogó szintetikus látás-
mód nyelve. Ezért érezte a maga politikumát mindig többnek a szimpla 
politikánál, pedagógiáját filozófiának, szaktudománynak és embertudo-
mánynak egyszerre. S ezért lehetséges, hogy számtalanszor megcáfolt 
ideológiái rendre föltámadnak. S ezért kénytelen S őtér is sok tanul-
mányt kivonni az „irodalmon túli" célokat szolgáló művek köréből. Pe-
dig hát a Németh-mű  egésze irodalmon túli célokat szolgált, de ha jól 
odafigyelünk, beláthatjuk: ezt S őtér sem tagadja, csak azt a politiku-
mot véli romlékonynak, amely nem testesül m űalkotássá. Csakhogy Né-
meth László az esszé művésze volt, s nagyon nehéz volna megmondani, 
hogy például a Tanú tanulmányaiban mikor válik szócs ővé a művész. A 
Kisebbségben egyszerűbb példa, abban valóban sok a romlékony elem, 
de vajon azért-e, mert abban közvetlenebbül politizált? Vagy pedig azért, 
mert rosszul politizált, mert a sekélyesen asszimiláltak iránti ellenszen-
vét vetítette rá az egész magyar történelemre? 

Kérdéseinkb ől talán kitűnik, hogy a Németh-mű  belső  értékviszo-
nyairól vitatkozni azért érdemes, mert a lényeg, a m ű  értelme kerül 
előtérbe, s erről ez a posztumusz könyv igen fontos információkat közöl. 

Természetes, hogy az a Németh László, aki m űvét a nemzeti tájé-
kozódás, a holnapi társadalom szellemi táplálékának, köt őanyagának kép-
zelte, nem csituló kíváncsisággal figyelte, hogy szerepét betölti-e a mai 
olvasó tudatában, a mai magyar irodalom alakulásában. Benyomásait 
ebben a könyvben így summázza: kiadott m űveinek példányszáma fölöt-
te van a százezernek, „ez azonban nem fedi el el őlem a tényt, hogy mun-
kásságom értelméről ebben a százezer emberben együttesen sokkal ke-
vesebb fény dereng, mint hajdan az ezer Tanú-olvasóban. Ahogy tréfá-
san mondani szoktam: engem is Zsigray Juliannaként olvasnak". (454.) 

Hogy jogos-e ez a keserűség, most ne kutassuk, el őbb lássuk, mi-
vel magyarázza ezt a visszhangtalanságot. Legf őbb oknak a közösségi 
hajlamok sorvadását véli, a nemzetösszetartó er ők olyan lazulását, mely 
az összefogást szolgáló irodalom körül megritkítja a leveg őt, „azóta, 
hogy a magánautó álmával — a különben jogosult utazási éhséggel — 
az indusztrializált társadalomnak értékrendje, erkölcse betört hozzánk: 
az a régi, embereket irányító közösségi irodalom, aminek a magyar iro-
dalmat tartottuk — észrevehet ően tért veszt". (453.) Más összefüggés-
ben a szórakozások gépesítésér ől, a tömegbutítás eszközeiről szólva kí-
nál idevágó érveket, Ibsen évülésének okait keresve pedig a korhoz 
kötődő  társadalmi kérdések sokaságáról és a moralizálás terhességér ől 
beszél. Ezeken az erkölcsi lázadásokon, katasztrófákon -- gondolja —  
a mai nézők vagy .így, vagy úgy „túl vannak", „ki azért, mert nincs 
erkölcsi gátlása, ki azért, mert a társadalmi szükség, a konformizmus 
nem hagy teret az efféle vívódásra". (222.) 

Az oknyomozó figyelem találhatna még hasonló magyarázatokat 
ebben a kötetben, de azokból is csak az derülne ki, hogy Németh László 
a maga visszaszorulását els ősorban régi és új ellenfelei számlájára írja, 
másrészt a kor' erkölcsi, szellemi érzékenységének tompulásával magya-
rázza. Egy Illés Endréhez írt és különben is nagyon érdekes levelében 
azonban magában keresi a 'kapcsolatok elvesztésének okát. Ebben a le-
vélben -- látva Illés Endre és az írók meghitt, szeretettel át szőtt kap-
csolatát — életében talán el őször, magát gyötrő  fájdalommal kérdezi: 
miért süllyedt el őbenne ez a világ; miért vesztette el, noha volt hozzá 
jussa; miért nem szerették őt az írók, habár tanítványai, a családja, 
olvasói közül sokan szeretettel viseltetnek iránta? Válasza az, hogy nem 
ismerték igazán, s a szadizmus is közrejátszott viszonyainak a romlásá-
ban. Az írók szadizmusa. Egy másik írásában — arról t űnődve, hogy 
Gandhi cikkeiben, még ha India jelent ős embereiről szólnak is, igazi jel-
lemképek miért nem rajzolódnak ki — arra az eredményre jut, hogy a 
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„jellemzéshez úgy, ahogy az európai regényben kialakult, hiába, kell 
némi gonoszság is. Az emberek gyengék — gyengeségeik adják meg jel-
lemük színét; s egy szent természetével aligha fér össze, hogy figyelmét 
e gyengék kilesésére összpontosítva — rögzítésükben gyönyör űségét lel-
je. Tolsztoj órjási pszichológiai tudásával és szimatával igen sötét szent 
Gandhihoz képest”. (612.) Azt hisszük, Németh kérdésére is ilyenféle ma-
gyarázat lehetne a meggy őző  felelet. Amit pályatársaiban szadizmusnak 
vélt, aligha volt más, mint az ő  jellemrajzaiban érvényesül ő  teremtő  
„gonoszság" reakciója. Ilyenformán végzetes, tehát kikerülhetetlen fej-
lemény, hiszen Németh László, mint Illés Endrének írja, úgy volt - az 
írókkal, mint a családtagjaival, „a lehet őségeiket néztem, a képességek-
ből kirajzolódó eszmei lényt; az egész magyar irodalomban is azt, ami 
lehet belőle — s ehhez az ideális Célhoz próbáltam egy kerekasztal-tár-
saságot szervezni --- író-lovagokat, a magyar Grál elszánt köztársaságát. 
Az írók azonban, mint szívósabb, ellenállóbb, önteltebb lények, az ilyen 
közelítést még rosszabbul .tűrik, mint más emberek". (626.) A „gonosz-
ság'kétségkívül eltűnik itt a magasabb szándék mögött, de aki ismeri 
Németh László életművét, tudja,hogy éleslátásának termését csak kímé-
letlenséggel tudhatta hiánytalanul betakarítani. 

A föntiek ellenére sem hisszük azonban, hogy Németh László körül 
igazmondásának következetessége sz űkítette be az akusztikát, már 
amennyiben beszűkülésről egyáltalán beszélhetünk. Sokkal valószín űbb, 
hogy az új magyar irodalom természete változott olyanná, hogy báto-
rítást Németh műveitől nem kaphatott. Kezd ődött a történelmi para-
bolákkal. Ezeknek módszerétől teljesen idegen volt a megtörtént esemé-
nyek tisztelete, a tények aprólékos ábrázolása, s az a gondolati zsúfolt-
ság is, mely Németh regényeit és drámáit jellemzi. Folytatódott a lum-
penvilág fölfedezésével, a társadalom alatti embertenyészet kultuszával, 
majd a groteszk és abszurd hatások eluralkodásával. Németh kitartott a 
nagy történelmi alakok mellett, s az ember szerepének lefokozását, az 
ebben rejlő  lehetőségeket sohasem tudta megértéssel nézni. A magyar 
líra nagy jelenségei: Weöres Sándor, Pilinszky János, Juhász Ferenc, 
Nagy László iránt sokkal fogékonyabbnak látszott, az említett költ őkhöz 
kötötték is valamelyes kapcsolatok, de ezek líratörténeti vállalkozásai-
nál nem voltak jelen, küzdelmeikbe közvetlenül nem szóltak bele. S 
végül: nem lelkesedett az :avantgarde, az új avantgarde kísérleteiért. sem. 
Egyik interjújában ezt mondta róluk: „Amit ennyien csinálnak,. abban 
kell lenni valami jónak is. Én az avantgardizmust kihagytam a bels ő  
fejlődésemből." (868.) 

Annál persze kíváncsibb és felel ősebb szellem, hogy • ami körülötte 
történik, arra a távoli idegen érdektelenségével legyintsen. Ennek a 
gyűjteménynek legnagyobb meglepetése az a fejezet, melyben friss ol-
vasmányairól számol be: regényekről, filmekről, tudományos munkák-
ról. Akad ezek között régebbi m ű , klasszikus alkotás is, de itt jegyzi le 
ama benyomásait is, melyeket Faulkner, Dürrenmatt, Simone Weil, Gra-
ham Greene, Somogyi Tóth Sándor és más kortársak m űvei váltottak 
ki belőle, egy másik fejezetben pedig Sartre és Camus alkotásairól. 

Egy alkotótól, aki karakteres ideológiát érlelt ki, s aki elegyülni 
más emberekkel nemigen tudott, azt lehetne várni, hogy olvasónaplója, 
melyet jobbára önmaga számára és szelleme karbantartása végett írt, 
tele lesz ironikus észrevételekkel, rosszkedv ű  tüskékkel. Mégsem mond-
hatjuk, hogy meglepett bennünket a megért őkészség őszintesége. Aki 
végiggondolta kora nagy kérdéseit, olvasmányaiban, ha érnek valamit, 
óhatatlanul ráismer saját gondjaira, s a másféle megoldás láttán is tud-
ja becsülni a keresés komolyságát. Eliotban például a drámai nyelv 
megújításának, megnemesítésének vívmányát érzi saját törekvésével na-
gyon rokoninak, s a gondolkodó iránti ellenérzése, Eliotnak a katoliciz-
mus iránti nosztalgiája pedig Szekf ű  Gyula aulikusságára emlékezteti. Az 
a sötét és mégis erő től duzzadó emberi közösség, mely Gorkij gyermek-
kori emlékeiből életre kel, az ószövetség világát juttatja eszébe. Mrozek 
iróniája láttán kedve támad elképzelni a darab komolyabb változatát. 
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Faulkner ama „fogását", hogy a fontosat sokszor mellékmondatokban 
rejti el, mondern „trükknek" véli, de a tehetség b ősége és ereje ennek 
értelméről is meggyőzi. Az pedig szinte törvényszer ű , hogy Schweitzer 
áldozatos életén tűnődve a maga vallásos hajlamaival rokon szándékra 
ismer, az embertársak iránti felel ősség isten nélkül is létezhető  képes-
ségére. J. M. Richards modern architecture-jét olvasva, a könyv magával 
tud meggyőző  kapcsolatot létesíteni, amikor a természet és a modern 
építészet viszonyáról ír: „Acél—üveglap—beton-építészet, ha az emberi 
lélek át nem járja: hideg kalickába zárja az életet. Ez volt az, amit 
annak idején én is láttam. (...) Házat, de nemcsak házat, minden épü-
letet csak kerttel szabadna tervezni; a zöldet is belekalkulálva a fehér-
be." (247.) Ha egy nagy hatású francia könyvben (Pierre Bertaux: Az 
emberi nem mutációja) a föld nyersanyagának fölélésér ől, a levegő, a 
vizek elszennyeződéséről, az élő  világ egyensúlyának megbomlásáról ol-
vas, a maga gondolat-erdejéb ől nyomban előtolulnak az információözön-
ről és a benne teremtendő  rendről, ismeretről és műveltségről, az ará-
nyosan művelt képességek jelentőségéről, az élet kiszámíthatatlanságá-
nak tisztéletéről rég végiggondolt nézetei. 

Itt azonban sürgősen hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a ráismeré-
sek sohasem inspirációi az olvasásnak, sohasem tolulnak a könyv fölé. 
Németh László most is voluntarizmus nélkül, őszinte figyelemmel olvas. 
A lényeget a szorgalmas diák pontosságával írja le, persze a maga kivé-
teles megnevező  erejével, s a személyes viszonyt létesít ő  párhuzam ebb ől 
a tiszta ismerkedésb ől fejlik. Ugyanígy a csalódottság is; ha a m űnek 
nagyobb a füstje, mint a lángja, mint Brecht Szecsuáni jólélekjének 
vagy Dürrenmatt A meteorjának esetében. Ezek az olvasónaplók még a 
korábbi esszéknél is objektívebben rögzítik az olvasói benyomásokat, 
kisebb is bennük - a találkozás izgalma, kiképzésük is szerényebb, a szu-
verén gondolkodó magabiztossága csöndes figyelemmé, nyugalmas t űnő-
déssé csitult bennük. A szellem eredetisége és h űsége önmagához azon-
ban így is szembeötlő  és rendkívül tanulságos. 

Különösen olyan korszakos jelenséggel szemben, mint Sartre vagy 
Camus. Magával az egzisztencionalizmussal persze jóval korábban talál-
kozott, a heideggeri tanokkal is, de a nómenklatúra, az el őadás idegen-
sége inkább taszította, mint vonzotta. A filozófia magyarországi divat-
jának első  tetőzésekor néz szembe ő  is vele, 1947-48-ban tehát. A pesti 
buzgóság, mely az egzisztencialista gondolatok begy űrűzését" fogadta, 
őt inkább feszélyezte: „Az »egzisztenciális« szó tehát behullott Budapest-
re — mint a meteor a bennszülöttek közé —, s most a magyar szellemi 
élet ott táncol, borzong, bölcselkedik körülötte." (745.) Így vezeti be 
A választásról című  Írását, mely Sartre L'existentialisme est un humanis-
me című  könyvéről szól. Hasonló irónia csap ki a Pestisrő l szóló ismer-
tetésből is, mely ugyancsak ebb ől az időből való, de az Európai utas 
című  gyűjteményben jelent meg. Az irónia a pesti sznobériának szól, 
melynek —gondolja Németh László — imponálhatnak még a regény 
unalmas magyarázatai is, mert a nem könny ű  részletek olvastán fels őbb-
rendűnek érezheti magát. Ez az olvasók iránti ellenszenv azonban nem 
gátolja Némethet maguknak a műveknek a megértésében. Különösen 
Sartre említett könyvét illet ően érvényes ez. Huzal, mely eleven kap-
csolatot létesít közte és a könyv között, természetesen most is azonnal 
adódik, több és érzékenyebb is, mint máshol: „szinte alig találtam e 
könyvecskében problémát — írja --, amelyben nem vagyok otthon." (745.) 
S otthonosságát szemléltetend ő  ismerteti a gondolatmenetet, melyet az 
erkölcsről tanítványainak előadott. Ebben a természeti vallások erköl-
csétől Buddha, Platón, Jézus, a kálvinizmus erkölcstanán át a jelenig 
kíséri az erkölcs individualizálódásának folyamatát. S mivel Sartre eg-
zisztencializmusát els ősorban morálnak tekinti, benne a mai erkölcs, a 
magányra kárhoztatott ember erkölcstanának mai változatát tiszteli. 

