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ÉVE ÖTVEN 	TÖRTÉNT 

PETKOVICS KÁLMÁN  

TITÓT PÁRIZSBA HÍVTÁK... 

A kor emlékezetesebb világpolitikai eseményei: 1935 októberében Olasz-
ország megtámadta Abesszíniát; 1936 márciusában sor került a Rajna-vidék 
remilitarizálására; július közepén Franco tábornok felkelése a Spanyol 
Köztársaság ellen, elkezdődött a polgárháború; októberben megalakult a 
Berlin—Róma tengely; egy hónappal 'kés őbb aláírták az Antikomintern 
Paktumot, és a következ ő  év júliusában Japán megtámadta Kínát. Az 
események láncolata a fasizmus fölfejl ődését, háború közeledését érzékelteti. 

Az országokat és nemzeteket fenyeget ő  fasiszta veszély arra késztette 
a világ haladó er őit, különösen a kommunista pártokat, hogy felülvizsgál-
ják politikai irányvonalukat. A Komintern VII. kongresszusán (1935 nya-
rán) megállapították: a munkásosztály el őtt, az adott helyzetben, nem a 
szocialista forradalom vagy a burzsoá demokrácia, hanem a polgári de-
mokrácia vagy a fasizmus alternatívája áll. Ebb ől következett az új irány-
vonal: létrehozni a munkásosztály egységes frontját és a nemzeti frontokat. 

Közben Londonban, Párizsban és a Népszövetségben medd ő  diplomá-
ciai alkudozások folytak. A Szovjetunióban meger ősödött a személyi kul-
tusznak nevezett bürokratikus sztálinista önkényuralom. 1935-ben elkez-
dődtek a koncepciós perek. A Kominternben eluralkodott a bürokratikus 
munkásmódszer és a sztálini irányvétel, „A nemzetközi proletariátus vezet ő  
testülete — olvashatjuk Tito önéletrajzi vallomásaiban — a szovjet poli-
tika segédszervévé változott." 

Jugoszlávia trónján a kiskorú király. Ténylegesen az ingatag és 
cselszövésekre .  hajlamos Pavle Karađorđević  régensherceg gyakorolta az 
uralkodói jogokat az 1931-eš alkotmány értelmében, amelyet a megboldo-
gult Sándor király er őszakolt az országra. Ez az alkotmány lényegében a 
január hatodiki diktatúra rendszerét próbálta törvényesíteni. A diktatúra 
módszerei azonban nem enyhítették, hanem inkább szaporították az ország 
gondjait. Egyre tömegesebb sztrájkok, elégedetlen földm űvesek, diákmoz-
galmak figyelmeztették az uralkodó köröket a rendszer tehetetlenségére. 

A parlamenti választásokon, 1935. május 5-én, felléptek a diktatúra 
bevezetése után betiltott politikai pártok is. Megalakul az Egyesült Ellen-
zék Tömbje. A nép demokratikus választásokat követelt. A kormánypárt 
gyanús 'körülmények között győzött. Néhány héttel a szavazás után Bogo-
ljub Jevtić  kormánya megbukott. Jöhetett — szélesebb politikai platformon 
alakított koalíciós kormány élén — Milan Stojadinovi ć , a nagytőke embere. 
Az új kormányfő  azok közé tartozott ;  akik rokonszenvvel figyelték .a nácik 
leszámolását a munkásmozgalommal, de ugyanakkor tartottak is a német 
revansizmustól .. . 

Bogoljub Jevtić  kormányának külpolitikája a francia kapcsolatokra 
épült. Milan Stojadinović  Róma és Berlin felé tapogatódzott. Rómától és 
Berlintől várta, remélte a revansizmus megfékezését, vagy — mint a Ni rat, 
ni pakt (Se háború, se paktum) című  könyvében írta — az ország békéjét 
kívülről fenyegető  veszedelmek elhárítását. De azt is tudta, mert mondta 
a szenátoroknak, hogy két béke van: küls ő  és belső . Vagyis a határok 
biztonsága és az ország nyugalma. Az ország nyugalmát f őleg a kommunis-
táktól óvta, pedig azt súlyos megoldatlan problémák — társadalmi, nemzeti, 
felekezeti. ellentétek — fenyegették leginkább. 
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Milan Stojadinović  sem tudott szót érteni a kormány polgári ellenzé-
kével, de folytatta, sőt fokozta a kommunisták és a haladó 'er ők üldözését. 
1936 végén több mint kétezer párttag és rokonszenvez ő  sínylődött a rezsim 
börtöneiben. A belgrádi kormány ez id ő  tájt a magyar követtel „a kommu-
nizmus elleni közös védekezésr ől" tárgyalt. Később a Népszövetségben 
akkreditált királyi követ révén Litvinov külügyi népbiztosnál afel ől érdek-
lődött, mi lenne az ára annak, ha a szovjet fél szavatolná a kommunista 
tevékenység felszámolását Jugoszláviában. Ez 1937 tavaszán történt, és 
akkor a két ország között nem voltak diplomáciai kapcsolatok. 

Josip Broz 1934. március 12-én szabadult, több mint ötévi raboskodás 
után, az ogulini börtönb ől. 1934. július 11-én a Politikai Iroda ülésén Bécs-
ben a JKP Központi Bizottságába kooptálták. A Központi Bizottság tagja-
inak névsora: Milan Gorki ć  (1904), Vladim,ir Čopić  (1891), Blagoje Parovi ć  
(1903), Ivan Gržeti ć  (1896), Karlo Hudomal (1904), Adolf Muk (1893) és Josip 
Broz (1892). A vezet őség kapcsolatai az országgal nagyon lazák voltak. Az 
itthoni pártszervezetek nem bíztak a központban. Lebukásokat okozó 
provokátorokat emlegettek. 

Ez .a vezetőség nem ismerhette az országban uralkodó állapotokat. 
Elvont vitákat folytatott bizonyos feltevésekr ől, a vélemények megoszlot-
tak és gyakran téves döntések születtek. Tito az önéletrajzi vallomásokban 
az 1935. május 5-én tartott parlamenti választásokat említi ezzel kapcso-
latban. Megalakult, mint tudjuk, az Egyesült Ellenzék Tömbje, de Vlatko 
Maček (a Horvát Parasztpárt vezére), aki a polgári pártok alkalmi szövet-
ségének élén állt, „visszautasított mindenféle együttm űködést a JKP-vel a 
választási kampáynban". 

„Amikor a vezetőség látta — írja Josip Broz Tito —, hogy nincs mód 
az Egyesült Ellenzékkel való közös fellépésre, azt a direktívát adta a 
kommunistáknak, hogy szavazzanak rá." Ez zavart okozott, mert el őzőleg 
arról volt szó — olvasható A Jugoszláv Kommunista Szövetség története 
című  könyvben —, hogy a párt „a polgári ellenzéki tömb listájával szemben 
a munkásosztály ellenzéki frontjának listáját állítja". 

A külföldről jövő  ellentmondásos utasítások érlelték azt a meggy őző-
dést, hogy a párt vezet őségének itthon a helye, az országban. Tito ez id ő  
tájt. Moszkvában volt, a Komintern Balkáni Titkárságán dolgozott, részt 
vett a Komintern nevezetes VII. kongresszusán, amelynek határozatai 
lehetőséget kínáltak a szektásság és a frakciózások felszámolására, a 
vezetőség bezárkózottságának és elszigeteltségének megszüntetésére, illetve 
a mozgalom tömegesítésére és föllendítésére. 

Ezeket a lehet őségeket a JKP csak részben használta ki. A vezet őség 
külföldön maradt, a VII. kongresszus küldöttei sem tértek vissza azonnnal 
az országba, érz ődtek a frakciós torzsalkodások következményei és csak 
ritkán jutottak el Moszkvába az itthoni események — sztrájkok, demok-
ratikus és ifjúsági mozgalmak — hírei. A Kominternben úgy vélték, hogy 
a Jugoszláv Kommunista Párt nagyon gyenge. Az országban pedig —
1935 végétől 1936 márciusáig — körülbelül ezer kommunistát vetettek 
börtönbe. 

A letartóztatások hatására a Bécsben székel ő  Központi Bizottság tag-
jai között ismét elkezd ődtek a torzsalkodások. A nézeteltérések a JKP KB 
1936. • április 9-i ülésén kulmináltak. Az itt hozott határozatok azt is mutat-
ják, hogy a vezetőségben többen meg sem értették a Komintern VII. 
kongresszusának lényegét. Az elfogadott dokumentum mellőzi az antifasisz 
ta népfront megalakítására irányuló szélesebb és szervezettebb akciók fon-
tosságát, lebecsüli a küls ő  fasiszta veszélyt meg a hazai fasisztabarát 
szervezetek tevékenységét ... 

„Ekkor újból közbelépett a Komintern — írja Josip Broz Tito —, 

megsemmisítette a plénum határozatait, és úgy döntött, hogy leváltja a 
JKP vezetőségét." 1936 augusztusában a Komintern Végrehajtó Bizottsá-
gában napokon át tartott a jugoszláv párt vezet őségi :aktívájának tanács-
kozása. Itt döntöttek a személycserékr ől, elhatározták továbbá,- hogy a 
titkáron kívül a vezet őség tagjai visszatérnek az országba. Ezzel kapcsolat- 
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ban Tito külön felhatalmazást kapott a jugoszláviai pártmunka irányí-
tására és a JKP honi vezet őségének megalakításához szükséges feltételek 
létrehozására. 