Hogy valóban tiszteli, ezt nemcsak őszinte figyelme, hanem a filo-
zófia lényegének lexikonba ill ő  pontos ismertetése is bizonyítja. Még 
inkább az elmélyült polémia, amellyel megbecsüli. Hogy az ember maga 

540 



teremti önmagát, akár a m űvész a műalkotást, ismerős gondolat Németh 
László számára, s hogy ez a teremt ő  művelet más emberekkel való kap-
csolatokban, tehát egy emberközpontú világban valósul meg, sok Né-
meth-mű  alapgondolata, isten-fogalma is ennek metaforája: „ragaszko-
dás lelkünk magaslataihoz". (77.) 

Egyetértés helyett mégis inkábba polémia jegyében alakul ez a 
szembesülés. A maga erkölcstanának autonómiája, más gyökérzete teszi 
ezt kikerülhetetlenné. Kétségei a sartre-i morál érvényesíthetését illet ően 
is adódnak, de tudja, a visszaélés lehet őségét egyetlen korszerű  erkölcs 
sem zárhatja ki. Komolyabb vitája Sartre szabadságfogalmával van, s 
ennek során olyan érveket sorakoztat föl, melyek áttetsz ő  tisztaságuk 
és gondolati erejük révén magasan kiemelkednek a hasonló polémiák 
zűrzavarából. A determinizmus szkepszisre, s őt renyheségre kárhoztató 
tehetetlensége természetesen Németh Lászlótól is idegen. Azt azonban 
nem hiszi, hogy a teljes szabadság erkölcse üdvösebb lehetne, még azt 
sem, hogy lehetséges: „Egy indeterminista nem a személyét igazolná-e, 
úgy, mint a determinista az erkölcsi renyheségét? Az erkölcsiségnek ez 
a biológiai felfogása (melyr ől diákjaimnak beszéltem), úgy érzem: épp 
azért reálisabb, mert a kötöttséget és szabadságot nem alternatívának, 
hanem fokozatnak látja: az állat sem gép, és az ember sem annyira 
szabad. Az egzisztencialista azért szabad, mert a lénye nem mögötte, ha-
nem előtte van; neki nincs mihez kötve lennie, mert hisz . még most 
teremti, amihez hű  lehetne. Azonban ez nyilvánvalóan nincs így. Az em-
ber nem úgy viszonyul az ő  lényéhez, mint olló a tervéhez, de azért 
van valami előretörő  lényeg, amihez a tetteiben h űnek kell maradnia. 
A tett tehát kötött és szabad, olyanféle viszonyban van, mint a megol-
dás a differenciál egyenlettel: a megoldásoknak egész mez őjük van, de 
mind ugyanannak a differenciál egyenletnek a megoldása. Vagy hogy 
esztétikai példáknál maradjunk: a vers sorról sorra új és új választás-
sal lesz azzá, ami — de az elején is volt már valami, amit egy versben 
lehetett kibontani." (749.) 

Akik ismerik Németh László gondolatrendszerét, észrevehetik, mi-
lyen mélyről eredő  és szerves képződmény ez az ellenvetés. Németh 
mindig tudta, milyen nagy erőkként dolgoznak az emberben az öröklött 
hajlamok, alakulásában ;a társadalmi viszonyok, a személyes kapcsola-
tok, s mikor mégis komolyan veszi az egyes ember „növéstervét", az 
ember magasabb lehet őségeihez való hűséget élete alaptörvényeként tisz-
teli, adottságok és lehet őségek drámai viszonyának tudatában teszi. A 
Sartre-val való polémiájának azonban van egy szorosabban vett filozó-
fiai motívuma is: az ember és a világ viszonyáról vallott elképzelése. 

Az egzisztencializmus egy embert ől idegen, vele szemben közönyös, 
sőt ellenséges világgal szemben képzeli el az önmegvalósítás folyamatát. 
Fölfogása előzményeként Németh László többek között Szophoklészre, 
Schopenhauerre emlékeztet, ellentéteként pedig Jézusra és a természet-
tudományra. Jézus emberére egy jóságos Mennyei Atya néz, a természet-
tudomány szerint pedig „tudat és világ egy dolog színe és fonákja, az 
ember a természet leánya". (750.) Sartre szerint — írja Németh — az 
ember az eredend ő  sötétségből „tettekkel vághatja ki magát". „Ezek a 
tettek azonban ideges ugrások lennének — lelkünk unalmából, a világ 
ijesztő  csöndje ellen." Ezzel szemben Németh erkölcstana, „amely az 
emberi erkölcsöt — növéstervként — legmagasabb ősszervezőjének te-
kinti, a világot nem ellenségnek, hanemtápláléknak tekinti, nem bebi-
zonyítja magát vele szemben, hanem kifejl ődik őáltala: létét nem tettek-
kel, hanem tevékenységgel valósítja meg; sorsa nem döntésekb ől, ha-
nem a kifejlődés halk ugrásaiból áll. Az egzisztencialista ragadozó min-
tája az állat; a növésterv mintája a növény. A h ősi — ez inkább misz-
tika — nem osztozik a kor tett-mániájában. A tett akkor jön, ha a lét 
elakad. A legnagyobb tett — lenni, és nem szorulni tettre. Az organi-
kusan növő  életben ritkák •a sartre-i választások; nem harc, hanem 
idill." (Uo.) 
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Az érvelés bels ő  logikája, összefüggése az életmű  alapgondolataival 
annyira nyilvánvaló, hogy magyarázatra még az „idill" naivnak tetsz ő  
eszménye sem szorul, hiszen látható, hogy a már ismer ős mozarti mun-
kálkodás eszményéről van itt szó, a „növényi" létezésminta is ennek 
metaforája. Hogy mennyire így van, .s ez az eszmény mennyire közel áll 
Németh szívéhez, e gyűjtemény más írásából is kitűnik. Nemcsak az 
összefüggések miatt fontos idéznünk e vonzódás más megnyilatkozásait, 
hanem azért is, mert azok olyan összefüggésben jelennek meg, amely a 
modern emberi lét más nagy gondjára vet fényt, nevezetesen arra a 
fogyasztói erkölcsre, mely egyre kegyetlenebb görcse a mai világnak. A 
választás problematikája tehát Németh észjárásának hálózatában olyan 
kapcsolatokba kerül, hogy rándulása a szemlélet egészét érinti. Mint 
szerves gondolatrendszerek esetében ez történni • szokott. „Az élet bizo-
nyára szep dolog — kezdi Németh a létküzdelemr ől való tűnődés ősi kér-
désénél —, de csak ha fölébe kerül annak az értelmetlen, harácsoló 
automatizmusnak, amely a fajt fönntartja, s a természetet, növényt, 
másik állatot pusztítja benne. Ez az emberek nagy többségének nem 
sikerül, hajtja őket sejtjeik anyagfogyasztása, ezért olyan részvétre érde-
mesek. S az állatokat, a bámuló ökröt, a vadászó macskát, az ablak 
közé szorult darazsat, a szorgalmas hangyát hogy nézzem másképp, mint 
vad, eszeveszetten nyugtalan, leigázott embereket. A növények: más! A 
növények szépek, nyugodtak, nem ismerik a vadságot, az ízléstelensé-
get." (17.) Ha túlságosan sommásnak találnánk ezt az ellentétet s a ben-
ne kifejeződő  minősítést, megtaláljuk differenciáltabb kifejtését is, s 
ebben a mozarti derűvel való közvetlen kapcsolat elemeit: „Az ember, 
amikor a • tökéletesedés útjára lép, az esztelen-emészt ő  .automatizmust 
megfékezi magában: némileg növényszer űvé válik; nagy emberekről, ha 
azok nem politikusok, nagy fák s nem nagy állatok jutnak az eszünkbe. 
A művésznek meg éppen a növény a mintája: az a csodálatos vegyi 
építkezés, amely egy göröngy ásványaiból s egy tenyérnyi helyre es ő  
napból olyan csodálatosan szerkesztett remekm űveket csikar ki, mint 
egy virág. A művész, mint a növény, összerak, asszimilál, s amit elveszt, 
fölemészt, szinte semmiféle arányban sincs azzal, amit termel, míg az 
átlagember jóérzéséhez hozzátartozik, hogy a megemésztett s a minden-
ségnek vissza nem szolgáltatott anyag minél nagyobb trágyahalmán ül-
jön." (Uo.) 

A gondolatok köre itt ismét bezárul: a választás tanának bíralata 
felől eljutottunk a , ;mindenséghez" való viszony kérdéséhez, ennek nem-
csak filozófiai, hanem köznapi gondjaihoz is. A nagy körön belül. az 
élet bőségével telített, rögös és mégis kultúrált költ ői nyelv, a schwei-
tzeri áldozatos - élet, Gorkij ószövetségi tartalmai, a természettel egybe-
hangolt humánus építészet, a godolatot nemz ő  irónia, az élő  világ bio-
lógiai egyensúlyának élményei és kérdéskörei mutatták a jelen gondjaira 
ráhangolódni képes érzékenység korszerűségét. A Sartre-val való vitát 
pedig a partneri szerepre való hivatottság megnyilvánulásaként is értel-
mezhettük. 

Mi hát az oka, hogy Németh László mégis idegennek érezte magát 
a jelen világában, annak irodalmában is? A +kérdésre adható magyará-
zat csak sokrétű  lehet. Ennek bizonyára részét alkotja az a távolság, 
mely a kor néhány tendenciájától: a paraboláktól, a groteszk, az ab-
szurd hatásoktól, a lumpenalakok világától elválasztja. De ha megnézzük 
a Somogyi Tóth Sándor nevezetes regényér ől írt följegyzését — talán 
az egyetlen, amely a legfrissebb modern magyar jelenségr ől szól —, 
meglepődünk a lényeg megragadásának könnyedségén. A magyar kritika 
-- emlékezhetünk — igen sok papírt elfogyasztott, sok föltételezést 
kipróbált, amíg rájött, hogy a Próféta voltál szívem nem a prófétaszerep 
kritikája, nem csupán a- „fényes szelek" néven emlegetett nemzedék 
csődjének bevallása, hanem nagyobb jelent őségű  mű . Németh László így 
értékeli: „A regény igazi értéke: a sivár, olcsó hiúságokkal táplálkozó 
jelennek s az eljátszott múltnak . ez a kegyetlen szembesítése, mely túl-
megy az egyéni sorson, s egy nemzedék végzetévé n ő , nemcsak azzal, 
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hogy egy kivételes emberpéldány pusztulását mutatja meg, hanem azzal 
is, hogy épp az ilyen fejedelmi, s mondjuk ki: magyar emberpéldányok 
pusztulását kikerülhetetlenként is érezteti. A kor h őse nemcsak a hős 
ellen vádbeszéd,, a kor ellen is, amely h őseit így pocsékolja el." (292.) 

Nagy elismeréssel beszél Somogyi Tóth tehetségér ől, az érdes rész-
letekbe rejtett „gyöngédség" értékér ől. De a közlésforma „bomlott" mo-
nológj áról ezt mondja: „Ez a mondanivaló: a mű; ezt önti le modern 
mártással a módszer, a stílus: a hogyan." (Uo.) Pedig világosan látja, 
hogy az idegösszeomlás eufóriájának logikája szerint öml ő  monológ-
ban az alakok tisztán bontakoznak ki a képzettársítások villódznak, 
mégis „mártás"-nak véli ezt a nagyon indokolt és nagyon kifejez ő, mond-
hatnók kaotikusságot. Semmi kétség: itt egy konzervatív stíluseszmény 
zavarja, akadályozza a teljes megértést. S ha arra gondolunk, hogy a 
modernség ügyében hozzá intézett kérdésre 1962-ben azt válaszolta: a 
művészetnek valóban föl kell dolgoznia az új helyzeteket, m űre kell 
váltania az új sugallatokat, de az új mindenáron való hajszolása „épp-
úgy elvonhatja az embert (...) a sorsában, helyzetében adott lehet ősé-
gek .kihasználásától, mint a minták akadémikus követése" (Sajkódi esték. 
1974. 462-463.) — tehát ha erre a válaszra gondolunk, s a vele egybe-
hangzó többire, akkor kirekeszt ődése végső  okát akár ebben a konzerva-
tivizmusban is megjelölhetnénk. Azok a dacos szavak, melyekkel egy 
látogatójának az érveire felel, szintén e föltételezést er ősíthetnék. Vele 
is azon vitatkozott, hogy Kassák vagy Ady nyomában kell-e haladnia a 
magyar irodalomnak, kölönc-e ezen az irodalmon a sorskérdések ter-
he. „A meglepő,, hogy ez a csalódás nem vert le — írja e találkozásról 
Németh. — Az energiájára gondolok, amely mindenbe beleépült, s meg-
engedem büszkeségemmel a fény űzést, ha az mindjárt a Kurátor Zsófi 
büszkesége is, hogy a megvetéssel szemben némán álljam a literátori 
okoskodások hullámcsapásait." (163.) 

A kirekeszt ődés okai között tehát az avantgarde iránti idegenség 
és a sorsvállaló ars poetica egybekapcsolódik, s így ez a vallomás a 
Sőtér által irodalmontúlinak minősített vállalkozások védelme is. Meg-
nyugodnunk abban, hogy ezek miatt vált korszer űtlenné, vesztette el élő  
kapcsolatait, akkor lenne jogos, ha a mai 'magyar irodalomban nem 
működnének irodalmon túli célokat szolgáló alkotók, s akik ilyenek, 
azokat lehúzná .á  nem esztétikai terhelés. Err ől a kérdésről időnként 
élénk viták zajlanak Magyarországon, s bár bizonyos eltolódás a nem 
politikus alkotók javára csakugyan végbement, azt azért nemigen vonja 
kétségbe komoly szakember, hogy Juhász Ferenc emlékezetes nagy m űvei, 
Nagy László, Sánta Ferenc, Csurka István, Örkény Istvan, Páskándi Géza, 
Csoóri Sándor, Somogyi Tóth Sándor, Fejes Endre, Szécsi Margit és 
mások munkáinak drámai feszültségében a politikum, a politikummal 
összeforrt erkölcs és közösségi felel ősség a legnagyobb feszítőerő . 

A kirekesztettség kérdése tehát, minél közelebbr ől nézzük, annál 
bonyolultabb. Kivált ha Németh László naplóinak keser ű, állandó seb-
zettségre valló helyzetképeib ől indulunk ki. Ez a folytonos megbántott-
ság félre is vezetheti az olvasót. Mindenekel őtt azért, mert a magány 
rossz optikája szerint tükröz ődnek benne a dolgok. Arról ugyan Né-
meth László is tudott, hogy kitűnő  iskolákban nagy tisztelettel várták 
és szeretettel vették körül; hogy színm űveinek bemutatói sokszor ese-
ményszámba mentek; könyvei sok ezer példányát a vásárlók gyorsan 
szétkapkodták. Azt is tudhatta — ez a könyv is jelzi —, hogy Illyés 
Gyula, Weöres Sándor, Pilinszky János, Sarkadi Imre, Illés Endre, Fo-
dor András és még sokan mások századunk nagy jelenségeként becsülik. 

Az ő  becsvágya, jelenlétigénye azonban másfajta volt. Az élet, a 
mindennapok kovásza, tápanyaga szeretett volna lenni, de m űvét nem 
lehetett könnyen és gyorsan napi használatra lebontani, s a kommu-
nikáció fórumai erre nem is törekedtek. Ezért hánytorgatta fájdalom-
mal, „hogy a művek nálunk csodálatos módon létrejönnek, de hiányzik 
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az a kritikai munka, amely a • beléjük rejtett tartalmat a közgondolko-
zásba oltja — nemzeti vagyonná teszi". (454.) A kritika — vélte — inkább 
ez ellen dolgozik. Hogy igaza volt-e, pontosan nem tudjuk megítélni. Va-
lószínű, hogy eltúlozta a hatásgátló igyekezet . jelent őségét. És nem szá-
molt azzal a csöndes szétáramlással, fölszívódással, mely m űvei révén 
mégiscsak zajlott. Ebben bizony nem volt „növényi", nem tudta der űs 
nyugalommal kivárni, amíg a nap rásüt. 

Magányát azonban hiba lenne elszigetelt, csak őt sújtó végzetként 
nézni. Hogy idegennek érzi magát ebben. a korban, Illyés Gyula is gyak-
ran emlegeti, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Benjámin László évek 
óta alig publikálnak verseket, Fejes Endre, Sánta Ferenc hosszú ideje 
hallgat. Mi hiányzik: a mondanivaló .  vagy a megfelel ő  akusztika? Né-
meth László helyzetét . súlyosbította, hogy már a Tanú megsz űnése óta, 
de a negyvenes évekt ől bizonyosan, egyfajta emigrációban élt. Sokszor 
eltúlozta helyzete mostohaságát, kivonulásait egy id ő  után már nem is 
lehetett komolyan venni, tudni lehetett: az els ő  biztató szóra ismét mun-
kához lát, de huzamosan élt olyan blokád mögött, melynek ártalmasságát 
nem lehetett eltúlozni. Azok közé tartozott, akik már Babits Nyugatjá-
ban sem találhatták helyüket; akik 1943 táján balról és jobbról állandó 
sértéseknek voltak kitéve; akikre 1945 után a legingerültebb nyomás 
nehezedett; akik a Rákosi-érát az állandósult életveszély közelségében 
vészelték át. _A hatvanas években aztán megenyhült körülötte a légkör, 
de ellenfelei nem békültek meg, s alig érte olyan szerencse, gesztus 
vagy öröm, hogy abba a már lezajlott háborúk füstje valamiként be 
ne csapott volna. Az a nagy hátrány, hogy 1945-ben nem az új világ író-
jaként kezdhette munkáját, sohasem reparálódhatott. Elég Illyés vagy 
Déry pályájára gondolnunk, akik néha élesebben ütköztek az állammal, 
az irodalompolitikával, mint Németh László, de rehabilitálódásuk mégis 
mindig következetesebb lehetett. Németh pályája e tekintetben inkább 
Szabó Lőrincével rokon; úgy is halt meg — mint itteni drámái állítják 
—, „kétségbeesve". 

Oka lehetett ennek különleges érzékenysége is. A lapokat nem ol-
vasta, mert félt, hogy orvütés éri, attól pedig csak betegebb lesz, de 
családja és ismerősei révén azért — mint ez a könyv is bizonyítja — 
sok minden a kezébe került. Így azonban tájékozódása esetleges volt, 
kitéve rossz szeszélyeknek, a f ővárosi orgánumok kényének. Nem észlel-
te a szellemi élet nagy mozgástendenciáinak apróbb, de szempontjából 
kedvező  jeleit. Ezért nem értette, nem ismerhette föl például a „b űneit" 
is fölemlegető  cikkekben a blokádoldó szándék távlatait, még a „jelen-
ség" szót is félreérti, s nem láthatta, miként szivárog szét szelleme 
költészetben és kritikában. Ezért lehangoló olvasmányok az Utolsó 
széttekintés gyanakvó, keserű  naplójegyzetei. Az, hogy nincs jelen a mai 
magyar kultúrában, azért válhatott berögz ődött meggyőződésévé, s üle-
pedhetett szemlélete színeire, mert nem is mert már olyan fesztelenül 
érintkezni, élni a világgal, mintha ,tápláléka" lenne. Ha az egziszten-
cialisták ismernék Németh László étetét és m űvét — nyernének ezzel 
az ismeretséggel —, a növényi munkálkodás metaforájával szemben az ő  
tragikus magányának niklai dohogásaira hivatkozhatnának. 

Ennek a magánynak tudhtató be a gyakori aránytévesztés (ki mit 
mondott!), s az önismétlés gyakorisága is. Régi gondolatát az újkori kul-
túra zavaráról, hogy kimaradt bel őle az emberi lélek melegebb rétege, 
hogy a szív hajlamai, szükségletei nem juthatnak benne szóhoz, s hogy 

• ez milyen visszahatásokra késztette a romantikát, Dosztojevszkijt és 
másokat, s milyen fölfedezéskere képesítette Kelet-Európa nagy alko-
tóit ismét előadja. Sohasem szorítkozva szimpla ismétlésre, s őt Doszto-
jevszkijről itt közli a legfontosabbat. Az újkori . civilizáció m űhelyei 
című  tanulmánya pedig hézagpótló mutató abból a nagy m űvelődéstörté-
netből, melynek megírására Németh László képes és hajlandó is lett 
volna. Ismeretes Tolsztoj-'tanulmányai után is meglepetés a Tanóra 
Tolsztojról című  kidolgozott óravázlat, pontosabban szólva: el őadás. A 
gyakorló tanár megnyugvással tapasztalhatja, hogy a jelenséget, a regé- 
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nyek világát érzékletes metaforákba s űrítő  jellemzés művészi módszere 
helyett Németh László is a rögzíthet őbb életrajz folyamatába szövi a 
művészi jellem elemeit. A Szabó L őrinc-tanulmány pedig — nevezetes 
előzményeihez képest is — igazi remeklés. Alapgondolata ezúttal is az 
a régi tétele, hogy Szabó L őrinc „a városba szakadt vidéki leghívebb 
megszólaltatója" (375.), de aki tudja, hogy Babitsról, Adyról vagy Kosz-
tolányiról is elmondható volna ugyanez, az tudja igazán mérni és be-
csülni a munkát, melynek során Németh László ebb ől a fölismerésből 
a Szabó Lőrinc-jelenség sajátosságához egészen közel jut. S ebben a fo-
lyamatban a mű  minden vonatkozására kitérhet, mert az, amit lénye-
gesnek hisz, olyan magaslatra emeli, ahonnan minden irányba megvilá-
gosító kilátás nyílik. 

Külön kellene szólnunk az okfejtéseiben „mellékesen" formát ölt ő  
poétikai meghatározásairól. Történelmi drámáiról szólva írja például a 
következőket: „Az áruló úgy keletkezett, mint történelmi drámáim leg-
többje: tanulmány és líra találkozásából, egy szorongató lelki helyzet 
nyúlt ki a téma után, melyet egy történeti emlékek közt eltelt élet kí-
nált megvilágosításul s feloldásul." (680.) A regények föladata pedig ez 
volt az ő  gyakorlatában: „a mérgez ő  anyagok kidobása, a harmóniát 
fenyegető  indulatok leleplezése; egy viharos pálya s érzékeny alkat hul-
lámverésében kedély és ítélet tisztántartása." (873.) Ha a regény az Égető  
Eszterben megtestesülő  változata legenda, „A dráma ezzel szemben az 
elapadás, mint az Oidipusz király: a kelepcébe esés műfaja. Ha a le- 
gendaíróval az üdvözülés útját járjuk, a drámaíró az elkárhozás vívó-
dásaiba avat be". (874.) S íme egy „elszólás" az avantgarde líra eszmé- 
nyéről: „Én azonban azt hiszem, hogy akár egész könyvet is lehetne írni 
csak úgy szabadon, minden erőfeszítés nélkül, csupán a fantázia és 
gondolat sodrának engedelmeskedve. S őt, talán csakis így lehetne elér-
kezni a kifejezés teljességéhez." Mielőtt rákérdeznénk, miért nem adta 
hát fejét soha ilyen szabadságra, idézzük tovább e részletet: „Az élet-
rajz csupa ilyen kitér őből áll, az írói emlékezet legalábbis ezekben adja 
föl legértékesebb felfedezésnek tekinthet ő  anyagát, s az mégsem válik 
abban az értelemben »modernné«, ahogy a szabad képzettársítást prog-
ramba tűző  regények..." (298.) 

Kulcsokat kínál tehát ez a kötet Németh László többi m űvéhez is, 
egyik fejezete, a Műhelygondok, monográfusok és rendez ők elsőrendű  
forrása lehet. A gyűjtemény egésze pedig önmagában is teljes m űvek tár-
háza. Kilencszáz oldalnyi terjedelme nemcsak küls ő  méretét, hanem bel-
ső  változatosságát, gazdagságát is jelzi. 

DÉR . ZOLTÁN 

AZ EREDETI M ŰVEK VISSZHANGJÁNAK MÉRETEI 

BORI IMRE: Sinkó Ervin. 
Forum, Újvidék, 1981. 

A lexikális tömörítésekt ől a terjedelmes kötetekig vagy tanulmánygyűj-
teményekig és naplójegyzetekig Sinkó Ervin életrajzával nem egyszer 
találkoztunk • már. Kivételes egyéniség volt, az írástudókat mindig foglal-
koztató. Életrajzának vannak olyan szakaszai, amelyeket nemcsak a kö-
zépfokú tanintézeteket látogató diákok, hanem irodalmi kiadványainkat 
érdeklődéssel lapozgató olvasók csaknem betéve tudnak már, de még 
mindig találkozunk olyan részletekkel, különösen ha vallomásait tüzete-
sebben olvassuk, amelyek teljesen újak számunkra, és egyéniségével 
kapcsolatosan is méltán mondhatjuk e kötet szerz őj ével egybehangzóan: 
„... egy magyar irodalomtörténet fejezetei..." 
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Bori Imre Sinkó Ervin című, most megjelent kötetében igen össze-
tett feladatra vállalkozik: a költ ő, az író, az esztéta, a rétor, a forra-
dalmár sokoldalúságának bemutatására törekszik. Már bevezet őjében is 
hangsúlyozza azt, hogy Sinkó Ervinnek „... csak a legendája és a köz-
tudatban, s éppen ezért a művével foglalkozónak korántsem könnyű  a 
dolga, ha megpróbálja az életet és a m űvet realitásában felfogni és ér-
telmezni, a hely, az id ő , a körülmények látszólag idejétmúlt pozitivista, 
ám hasznos és célravezet ő  szempontjainak figyelembevételével". 

Ezzel a kötettel egy olyan könyv került az olvasó asztalára, amely 
éppen a művek nyomán — tehát a költ ő, az író eredeti alkotásai nyo-
mán — minden fejezetben azokból kiindulva kívánja bemutatni a ve-
lünk, s ha nem is mindig velünk, de lélekben mégis bennünk él ő  poéta 
életének minden szakaszát Apatinból, Szabadkáról kiindulva, a . vén kon-
tinenset bejárva örök pihenésének végs ő  pontjáig, a zágrábi Mirogojig. 
Itt nem véletlenül mondtam: poéta, mert költ őként indult, pelyhedző  
szakállú költőként hagyta el az iskola padjait, — és kés őbb is, amikor 
prózai munkáival jelentkezett: vallomásaiban, tanulmányaiban, novellái-
ban, regényeiben, politikai dokumentumaiban, s őt még drámáiban is 
— hallgassunk csak figyelmesebben oda! —, a mondatok közül kiérz ődik 
a költő  egy-egy sora. Azután: amikor a Szemben a bíróval szól,' vagy 
először kerül földközelbe, ott is olyan vallomásokat tesz, amelyekb ől 
érzelmessége kicseng. 

Bori Imre, az életszakaszokat pontosan érintve, ezekt ől elválaszt-
hatatlanul mindig a művekről beszél. Mindjárt itt el kell mondanunk, 
ami annyiszor elhangzott már, hogy a szerz ő  az Optimisták című  regé-
nyét 1931. és 1934 kozött írta, éš húsz esztend ő  múlva, 1953-ban Újvidé-
ken jelent meg először magyar nyelven. A regényt megjelenésekor „ve-
gyes érzelmekkel" fogadta az olvasó, a kritika, s a szabadkai könyvbe-
mutató után — amelyet a Városi Könyvtárban tartottunk meg — több 
mint fél évtizednek kellett eltelnie, mire Bari Imre egy teljesen új meg-
fogalmazású bírálatával fölfedezte Sinkó Ervin Optimisták című  művét. 
Az említett írás jelentését idézve itt „egy elfelejtett regényr ől" szólt, s 
utat nyitott szerz ője újabb műveinek megjelenése előtt. Hosszú utat 
tett meg ez a kézirat, bejára majdnem egész Európát, s viszontagságos 
útjáról a nálánál terjedelmesebb és cselekményben még gazdagabb Egy 
regény regénye mesél nekünk. Sinkó Ervinnek ez a műve 1955-ben jelent 
meg horvátul Zágrábban, és 1961-ben adták ki magyarul Újvidéken. 

Bori Imre- következetesen építi így az író portréját. A kiindulópont 
a Szemben a bíróval, a gyermekkor hiteles bemutatása miatt is, de 
utána az alkotó műveinek — és kevésbé ismert műveinek — méltatása 
olyan feldolgozásban kerül az olvasó elé, amely egyben kit űnő  ajánlást 
is nyújt abban az irányban, hogy mélyebben belemerüljünk Sinkó Ervin 
hagyatékába, és jobban megismerjük azokat a munkákat, amelyek a 
történelem nagy napjairól szólnak, és megörökítik számunkra korunk 
sokféle megvilágításban bemutatott eseményeit, s ezáltal nem egy új, 
szemtanú által előadott részletet illeszt ahhoz az óriási képsorozathoz, 
amely ma már az egész földgolyót átöleli. Az Optimisták című  regénye 
Szabadka életének egy darabját örökítette meg: regényének alakjai is-
merős alakok, az író alteregóját is megtaláljuk közöttük, s ki tudja még 
hányat, akikről csak ő  vagy a felesége tudna nékünk felvilágosítást adni. 
Különösen figyelemre méltóak azok a szakaszok, melyek a legnehezeb-
ben megközelíthetőt: az író lelkialkatát rajzolják fel el őttünk meglepő  
részletességgel. Ez az a pont, amely megakadályozza az írói szerep túl-
értékelését vagy leegyszer űsítését. 