Ez a döntés a JKP legjobb kádereinek nagy gy őzelme. Megnyitotta az 
utat a frakciózás letörése, a párt önállósulása és egységének er ősítése 
felé. A JKP lehetőséget kapott arra, hogy megszabaduljon a Komintern 
gyámságától és anyagilag is függetlenítse magát. Más szóval, saját mun-
kásosztálya és nemzeti létkérdéseivel foglalkozzon és ne a külföldr ől érke-
ző  direktívák vak és kritikátlan végrehajtásával tör ődjön. Megindulhatott 
a harc a szektásság és a dogmatizmus ellen. Tito szavaival „ez volt tu-
lajdonképpen a Sztálinnal való összeütközésünk genézisének kezdete ..." 

Az augusztusi tanácskozáson két fontos dokumentum tervezetét fo-
gadták el. Az •egyik A JKP KB határozata a párt taktikájáról és munkájáról. 
A másik A háborús veszély ellen, az el őretörő  fasiszta reakció ellen, az 
összes demokratikus erőknek Jugoszláviában is harci népfrontra való tö-
mörítéséért című  kiáltvány. Az utóbbit a JKP Központi Bizottsága 1936. 
november 15-én fogadta el, a Komintern Végrehajtó Bizottsága pedig 1937 
januárjában. jóváhagyta. 

Mint tudjuk, Tito 1936 decemberében tért vissza az országba. Hama-
rosan megérkezett a kiáltvány is, amely meghatározta a közvetlen politikai 
akció irányát és tartalmazta a mozgalom távlati céljait a társadalmi és 
nemzeti felszabadulásért folyó küzdelemben. A szöveg tükrözi a nemzeti és 
osztályjelleg összefüggéseinek marxista értelmezését és azt a felismerést, 
hogy a nemzeti kérdés végleges megoldására csak a gy őztes szocialista 
forradalom ad lehet őséget. Kiemeli, hogy a kommunisták „Jugoszlávia va-
lamennyi nemzetének a mai határok közötti föderatív alapú szabad kö-
zösségéért" szállnak síkra. 

Abban a 'korban, amikor Milan Stojadinovi ć  kormánya a nemzeti el-
nyomást szolgáló unitarista államberendezés meg őrzése érdekében még 
emlegetni sem 'engedte a föderációt, a Jugoszláv Kommunista Párt azt 
hirdette: „Lehet ővé kell tenni a nemzetek számára, hogy megtanácskozzák 
és kinyilvánítsák, milyen országot kivánnak maguknak, milyen bels ő  be-
rendezéssel, és hogy a jövőben biztosítsák magukat mindenfajta hegemó-
niától és elnyomástól." A népfront programtervezetében ki kell domborí-
tani, hogy „az önrendelkezés joga nem csak a szerbeket, horvátokat és 
szlovéneket illeti meg, akiknek a polgári politikai erők 'túlnyomó része már 
elismerte nemzeti individualitásukat, hanem a macedónoknak és crna-
goraiaknak, továbbá Vajdaság és Bosznia-Hercegovina nemzeteinek is sza-
vatolni kelll, csakígy a nemzeti kisebbségeknek az egyenjogúságot." (A Ju-
goszláv Komunista Szövetség története. 151. oldal.) 

Josip Broz Tito 1937-ben valamivel több mint hét hónapot töltött az 
országban. A JKP szervezeteinek megerősítésével, a népfronttal. a szak-
szervezeti egység feltételeinek létrehozásával, az ifjúkommunisták szerve-
zeteinek és vezet őségeinek helyreállításával és — a fasizmus ellen harcoló 
spanyol köztársasági hadsereg megsegítésére — önkéntesek toborzásával 
foglalkozott. Ebben az id őszakban alakult meg a Szlovén Kommunista Párt 
és a Horvát Kommunista Párt. Az ország többi részében is meger ősödtek 
a szervezetek. Új •káderek kapcsolódtak be a munkába. Lassan kialakult a 
majdani honi vezet őség magva. 

Közben a Központi Bizottság külföldi részlege Bécsb ől átköltözött 
Párizsba. Ott volt a főtitkár is, az akkor harminchárom éves Milan 'Gorki ć  
(eredeti nevén Josip Čizinski), aki a Kominterntől különleges meghatalma-
zást kapott: jogában állt megvétózni a vezet őség politikai döntéseit. Josip 
č izinski a szarajev ői gimnázium diákjaként már 1919-ben belépett a Jugo-
szláv Szocialista (kommunista) Munkáspártba, 1923-ban kiment a Szovjet-
unióba és bekerült — tizenkilenc éves korában — a Komintern apparátu-
sába. Tehát funkcionárius a szó el őnyös és hátrányos értelmében. 'egyes 
a hierarchiában és járatos •a frakciós mesterkedésekben. 
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Milan Gorkićot ezekben a hónapokban főleg az önkéntesek foglalkoz-
tatták. Nemcsak Titót, mást is megbízott — Tito tudta nélkül — „az ön-
kéntesek toborzásának széles körű  népszerűsítésével Jugoszláviában". Azután 
Marseille-ben kibérelte a La Corse nev ű  francia hajót, hogy a dalmát 
partokról Spanyolországba szállítsa a jugoszláv önkéntesek egy csoportját. 
Az akció kivitelezésével Adolf Mukot, a JKP KB tagját bízta meg, aki —  
a konspiráció elemi szabályainak megsértésével — lehet ővé tette, hogy a 
jugoszláv hatóságok ilefoglalják a hajót. 

Adolf Mukot a hajó fedélzetén tartóztatták le. A rend őrségen min-
dent elmondott, ami tudot a mozgalomról. S őt, dicsekedett is: a vizsgáló 
bíró előtt és a bíróságon azt igyekezett bizonyítani, hogy ha nem is vezér, 
de legalább a Központi Bizottság legfelel ősebb tagjainak egyike volt. Nem- 
csak embereket, szervezeteket és kapcsolatokat árult el, hanem az osz-
tályellenség szándéka szerint igyekezett kompromittálni a pártot és veze-
tőségét a tömegek el őtt. Azt a látszatot keltették vele, hogy a JKP veze-
tőségében jellemtelen; gyáva, árulásra hajlamos emberek ülnek. Az áruló 
Adolf Muk óriási károkat okozott a mozgalomnak. 

Milan Gorkićot 1937 júliusának utolsó napjaiban Moszkvába rendel-
ték. Hamarosan letartóztatták és a sztálini tisztogatások során kivégezték. 
A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa után a Szovjet-
unió Legfelsőbb Bíróságának Katonai Kollégiuma rehabilitálta. 

Augusztus első  felében, a Horvát Kommunista Párt alakuló kongresz-
szusa után, Josip Broz Titót sürg ősen Párizsba hívatták. 1937. augusztus 
17-én érkezett a JKP Központi Bizottságának székhelyére. „Ott tudatták 
velem — olvasható az önéletrajzi vallomásokban —, hogy Gorki ćot sür-
gősen a Kominternbe szólították, és hogy nekem kell átvennem a párt tit-
kári funkcióját." Ezzel a Párizsban tartózkodó vezet ők valamennyien egyet-
értettek. Tito azonban gondolkozott. Megérkezésér ől, 1937. augusztus 20-án, 
Rodoljub čolaković  tájékoztatta a Kominternt. 

Milan Gorkić , mielőtt elutazott volna, čolakovićot bízta meg az ügyek 
intézésével. Mint mondta, benne bízott legjobban. Ez a bizalom a további 
fejlemények során egyre terhesebbé vált. čalaković  érezte ezt és maga 
javasolta Titónak, hogy vállalja el a felel ős tisztséget. Tito döntött. 1937. 
augusztus 28-án jelentést küldött Wilhelm Piecknek, a Kommunista Inter-
nacionálé Végrehajtó Bizottsága titkársági tagjának, és magyaráza-
tot kért — egyebek között arra is —, miért nem válaszol a Komintern a 
JKP KB leveleire. 

A válasz elmaradt. Néhány jelentés és távirat után, október közepén 
érkezett Wilhelm Pieck els ő  válasza: meghívta Titót Moszkvába, ám rövid 
idő  múlva jött az újabb értesítés: a moszkvai látogatás egyel őre nem 
esedékes. Azután még jobban 'megritkultak a moszkvai üzenetek. Az anya-
gi támogatás folyósítását megszüntették. Meglazultak a JKP és a Francia 
Kommunista Párt közötti kapcsolatok. A vezet őség tagjai között ismét 
fellángolt a frakcióharc. 

Párizsban Ivan Mari ć  (akit Gorkić  javaslatára kooptáltak a JKP Köz-
ponti Bizottságába) és Labud Kusovac úgy értelmezte a Komintern 'hallga-
tását, hogy a Jugoszláv Kommunista Pártnak tulajdonképpen nincs is 
vezetősége. Tito szinte naponta találkozott velük Párizsban: „Egyik sem 
kérdezte meg tőlem — írja —, hogyan állnak az ügyek Jugoszláviában, 
folyton csak kombináltak, hogy mikor oldják meg kérdésünket, és hogy 
ki mindenki lesz az új vezet őségben." 

Ez a frakció kapcsolatokat keresett az országban és „jelentéseket" 
küldött Moszkvába. Valamivel kés őbb Párizsban megalakították a JKP 
párhuzamos vezet ő  központját, amelynek élére Ivan Mari ć  állt. „Nem 
tudom, mit mondjak róla — írja Tito —, csak kárt okozott pártunknak, 
és ez arról tanúskodik, vagy bolond, vagy szabot őr." Ivan Mari ćot és 
Labud Kusovacot kizárták a Jugoszláv Kommunista Pártból és ezzel sze-
replésük is befejez ődött. 

A másik és veszedelmesebb frakciós góc a mitrovicai börtön, ahol 
majd kétszáz tagot tömörít ő  pártszervezet m űködött. Itt Petko Mileti ć  
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ultraszektás nézetei és er őszakos fellépése révén terjedt a kór. Csak a 
felszabadulás után derült ki, hogy Mileti ć  a rendőrség szolgálatában állt, 
a rendőrség csinált belőle „kommunista hőst", hogy könnyebben érvé-
nyesülhessen. Ez a frakció is kihasználta a Komintern hablgatását, amir ől 
Tito 1937. december 5-én részletesen tájékoztatta Wilhelm Piecket. 

„Megdönthetetlen bizonyítékaim vannak arról — olvasható Tito Ösz-
szegy űjtött műveinek negyedik kötetében —, hogy a téglagyárban (börtön-
ben) készülődnek cégünk (pártunk) egységének megrendítésére, mindennek 
pedig az az ember a vezet ője, akinek tekintélyét a oég állandóan sziilárdí-
totta." Majd: „ ... a börtönben már találgatások folynak a jelenlegi veze-
tőség néhány tagjának sorsával kapcsolatban, mivel a gorki ćeskedés. el- 
leni harc leple alatt általában a cég irányvonalával szemben lépnek fel." 

A JKP Központi Bizottsága végül leváltotta a börtönbeli pártbizott-
ságot s Moša Pijadét bízta meg a helyzet rendezésével. A kommunisták 
többsége elfogadta a Központi Bizottság álláspontját. Petko Mileti ć  mellett 
csak híveinek egy kis csoportja tartott ki. Ezeket kés őbb kizárták a párt-
ból, a vezér pedig szabadulása után valahogy kijutott Moszkvába, ahol 
később nyoma veszett. 

Ebben az időszakban fenyegetett a veszély, hogy aa Jugoszláv Komunista 
Pártot feloszlatják. De Titót nem ingatták meg a nehézségek. Bízott a 
párt és a hazai mozgalom erejében. Els ősorban arra törekedett, h őgy 
megőrizze a párt egységét, megakadályozza, hogy a Komintern körül és a 
vezetőségben felmerült kérdések átfolyjanak a mozgalomba, kérdésessé 
tegyék a párt tevékenységét az országban. 

Tito Párizsban 1937 augusztusa és 1938 áprilisa között sokat dolgo-
zott. Erről az Összegy űjtött m űvek harmadik és negyedik kötetének anya-
ga tanúskodik. Több mint tíz terjedelmes és értékel ő  jelentés a Komintern 
címére. Tizenegy cikk a Proleterben és egy .a kanadai Slobodna misaó-
ban. Két fontos felhívás. Huszonvalahány ' dokumentumérték ű  levél a 
JKP hazai vezet ő inek. A JKP valós cselekvő  létét a felhívások érzékeltetik. 

A Horvát Kommunista Párt alapító kongresszusának kiáltványa a 
Proleter novemberi számában jelent meg, 1937-ben. Az alábbi -idézeteket 
azért érdemes megfigyelni, mert a Komintern VII. kongresszusának irány-
vonalát a nép nyelvén, értelmes, bürokratikus sallangok nélkül fejezik ki. 
A követelések pedig konkrétak, határozottak, félreérthetetlenek. 

„Mi, kommunisták, szeretjük hazánkat és népünket! Ezért is harco-
lunk népünk szabadságáért: küzdünk a. nép `mindennem ű  elnyomása és 
kizsákmányolása ellen. S mert szeretjük hazánkat és népünket, azért har-
colunk, hogy a szabad hazában az egész nép boldog és szabad legyen." „A 
munkásosztály harca a társadalmi felszabadulásért szorosan összefügg a 
nép nemzeti felszabadulásáért folyó küzdelmével." Íme hát a nemzeti és 
osztályjelleg kapcsolata, ami még ma is nagyon időszerű  téma. 

Azután: „A nemzeti egyenjogúságért, a demokratikus jogokért.. és 
szabadságokért, a szociális haladásért és békéért folyó harcban érdekelve 
van minden népréteg, a nagy trösztök és népnyúzókmaroknyi csoportját, 
a néptől elrugaszkodottakat és az árulókat. kivéve." És az id őszerű  vonat-
kozások: „Csak Jugoszlávia szabad, egyenjogú, egyetértő  és elégedett né-
peiben lesz meg az akarat és a képesség arra, hogy visszaverjék minden 
külső  fasiszta invázió kísérleteit s megvédjék önnön nemzeti szabadságukat 
és függetlenségüket." 

„Követeljük ezért: a parasztok tényleges tehermentesítését, a pasz-
szív, éhező  vidékek megsegítését, előnyös hitel folyósítását a szegénypa-
rasztoknak, valamint a kisiparosi és :parasztszövetkezeteknek, az adó-
rendszer megreformálását a szegény -  néprétegek javára, a földreformot, 
a monopol- és a vámpolitika megreformálását a széles néprétegek védel-
me érdekében, amunkásbiztosítás és a törvényhozás javítását, a :munka-
nélküliek biztosítását, az öregek és magatehetetlenek biztosításának tö-
kéletesítését, a nép számira hasznos közmunkák kiírását, a kisiparosok, 
a kiskereskedők- nagy trösztökkel és kartellekkel szembeni védelmét, a 
kisiparosok és keresked ők adómentesítésér ől szóló rendelet felülvizsgá- 
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lását és kibővítését, a kisiparosok és keresked ők szociális biztosítását, a 
magánhivatalnokok és alkalmazottak nyugdíjbiztosításának kib ővítését és 
tökéletesítését." (Josip Broz Tito Összegy űjtött m űvei. III. kötet, 129. ol-
dal.) 

Miért sikerült Titónak rövid id ő  alatt megtisztítania a pártot a 
frakciósoktól? Alighanem azért, mert a kor valós kihívásaira kereste a 
választ, a frakciósok meg többnyire szerepelni akartak. A szerepkeres ők 
(karrieristák) ismérve az ügyeskedés meg a törtetés. Tito a tömegek éle-
tét, a valós viszonylatokat elemezte, a tömegek akarásainak adott han-
got. Nemcsak a munkásokra gondolt, hanem a földművesekre, kisiparo-
sokra, középrétegekre is. Ne feledjük el, akkor az ország népességének 
túlnyomó többsége az eladósodott földm űvesek táborához tartozott! 

A Horvát Kommunista Párt alapító kongresszusának kiáltványában 
felsorolt követeléseket a JKP 1940 októberében megtartott V. országos 
értekezletének határozata is tartalmazza. Ebb ől látszik, hogy tartós prog-
ramcélokról volt szó, amelyek lehetővé tették a tömegek mozgósítását a 
népfront platformján. 

A másik említendő  dokumentum címe: A békéért, függetlenségért és 
a szabadságért. 1938 márciusában készült, hangvétele fölfokozott: „Hitler 
hadai Jugoszlávia határán állnak! A fasiszta pángermán és hódító Német-
ország Jugoszlávia szomszédállama lesz. A hitlerizmus nem lehet barát 
és jó szomszéd, hanem csakis esküdt ellensége Jugoszlávia népei szabad-
ságának és függetlenségének. Hazugok a kijelentései az irántunk való 
semlegességről és barátságról, akárcsak az Ausztriának a közelmúltban 
adott ígéretei. Hitler szoldateszkája tegnap az osztrák nép szabadságát 
tiporta el, ma már Csehszlovákiát készül megtámadni, holnap pedig csa-
patai a Karavankákon át betörnek Jugoszláviába." 

Az Anschluss időpontja 1938. március 11-13. Tito dönt: elhagyja Pá-
rizst és visszatér az országba. El őbb azonban jelentést küldött Georgi 
Dimitrovnak, a Komintern Végrehajtó Bizottsága f ő titkárának: „Dimit-
rov elvtárs, többször is hozzátok fordultam fontos tanácsért politikai kér-
désekkel. kapcsolatban, de választ sohasem kaptam. Cégünknek az Auszt-
ria megszállása alkalmából kiadott közleményéb ől láthatod és megálla-
píthatod mostani irányvételét, amiben meglehet ősen sok újdonság van ..." 

„Ismételten hangsúlyozom — olvasható a jelentés végén —, hogy 
teljes egészében tudatában vagyok a határozat jelent őségének, s annak a 
felelősségnek, amelyet .eQ őtted vállaltam magamra. Ezért arra kérlek, hogy 
gyorsan válaszolj, jóváhagyod-e vagy sem intézkedéseimet és határozatai-
mat. Ugyanakkor arra is kérlek, hogy tegyél sürg ős intézkedéseket, hiszen 
családom (pártom) megmentésér ől van szó. Szívélyesen üdvözöl a te Val-
terod." 

Voran.c Prcžihov, az író és pártmunkás Párizsban. maradt összekö-
tőnek a JKP és a Komintern között, Tito pedig Jugoszláviában — ahol 
javában folytak a szakszervezeti kongresszus el őkészületei — megalakí-
totta a Jugoszláv Kommunista Párt ideiglenes honi vezet őségét. Tagjai 
között volt Edvard Kardelj, Aleksandar Rankovi ć , Franc Leskošek, Mila 
ván Đ ilas, Miha Marinko és Josip Kraš, majd kés őbb Ivan Milutinovi ć , 
Rade Končar, Moša Pijade és mások. 

Az ideiglenes honi vezetőség megalakulása — 1938 májusában — dön-
tő  lépés a JKP belső  konszolidálódása és a frakciók maradványainak 
teljes felszámolása felé. Az Anschluss sokakat kijózanított az országban. 
Többek között a szociáldemokratákat is, akik most már engedékenyebben 
beszéltek a munkásegység kérdésér ől. De Stojadinović  híveit is megin-
gatta. És aflighanem a Kominternben is módosultak a nézetek, mert 
május végén Voranc Prežihov azt üzente Párizsból, hogy Titót Moszkvá-
ba hívják. A Komintern végre elhatározta, hogy napirendre t űzi a JKP-re 
vonatkozó kérdéseket. 