Érthető , hogy nagy visszhangot kelt ő  munkáinak megjelenése után 
irodalmi életünk érdeklődésének középpontjába kerül: a napisajtótól, a 
folyóirattól a színpadig, innen az iskolákig, majd a tudományos intéz-
ményekig. Sinkó Ervin körülbelül ebben az id őben kezdi meg az Újvi-
déki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszékén iroda-
lomtörténeti tárgyú előadásainak sorozatát, s ekkor jelentek meg terje-
delmes tanulmányai is a XVIII. század költ őiről, íróiról. Itt említem 
meg mint irodalomtörténeti jelent őségű  adatot, hogy a Csokonai Vitéz 
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Mihályról szóló könyvét az erdélyi professzorok kérésére én vittem el 
Kolozsvárra a magyar irodalom szakos egyetemi tanároknak, köztük 
dr. Jancsó Elemérnek. Műveit a legtöbb esetben keresni, kutatni kellett, 
míg rátalált valahol az ember, mondjuk Splitben. Hasonló volt a sorsa 
az Áron szerelme című  kisregényének is, amelyet esztend őkön át láttam 
szerbhorvát nyelven könyvesboltjaink kirakatában — Vajdaságtól jóval 
távolabbi helységekben —, amíg végre megjelent eredetiben is. 

Fejlődésének útját nem egy helyen szembet űnő  kitérők jelzik. Az 
őszirozsás forradalom szertehullott „hervatag szirmai" őt is belepték: 
Budapesten, Kecskeméten, majd Bécsben el őbb a fiatal és a napi poli-
tikában kevésbé jártas forradalmárral, majd ismét a költ ővel találko-
zunk, akiben már nem Ady szelleme lobog, hanem egy krisztiánus köl-
tőé, de olyan áhítattal, „mintha egy ferencrendi baráttal kelne versenyre" 
az 1921 karácsonyára írt versében. 

Amikor élete teljében volt, akkor élte legnehezebb napjait, s ha 
nincs mellette orvosnő  felesége, aki rendel őjének jövedelmével fenntartja 
háztartásukat, és biztosítja az író férj zavartalan hétköznapjait, Párizs-
ban, Bécsben, Prigrevicán, Szarajevóban, Drvaron, Zágrábban, itt is, 
ott is nehéz körülmények között születnek meg azok a m űvek, amelyek 
tőlünk távol, de velünk mégis kapcsolatos eseményekről szólnak. Ami-
kor Bori Sinkó Ervint mint tanulmányírót mutatja be, külön kiemel-
kedő  fejezete A lírikus epilógja, amelynek fejezeteiben — a negyvenes 
évek második felében és az ötvenes évek elején — a politikus költ ő  
hangjával találkozunk. Ugyancsak ezekb ől és a későbbi évekből származ-
nak a Krležáról szóló tanulmányai, amelyeknek soraiban és nagy para-
lelláiban „Krleža szellemének minden geográfiai és népi korlátokon túl-
nőtt nagysága bontakozik ki, olyan magas h őfokú megfogalmazásokban, 
melyek szinte kínálják kötetünk szerz őjének a minden eddigi megfogal-
mazásán túllendülő  fejezetcímet: Lobogója: Krleža... a jugoszláv euró-
paiság. Mozgalmasak voltak ezek az esztend ők; egymás megelőzve vagy 
egymást követve került ki a nyomdából A mi második forradalmunk 
című  könyve, a Tito és mi c. prózaverse, az Októberről szóló költemé-
nye, nagy poémája, melynek soraiban a párt útját örökíti meg, majd 
ezt követte a prózában megírt verse, melynek soraiban Jugoszlávia nép-
hadseregét köszönti a poéta forró hangján. 

Erről a kötetről majdnem annyit lehetne még írni, mint maga Bori 
Imre írt. A fejezetek sorrendje, és maga a mű  is fölveti ismét a Sinkó-
művek sorozatos kiadásának gondolatát, amely nem egy írói találko-
zónkon elhangzott már, s amely mindmáig csupán csak egy nemes gon-
dolat maradt. 

De érik, mint a gyümölcs: minden évforduló, minden tanulmány, 
minden írás, minden kötet — mint ez is — érleli. Bízzunk benne, hogy 
nemsokára •a Sinkó-sorozat els ő  kötete is megjelenik a könyvpiacon. 

Szerzőnk az utószóban külön hangsúlyozza hogy a kötetében feldol-
gozott korszakoknál figyelembe vette eddigi tanulmányait, kritikáit, s 
mindazokat az elemzéseket, amelyeket a sinkói életm ű  ismertetése körül 
végzett. A szövegben nem egy alkalommal találkozunk a Sinkó-oeuvre-n 
dolgozó Bosnyák István szövegkönyvéből vett adalékokkal, amelyek igen 
sok — számunkra eddig még ismeretlen — adatot tártak fel költ őnk 
életéből, kéziratos hagyatékából és a bibliográfiai közleményekb ől. 

LÉVAY ENDRE 

MINTHA A HAVAT GYÚJTOGATNAK 

BRASNYÓ ISTVÁN: Földvár. 
Forum, Újvidék, 1980. 

Ezeknek a verseknek szépsége vi- 
rághoz, komor hegyormokhoz vagy 
asszír domborművek fegyelmezett 

esztétikumához nem hasonlítható, 
hüllők pompájához azonban igen. 
Színek hideg fénye, jeges csillogása; 
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a ritmus lassú kúszása, ingása, te-
kergése. A csontpikkelyek, szaru-
pajzsok, gyűrűk meg-megcsikorduló 
nesze a sziklán. A vers tekintetének 
helyhez szögez ő, merev pillantása. 
Terrarium? Nem. Sereglet, gyüle-
kező  az erdő  mélyén, valahol vala-
mi holdfény áztatta tisztáson. 

A negyvenöt közül kiválasztom 
a nekem legjobban tetsz őt. A cí-
me: Kisváros. Minden versből, 
mondják, valami idézet marad az 
emlékezetben, ha jó, valami cson-
tot is átjáró, idegszálakban lerakó-
dó érzés, sejtelem: 

és le-fel sétálnak benne 
— szívükbe tövis verve —  
a kisvárosi angyalok, 

Ha még jobban csonkolom a 
verset, az idézetet, talán a „szívük-
be tövis verve", talán ez a szókap-
csolat hozza meg a lélek mámorát. 
Van ilyenből persze több is az em-
lített költeményben: 

egy fehérl ő  estén, 
amelyet 
hópihék nyilaznak, 
s mint szent Sebestyén 
testén 
ütnek rajt lyukat a szavak; 

Nyelvi invenció. És meg? Ismét-
lés: sor és sorok. Zenei hatás kuta-
tása? Úgy tetszik, Brasnyó szívesen 
vesz többször is a nyelvére egy-egy 
frappánsul megfogalmazott gondola-
tot, mert olyan „fütyörész ő  fajta". 
Ezt itt például kétszer emeli tollá-
ra: És már nincs megállás,/és vad-
kacsa rí fenn, lés kihunyó fények 
nyúlkálnak lábak közé;/és deres 
szél kel / és deres szél ver — I. 
Az Emlékbeszédr ő l nem is szólva, 
amelyben tizenötször ismétlődik az 
a szó, hogy beszegezve. A dombói 
altemplom lejáratánál című  versben 
is ez a visszazengés, ez az echó ta-
pasztalható. Említett tulajdonsága 
mellett még a szóhasználat okán 
is érdekes ez a népköltészetet idé-
ző  költemény. Tóth Ferenc hason-
ihletésű  versei .sejlenek föl. 

Add nekem azt a keresztet, 
Karcolj rám boszorkányszögeket, 
Mosd meg véres kardodat, 
Hadd szakadjon az alkonyat! 

Brasnyó Szociográfia című  kö-
tete legjobb darabjainak eredmé-
nyei lombosodnak frissen tovább,  

mint a rozmaringág, a Vidék című  
versben. Ez már természetesen más 
zamat: valami telt, puha csöndet 
magában hordozó: A harmat íze, 
ami az ég táljából kicsorog, / míg 
az ablakok tükrében meglelik ma-
gukat a búzasorok, / és ragyogni 
kezd vasával a sok eszköz és szer-
szám, / és barmok szemében a vio-
laszín megéled: / E sorok olvastán 
mintha nedves vitorlák  feszülését 
látnánk, amint a szél beléjük fú. 

Önkényesen kiragadott idézet 
mögé: fent felh ők, felh ők és felle-
gek, zárkóztatom fel saját gondo-
lataimat, mert a versekben mene-
telő  szavak vagy a felhők vagy a 
fellegek kategóriájába tartoznak: 
díványrugó, lábtörlő, klozett 
csipkével beszegett zaj, mer ő  lobo-
gás... Nem mondok Újat. Az amal-
gám Brasnyó költészetének világá-
ban sem ismeretlen. 

A hüllők ékszercsillogása, lusta, 
méltóságteljes mozgása volt az el-
ső  kép, amellyel próbáltam jelle-
mezni, megragadni valamit is ebb ől 
a poézisből. Most, hogy a sorokat 
fénnyel világítom át, s a címek 
gyöngyeit számolom, lelek némi 
igazolást állításomra: a mocsár szó 
két vers címében szerepel, nád és 
kúpozás másik kettőben, homok és 
daru a következőkben. Az állóvizek 
régiói mintha kifejeznék bels ő  
mondandóit, de egyben vissza is 
hatnának rájuk, a maguk lassú és 
mély légzését kérve számon a ver-
sektől. És ez a „lucskos világ" nem 
hazája-e az említett él őlényeknek? 

Brasnyó István prózaverseiben 
(22 szám szerint) váratlanul sok 
idegen név és szó merül föl: Lise-
lotte, Paracelsus, Jágó, Orfelino, Re-
gina, Zeus; la cittá trigonometria 

. Ez persze külsőség, de bizonyos 
szerepjátszás, rejt őzködés búvik 
meg mögötte. A lidércfényként el-
feltűnő  erotika, fehéren fölizzó 
vágy, indulat mintha könnyű  reg-
geli ködökbe álcázná így magát: Te-
lesuttogva az éjszakát igyekszik va-
laki elérni füled, fényl ő  fogaival 
gyöngéden megszorítani fülkagyló-
dat, de úgy, hogy mégse fájjon... 
(Érintés) Halvány pihék perzselik 
meg lábát, mint aki parázsra lép_ s 
tűri, hogy Zeus, megmarkolva, be-
töltse körötte a leveg őt. (A sárga 
függöny) 
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Maurits Ferenc illusztrációi in-
kább a vers keletkezésének folya-
matát, önteremt ő  erejét fejezik ki, 
mint hogy a költeményekre vagy leg-
alább a címekre utalnának; a 
képzőművészet nyelvén adnának a 
témára újabb megfogalmazást. 
Egyedül a színek: a fekete, a szür-
készöld, a barnáspiros a föld színei. 
Ezek a rajzok, grafikák talán vo-
nalvezetésükben adnak valamit a 
Brasnyói vers áradásából, gondo-
lati szerteindázásából. 

Közel járva a mondandók vé-
géhez, újralapozom a kötetet, s lá-
tom a bejegyzések sorát. A szíves 
kalauz, amelyet írni próbáltam a 
Földvárról, talán megtűri még eze-
ket .a tétova ceruzasorokat: 

A pokol utcája: csapong. 
Daru és ló: csak ígéret.  

Brasnyó-vers: akart torzó. 
Mintha állandóan versekben 

gondolkodna, csak néha hallgat el, 
majd újra vall, beszél. 

Vidék: ontja magából a vi-
zet. Forrás. De szétfolyik. Zabolát-
lan. 

Burjánzást befogni. Nyesni. 

Nyesni? Igen. Úgy látom kulcs-
szó. Ez a harmattól csillogó tele-
vény valami belső  fegyelem után 
sóvárog. 

Csak sejthetjük, merre tart Bras-
nyó István költészete. Hogy kijárt 
ösvényekről letért, már tudjuk. 

Az új csapás előtt azonban egy 
belső  tisztítótűz kellene leginkább: 
havat gyújtogató fáklya, gondolatot 
körülfonó izzó korona. 

VIRÁG ÁGNES 

KOMOLY MONDANIVALÓ. VIDÁM KÖNTÖSBEN 

PINTÉR LAJOS: Purgatórium. 
Forum, Újvidék, 1981. 

Pintér Lajos írásművészete szemünk 
előtt bontakozik ki, szemtanúi le-
hetünk nekifutásainak, kísérletei-
nek, alkotói metamorfózisainak. E 
sorok írójának a múltban két Pin-
tér-regény olvasására futotta ide-
jéből és kedvéből, s most, amikor 
a harmadik olvasását fejezte be, 
fejcsóválva állapítja meg: Pintér 
valójában „legötletesebb" íróink 
közé tartozik, nagyon jó lenne, ha 
kísérletező  kedve megfertőzné egy-
egy prózaírónkat. 

A Purgatórium az utóbbi időben 
mindjobban divatossá vált „bolon-
dokháza"-regény kategóriába sorol-
ható. Ennek a „műfajnak" két bel-
ső  formája ,de csak egy üzenete le-
het. Az egyik belső  forma a tisztán 
szakmai, azaz amikor a szerz ő  szak-
ember, mondjuk pszichológus, ki 
szakmai pontossággal jegyez le 
mindent és szakemberként kutat a 
tapasztalt jelenségek forrásai után. 
Példa erre Kipphardt és regénye, 
az Alexander. Ez a belső  forma fő- 

leg az igényes és bizonyos szem-
pontból nézve beavatott olvasókhoz 
szól, tulajdonképpen nem is igazi 
regény, hanem valamilyen megha-
tározatlan kinyilatkozási forma, 
amely magán viseli a pszichológiai 
és szociológiai regény bélyegét. A 
másik belső  forma, amely őszintén 
szólva közelebb áll az átlagolvasó-
hoz, az események „megregényesí-
tésén" alapul, azaz amikor a szer-
ző  nem igyekszik a lélektan szem-
szögéből megvilágítani az eseteket, 
hanem megragadja a bizarr téma 
és mesél: fura, nem hétköznapi, 
megragadó történeteket. Közös a 
két belső  forma esetében az, hogy, 
bár a színhely egy zárt, a külvilág-
tól eszigetelt intézet, a mondaniva-
ló azonban épp a külvilágról és a 
külvilághoz szól. Minedezek tuda-
tában mondható, hogy „bolondok-
háza"-regényt rendkívül nehéz írni 
és számtalan buktatót rejteget ma-
gában. Pintér azonban vállalta a 
nehézségeket. Feladatunk, hogy fel- 
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mérjük, milyen sikerrel birkózott 
meg velük. 