Moszkva. Milan Gorkićot, alighogy odaért, letartóztatták. A JKP 
sok-sok vezetője tűnt el a csisztkákban. A vád: imperialista kémek és 
árulók. Es néhány hónappal előbb az egész jugoszláv pártot vádolták! 
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„Már nem találtam ott mást — olvasható az önéletrajzi vallomásokban 
—, csak Vladimir Ćopićot és egy szerbiai tanítót, aki egyébként rend ő r-
ségi besúgó volt.” De már ott volt Petko Mileti ć, akivel Josip Brozról is je-
lentést írattak .. . 

Mikor Tito Georgi Dimitrovnak ismételten kifejtette nézeteit arról, 
hogy a vezetőségnek véglegesen az országban kell lennie, mert nincs értel-
me annak, hogy külföldön üldögéljen, ezt a választ kapta: „Miféle veze-
tőségnek? Csupán te maradtál, Valter, és neked kell visszatérned az or-
szágba. Szerencséd, meg szerencséje a pártnak is, hogy legalább te meg-
maradtál, mert különben már arról volt szó, a JKP-t felt kell oszlatni." 
(Tito: Önéletrajzi vallomások. I. kötet, 186. oldal.) 

Fél évszázaddal ezelőtt történt. Ami azután következett és történt, 
arról az idén, a jubileum évében, sok szó esik majd, mert Tito m űve 
nagy, sokrétű  és él. 

RANKO KON ČAR 

TITO ÉLETM ŰVÉNEK TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGE 

Tito személyiségének és korának történelmi vizsgálata nem tartozik az 
egyszerű  feladatok közé. Személye és kora is történelmi és összetett, fele-
lősségteljes feladat elé állít minden kutatót. A történelmi iés társadalmi 
komplexitás, amely meghatározza őket, ott kell hogy legyen, kifejezésre 
kell hogy jusson minden komoly kutatásban, hogy megérthessük Tito élet-
művének jellegét és történelmi jelent őségét. Így aztán nem véletlen, hogy 
minden ilyen próbálkozás és kísérlet el ő tt fölmerül a kérdés: Hogyan 
közelítsünk Titóhoz és művéhez azzal a korral egyetemben, amelyben 
élt és alkotott? Hogyan vizsgálni gondolatainak és m űveinek történelmi 
helyét és jelentőségét egy olyan kor tükrében, amelyben mély társadalmi 
és forradalmi változások történtek, és ezeknek egyik stratégája maga 
Tito volt? 

Ez, de más kérdések is még összetettebbeknek látszanak, ha figye-
lembe vesszük, hogy csupán a kezdetén tartunk azoknak a mélyebb és 
átfogóbb kutatásoknak, amelyek témája Tito és m űveinek történelmi je-
lentősége. Vitathatatlan és egyértelmű : minden kutatásnak els ősorban és 
mindenekelőtt annak elemzéséb ől kell kiindulnia, hogy miként fejlődött 
a jugoszláv forradalom Tito történelmi koncepciói alapján és vezetése 
alatt azzá, ami lett: nemzetközi méretekben is hatalmas eseménnyé. Olyan 
eseménnyé, amely történelmileg nagymértékben jellemzi a XX. század 
egy korszakát. Elemezni kell azokat a történelmi folyamatokat, amelyek 
a forradalom jellegzetes intézményeit létrehozták, eredeti és sajátos jel-
legét formálták. 

Ezek a kiindulópontok mindenekel őtt az időbeni, tematikai és mód-
szertani széleskör űségre kötelezik a kutatókat. Mindezek figyelembevéte-
lével főképpen részleteiben mutathatunk csak rá Tito életm űvének néhány 
történelmi értékére. 

Elsősorban is Titót, mint a jugoszláv forradalom stratégáját, a ju-
goszláv népek vezet őjét, a demokratikus, új Jugoszlávia megteremt őjét 
és világviszonylatban is jelent ős államférfit kell említenünk. Általáno-
sabb értelemben, úgy tetszik, ezeknek a kérdéseknek az elemzése révén 
is vizsgálhatjuk Tito és műve egyetemesebb történelmi jelent őségét év-
századunkban. Tito egyik elfogulatlan tisztel ője és harcostársa a máso-
dik világháborúban, Fitzroy Maclin angol politikus és diplomata meggy ő -
zően fejezte ki ezt a következ ő  szavakkal: „Ha valaki ennek a századnak, 
ennek a mi nyugtalan és forrongó XX. századunknak a gyermeke, akkor 
az mindenképpen Josip Broz Tito. Az embernek Tito tetszhet is, meg nem 
is. Vannak, akiknek nem tetszik. De ők együvé tartoznak: ez az ember 
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és ez az évszázad." Ezek a kivételesen szép szavak igazolják Marx egyik 
ismert gondolatát is, amely szerint „az embert a helyzet formálja, ugyan-
így azonban az emberek is alakítják a helyzetet". 

Általános történelmi értelemben tekintve Tito a XX. század máso-
dik évtizedében, egészen fiatalon átélt két olyan hatalmas történelmi ese-
ményt, amely jellemz ő  hatással lesz korunkra: az els ő  világháborút és az 
októberi szocialista forradalmat. Az egyik és a másik esemény is dönt ő  
hatással volt kés őbbi életútjára. Az els ő  világégés jellege és szörnyűsége 
iránti rezignáltság juttatta az orosz forradalom középpontjába, amelynek 
forradalmi drámaisága és történelmi víziója véglegesen meghatározták 
forradalmi fejl ődésének értelmét és irányát. Ekkor, Oroszországból haza-
térve kapcsolódik be a jugoszláviai munkásmozgalomba, ahol gyakorla-
tilag forradalmárrá fejl ődik. Krleža, visszaemlékezve 1920-ra, Brozzal való 
első  találkozására, a következ őkre figyel fel: „Proletár, fémmunkás, hat 
év után tért vissza Oroszországból, ahová úgy jutott el, mint hadifoglya-
ink ezrei, és aztán megjelent a szakszervezetekben ... szürke asztrakán 
kucsmájában, amelyen a göndör gyapjúszálak között észrevehet ő  volt a 
levett, fémből készült ötágú csillag kifakult helye, és álláspontjainak hig-
gadt, de kifejezett fölényével már akkor szuggesztíven uralkodott környe-
zetén. Elvtársai őt már akkor olyan utasként figyelték, aki a lenini kon-
tinens távoli partjáról érkezett, és aki saját szemével látta mindazt, ami-
ről akkor a szakszervezetben még csak romantikusan álmodoztak." 

A munkásosztály forradalmi szerepére vonatkozó kés őbbi nézetei a 
jugoszláv társadalomban igen gyorsan (már 1928-ban) történelmileg is 
kiválnak és sajátos forradalmi jelleget kapnak. Lenin és az októberi for-
radalom eszméinek hatására nála is igen gyorsan tudatosodik a felisme-
rés, miszerint a munkásosztály forradalmi harcára sorsdönt ő  hatással 
van a JKP, mint a munkásosztály élcsapatának egysége. A párton belüli, 
ismert frakciós harcok közepette, a baloldali és jobboldali polarizálódás 
során Tito a Zágrábban tartott VIII. pártértekezleten új platformmal 
rukkolt ki, és javaslatokat tett a párt talpraállítására. Tartalmazták ezek 
mindkét frakció, a baloldali és a jobboldali politikai elmarasztalását is, 
bár később egyszer elmondja, hogy meggyőződése szerint a baloldali kö-
zelebb állt a szektásság minden formájának leküzdéséhez és a párt olyan 
politikájának kialakításához, amely a munkásosztály és az egész nép lét-
fontosságú problémái felé fordul. Ezek az álláspontok és felfogások már 
akkor következetesen kifejezték a munkáskörnyezetek törekvéseit, és 
alapjában véve a forradalom jugoszláviai történelmi lehet őségének esz-
méi ihlették őket, ezt pedig a JKP vezet őségének egy része elvitatta. 

Noha az ezen a téren végzett tevékenységében ötéves szünet áll be, 
amikor bebörtönzik, a harmincas évek közepét ől ismét úgy jelentkezik a 
JKP vezetőségében, mint annak a politikai platformnak a harcosa, ame-
lyért már a zágrábi értekezleten is síkraszállt. Ekkor azonban, természe-
tesen, megváltozott bels ő  és nemzetközi helyzetben, amely a JKP forra-
dalmi tevékenységében következetesebben jut kifejezésre és a forrada 
lom egy koncepciója kialakításának és kezdetének bizonyítéka lesz. A 
nemzetközi munkásmozgalomban 1935-ben beállt fordulat a népfront és 
az antifasizmus orientációjának irányába sorsdönt ő  történelmi pillanattá 
válik, amelyben Tito személyisége összetettebben és mélyebben határoz -
za meg Jugoszláviában a forradalmi folyamatokat és a JKP politikai él-
csapattá fejl ődését. A kor általános kommunista orientációjának szelle-
mében és a Komintern politikai-eszmei szubordinációja közepette Tito 
forradalmi tevékenysége e realitások határain belül objektíve történelmi 
fordulápontot jelent. Politikai érvényesülését a JKP tevékenységének gya-
korlatában nyerte el, abban, hogy következetesebben fordult a történel-
mi valóság és nemzetközi helyzet felé, amelyben az akkori Jugoszlávia 
találta magát. 

A JKP forradalmi figyelmét a többinél jobban három kérdés kötötte 
le 1937 augusztusában, amikor Tito a párt élére állt. Els őként a nemzeti-
ségi kérdést kell említenünk, amely a királyi Jugoszláviában mély és fo-
lyamatos válság forrása volt. Második helyen a párt mély válságát és a 
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frakciós harcokat említjük, harmadik helyen pedig a népfrontos politikai 
platform kialakítását, amelyb ől, legnagyobb mértékben az ő  érdemeként, 
kifejlődik a jugoszláv forradalom egészen sajátos formája. 