Adva van egy város kórházának 
ideggyógyászati osztálya, benne ját-
szódnak le a regény eseményei, 
amelyek „egyre konokabbul követe-
lik öntörvénységük jogait, s őt 
fittyet hányva elemző , összegező  s 
netán irányító kedvünknek, ujja-
ink közül kifutva felveszik tulajdon 
ritmusukat. Törődjünk bele ebbe 
is". Ezt a megállapítást teszi és 
panaszkodik a szerz ő, s ezzel mint-
egy bocsánatot kér az olvasótól, 
hogy az események mindjobban a 
fantasztikus irányába terel ődnek. 
Az aránylag hosszú bevezet ő  - sza-
kasz után, amely a regény dere-
káig terjed és nagyjából mozdulat-
lan, a cselekmény felgyorsul, egy-
szeriben magával ragadóvá válik 
és néha-néha már túlzsúfolttá lesz. 
Sőt: a mű  végén a szerzőt, úgy tet-
szik, a történés b ősége maga alá ' 
temeti, úgyhogy az kénytelen rövi-
den végezni vele, hiszen a végső  ki-
bontakozás eredményéről már csak 
távirati stílusban számol be. Pedig 
a kezdetben a helyzet világosnak 
látszik. Az osztály vezet ője, a re-
gény egyik kulcsfigurája, dr. 
Klemm. Nemrég tölti be ezt a 
posztot, de jövetele forradalmasí-
totta a gyógyintézet bels ő  viszo-
nyait. Ez a felülről jött forradalom 
abból áll, hogy dr. Klemm máskép-
pen közeledik az ápoltakhoz, mint 
elődjei: megértéssel van sorsuk 
iránt, nagyobb szabadságot kíván 
biztosítani számukra, új kezelési 
módszereket vezet be stb. „Elmé-
letének" lényege, amelyet Pintér 
körvonalaiban ismertet, az, hogy 
beutaltjainak felmutatja az önmeg-
valósulás lehetőségét. Mert szerin-
te osztályának világa nem más, 
mint mikrotársadalom, és így az-
tán az önmegvalósulást elérő  egyed 
immár egészséges minden szem-
pontból, hasznos és teljes ember-
ként tér vissza a hétköznapi élet-
be. „Jött, látott, önmegvalósítást 
ígért a társadalom alkalmi söpre-
dékeként egy födél alá kényszerült 
embereknek — és gy őzött!", szege-
zi le a szerző, csak éppen annak 
maradt részletes megírásával adós, 
hogyan is sikerült győznie, hogyan 
is zajlott le, mondjuk, az „önmegva-
lósítás" egy szürke hétköznapja. 
Csak az eredménynek lehetünk ta-
núi: az ápoltak a kés őbbi válság- 

korszakban szolidaritást vállalnak 
a főorvošsal. Az olvasó csak arról 
szerez tudomást, hogy némi lazítá-
sokat engedélyez a rend szigorában, 
egyszerűen humánusan bánik ke-
zeltjeivel, de az önmegvalósítás saj-
nos megmarad rejtélynek, melynek 
ismerője csak dr. Klemm, illetve al-
kotója, Pintér. Mindenesetre az 
egyik ápolt, a világmegváltóként 
felbukkanó Böller Géza (Pintér két 
előbbi ifjúsági regényének feln őtt 
hőse?) az osztály falai között érik 
be igazán, hiszen így meditál: „Ez a 
neki való terep. Itt van értelme a 
missziónak. Itt megtalálná magát. 
ő  egész lényével, önzetlenül hiszi, 
óhajtja, amit a társadalom is ezzel 
az elvonó intézettel." 

Amikor eljutott hozzá a rend őr-
gyilkos „szökéséről" szóló hír, a 
főorvos úgy érezte, elmélete az ön-
megvalósulásról megbukott. Ekkor 
bukkan fel a „hatalom és rend" 
képviselője: a betegnek álcázott 
nyomozó. ő  akarja visszaállítani 
azt a rendszert, amely dr. Klemm 
jövetele előtt uralkodott az osztá-
lyon. Ebben hű  segítőtársa a főnő-
vér. Annak ötlete a közös munka, 
közös öröm, azaz az egyéni teljes 
elfojtása. Ez a kollektivizált élet-
forma elfogadása ellenállásba ütkö-
zik. Dr. Klemm és a nyomozó új-
ra összecsap. Ekkor derül ki, mi-
ben -is rejlik nézeteik ellentétessége: 
a nyomozó a kezelteket söpredék-
nek minősíti, s míg, dr. Klemm azt 
vallja, hogy „legtöbbször a korlát-
lan és feltétlen hitünk a legnagyobb 
akadálya, hogy azt a valamit jól 
elvégezzük... Ha rövid a tudásod, 
toldd meg egy kis hittel. A hit a 
béna mankója", addig ő  élete leg-
főbb feladatának a bűn intézmé-
nyes üldözését tartja és ebben va-
kon hisz. A régi rend újbóli beve-
zetése lázadásba torkoll és ez for-
málja meg az igazi közösséget. Böl-
ler ezt így fogalmazza meg: „Há-
nyatott élete során most érezte 
először, hogy feloldódott egy közös-
ségben... A szeretet az ember leg-
hatalmasabb fegyvere." 

ügy tűnik, a szerző  regényén 
keresztül akarta tudomásunkra hoz-
ni, milyen is az emberiségről alko-
tott képe, vagy talán pontosabban 
meghatározva: milyennek is kelle-
ne lennie az emberi társadalomnak. 
Lehet, hogy ezzel kapcsolatos el-
képzelései számára világosak, de a 
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regény olvasój ának, azt hiszem, 
már kevésbé. Dr. Klemm elmélete 
az önmegvalósításról (feltételezem, 
e dologban ő  az író szócsöve, bár 
ez nem biztos) nagyon is zavaros, 
általános és nem konkrét példák-
kal alátámasztott. Helyettük igen 
gyakran a közhelyek, aranyigazsá-
gok sokasága áraszt el bennünket. 
Főleg dr. Klemm és Böller Géza 
járnak ebben elöl jó példával (hogy 
csak kettőt említsek: „A bizalmat-
lanság, a kétkedés a megvalósulás 
halála", vagy „Az embernek nincs 
is egyebe ezen a világon, mint az, 
hogy nem lehet belelátni a fejé-
be"), de a többiek is hajlamosak 
arra, hogy filozofálgatva „mély" 
megállapításokhoz jussanak. De a 
szereplők jellemzésekor nemcsak až 
elmélkedő  kedvet hozza fel a szer-
ző, hanem más eszközökkel is él. 
Ilyenkor a következő  eljárást alkal-
mazza: mindegyik fontosabb hős-
nek megvan a maga „nagy élménye" 
a múltból, amellyel aztán magatar-
tása magyarázható. Ezt az élményt 
a szerző  rendszerint röviden, elég-
gé felszínesen elmondja helyettük, 
s ixnindez oly módon történik, 
hogy az olvasónak óhatatlanul az 
irodalmi tájakon oly rosszul hang-
zó „melodráma" kifejezés jut eszé-
be. Egy-egy szereplőnek ezenkívül 
megvan a maga jellegzetes szavajá-
rása vagy mozdulata, amelyet Pin-
tér aztán olyan gyakran idéz, hogy 
az egyed szemünk előtt alakul át tí-
pussá. Vannak a könyvben homá-
lyos, célzó kitérések és utalások is 
(ilyen például a „kihajolni veszé-
lyes" epizód). És ha már említettük 
a melodráma kifejezést, akkor idéz-
zük fel Csemege Lidi megaláztatá-
si jelenetét, avagy a hevenyészett 
és váratlan fordulatokban b ővelke-
dő  befejezést, mert itt is nyugodtan 
használhatjuk ezt a megjelölést. Hi-
szen épp a melodrámai bekerekí-
tés old meg mindent a lehető  leg-
jobban és az olvasó felszínes érzel-
mei is megnyugodnak. 

A fenti ábrázolásbeli fogyatékos-
ságok mellett van a regénynek egy 
negatívuma, amely figyelmes olva-
sás alkalmával nagyon is szembe-
ötlő . Az olvasó, ahogyan az olvasás-
sal halad, mindjobban érzi, hogy 
a Purgatórium valamilyenfajta té-
tel-regény, amely a szerző  világké-
pének szemléltet ő  anyaga és bizo-
nyítója. A hősök egyre inkább el- 

vont típusokká válnak, akikkel Pin-
tér, hogy legyünk stílusosak, bá-
buként bánik, ide-oda tologatva 
őket a regény mez őin. És ami 
szintén fogyatékosság: kevés a kap-
csolat a konkrét külvilággal, az 
osztály korántsem lett a külvilág 
mikrokozmoszává, hanem retorta 
a szerző  által kiválasztott vegysze-
rek (hősök) segítségével lebonyolí-
tott kísérlethez. Ritkán találunk 
utalásokat a konkrét társadalmi 
valósággal kapcsolatban, mint pél-
dául: „Megtanultunk beszélni, hogy 
elmondhassuk gondolatainkat, érzé-
seinket, azután még jobban megta-
nultunk beszélni, hogy elrejtsük 
gondolatainkat és érzéseinket, ez 
már eszébe jutott nem egyszer a 
dolgozók gyűlésén is", vagy: „De 
ha valakit nem a sportpályán, ha-
nem az életpályán vágnak fel — ha 
egy melós megsérül a gép mellett 
—, senki sem ír cikket, senki sem 
intézkedik, senki sem jelent ... in-
kább elfordítja a fejét, behunyja 
egyik szemét, a másikkal meg hu-
nyorít: hja, apuskám, ilyen az élet 
... amikor az ember sántikálva, 
vagy akár vérz ő  fejjel jön ki a 
munkapad mellől, vagy egy érte-
kezletről, egy négyszemközti be-
szélgetésről, a kutya sem ugatja 
meg.,,  

Pintér az ,apró" humor híve 
és művelője. Tudniillik tagadha-
tatlan, hogy egy-egy rövidke jelene-
te remekül sikerült, a jellemekről 
vázolt körvonalak gyakran szelle-
mesen találóak, sikerül neki a tö-
mörítéssel elismerő  mosolyt kivál-
tania az olvasónál, amely néha 
hangos kacagásba csap át. Nagyon 
sok párbeszéde (szinte azokból 
épül fel a mű) rendkívül meggyő-
ző, amikor szinte egy az egyben 
reprodukálja azokat. Részleteiben 
tehát érdekes könyvről van szó. Ha 
azonban összességében igyekszünk 
szemlélni azt, akkor az el őb-
biekben kifejtetteket . is feltét-
lenül számításba kell venni. A 
Purgatórium izgalmas kísérleti re-
gény, amelyben a szerz ő  humoro-
san-komolyan igyekszik egy elmé-
letet az újszerű, szerinte valószínű-
leg helyesnek tartott emberi kap-
csolatokról bizonyítani. Sajnos a 
regény megmarad a tétel bizonyí-
tásánál, a szerz őnek néhány két-
ségtelenül sikeres részlet ellenére 
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nem sikerült maradéktalanul meg-
valósítania elképzelését. Nagyon is 
látszik a regény bizonyító jellege, 
a szerző  túlságosan is szemmel lát-
hatóan manipulált hőseivel, bár ő  
épp az ellenkezőjét állítja a kezdet-
ben idézett soraiban. Sokat levon 
alkotásának értékéb ől az, hogy nem 
sikerült neki világosabban utalnia 
a regénybeli valóság és a társadal-
munk problémái közötti kapcsola-
tokra. Inkább az elvontság diadal- 

maskodott a Purgatóriumban, mint 
a konkrét ábrázolás. Mindezek tu-
datában azonban mégis üdvözölni 
kell megjelenését: a humor eszkö-
zeivel igyekszik vallani egy embe-
ribb világ lehetőségéről, cselekmé-
nyekben gazdag, fordulatos, olvasá-
sa szinte minden szakaszában élve-
zetes, nyelvezete zamatos, végered-
ményben egy modern regény, amely 
bízvást számíthat sikerre az olva-
sók körében. 

VARGA ISTVÁN 

NÉPM ŰVELŐDÉS A SZÁZAD ELEJÉN 

KÁICH KATALIN: Szabad líceumok Bácskában és Bánátban. 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 
1979. 

Örömmel vállaltam az Üzenet meg-
tisztelő  megbízását, hogy olvassam 
el Káich Kata könyvét a szabad 
líceumokról (hiszen enélkül is el-
olvastam volna), s ha megtetszik, 
írjak róla, ismertessem meg a 
könyvet a lap közönségével. Meg-
tetszett: írok róla. 

Utódom (nono, még élek), Kata 
tanulmányainak tárgyában, tanul-
mányozásának mikéntjében, s ha 
itt-ott rábukkanok egy-egy általam 
megkezdett, félbehagyott s most 
Kata által felkapott gondolatszi-
lánkomra: arra a módra, ahogy 
rám hivatkozik, utódomra ismerek 
benne s örülök, hogy volt mért 
munkába állnom valamikor régen, 
mert van emunkásságnak méltó 
folytatója, aki, remélem, túl is 
szárnyai hamarosan. 

A könyv először a líceumokról 
általában ír, hogy utána áttérjen 
a vaj daságiakra: a szabadkaira, 
zomborira, nagybecskerekire, ahol 
is — mindenütt — mind a művelt 
középosztály, mind a munkások fe-
lé fordultak, sohasem tisztára kul-
turális, mindig egyúttal — ha ugyan 
nem főleg — politikai nevelő  irány-
zattal és szándékkal is, mert fel-
ismerték „a népművelődésnek óri-
ási pártpolitikai erejét ... Mind a 
haladó, mind pedig a konzervatív 
erők a maguk számára igyekeztek 
előnyt biztosítani" az előadásokból;  

főleg mégis a munkások felé for-
dulva, „így akarván elterelni a fi-
gyelmet az osztályharcról, a mun-
kások, agrárproletárok, a nemzeti-
ségek körében ..., hirdetvén, hogy 
a társadalmi ellentétek a népm ű-
velés segítségével feloldhatók ...", 
míg „a munkások szakszervezete, 
néhány radikálissal karöltve .. ar-
ra használták fel a szabad tanítás 
szervezeteit, hogy a tudatos osz-
tályharc vágányaira tereljék a pro-
letariátus figyelmét". Így a polgá-
ri líceumok „a társadalmi viszo-
nyok konzerválását ... a Szociálde-
mokrata Párt a munkásosztállyal 
karöltve... a marxista eszmének 
terjesztését akarta lehet ővé ten-
ni ...", s ennek végső  célja a meg-
levő  viszonyok „forradalmi úton 
történő  megváltoztatása volt". (Itt 
a szerző  bizonyára a szocialista bal-
szárnyat tartja szem el őtt!) 

A két irányzat között állott a 
magyar polgári radikális párt vagy 
a köztársasági párt (Jászlék, Far-
kas Geiza, Gráber László és Pataj, 
Kalmár, Nagy) munkássága, amely 
lényegében persze mégis antimar-
xista irányzat volt. 

Ezek után ismerteti a szerz ő  a 
szabadkai, zombori és nagybecske-
reki líceumok munkásságát 1899-
1918 között, melyeknek közönsége 
persze nem csupán a proletariátus 
soraiból verbuválódott, s őt a láto. 
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gatók jó része, ha nem java része, 
a polgári nőkből tevődött össze, 
akik kedvéért a líceumi el őadások 
főleg szórakoztatni kívánták közön-
ségüket. A két különböző  célra már 
abból is könnyű  volt ráismerni, 
hogy fizettettek-e belép ődíjat vagy 
sem és mekkorát! 

Majd közli a szerz ő  a megtar-
tott előadások repertóriumát. Itt 
csupán egyes ismert nevű  előadó 
nevét, esetleg egy-egy el őadás cí-
mét emelném ki. 