A nemzetiségi kérdés vonatkozásában a JKP vezet ősége 1935-ös ál-
lásfoglalásaiban radikális fordulatot tesz és megnyitja Jugoszlávia kere-
teiben a demokratikus megoldás perspektíváját. A népfrontos orientáció 
platformján a nemzetiségi kérdés történelmileg és konkrétabban kapcso-
lódik a forradalomhoz és annak távlataihoz. Habár ezek az álláspontok 
már korábban is a JKP politikai orientációjának részét képezték. Tito kö-
vetkezetesebben és konkrétabban kapcsolja őket a forradalom egységes 
koncepciójához. Szilárd álláspontja, meggy őződése, hogy Jugoszláviában. 
a polgári politikai eszme történelmileg nem képes perspektívát nyitni a 
nemzetiségi kérdés demokratikus megoldása számára, és hogy csupán a 
szocialista forradalom tudja megvalósítani a népek nemzeti önrendelke-
zési jogát és teljes egyenjogúságát Jugoszláviában. Abban a pillanatban 
sokkal jobban érezte a megoldatlan nemzetiségi kérdés és a nagyszerb 
burzsoázia hegemóniájának történemi súlyát és a forradalmi megoldás 
útjait is. Ezt meggyőzően és történelmileg hosszú távra- szólóan is kife-
fejezte a Szerbia kommunistáihoz 1936-ban intézett levélben, amelyben 
igen világosan figyelmeztet arra, hogy a horvát, szlovén, szerb, macedón 
és crnagorai népeknek demokratikus módon kell nyilatkozniuk arról, 
miként kívánják rendezni egymás 'közötti viszonyaikat az állami közös-
ségen belül. „ ... világosan és egyértelm űen kifejezésre kell jutnia annak 
az állásfoglalásnak, hogy tiszteletben tartjuk minden nép önrendelkezési 
jogát, tehát nemcsak a szerbek, horvátok és szlovének jogát, hanem a 
macedónokét és a crnagoraiakét is, ugyanis Vajdaság és Bosznia és 
Hercegovina népeinek jogát is, hogy dönthessen arról, meg őrzi-e regio-
nális önállóságát a szövetségi államban. Ugyanígy ki kell emelni a nem-
zeti kisebbségek, a németek, magyarok és albánok jogát is arra, hogy 
egyenjogúak legyenek." Ezeknek a nézeteknek a történelmi jelen-
tősége már mélyebben feltárja a jövend ő  jugoszláv föderáció alapjaihoz 
és a nemzetiségi kérdés megoldásához való szélesebb hozzáállás elemeit. 
A nemzeti önrendelkezés folyamata az összetett jugoszláv körülmények 
közepette következetesen kapcsolódik a szocialista forradalomhoz. Ez an-
nál is jelentősebb volt, mert a jugoszláv kommunisták álláspontjában a 
Komintern doktrínája dominált, azaz a kétszakaszos forradalom elmélete, 
amelyben a nemzeti felszabadulást különválasztották a szocialista forra-
dalom folyamatától és a burzsoá-demokratikus forradalom els ő  szakasza-
ként kezelték. Bár Tito és még néhány kommunistának ezek a nézetei a 
Komintern álláspontja miatt nem váltak a JKP hivatalos állásfoglalásává, 
a párt valós tevékenységében egyre inkább a forradalom egy másmilyen 
koncepciójának forrását és alapját képezték. Ez a másmilyen forradalom 
pedig elsősorban a tömegek forradalmát jelentette. 

Nem szabad föltételeznünk, hogy a JKP forradalmi beérésének fo-
lyamata ebben az időszakban minden sajátosságával egyetemben el ő re 
meghatározott volt. A pártnak ebbe az irányba való politikai haladását 
azonban nem valamilyen történelmi véletlenek határozták meg. Viszony-
lag hosszú történelmi tapasztalatok alapján és azoktól a konkrét társa-
dalmi körülményekt ől függően érlelődött ez, amelyek hatással voltak a 
JKP-re fejlődésének különböző  ciklusai során. Megnyitva a nemzetiségi 
kérdés valóban demokratikus megoldásának távlatait, amelynek alapját Ju-
goszlávia népeinek szabad önrendelkezése képezte, a JKP világosan elhatá-
rolta nézeteit minden polgári felfogástól és irányzattól, de addigi saját 
tévedéseitől és politikai behatároltságától is. Alapjaiban véve összekotot-
te a nemzeti önrendelkezés szabadságát a Jugoszláviáért és integritásáért 
vívott harccal, amivel objektíve megteremtette a tömegekkel való kap-
csolatok kiépítésének új feltételeit egy olyan platformon, amely mélyeb-
ben. azonosult történe]mi, és politikai törekvéseikkel és elvárásaikkal.. 

Az objektív belső  és nemzetközi ellentmondásokat és a Jugoszláv 
Királyság problémáit a JKP, Titónak a párt élére való kerülését ől kezdve 
fokozatosan alávetette saját politikai értékeléseinek, eszméinek és törek-
véseinek, forradalmi alapot teremtve a tömegeknek a történelembe való 
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közvetlenebb betöréséhez és teljesebb történelmi kifejezéséhez. Ezeknek 
a történelmi céloknak az érdekében a JKP objektíven változtatta saját 
társadalmi lényét is: Tito vezetésével hozzáfogott a bels ő  frakciós harcok 
végleges leküzdéséhez és a politikai széthúzás felszámolásához. A JKP eb-
ben az időszakban minden tekintetben forradalmi szubjektummá és egy-
séges jugoszláv szervezetté fejl ődött. Az intézkedések, amelyeket Tito 
ekkor foganatosít a frakciós harcok és a politikai széthúzás leküzdése 
érdekében a vezet őségben, olyan forradalmárrá avatják őt, akit szélesebb 
történelmi profil jellemez. Érzi annak történelmi szükségszer űségét, hogy 
a pártszervezet politikai stabilizálása és megújítása felé forduljon az or-
szágon belül, és leküzdhessék az ellentéteket, amelyek az emigrációban 
élő  pártvezetés soraiban jelentkeztek. Mindebben vitathatatlan történel-
mi jelentősége van annak a döntésének, hogy megszakítsa kapcsolatait 
az emigráns vezet őséggel és új vezet őséget hozzon létre az országon belül, 
amely objektíve közelebb állt Jugoszlávia történelmi problémáihoz és va-
lóságához. Ezekhez a lépéseihez a Komintern támogatását is kéri, bár en-
nek a szervnek a viszonyulása a Jugoszláv Kommunista Pártban uralkodó 
helyzethez tele van el őítéletekkel és bizonytalansággal. A Dimitrovnak 
1938-ban írt levélben Tito felhívja a figyelmet erre a helyzetre, és arra 
kéri, hogy személyesen is szálljon síkra a problémák minél el őbbi meg-
oldásáért. „Ha nem elengedhetetlenül szükséges, hogy hozzád utazzam, 
arra kérlek, engedélyezd számomra az országba való utazást, hogy segít-
hessek ott és annyit, ahol és amennyit segíthetek. Amennyiben nincs bi-
zalom irántam, meg kell valakit nevezni, akinek teljes erkölcsi támoga-
tást kell nyújtani. De nem akárkit ezekb ől a rothadt emigráns körökb ől! 
Nagy felelősséget érzek a párt iránt az országban, és nem tudok többé itt 
így üldögélni. Hangsúlyozom eközben, hogy az országban lev ő  káderekre 
kell támaszkodnunk, és hogy az országban lev ő  vezetőségnek a párt el-
lenőrzése alatt kell állnia." 

Ezeket a folyamatokat csupán. akkor érthetjük meg, ha .a történelmi 
összefüggéseket is figyelembe vesszük, és ha elemezzük a pártban és 
emigrációban élő  vezetőségében kialakult valós helyzetet. Az intézkedések, 
amelyeket Tito ekkor foganatosít, nem minden esetben fájdalommente-
sek, és esetenként komoly nézeteltéréseket váltanak ki. Talán jellemz ő  
példája a forradalmi tevékenységben ezeknek az új irányzatoknak a JKP 
mélyebb és időleges eltávolodása a baloldali értelmiségt ől, amelynek so-
raiban addig biztos támpontokra talált. Tito válasza Krležán.ak, misze-
rint a párt nélküle meglesz, de ő  nem lehet meg a párt nélkül, egyértel-
műen figyelmeztetett annak a politikának a következetességére, amely 
célul tűzte ki a helyzet rendezését Jugoszlávia forradalmi munkásmozgal-
mában. Forradalmi pártként a JKP-nek az adott helyzetben talán más 
kiútja és megoldása is lehetett volna, hiszen akkori politikájának bírá-
lói ma általában arra hívják fel a figyelmet, hogy ez a lépés nem nyert 
történelmi igazolást, felróva a pártnak ebben az id őszakban minden le-
hetséges sztálinista jelleget. Más út vezethetett volna-e ugyanaddig a cé-
lig; a Tito ilyen platformján megvalósított sikeres forradalom nyomán 
ez már általában nem számít igazi történelmi kérdésnek. Az ilyen kérdés 
ma már inkább a spekulációk és féltételezések körébe tartozik. Annak 
stílusában, hogy „mi lett volna, ha ..." 