Szabadka: Milkó Izidor (Ham-
let), Toncs Gusztáv (Széchenyi és 
Kossuth), Loósz István (Shakes-
peare), Braun Henrik (novella), Lá-
nyi Ernő  (Vers és versszavalás), 
Farkas Pál (Társadalomtudomány 
és történelem), Toncs Gusztáv (A 
történelmi materializmus), Lányi 
Ernő  (Liszt-hangverseny), Singer 
Bernát (Szociológia és vallás), Ha-
vas Emil (Aktuális szociális kérdé-
sek), Glücklich Vilma; Loósz Ist-
ván (Ady Endre), Balázs Béla (Nem-
zetiség és nemzetköziség). 

Zombor: Gozsdu Elek (Művészi 
irányok), Rácz Soma (Család és is-
kola), Pekár Gyula (A modern mű-
vészet alakulása), Krúdy Gyula (Írói 
est), Pataj Sándor (A n ők joga), Bé-
di-Schwimmer Rózsa (A nők társa-
dalmi helyzete), Gál Rezs ő  (A szo-
cializmus), Jászi Oszkár (A nemze-
tiségi kérdés szociális szempontból), 
Ágoston Péter (Világnézetek kelet-
kezése). 

Nagybecskerek: Stassik Ferenc 
(A jog), Váradi Imre (A reformkor), 
Stern Lázár (A pénz története, Som-
fai János (Az újság), Czirbusz Gé- 

za (Széljárások Délmagyarországon), 
Farkas Geiza (A jövő  társadalom 
nevelése), Marton Andor (Az érdek-
harc), Jankó Ágoston (A n ő  a tár-, 
sadalomban), Czirbusz Géza (A 
Balkán félsziget politikai jöv ője), 
Borsodi Lajos (Az irodalom újabb 
irányai), Jankó Ágoston (Nemzeti 
öntudatunk a háborúban), Somfai 
János (A háború költészete), Stern 
Lázár (A háború társadalmi követ-
kezményei), Aszlányi Dezső  (Váz-
latok a konkrét világbékér ől). 

Az előadók között, recenzensi 
véleményem szerint, akad itt-ott né-
hány szocialista (Pataj, Ágoston 
stb.), feminista (Bédi-Schwimmer 
vagy Glücklich), azután haladó ra-
dikális (Braun, Havas, Stern, Som-
fai, Farkas Geiza), de java részük 
konzervatív polgár, mint Farkas Pál, 
Marton Andor, Jankó Ágoston, Ba-
loghy Ernő  stb. 

Kár, hogy ezt az osztályozást 
nem végezte el (végezhette el) ma-
ga a szerző : az előadások szövege 
szerint, esetleg a hiányzó előadások 
szövege helyett, az el őadók más 
szövegei, tanulmányai alapján (Ba-
loghy, Pataj, Loósz, Ágoston, Czir-
busz stb.), vagy pedig a róluk szóló 
már meglevő  irodalom alapján. 
(Dér Zoltán: Három tudós tanár; 
Lőrinc Péter: Bácskai polgári poli-
tikai elmélet 1880-1920; Bánát ma-
gyar nyelv ű  polgári társadalomtu-
dománya a századforduló idején 
1880-1918. stb.). 

De reméljük, hogy hamarosan 
Új könyvvel örvendeztet meg ben-
nünket Káich Katalin — s talán 
éppen ezzel a várt új címlappal. 

LŐRINC PÉTER 

KÓRÓGY N ÉPRAJZI MONOGRÁFIÁJA 

PENAVIN OLGA: A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon). 
Forum és A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 
Intézete, Újvidék, 1981. 

A szlavóniai magyarokról viszony-
lag korán szól a szakirodalom. Már 
a múlt század harmincas éveiben 
Hablik Márton monográfiát készí-
tett Verőce vármegyéről, ebből ér-
tesülünk tárgyi kultúrájukról; 

ugyancsak ő  írta le lakodalmi szo-
kásaikat. A . kórógyiak, szentlász-
lóiak, harasztiak és rétfalusiak a 
nyelvészek számára rendkívül ér-
dekesek, mivel nyelvjárásuk sziget-
nyelvjárás, sok benne a meg őrzött 
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régiség, sajátos alakú horvát jöve-
vényszó. A hasonló nyelvi jelensé-
gek miatt egy időben a szlavóniai-
akat a székelyekkel azonosították. 

Részletes és pontos néprajzi le-
írásukat 1911-ben Garay Ákos adta. 
Nemcsak leírásai megbízhatóak: 
fényképeinek és rajzainak is fon-
tos dokumentumértékük van. Ga-
ray munkája után alábbhagyott a 
szlavóniai kutatás. A két világhábo-
rú között Bartha Katalin és Kiss 
Lajos végzett itt ugyan kutatáso-
kat — az előbbi a néphit elemeit, 
az utóbbi a népzenéjüket gyűjtöt-
te össze —, ezek azonban nem 
mérhetők Penavin Olga nagyarányú 
kutatásaival, melyeket az ötvenes 
években kezdett el. Számára, úgy 
látszik, kiapadhatatlan forrás a kó-
rógyiak szellemi és anyagi kultúrá-
ja. Amikor megjelent háromkötetes 
Szlavóniai (kórógyi) szótára (1970, 
1975, 1978), a címszavakból már ki-
rajzolódott egy néprajzi monográ-
fia lehetősége. Későbbi munkái: a 
Szlavóniai hétköznapok (1973) és a 
Kórógyi (szlavóniai) népballadák, 
balladás történetek, balladás dalok 
(1976) is ezt sejtették. Legújabb 
könyvének a címe: A nagycsalád-
szervezet Szlavóniában (Kórógyon). 
Én alcímet is adtam volna neki: 
Kórógy népraJza, mert nemcsak a 
család szervezetét ismerteti, hanem 
a család életén át a lakosság egész 
életvitelét. 

A nagycsalád szervezetének fo-
galma nem esik egybe a nép köré-
ben használt fogalommal, néprajzi 
szakterminológiának a lényege: 
több nemzetséget egybefogó családi 
közösség, a társadalom alapegysége. 
Az egész Duna-medencére jellemz ő . 
A gazdasági-társadalmi kényszer ű-
ség hozta létre. Azokon a területe-
ken gyakoribb, ahol a hagyományos 
gabonatermesztés és az azt kiegé-
szítő  állattenyésztés a gazdasági 
élet alapja. „Nem nemzeti intéz-
mény, hanem az az általános embe-
ri igyekezet teremtette meg, hogy 
a család együttesen védekezzen a 
kizsákmányolás ellen, közösen, a 
terhek megosztásával védekezzen 
a gazdasági-társadalmi nehézségek 
ellen, okosan szervezett munkameg-
osztással jobb életfeltételeket te-
remtsen a tagoknak, véd- és dac-
szövetségként álljon ellen a küls ő  
támadásoknak" — foglalja össze a 
nagycsalád lányegét Penavin Olga. 

A nagycsaládnak nagyon régiek 
a gyökerei. A honfoglaló magyarok-
nál a család mindkét típusa meg-
volt. A délszlávoknál középkori gyö-
kereire egyebek között Dušan cár 
törvénykönyvéb ől következtetünk. 
A korábbi nagycsaládokat azonban 
nem azonosíthatjuk a XIX., illet-
ve XX. századi nagycsaládokkal, 
mert más volt a gazdasági funkció-
juk. 

Nemcsak a népi jogszokás isme-
ri el a nagycsalád meglétét, hanem 
a tételes jogszabályok is számolnak 
vele; már a török időkben is, de 
II. József népszámlálásának idején 
is figyelembe veszik. 

A fentiekben már említett, 
hogy a nagycsalád szervezete az 
egész Duna-medencére jellemz ő , így 
nem valószínű , hogy a családszer-
vezetet a szlavóniai magyarok a 
horvátoktól vették át, hanem a ha-
sonló gazdasági és társadalmi fel- 
tételek teremtették és tartották 
meg századunk első, illetve mása 
dik évtizedéig. 

A családnak erre a formájára 
legkorábban a délszlávoknál figyel-
tek fel. Vuk Karadžić  szótárában, 
1814-ben szócikkbe foglalja, de azt 
is lényegesnek tartja, hogy „a zad-
ruga nem sajátságos szerb formá-
ja a családnak". Gyűjtése óta egyik 
központi problémája a jugoszláv 
etnológiának a nagycsalád szerve-
zete, éppen ezért igen gazdag szak-
irodalma van. Elkészítették a zad-
rugák tipológiáját is. Ezeket a .tí-
puscsoportokat használja fel Pena-
vin Olga és tekinti át a kórógyiak-
nál. Természetesen a zadrugáknak 
számtalan változata lehetséges, de 
ezen belül néhány alaptípust is 
megkülönböztetünk: osztatlan zad-
rugák (apai zadrugák több nem-
zedék szintjén és testvéri zadru-
gák), illetve osztott zadrugák, ahol 
a tagok között nincs vérségi, sem 
házassági kapcsolat. Az els ő  típu-
sú zadrugák különböző  változatai-
ban éltek a kórógyiak, tehát náluk 
volt lehetséges, hogy a család tag-
jait ne kapcsolja össze valamilyen 
rokonsági kapcsolat. Ebből is arra 
következtethetünk, hogy nem a 
horvátoktól átvett szokásról van 
szó, még akkor sem, ha a nagyca-
ládot a kórógyiak horvát jövevény-
szóval zadrugának nevezik is. Ma-
guk a kórógyiak még ma is nagy 
elismeréssel, szólnak a nevesebb 
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nagycsaládokról, pedig — ahogy a 
visszaemlékezésekb ől kitűnik — a 
családtagoknak igen szigorú rend-
hez kellett alkalmazkodniuk, mert 
a különféle kihágásokat maga a 
család, de a falu közössége is szi-
gorúan büntette. 

Penavin Olga 1697-től próbálja 
nyomon követni a kórógyiak, illet-
ve a szlavóniai szigetmagyarság 
életét az oklevelek alapján. Termé-
szetesen a könyv anyagának nagy 
része a múlt századi állapotot rög-
zíti a presbiteri gyűlések jegyző-
könyveiből, illetve az adatközl ők 
visszaemlékezéséb ől. Az utóbbiak 
úgy vélik, hogy az itt él ők sorsa 
akkor vált nehezebbé, amikor le-
csapolták a környez ő  mocsarakat, 
mert megszűnt a pákász, illetve ha-
lász életmód lehetősége. Valószínű-
leg a földművelés előtérbe kerülé-
se miatt maradtak meg a nagycsa-
ládok. 

A nagycsaládnak sajátos felépí-
tési módja van: a család élén a 
gazda áll, az apa, de elöregedésé-
vel ezt a szerepet átveheti a leg-
rátermettebb fia. Ő  kezelte a csa-
lád vagyonát, ő  osztotta ki a fér-
fiak munkáját, ő  irányította a gazd-
asszonyt is, aki az asszonyok 
munkáját szabályozta. A történel-
mi és strukturális áttekintés után 
a munkamegosztás alapján kapunk 
képet a kórógyiak életér ől. A 
könyvnek nem célja, hogy részle-
tesen foglalkozzon a földművelés-
sel és az állattartással, viszont a 
róla szóló fejezetekb ől is kitűnik, 
hogy további résztanulmányokra is 
lehetőség van, hiszen ezek a témák 
aránylag a legkevésbé kidolgozot-
tak a korábbi szlavóniai szakiro-
dalomban. 

A nagycsalád nemcsak felépíté-
sében jellegzetes, hanem tárgyi 
kultúrájában is Sajátos telekren-
dezés szükséges ahhoz, hogy a csa-
lád minden tagjának fedél legyen 
a feje fölött. Igy az erre ,a vidék-
re is jellegzetes háromosztatú talp-
fás ház mellé hálókamrákat vagy 
— ahogy a kórógyiak nevezték — 
ólcsákat építettek. Ezekben a fül-
kékben élték le életüket a nagycsa-
lád asszonyai. A férjeknek az istál-
lóban volt a helyük, csak néha szök-
hettek be a feleségükhöz. 

A könyv legérdekesebb részei 
azok, amelyekben a szerző  a nagy- 

család asszonyainak a sorsát mu-
tatja be, látástól vakulásig tartó 
munkájukat, kiszolgáltatottságukat 
a gazdasszonnyal és a gazdával 
szemben, esetleg a család többi fér-
fitagja -is visszaélt helyzetükkel. 
Sorsukat nehezítette, hogy a há-
zasságot sem szerelemb ől kötötték. 
Jóformán soha nem lakhattak jól, 
mert még asztalhoz sem ülhettek. 
Panaszra is ritkán mehettek haza 
édesanyjukhoz, mert anyjuk nagy-
családjának gazdája nem szívesen 
vette, ha a lányok visszatértek szü-
leikhez: attól tartott, hogy megká-
rosítják a zadrugát. A lány férjhez-
menetelével kiszakad a családjá-
ból, de haláláig apja nemzetségébe 
tartozik, ugyanis megtartja lányko-
ri nevét. Az asszonyok sorsánál 
csak a családba v őként került fér-
fiaké volt nehezebb. Még a nevü-
ke is elvesztették; feleségük veze-
téknevén tartották őket számon. 

Penavin Olga könyvében nem-
csak a család szervezeti kérdését, 
munkamegosztását taglalja, hanem 
a család életének minden mozza-
natát, kezdve a születést ől, az isko-
láztatáson át egészen a temetésig. 

A jugoszláviai magyar könyv-
kiadásnak első , szinte teljességre 
törekvő  néprajzi monográfiáját ké-
szítette el Penavin Olga. Munkája 
— a néprajzi adatok mellett -- a 
nyelvészet gazdag tárháza. Ezzel a 
művével is bebizonyította, mennyi-
re kiegészíti egymást a dialektoló-
gia és a néprajztudomány. 

Ismertetőnk elején kiapadhatat-
lan forrásnak mondtuk a kórógyi-
ak néprajzát. Végezetül annyit jegy-
zünk meg, hogy további kutatások 
és e kötet alapján elkészülhet K& 
rógy néprajzi körülhatárolása, mert 
a magyar és a horvát nép érintke-
zésének kulcsfontosságú vidéke, a 
megőrzött régiségb ől pedig a ma-
gyarság korábbi szellemi és anya-
gi műveltségére következtethetünk. 

A könyv tudományos értékét nö-
veli a szinte teljes bibliográfia, 
valamint képanyaga. Jó lett volna, 
ha néhány szerkezeti rajzot is kö-
zölt volna a talpfás házakról, az 
ólcsákról és egyéb gázdasági épü-
letekről. De ez talán már maxima-
lizmus a részünkről, mert Penavin 
Olga gyűjtéséből egész biztosan 
még több tanulmány születik a 
szlavóniai magyarságról. 

BESZÉDES VALÉRIA 
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ÍRÓI FALURAJZ 

HORVÁTH ISTVAN: Magyarózdi toronyalja. 
Magyar Helikon, Budapest, 1980. 

Mielőtt a szép kiállítású és tartal-
mas könyv ismertetéséhez fognánk, 
tisztáznunk kell három dolgot. 

Legelőször a szerzőről kell né-
hány szót szólnunk. Nálunk isme-
retlen szerzőről van szó. Horváth 
István erdélyi író. Veres Péter-sze-
rű  pályafutását kell megemlíte-
nünk. Paraszti sorból, 31 éves ko-
ráig földművesmunkát végző  sze-
mélyből autodidaktaként vált íróvá. 
1976-ban történt haláláig 30 önálló 
kötettel jelentkezett. A népi írók 
balszárnyához tartozva verseket 
írt több erdélyi folyóiratba. Pályá-
ja legtermékenyebb szakasza 1957-
től számítható. E korszak terméke 
a kezünkben tartott könyv is, mely 
második kiegészített, bővített ki-
adása a 60 éves szerz ő től írt s 1971-
ben a kolozsvári Dacia Kiadónál 
megjelent alapszövegnek. 

Hol található Magyarózd? Er-
délyben, Maros megyében, az Ózd 
patak eléggé zárt, a világtól távol 
eső  völgyében, melyet sz őlőskert-
jeiről Malozsavölgynek is nevez-
nek. ózd bor- és ökörterm ő  vidék. 
„Ózd, ahun az ökör is bort iszik" 
— mondják. A völgyben meghúzó-
dó hat falu között van román falu, 
magyar és vegyes lakosságú. ózd 
magyar falu. Régi település az 
1332-34-es pápai dézsmák lajstro-
ma tekintélyes önálló egyházköz-
ségként említi. Lakosainak száma 
1000 sincs. 

Mit jelent a kitétel: írói falu-
rajz? A szerző  válaszol a kérdés-
re az Előszóban. „Íróként próbál-
tam élvezetessé tenni az egyszer ű  
olvasó számára ezt a sokszín ű , 
múltba vezető  rajzot, Magyarózd 
monográfiáját. -- Nyelvezetében, 
az egyes személyektől idézett rész-
leteken kívül még a meséknél is pél-
dául az irodalmi nyelvtől alig el-
ütő  stílust használtam." Egy író vall 
tehát a szül őfalujáról, elmondja 
mindazt az évszázados hagyo-
mányt, amelyet paraszti élete so-
rán hallott, látott, megélt, maga is 
gyakorolt. Horváth István azonban 
nem elégszik meg csak a saját ma- 

ga tudásával, hanem szívós, kitartó, 
adatszolgáltatóinak bizalmatlansá-
gát, ellenkezését is legyőző , szigorú 
tárgyilagosságra, hitelességre törek-
.vő  munkával kiegészítette, kib őví-
tette, ellenőrizte a saját tudását, 
megvallatta a falu kollektív em-
lékezetét. A mű  nem szociográfia, 
nem regény, hanem „a múltba ve-
zető  színes útirajz ... színesen gaz-
dag adattár a tudomány számára 
szülőfalum, Magyarózd múltak 
mélyébe gyökerez ő, izgalmas vilá-
ga".  

Mi volt a célja az írónak köny-
vével? „... a fehér papírra vetve 
igyekeztem elölelni az enyészett ől 
mindazt, ami ebben a könyvben 
olvasható... falum monográfiájá-
ban paraszti őseim és az én életem 
is benne van, s amennyit a monog-
ráfiában sikerült megmentenem, 
annyit kiragadtam az enyészet 
ködszürke markából. Nem tettem 
önzetlenül. Hatvanévesen magamat 
is mentettem." 

Mikor gyűlt össze a gazdag 
anyag? A népi tudást megbecsülő , 
ápoló nagyanyától, szülőktől örö-
költe szerzőnk az érdeklődést. A 
falu zárt világában n őve fel, felnő tt-
ként is találkozott a népi hiedel-
mekkel, varázslásokkal, szokások-
kal, játékokkal, a gazdag népkölté-
szettel. A céltudatos gyűjtést Hor-
váth a 40-es években kezdte már 
íróként, népmeséket jegyzett le. 
Alaposabb gyűjtéshez csak 1962 
után fogott. Őmaga állapítja meg 
az Előszóban, hogy a gyűjtés gya-
korlatilag nem mondható teljesen 
befejezettnek, noha lényegében ki-
merítette az érintett területeket. 
Többek között pl. a tájszógyűjtés 
is még befejezetlen. 

A módszert illetően szigorú igé-
nyesség jellemzi a könyvet. A szer-
ző  már maga is jól ismerte az 
anyagot, de mindig hitelességre tö-
rekedve alaposan és gondosan utá-
najárt az adatoknak. Itt-ott felte-
véseket, reflexiókat is f űz a leírtak-
hoz a szerző , a jelenség a cselekvés 
eredetére, kapcsolatára, funkciójá- 
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ra, céljára térve ki. Ezek azonban 
inkább csak a figyelem felkeltésé-
re szolgálnak. 

Miről vall ez az- érdekes, színes, 
„múltba vezető  útirajz"? 

Az őskori települési nyomoktól 
kezdve, a nagycsalád-közösség, a 
hiedelmek, varázslások, tilalmak, 
népi gyógymódok, gyógyszerek, já-
tékok, ünnepi szokások, párválasz-
tással kapcsolatos és lakodalmi 
szokások, a halálozással kapcsolatos 
szokások, siratók mellett szó esik 
a falklórról is, népmesék, közmon-
dások, szólások, találósok, táncszók, 
népi szerelmes levelek, népdalok, 
balladák, gyermekjáték dalok, mon-
dókák, táj szavak, ragadványnevek, 
becenevek, nagy állatok nevei, hely-
nevek szerepelnek. Egyszóval el ő t-
tünk áll szemléletesen megörökítve 
a maga színes, gazdag valóságá-
ban a magyarózdiak egész élete, 
ünnepnapjaik és mindennapjaik, 
környezetük. 

Sok ősi, pogánynak tűnő, más-
hol már nem élő  szokás, hiedelem 
döbbenti meg az embert. Ilyen pl. 
az a régen gyakorolt szokás, hogy 
a 60. évét betöltött férfit a szent 
bottal agyonütötték. Csak -  a férfi-
akat, a nőket nem! Egyesek ma-
gyarázata szerint az élelemhiány 
vitte rá az embereket, a közössé-
get. 

Sor került a szellemi néprajz 
tárgyalása során a tisztátalanokra, 
a fehér emberre, a lüdércre, az 
üveglábúra, a prikolicsra, ami itt 
kutya formájú ragodozó, mely ak-
kor alakul át emberré, ha vért 
eresztenek rajta. A népi gyógyászat-
ról szóló fejezetben sok, még az 
orvosoktól is elismert gyógyítási 
mód szerepel, de a gyógyítás okoz-
ta tragédiát is feljegyzi a szerz ő , 
ezzel még közelebb hozza hozzánk 
anyagát. A játékok, a szokások kö-
zött számosnak megvan a megfele-
lője másutt is, de így legalább tel-
jes képet kapunk a faluról. Nem 
zavar, hogy mi magunk is gyako-
roltuk, ismerjük egyiket, másikat. 

A folklóranyag is rendkívül érde-
kes, a sok szép népmese, szólás, 
közmondás, dal külön figyelmet ér-
demel. Nagyon jó ötletnek tartom  

a népi szerelmes levelek közlését. 
Emberi dokumentumok. 

A helynevek, személynevek és a 
táj szavak nemcsak a néprajz szá-
mára jelentenek értékes és hasznos 
adatokat, hanem a nyelvészet szá-
mára is, kiderül pl. a névadás 
módja, a csúfnevekből a használók, 
de az adományozók viszonyulása a 
mindennapi valósághoz, a táj szavak 
pedig külön kincset jelentenek, fel-
becsülhetetlen értéket mind a le-
író nyelvészet, mind a nyelvtörténet 
számára. 

Ebből a könyvből nemcsak a 
néprajzos profitálhat, hanem a 
nyelvész is. A 43 fehér-fekete kép 
is igen funkcionális, nagyon szépen 
és hasznosan simul bele a szöveg-
be, emelve a könyv értékét. 

Hozzátenném még azt, hogy en-
gem még külön érdekelt a nagycsa-
ládról szóló fejezet. Megkíséreltem 
összevetni az olvasottakat a szla-
vóniai nagycsaládrendszerrel, melyet 
alaposabban ismerek. Az összeve-
tésből kiderült, hogy a két rend-
szer alapjában véve megegyezik. Ez 
is önellátó gazdasági egység. Itt 
sincs egyéni tulajdon, kivéve az 
újasszony hozományát (az ágyne-
műt és a felvevő  ruhát). A nők itt 
sem örököltek az apai földekb ől. 
Itt is kb. a század végéig tartott 
a nagycsaládrendszer, végérvénye-
sen a húszas években sz űnt meg. 
A megszűnés okai azonosak: gazda-
ságiak. Eltérés azonban az, hogy 
itt az új házasoknak az ősi telken 
építettek új házakat, egészen elap-
rózódott az ősi telek, Szlavóniában 
viszont a családi házhoz ragasztott, 
fűtetlen, fűthetetlen, ablaktalan ka-
marákban, „ólcsák"-ban húzták 
meg magukat az újházas fiatalok. 
A horvát kiljerek mintájára épített 
kamrák, „ólcsák" biztosították .a 
csekély kis önállóságot. Már ez is 
haladás volt, mert nem kellett az 
öregekkel és a többiekkel együtt 
egy szobában kínlódni vigyázva 
minden piszre, minden moccanásra. 

A szép formájú és szép kiállí-
tású könyv tartalmával is érdekl ő-
désre tarthat számot. Ajánljuk a 
népélet iránt érdekl ődőknek. 

PENAVIN OLGA 
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JÁTÉK ÉS VARÁZS 

SZŰCS IMRE: Földig ér a felhő  lába. 
Forum, Újvidék, 1981. 

Szűcs Imre neve nem ismeretlen a 
vajdasági gyermekolvasók el őtt: 
gyermeksajtónkban redszeresen ta-
lálkozunk verseivel. Rangját emeli, 
hogy mind gyakrabban találkozunk 
nevével a határainkon túl megjelen ő  
magyar gyermeklapokban is. Új kö-
tete újabb 60 gyermekversét közli. 

Bevallom, egy szuszra olvastam 
végig a kötetet. Azzal a szándékkal 
fogtam olvasásához, hogy kihámoz-
zam, milyen hatások érték akölt őt, 
melyik költészeti irányzathoz sorol-
ható stílusa alapján stb. Végül is a 
szándék nem valósult meg, mert a 
versek magukkal ragadtak, mint va-
lami izgalmas cselekményű  regény. 
Talán így is igaz: a költészet regé-
nye ez. A mai magyar gyermekköl-
tészet sajátos szintézise valósul meg 
e költeményekben. Sem Weöres Sán-
dor-, sem Nemes Nagy Ágnes-, sem 
Tamkó Sirató-hatás ez; ez sajátosan 
Szűcs Imre! A mai magyar költészet 
legjobb hagyományai ötvöz ődnek 
verseiben. Egyedül kimutatható ha-
tás a népköltészet hatása, amely a 
versek akusztikájában nyilvánul 
meg legékesebben. 

A gyermekmondókák akusztiká-
jához hasonlóan a legegyszer űbb 
Szűcs Imre verseinek rímképlete. 
Semmi mímelt moderneskedés, álút-
törés a formában vagy • formátlan-
ságban. Annál tudatosabb törekvés 
a strófaszerkezet változatosságára, 
a ritmus érvényre juttatására. 

A versek kb. kétharmadát óvo-
dáskorúaknak szánta. Ennek megfe-
lelően e verscsoportból a népkölté-
szet legidősebb hagyományai sejle-
nek fel. Már abban ugyanis, akiben 
él a zenei anyanyelv, a népélet ki-
alakította ritmusgazdagság. Igy te-
kintve e verseket, a feln őtt olvasó 
mélytudatában kelt csak távoli zenei 
emlékeket. A gyermekekben folyta-
tása ez annak, amit a -kisebbek az 
idősebb gyermektől utcán, kertalján 
tanulnak, kezdve a kiolvasóktól: 

Kerek tóban sok a béka, 
S mindnek annyi ivadéka... 

Megtaláljuk a madárköszönt őt is: 

Fecskét látok, szepl őt hányok, 
Szebb leszek majd, mint a lányok. 

Az eredetijét még mondogatják 
április elején faluhelyen a gyerme-
kek, ha megjelennek az els ő  fecskék. 
Itt még a kezdő  sor alapján tetten 
érhető  az állatmondóka eredete, ám 
a következő  kis remekmű  kapcsán 
nehezebb nyomon követni a költő  
indíttatását: 

Szarvas jár a réten, 
Harmat ezüstjében: 
Büszkén jár, nem szalad. 
Szarva közt kel a nap. 

Az egész magyar költői hagyo-
mány jelrendszere benne van né-
hány sorban: az erdélyi kolendák, 
Bartók, Juhász Ferenc. 

A mai kisgyermek mindennapja-
iról szóló versekben a népköltészet 
akusztikája megmarad, az ábrázolás-
mód azonban teljesen igazodik a 
gyermeki világlátáshoz (Azt mondja 
a kismanó; Ki beszél a rádióban? 
A mi utcánk). 

A természeti jelenségek megének-
lésében a zenei gazdagság mellett 
jelentkezik a játékosság, a groteszk, 
humoros láttatásmód. A meghökken-
tő  képek áradóan ragadják az olva-
sót, vagy még inkább a versek mon-
dogatóját. Mert éppen a zenei ele-
mek késztetik az olvasót arra, hogy 
inkább mormolja, fennhangon olvas-
sa a verseket.  

Megvalljuk, hogy •a meghökken-
tés itt-ott annyira elragadja a köl-
tő t, hogy erőltetetté válik a képszer-
kesztés. Például: 

Ü1 a nyúl a tekenőben, 
könnyáztatta lepedőben. 

Ezekben a versekben mintha ér-
ződne egy kis Devecseri-hatás. De-
vecseri sem riad vissza attól, hogy 
a rím kedvéért szinte a kínrímhez 
folyamdik: 

Kártyán ezer tallért nyert és 
mulatni ment a kis sertés. 
A zeneiség fokozása azonban ná-

la sohasem jár képzavarral. Az ele-
fánt kis topánban című  versben 
azonban Szűcs elefántot ámbrás cet-
tel táncoltat. Kissé bizarr megoldás 
a két különböző  közegben élő  nagy 
testű  állat együtt szerepeltetése. 
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A fenti észrevételek azonban csak 
rezzenések. Zökken a különben egy-
séges értékű  kötet anyaga. S talán 
azért rezzenünk, mert sokkal jobban 
tetszik egy-egy csúfolódó vagy kur-
jantó. Visszhangzik bennünk. 

S ha általános szabály, hogy a 
költők felnőtteknek írt verseik mel-
lett a gyermekeknek is írnak, Sz űcs 
Imrénél fordított a helyzet. A gyer-
mekversek sokaságában több akad, 
amely méltó helyet foglalna el bár-
melyik költészeti antológiánkban. 
Ilyen pl. a Májusi 'csoda; Megmarad-
ni volna jó. Szívesen idéznénk vagy 
látnánk újra akár valamelyik olva-
sókönyvünkben. 