Fejlődésének ezen az irányvonalán a JKP 1941-ig már egységes és 
demokratikus nézeteket alakított ki a nemzeti kérdés megoldásával kap-
csolatban és széles politikai támaszt épített ki a jugoszláviai néptöme-
gekben. A. forradalmi harc koncepciója tekintetében formálisan még min-
dig a Komintern álláspontjaira támaszkodott, bár tevékenysége során, a 
gyakorlatban már más perspektívákat és történelmi utakat is felvázolt. 
Március 27-e, az akkori események és bennük a JKP szerepe már egy 
erős, demokratikus, antifasiszta és hazafias érzelmekt ől fűtött tömeghan-
gulatra utaltak. Ez a tapasztalat objektíve nem kerülte el a JKP figyel-
mét és értékelését és egyedi forradalmi koncepciójának végleges kiala-
kításában komoly jelent ősége lesz majd ez a tény. 
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Az áprilisi összeomlás és Jugoszlávia megszállása 1941 áprilisában a 
Jugoszláv Kommunista Pártot teljes politikai egységben találja. A párt 
készen áll arra, hogy felkínálja a kialakult helyzetb ő l való kilábalás vi-
lágos történelmi perspektíváját. Abban a pillanatban az egyetlen politikai 
párt volt, amely nem békélt meg az ország feldarabolásának tényével, 
népeinek megszállásával és amelyet nem sodortak el a történelmi ese-
mények. A szociális forradalom pártjaként az ország áprilisi összeomlá-
sát úgy értékeli, mint a jugoszláv burzsoázia vereségét, amelynek árulása, 
a megszállókkal való kapcsolata fordulópontot jelentett, és a forradalmi 
cselekvést logikusan bizonyosnak és elkerülhetetlennek ítélte meg. Igaz 
ugyan, hogy ebben az időszakban a Komintern hatására a párt forradal-
mi elméletének és gyakorlatának súlypontját az antiimperialista és osz-
tályharc képezi (számára a második világháború imperialista háború), 
politikai állásfoglalásaiban már számításba veszi a népfelszabadító há-
borút, nem veszítve szem el ől eközben annak a fasiszta veszélynek a 
történelmi dimenzióit, amelyet a megszállás jelent Jugoszlávia népei szá-
mára. A belső  és külső  körülményekhez való ilyen viszonyulás alapjaiban 
már magában foglalta a JKP forradalmi harcának új irányvonalát is, 
amely teljes egészében akkor jut kifejezésre, amikor a fasiszta Német-
ország 1941. június 22-én megtámadta a Szovjetuniót. Alapvet ő  történelmi 
jellegzetességét, amely 1935-t ől folyamatosan fejl ődve alakul ki, felismer-
hetjük a JKP programja, illetve széles kör ű  szociális és politikai forradal-
mi harca alapján. Maga az ilyen orientáció történelmileg megfelelt Jugo-
szlávia szociális (alapjában véve paraszti) lényének, és a második világ-
háború következményeként el őállt nemzetközi helyzetnek is. A forradal-
mi stratégia meghatározásakor a JKP tisztában van azzal, hogy ezeknek 
a történelmi körülményeknek az elhanyagolása egyértelm űen politikai ka-
landorsághoz és szektássághoz vezetne. Objektíve nem állt ugyan mögötte 
tömeges és forradalmi munkásosztály, hogy a harcnak „tiszta" osztály-
jelleget adjon és els ődlegesen a hatalom megszerzését t űzhesse ki célul. 
Az ilyen orientáció ugyanígy konfrontálódáshoz vezetett volna a szövet-
ségesek politikájával (a kés őbbi antifasiszta koalíció tagjai), amely Euró-
pa leigázott népeinek csupán a fasizmus elleni harcát propagálta, mel-
lőzve a szociálpolitikai jelleget. A Komintern utasításai közvetlenül a 
fasiszta Németország Szovjetunió elleni támadását követ ően hangsúlyo-
zottan követelik ebben a szakaszban a nemzeti felszabadító harc megin-
dítását, és kimondják, hogy nem érkezett még el az ideje a szociális for-
radalomnak; ennek megvalósítására a következ ő  szakaszban kerül sor, 
a nemzeti felszabadulást és a fasizmus összeomlását követ ően. 

Ilyen körülmények között feltételezhetjük, hogy a JKP-nek gyakor-
latilag nem is volt történelmi alternatívája. Számára azonban az adott 
pillanatban mégis egy másik kérdés volt fontos: miként „összebékíteni" 
a két politikai lehetőséget — a megszállók elleni harcot (nemzeti-felsza-
badítási orientáció) és .a jugoszláviai burzsoázia politikai összeomlását a 
mélyebb szociális átalakulásokra úgy, hogy eközben a párt megmarad-
jon a szociális forradalom pártjának és Jugoszlávia népei antifasiszta, 
tömeges felszabadító harca élcsapatának is. Politikai platformját a Szov-
jetuniót Németország részér ől ért támadást követ ően azonnal meghatá-
rozva, a JKP állást foglalt a népfelkelés megindítása, annak össznépi fel-
szabadító háborúvá való kiszélesítése mellett, de oly módón, hogy ezen 
belül, egységes folyamatként véghezviszi a szociális változásokat is. Ebben 
a pillanatban Tito bölcs el őrelátással beosülte fel a jugoszláviai helyze-
tet és az erőviszonyokat az országban. A megszállók elleni fegyveres harc-
ban látta a hazafias er ők tömeges egyesítésének lehet őségét, de a társa-
dalmi átalakulás távlatait is. Egyedül a nemzeti felszabadító platform tud-
ta az akkori jugoszláviai helyzetben biztosítani a mozgalom tömegessé-
gét, és ez dönt ő  fontosságú volt a JKP számára forradalmi stratégiájá-
nak meghatározásában, illetve kialakításában. A JKP vezet ősége már föl-
mérte — miután megkísérelt kapcsolatot teremteni a polgári pártok ve- 
zetőségeivel —, hogy azok osztályérdekeikb ől indulnak ki, és ezért nem 
hajlandók vállalni a megszállók elleni közös harcot. Ez a hozzáállásuk 
objektíve kedvezett a JKP-nek, mert a népfelszabadítási harc platform- 
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ján lejárathatta őket a legszélesebb néptömegek el őtt, holott Jugoszlá-
via megszállásáig .a tömegek főképp a polgári pártok befolyása alatt áll-
tak. Jugoszláviában ezzel gyakorlatilag meg -is kezdődött minden társadal-
mi réteg politikai differenciálódása azon a platformon, hogy ki van a 
megszállók mellett, illetve ki van ellenük, és ennek a differenciálódásnak 
objektíve osztályjellege is volt, hiszen a polgári rétegek tömegesen együtt-
működtek a megszálló hatalmakkal. Ezen folyamatok és a fegyveres nép-
felszabadító harc keretében igen gyorsan kialakult a forradalom frontja 
és az ellenforradalom frontja is. Alapvet ő  célkitűzései szerint (a nemzeti 
felszabadítás) a JKP platformja globális értelemben közeledett az anti-
kommunista koalíció igényeihez, de a JKP által szorgalmazott politikai 
változások, különösen a hatalom változásának követelése miatt, id őnként 
kisebb-nagyobb konfrontálódásra kerül sor ennek a koalíciónak minden 
tagjával. 

A népfelszabadító harc fejl ődésének kezdetén mindjárt lehetőség 
nyílik bizonyos társadalmi-politikai változtatásokra. Leginkább a népfel-
szabadító bizottságok megalakításában jut ez kifejezésre, amelyek a harc 
szervei ugyan, de a felszabadított területeken az ideiglenes hatalmi szerv 
feladatait is ellátják. A népfelszabadító háború folyamán ezek a bizott-
ságok az új hatalom alapsejtjeivé, magvává válnak az állam szervez ődésé-
nek minden szintjén. A népfelszabadító harc tömegesebbé válása és er ő -
södése nyomán már 1942 végén választ kell találni a forradalom komoly 
kérdéseire. Ezek közé tartozik a központi hatalom a JKP hegemóniája 
alatt (hiszen a párt a népfelszabadító harc szervez ője), a monarchia trón-
fosztása, a korábbi társadalmi berendezés védelmére szervezked ő  nem-
zetközi reakció semlegesítése, a népfelszabadító háború nemzetközi elis-
mertetése stb. Az új hatalom, amely már a népfelszabadító háború kez-
detén megalakult, lényeges politikai és forradalmi folyamatot jelentett 
a régi társadalmi rendszer megváltoztatásában. Az AVNOJ II. ülésén, 
1943-ban ezek a folyamatok több elemükben is befejez ődnek: megújult a 
jugoszláv állam, szövetségi alapokon politikai megoldást nyert a nemze-
tiségi kérdés, az ország teljes felszabadításáig pedig felfüggesztették a 
monarchiát. Tito stratégiája ezzel (a JKP forradalmi harca a népfelszaba-
dító háború formájában és a második világháború körülményei közepet-
te) a szocialista forradalom fontos politikai elemeit valósította meg, a 
társadalmi-gazdasági viszonyok terén esedékes változások folyamata pedig 
valamivel lassúbb volt. 

A forradalmi változások egészen 1944 végéig jórészt és els ősorban 
csupán a hatalom és annak forradalmi megváltoztatása területére korlá-
tozódtak. A társadalmi-gazdasági viszonyok terén nagyobb változásokra a 
jugos eláv forradalom sajátos fejl ődése miatt nem kerülhetett sor, hiszen 
a forradalom szocialista alapjai els ősorban a népfelszabadító háború 
erősödésétől és tömegesedésétől függtek. Úgy értékelték, hogy a szociális-
gazdasági folyamatok és változások túl korai megnyitása a népfelszaba-
dító harc tömegbázisának sz űkítéséhez vezetett volna, holott egyedül a 
népfelszabadító harc fejl ődése teremthette meg a lehet őséget a Jugoszláv 
Királyság egész társadalmi berendezésének megdöntésére. Éppen ezért 
a népfelszabadító háború els ő  éveiben a mozgalom vezetősége ellenzi 
ezeknek a folyamatoknak a radikalizálását, síkraszáll a magántulajdon 
sérthetetlenségéért és a magánkezdeményezés szabadságáért az iparban, 
kereskedelemben és a mez őgazdaságban. Az intézkedések, amelyeket a 
népfelszabadító szervezetek a háború alatt foganatosítanak, f őképpen a 
megszállókkal kollaborálók büntetésére szorítkoznak, és nem osztályér-
dekek, hanem hazafias okok motiválják őket. A megszállók és a népfel-
szabadító harchoz való viszonyulás alapvet ő  mércének számít a polgári 
erők iránti szociális-gazdasági intézkedések megtételekor. 

A társadalmi-gazdasági változások mértéke az ilyen módszerek al-
kalmazása nyomán a háború és a forradalom egyes esztendeiben igen 
különböző , de a megszállókhoz való viszonyulás alapján végzett politikai 
polarizáció élesedésével objektíven egyre mélyebbé és átfogóbbá vált. A 
mozgalom vezet ősége, bár deklaratíve nem nyilatkozik a jöv őbeni társa-
dalmi-gazdasági viszonyok jellegéről és az ezen a területen esedékes vár- 

510  



ható változásokról, a kezdetekt ől olyan álláspontra helyezkedik azonban, 
hogy nincs visszatérés a régi viszonyokra, és hogy a népfelszabadító há-
ború nem ér véget az ország felszabadításával és a politikai hatalom 
megszerzésével. Úgy értékelték, hogy a népfelszabadító harc régi pozíciói-
nak megőrzése és csupán a katonai és politikai pozíciókra való támaszko-
dás gyorsan kérdésessé tenné nemcsak a forradalom további fejl ődését, 
hanem az addig megszerzett politikai hatalom megtartását is. Ezért vált 
szükségessé a népfelszabadító harc befejez ő  szakaszában a népfelszabadító 
mozgalom mélyebb beavatkozása is a társadalmi-gazdasági viszonyok 
szférájában. Ismert cikkében, amelynek címe: A nemzeti kérdés Jugo-
szláviában a népfelszabadító háború fényében, Tito már 1942-ben vilá-
gosan figyelmeztetett a népfelszabadító harc jellegére és mélyebb tör-
ténelmi értelmére. „Népfelszabadító harcunk nem lenne olyan kitartó és 
olyan sikeres, ha Jugoszlávia népei nem látnák benne a fasizmus feletti 
győzelem mellett azt a gy őzelmet is, amely megváltoztat mindent, ami 
a korábbi rendszerekben volt, ha nem látnák a gy őzelmet azok felett, 
akik kizsákmányolták, és Jugoszlávia népeinek további kizsákmányolá-
sára törekedtek." 

A népfelszabadító harc történelmi céljaival kapcsolatos nézeteit már 
1943-ban nagy politikai eredményekkel koronázza: Az AVNOJ átalakul 
legfelső  törvényhozó testületté, megalakul az új Jugoszlávia kormánya, 
és népei nemzeti önrendelkezési elvén kiépül a jugoszláv föderáció. Ezek-
nek a változásoknak alapvet ő  értelmét, különösen pedig a jugoszláv fö-
deráció jellegét magyarázva, Tito hosszú távon meghatározta történelmi 
jelentőségüket. „Bár bels ő  berendezésünk kérdéseit véglegesen csak az 
országnak a megszállóktól való felszabadítása után tisztázzuk véglege-
sen, ilna mégis szükség van ások előzetes orrunka elvégzésére. Nemcsak azért, 
hogy ezt a kérdést könnyebben megoldhassuk a háború befejezése után, 
hanem azért is, mert ez már nem szükséges a népfelszabadító harc sike-
resebb és eredményesebb irányítása miatt. A föderáció kérdését sok pol-
gárunk csak úgy ismeri, mint olyan valamit, ami jobbat jelent a régi 
Jugoszláviánál, de hogy ez mit jelent valójában egész országunk számá-
ra, különösen pedig az egyes népek számára, sokak el őtt nem ismeretes. 
Ennek a fogalomnak az eredményes megmagyarázása nem valósítható 
meg csupán propagandával, gyakorlati munkával is alá kell ezt támasz-
tanunk, illetve bizonyos kérdések mostani megoldásával. Ezek a kérdé-
sek a föderatív berendezés témakörébe tartoznak. Jugoszlávia Népfelsza-
badító Bizottságának arra kell törekednie, hogy a bels ő  irányítás ügyei-
nek minden olyan ágazatát, amely egy szövetségi egység hatáskörébe 
tartozik, már most nemcsak átengedje ennek az egységnek, hanem se-
gítsen is neki kezdeményezéseivel és szervezési tanácsaival. Másfel ől, a 
Nemzeti Bizottságnak ugyanígy ügyelnie kell . arra is, hogy a szövetségi 
egységek vezető  szervei ne vállaljanak magukra olyan hatásköröket, ame-
lyek Jugoszlávia Népfelszabadító Bizottságának hatáskörébe tartoznak, 
illetve Jugoszlávia központi szerveinek munkafeladatai közé sorolhatók. 
Ezt az elhatárolást már most elvégezhetjük, a háború alatt is, de eköz-
ben ügyelnünk kell arra, hogy ezt figyelmesen tegyük, és teljes egyetér-
tésben." Ezeknek az álláspontoknak az időszerűségét szinte nem is kell 
külön hangsúlyoznunk, de külön ki kell emelnünk a nemzeti-jugoszláv 
reláció felfogásának pontosságát és dialektikusságát, amelyeket Tito for-
radalmi munkássága során mindig demokratikus összhangba tudott hoz-
ni, őrizve mindkettő  történelmi identitását, amely egyedüli alapját képe-
zi a jugoszláv népek egzisztenciájának. 

Az AVNOJ II. ülésszaka történelmi döntéseinek alapján jött létre 
Jugoszlávia nemzetközi elismerése kérdésének objektív lehet ősége, de 
ugyanígy ez a történelmi jelent őségű  esemény biztosította az alapot ah-
hoz is, hogy a Jugoszlávia népei belügyének számító népfelszabadító harc 
folyamataiba külső  erők beavatkozása és nyomásgyakorlása esetén el-
lenállást tanúsíthassunk. Ezek az er őfeszítések ugyan összetettek és sú-
lyosak, de bizonyítják Tito mint államférfi történelmi nagyságát, aki ha 
bizonyos kompromisszumokra hajlandó is, azokat sohasem az alapvet ő  
vívmányok kárára teszi, hiszen ezeket a vívmányokat Jugoszlávia népei 
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a felszabadító háborúban harcolták ki. A szövetségesekkel kialakít ő tt kap-
csolatokban, ahogy azt maga Macklin Titóval való els ő  találkozásakor 
megfigyelte, „benne az elöljáró embert ismerte meg", és nem az aláren-
delt vezetőt, maga is meglep ődve azon, hogy egy kommunista vezet őben 
ekkora biztonságot és önállóságot fedez fel. Az angol politikus és diplo-
mata fogalmaz úgy, hogy Tito nem bújt semmiféle liberalista palástba, 
vagy szociáldemokrata szólamok mögé: nyíltan elismerte, hogy kommunis-
ta. Az önállóság, amely Titót jellemezte az ország nemzetközi elismerte-
téséért vívott harcban, bármennyire is érthetetlen volt a szövetségesek 
számára, annak a mozgalomnak az önállóságát és sajátosságát fejezte ki, 
amelynek élén a marsall állt. Éppen ez a tény nem kerülhette el a szö-
vetségesek figyelmét, amikor mozgalmunkkal és Titóval foglalkoztak. A 
háború alatt és után, amikor találkoztak Josip Brozzal, gyorsan megsza-
badultak attól az előítélettől, hogy a Komintern emberével állnak szem-
ben, csak ő  ezt továbbra is ügyesen leplezi. A Jugoszláviában uralkodó 
helyzetről és állapotokról szóló beszámolóikban — különösen a háború 
első  éveiben, amikor a népfelszabadító háborúhoz különösképpen viszo-
nyultak, támogatták a csetnikek mozgalmát és a londoni emigráns kor-
mányt —, felelősséget éreztek az ilyen viszonyulásért, és 1943 végén he-
lyesbíteni tudták álláspontjaikat, fel tudták mérni a népfelszabadító harc 
valós jelentőségét és történelmi értékeit. Az ilyen kijózanodás eklatáns 
példájaként szolgál egy amerikai katonatiszt helyszíni beszámolója, amely-
nek alapján Roose ■'telt elnök a teheráni értekezleten az antifasiszta koa-
líció részének ismerte el a népfelszabadító hadsereget. Ebben a jelentés-
ben többek között az alábbiak állnak: „A megfigyel őnek meg kell eléged-
nie azzal az állítással, hogy ha egy mozgalomnak valaha is volt határtalan 
akarata és bátorsága nagy alkotások létrehozására, akkor ilyen jön most 
létre Jugoszláviában ... Ha a partizánmozgalomnak nem lesz sikere, és 
ha sikertelensége közvetlenül is összefüggésbe hozható téves helyzetfel-
mérésünkkel, vagy a hatékony támogatás elmaradásával, akkor a felel ő s-
ség egy részét nekünk is vállalnunk kell ezért ... A partizánok olyan tár-
sadalmi berendezést alakítanak ki magunknak, amelynek mindenképpen 
nagy hatása lesz a Balkánon, és valószín űleg egész Európában is, ami 
ellentétes politikai ideológiák fészkévé válhat." 