A kötet anyaga. biztosan utat ta-
lál a nevelőkhöz, rajtuk keresztül az  

óvodás- vagy kisiskolás korú gyer-
mekekhez. De nem azért, mert a 
szerző  nevelni akar. És a nevel ők ne 
is nevelési szándékkal taníttassák 
vagy olvastassák e költeményeket. 
Ha csak nem azért, hogy irodalom-
szeretővé váljanak a növendékek. 
Szűcstől távol áll minden didaktizá-
ló szándék. Tudja vagy nem tudja, 
de tartja magát ahhoz, hogy az er ő l- 
tetett didaktizálással inkább riasz- 
tana, mint vonzana. Csak gyönyör-
ködtetni akar. Gyönyörködtetni a vi-
lágban, mozgásban, zenében; mind-
abban, ami a gyermeket körülveszi, 
ami életelemét képezi. És ezt m űvé-
szi szinten meg is valósítja! 

HORVÁTH MÁTYÁS 

A GYILKOS BAJTÁRS 

ZSIVKO CSINGO: Hogyan öltem meg a pajtásomat. 
Fordította: Gimes Romána és Szilágyi Károly. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1981. 

Van az emberben valami bels ő  erő , 
amely kitörésre készteti zárt vi-
lágából. Zsivko Csingo novelliszti-
kájának fő  motívuma ez a konflik-
tus. Kitörni vágyás a múlt szorító 
abroncsaiból, a második világhábo-
rú utáni időszak, századunk dere-
kának pillanatképei, a társadalmi 
és ideológiai átalakulás kiélezett 
fordulópontjai, önvallomások, tör-
ténetmondások — mind, mind ve-
zérfonala Csingo novelláinak. 

Amit kezében tart az olvasó, 
Zsivko Csingo válogatott novellái, 
összesen huszonhárom, az Európa 
Könyvkiadó Modern Könyvtár so-
rozatában. A novellákat Csingo 
Paszkvelija (1968) és A. szerelmes 
szellem (1976) című  novellás köteté-
ből Predrag Stepanović  válogatta. 

Csingo Ohrid közelében született 
modern macedón író. A szkopjei 
bölcsészkaron végzett, Ohridban 
tanárkodott, Szkopjéban újságíró 
és a Macedón Néprajzi Intézet 
munkatársa Folyóiratokban 1957 
óta publikál. Novellás kötetei, re-
gényei, írásai nemcsak hazánkban, 
hanem Dániában, Csehszlovákiában, 

Lengyelországban, 	Franciaország- 
ban, a Német Szövetségi Köztársa-
ságban, az Egyesült Államokban 
és a Szovjetunióban is megjelentek. 
A fiatal macedón prózaíró nemze-
dék nemzetközileg is elismert kép-
veselője. 

Műveiben az elbeszélés els ődle-
ges. Novelláinak narrátora többnyi-
re az egyik szereplő  vagy a főhős. 
A narrátor feszültséget teremt, 
amelynek oka azonban az olvasó 
előtt ismeretlen. A vallomásos rész-
ben az olvasó is megismerkedik . az 
okokkal és a már lezajlott törté-
nettel. A befejező  részben már csak 
a feloldás marad. 

A novellák tudatkonstrukciója 
többszintű . Zsivko Csingo szinte 
minden novellája Paszkvelijában 
játszódik, egy képzelt . faluban, 
amely azonban nagyon is valódi és 
nemcsak Macedóniára jellemz ő  
századunk derekán. A felvetett konf-
liktusok, sorsdöntő  változások, 
átalakulások és távozások általá-
nos jellegűek voltak. Csingo sajá-
tos stílusú krónikása ezeknek a 
formálódásoknak. Ez tette őt és 
munkásságát nemzetközivé. 

VÉKONY LÁSZLÓ 
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AZ EREDETI M ŰVEK VISSZHANGJÁNAK MÉRETEI 

SZÉKELY TIBOR: A világjáró vadász. 
Életjel Miniatűrök 34. Szabadka, 1980. 

Szabadka mostohán bánik szülöt-
teivel. Por lepi emlékeiket, munká-
ik feledésbe merülnek. Pedig voltak 
nagyjaink, akikre büszkék lehetnénk. 
Dér Zoltán — Kosztolányi és Csáth 
kutatásai után — megismertetett 
már bennünket Toncs Gusztáv, Ivá-
nyi István, Loósz Istvan, Dettre Já-
nos életművével. Most, ha nem is 
ilyen szinten, de kezében tarthatja 
az olvasó Vojnich Oszkrár életraj-
zát. 

Vojnich Oszkár, az utazó, euró-
pai rangú útleíró életével még sen-
ki sem foglalkozott komolyabban. 
A város nem emelt neki szobrot, 
nem helyezett emléktáblát a házára, 
ahol élt, nem nevezett el róla utcát, 
néprajzi gyűjteményét, amilyennel 
kevés múzeum dicsekedhet, nem mu-
tatja be állandó kiállításon, a múze-
umban nem alakult osztály az Eu-
rópán kívüli kultúrák bemutatására. 

Székely Tibor tizenhatodik köny-
ve az első  terjedelmes életrajzi m ű  
Vojnich Oszkár életéről. A világjáró 
vadász méltán sorakozik Székely Ti-
bor többi munkája mellé, amelyek 
húsz nyelven jelentek meg. 

Kicsoda tulajdonképpen Vojnich 
Oszkár? A legendás hírű  utazó, va-
dász, útleíró sok tekintetben kivéte-
les és különös egyéniség volt. Kor-
társai szemében különcnek számí-
tott, hiszen elvetve korának, társa-
dalmi rétegének polgári el őítéleteit 
és szemléletét, vagyonát és életét az 
utazásnak, a vadászatnak, gyűjtemé-
nye gyarapításának szentelte. Mene-
külés volt ez a századforduló dzsent-
rivilágából, a szürke semmittevés-
ből. 

Maga Vojnich erről így vall: „Ki-
léptem közületek, akik foglalkozás-
tok mellett maradtatok; én most 
csak utas vagyok, nagy körben hala-
dó látókörrel; más és más vidéken, 
más és más szokások közepette. Úgy 
érzem, tágabbra nyílt tekintettel lá-
tom innen a világot. Az, aki az egész  

világot bejárta, talán már egy kis 
világot hordoz magával; aki pedig 
jó szívvel indult a körútra, talán az 
egész -világot szívébe zárta." 

Mindenki ismerte, nagy rokonsá-
ga, széles baráti köre volt, mégis ma-
gánosan élt. Hogy mi volt utazásai-
nak indítéka? Ahogy Herceg Ferenc 
látta: „valami tépelődő  nyugtalan-
ság hajtotta távoli óceánok és őser-
dők felé. Utazásai rövid szüneteiben 
összemelegedett régi barátaival, de 
midőn látszólag a legjobban érezte 
magát, váratlanul felkelt, nyújtotta 
a kezét és az ő  melankólikus mo-
solyával mondta: »Holnap utazom.«" 

Amerre járt, fáradhatatlan szor-
galommal gyűjtötte a különféle tár-
gyakat, trófeákat. Utazásain pontos 
naplót vezetett, ez adta kés őbb a-
nyagát könyveinek. Külön figyelmet 
érdemelnek köteteiben a dokumen-
tumértékű  fényképek, amelyćk ki-
egészítik leírásait. Gyűjteményét ön-
zetlenül átadta részint a budapesti 
Nemzeti Múzeumnak, részint Sza-
badka városának. 

.Székely Tibornak kitűnő  téma 
állt rendelkezésére, de a lehet ősége-
ket nem használta ki teljesen. Nem 
törekedett teljességre, a fellelhet ő  a-
nyag terjedelmesebb, mint amit be-
mutat nekünk. Stílusa kívánnivalót 
hagy maga után. Elismeréssel szól 
Vojnichról, azonban néhol már' dics-
himnuszba csáp át. Nem mélyedt el 
kellőképpen a rendelkezésére álló 
anyagban. Korántsem elmarasztalni 
akarom ezzel a munkát, csupán meg: 
állapítani, hogy a könyvet látva, töb-
bet vár az olvasó, mint amit kap. 

Az idő  szelektál és csak azzal ter-
heli a utódot, amit ismerni igazán 
érdemes. Érdemes megismernünk 
Vojnich Oszkár életét, akinek emlé-
ket :állít Székely Tibor könyve. Re-
méljük, példája követésre talál és 
a közönség, a város, •a múzeum leró-
ja tartozását a világjáró vadásznak. 

Dr. VÉKONY LÁSZLÓ 
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Szellemi életünk dokumentumai 

ÉLETJEL MINIATŰRÖK 

LÉVAY ENDRE: Új lélekindulás (tanulmány) 	 elfogyott 

SÁFRÁNY IMRE: Zsombékok (vallomás Vinkler Imre m űvészetéről) 	elfogyott 

DÉSI ÁBEL: Kortársaim (versciklus) 	 elfogyott 

KOLOZSI TIBOR: Őrtűz fényében (szabadkai folyóiratok és könyvek 	elfogyott 

BALÁZS G. ÁRPÁD: Bolyongó paletta (önéletrajz) 	 elfogyott 

DÉR ZOLTÁN: Az árny zarándoka (Csáth Géza emléke) 	 elfogyott 

LÉVAY ENDRE: Félálom után (monodráma) 	 elfogyott 

BARKUS VALÉRIA: Ibolya (Ferenczi Ibi rivaldafényben) 	 elfogyott 

GAJDOS TIBOR: A csillagos homlokú (Hangya András életútja) 	elfogyott 

GARAY BÉLA: A kulisszák világában (önéletrajz) 	 elfogyott 

BARANYI KÁROLY: Ikarosz szárnyán (önéletrajz) 	 elfogyott 

DÉR ZOLTÁN: Az els ő  műhely (Kosztolányi Dezs ő  önképzőköri évei) 	elfogyott 

PETKOVICS KÁLMÁN: A tizennyolc nyárfa (dokumentumriport) 	6 dinár 

SOMOGYI PÁL: Máglya (egy életrajz vajdasági fejezetei) 	 6 dinár 

BARANYINÉ MARKOV ZLATA: Verg ődés (Farkas Béla napjai) 	elfogyott 

SCHWALB MIKLÓS: A szén (a mártír költ ő  versei) 	 6 dinár 

FEKETE LAJOS: A bujdosó visszanéz (önéletrajzi jegyzetek) 	elfogyott 

CSUKA ZOLTÁN: „Mert vén Szabadka, áldalak ..." 	 7 dinár 
(emlékezés két életkorszakra) 

FEHÉR FERENC: Szabadkai diákéveim 	 elfogyott 
(a költő  kibontakozásának els ő  szakasza) 

LÁNG ÁRPÁD: Idő  és művészet (aktivista írások) 	 6 dinár 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ : Negyvennégy levél (költ ő  családon belül) 	elfogyott 

DÉR ZOLTÁN: A tudós tanár (Toncs Gusztáv élete és munkássága) 	elfogyott 

KOLOZSI TIBOR: Erzsébetlaktól a Maglajig 	 22 dinár 
(Kizur István forradalmi életútja) 

PETKOVICS KÁLMÁN: Aprilistól novemberig (dokumentumriport) 	15 dinár 

URBÁN JÁNOS: Haláltépett élet (Bakos Kálmán, a forradalmár) 	elfogyott 

LÉVAY ENDRE: Egy nemzedék elindul 	 10 dinár 
(a szabadkai fiatalok harcos évei - 1931-1940) 

IVANYI ISTVÁN: Visszaemlékezéseim életem folyására (önéletrajz) 	elfogyott 

GAJDOS TIBOR: A sziklaember (Matko Vukovi ć  életútja) 	 10 dinár 

KÁZMÉR ERNŐ : Levelek Szirmai Károlyhoz 	 8 dinár 

PATÓ IMRE: Az osztályharcos (Simokovich Rókus élete és naplója) 	12 dinár 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA: Régi nóta, híres nóta ... 	 15 dinár 
(Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi Ern ő  munkássága) 

SOMOGYI PÁL: Kiderült az ég (emigrációs évek a Szovjetunióban) 	25 dinár 

ANDRUSKÓ KÁROLY: Csépe Imre emberkéi (harminc illusztráció) 	elfogyott 

SZÉKELY TIBOR: A világjáró vadász 	 50 dinár 
(Vojnich Oszkár élete és munkássága) 

BALOGH ISTVÁN: Szintarév - Sintarev 	 40 dinár 
(elbeszélő  költemény - 19 fametszettel) 



ELETJEL KÖNYVEK  

CSÉPE IMRE: Határdomb (vallomások) 	 elfogyott 

KOLOZSI TIBOR: Szabadkai sajtó (1848-1919) 	 elfogyott 

PÁLINKÁS JÓZSEF: Szabadka népoktatása (1678-1918) 	 elfogyott 

LATÁK ISTVÁN: Vaskoszorú (lírai emlékezések) 	 15 dinár 

CSÁTH GÉZA: Írások az élet jó és rossz dolgairól 	 elfogyott 
(kritikák, cikkek, karcolatok) 

SZEKERES LÁSZLÓ: Szabadkai helynevek (helytörténeti kézikönyv) 	elfogyott 

GAJDOS TIBOR: Emlékvár (regény) 	 15 dinár 

VIRÁG ÁGNES: Skarlát virág (versek) 	 8 dinár 

PETKOVICS KÁLMÁN: A kérdőjeles ember (dokumentumriport) 	elfogyott 

LACZKb ANTAL: Vasasrapszódia (versek) 	 elfogyott 

LŐRINC PÉTER: Bácskai polgári politikai elmélet (1880-1920) 	40 dinár 

Dr. GYÖRE KORNÉL: Szabadka településképe 	 elfogyott 
(városmorfológiai tanulmány) 

Nappalok horgonya (válogatás a Rukovet munkatársainak írásaiból) 	40 dinár 

GARAY BÉLA: Festett világ (színészek és szerepek) 	 80 dinár 

Jávorfácska (félszáz szajáni népmese) 	 60 dinár 

CSÁTH GÉZA—HAVAS EMIL—MUNK ARTOR: A repül ő  Vucsidol elfogyott 
(regény) 

URBÁN JÁNOS: Sziromfészek (gyermeknovellák) 	 elfogyott 

MUHI JÁNOS: Mesélő  múlt (helytörténeti írások) 	 50 dinár 

DÉR ZOLTÁN: Szembesülések (kritikák, tanulmányok) 	 elfogyott 

DETTRE JÁNOS: Oj partok felé (válogatott cikkek) 	 120 dinár 

A jövőben is élni (délszláv szerelmes versek) 	 30 dinár 

Susreti (mađarska poezija u Jugoslaviji) 	 40 dinár 

BODROGVÁRI FERENC: Pedagógia és elidegenedés (értekezés) 	80 dinár 

URBÁN F. GÁBOR: Füstvirág (versek és rajzok) 	 40 dinár 

LEVAY ENDRE: Az utak ismeretlenjei (elbeszélések) 	 100 dinár 

E kiadványok a fönti áron a szabadkai Veljko Vlahovi ć  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15) rendelhet ők meg személyesen vagy 
utánvétellel, bolti áron pedig a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a sza-
badkai Napredak könyvesboltjában kaphatók. 