Ez és több hasonló megfigyelés a háború alatt egyértelm űen bizo-
nyította, hogy a népfelszabadító harc és Tito jelképezték a demokrati-
kus és szabadságszeret ő  irányzatokat az akkori, megszállott Európában. 
Ilyen alapokon tudta Tito, a sok nyomás és az esetenkénti kompromisz-
szumok ellenére (egyezmény Ivan Šubaši ć  kirányi kormányával), kihar-
colni az új Jugoszlávia nemzetközi elismerését, megnyitva ezzel önálló 
fejlődésének útját a népfelszabadító háború vívmányai alapján. Így biz-
tosította a szocialista fejl ődést, és ezeken a történelmi értékeken őriz-
hette meg a jugoszláv forradalom identitását és eredetiségét, illetve sa-
játosságát 1948-ban is, a Sztálinnal történt összet űzés nyomán, amikor az 
egész kommunista mozgalom részér ől példa nélkül álló módon a marxiz-
mus és a szocializmus árulójává, renegáttá nyilvánították. Akkor is, bár-
milyen nehéz helyzet állt el ő  Jugoszlávia és forradalma számára, törté-
nelmi mederbe terelte a vitát: a Szovjetunió hegemonista politikáját hi-
báztatta, nem az ideológiát. Jugoszlávia szabad és független fejl ődése meg-
védésének ékes példája volt ez, hiszen hazánk hamarosan, az el nem kö-
telezett mozgalom létrehozását követ ően, univerzális jelentőségű  világ-
politikai tényez ővé válik Ázsia és Afrika akkor még rabságban él ő  mil-
liós tömegei számára. 

NÉMETH János fordítása 

512 



KÉZFOGÁ SOK  

EDVARD KOCBEK 

ALTAMIRA PALOMAR 

MELLESLEG 

Rejtett és tiszta forrás, 
kiapadhatatlan és verő tlen, 
hideg és merő  rejtelem, 
mindentől független, 
áttetsző  s megindító, 
földi mélységek szerény 
s jóságos részeltetője, 
mezítelen és tiszta, 
hidegen heves lányka, 
félénken csábos, amint 
titokzatosan igéz őn 

felfakad gyökerek közül, 
előbuggyan a föld alól, 
majd ezüst hátán hanyatt 
fekszik, oldalra fordul 
szerteágazó gyökérzeten, 
s végül hasra ereszkedve 
megered sugarában a hangja 
kihívó b űvös csobogásként, 
a köréje fészkelt madarak 
nem árulják el énekükkel. 
Köszönet érte. 

KÖNYÖRÜLET 

Hogyan teremjek hirtelen az igazságban, 
ebben a tiszta és halk rémületben, 
ártatlansága nem kötelesség immár, 
hanem fogadalmi gyász, a leg- 
tisztább emberi tapasztalat. 

Az átváltozás több a változásnál. 
A lélek több könyörületben részesül 
a testnél, s mégis a test a boldogabb. 
A földiség számára felejthetetlen,  
emiatt vagyok nyugtalan, kísérletek 
kapnak szárnyra s megülnek földi 
tárgyakon s megpihennek: honos és 
nemes is a föld szigora, csupa klasszikus 
szonettet kéne írnom, a dac és diadal 
szonett jeit, hogy sokáig élhessek 
könyörület nélkül, éltet ő  mélabún, 
a szív szívesen választ otthonául 
rövid meséket, korántsem kívánja tudni, 
mikor indul a kérlelhetetlen dráma, 
bizonygatni pedig a hűségét kezdi, 
boldog zavarba nyilván akkor esem, 
ha majd pajkosan rejtezni kezd a 
csintalanságra rákapott test. 
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ZAVARBAN AZ OCSÚDÓ LÁNYKA 

A kifejezés gyanús szabatossága 
mesteri mondatok közén-során, 
itt-ott enyhe súlyegyenetlenség 
az érzéki tudat és álomlátás közt, 
egyhangú is a szabályos beszéd, 
de viszont részegít ő  varázs a 
sóvárgás a minden keresett után, 
ami az egyenes beszéd voltaképpen. 
Kislánynak még aligha tárják fel 
titkukat a dolgok, a kifejezés keresése 
tehát nála tiszta, gazdag élmény. 
Így van ez, hogyha tet őről vet pillantást 
új síkságra, s ilyen az ámulata is, mikor 
hibát vél felfedezni ódon sz őnyegen, 
így van a rakoncátlan szeplővel is 
azon a hamvasan szép arcocskáján. Csupa 
ilyen látszólagos összhangbontó jelenségt ő l 
ocsúclozilc ő  a szobából a konyhába és onnan 
vissza egyazon útszakaszon untalanul. 
Egyre inkább gazdasszonynak érzi magát, 
múzeumbeli óram űnek, papnőnek szenteste 
füstölő t himbálónak, miután magpra öltötte 
legszebb ruhájának tudott testét. 

A VILÁG TAPASZTALATA 

Folyton nyugtalanítón nyilvánul 
illatokban a világ friss tapasztalata 
és rám csimpaszkodik, olykor csupán 
a kisujjamon hordozom, máskor meg 
a zsebeimet gyömöszöli tele, 
majd fellopakszik a kalapom alá 
vagy öltözékem varratain setteng, 
van úgy is, hogy fölfelé esthomálylik, 
hogy éjféltájt már rám hajnalodjék; 
most mindjárt meglegyint a szél, 
a mélyemig hatol s jó kéz kopog 
be háromszor rajtam és foglalkoztatni 
kezdi érzékeimet s végtagjaimat, 
a tapasztalat erre elnémul és 
megtáltosodik, akár a cirkuszi ló, 
ha megszólal a trombita, 
vagy olyan ünnepélyessé tesz engem, 
minthogyha mi sem érdekelne — 
ekkor rendkívüli emberré válok, 
aki hegytet őn ülve naphosszat 
sasok röptét figyeli a leveg őben, 
és mást semmit 
s a világ hozzám mégis 
akkor közelít leginkább 
tapasztalatával. 
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ÖREG JÁTÉKOK 

Most, hogy egyre jobban zsugorodom, 
már csak azokat a zörejeket észlelem, 
melyeket az öreg játékok keltenek 
leglényegesebb mozdulatokkal a természetben, 
nyáron, mikor mezítláb lépek a gyepre, 
vagy mikor jeleket rajzolok tenyeremmel 
a víz tükrére — értelmetlenül, ám félelmesen 
borzongatóan. Vagy mint mikor unokáim 
szemébe nézek, de leginkább akkor, 
ha erős szélnek engedem át magam 
s az beöltöztet gondosan sötét-
bíbor bársony gyászba, s én jól 
érzem magamon: a változások 
ismeretlen hatalmasok lélegzeténelc 
következményei, mid őn jót derülnek 
a természeti erők mai kiaknázóin. 
Minél rendezettebbek vagyunk, 
annál boldogtalanabbak és elhagyatottabbak is, 
el egészen a harmadik világegyetem 
csendjéig, ameddig elhatol még titkos hatalma 
a nagyon öreg és bölcs papnak, aki 
a dolgok ártatlanságát és bűnösségét 
egyaránt legjobban ismeri. 

ÁLLHATATOSSÁG 

Hogyan maradjak állhatatos a fák jelenlétében, 
melyeket a neonfény nem zavarja? 
Hogyan bírjam ki a denevérek jelenlétében, 
midőn lázadásunkon derülnek éktelenül? 
Hogyan mentsem magam a hegyek hallgatásától, 
melyeket katasztrófák sem félemlítenek meg? 
Az ember mind többet és többet tud és fennen 
dicsekv őn, holott tudása üres és 
ismétlődésre szoruló, míg a dolgok és 
állatok csak egyszer ismerik fel igazukat, 
hogy aztán sohase felejtsék el azt. 
Az emberenkívüli mind reménykedik, hisz és szeret, 
az ember meg minduntalan meginog biztonságában, 
mesterségesen ezért hosszabbítja látását, hallását, 
tapintását és érzékeit, velük múlatja idejét 
és színhelyeit, a térség s a világűr ezáltal — 
föld, a föld meg tartomány lesz, a tartomány 
meg völgy, az meg falu, házakkal, a ház pedig 
ágy lesz, az ágy meg bölcs ő  és halálos fekhely. 
Koporsó mind a három: a szekrény, a bőrönd, 
az urna. Az azonosság-megállapító szerv 
többé nem m űködik egyazon helyen, az ember öreg 
párhuzam csupán az új dolgokhoz 
s általuk döbben a saját viszonylagosságára 
— a kétségbeesésre. 
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AMOK 

Egyetlen háború sem ismer irgalmat, • 
egyetlen béke sem ismer tartósságot, 
minden gy őzelem érvény nélkül való, 
és minden béke szeretet nélkül tart. 
Engem az esti sátrak érdekelnek legkivált, 
mid őn a tűzoltómulatságon megszólal a 
rezesbanda, s a legények éjfél után 
elkezdenek vontatottan énekelni. Ilyenkor, 
valahányszor lány fülébe suttogok, 
valami vad és engesztelhetetlen érzés fog el. 
Egy pillanatra roppant erejűnek érzem magamat, 
aki képes összezúzni érzékeimet, nem enged 
lélegzethez jutnom, valami elviselhetetlen, 
valami testtelen és lesújtó és döbbenetes 
a levegőbe akar dobni. Halálosan unom már 
az ígéreteset mind, mind a földi jóságosat 
és szánalmasat. Tudtam, elvesztettem 
az utolsó játékomat is, vad és szent 
haraggal mered rám a leszámolás. Júliusi 
éjfelen, igen, megvadultam és addig ugráltam 
harsogó árnyékaimon, míg le nem rogytam 

..a letapadott fűbe, ahol is hörögve 
hörögtem a megszégyenít ő  reggelig. 

DUDÁS Kálmán fordítása 
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MÁR AZ SEM LEHETSZ 

Lelkiismeret hangja. sem •,lehetsz már 
egy végkimerült szerelémben ... • 
— Ostobaság: nem vallja be a leltárt, 
kinek a becsvágya is szeretetlen. 

ÖRÖ KS ÉG  

DUDÁS. KÁLMÁN 

SZESZÉLYES FUTAMOK 

HÉRAKLEITOSZI MOTÍVUM 

'Mit foglalatba nem tehetsz, szemeld ki 
másra: teljék meg lánggal — lelke lenni 
az-  ihletközi megfogalmazásnak: 
az éber álom mértékedre válthat. 

HA TÖBB A FÉNY IS 

• Az elri-ae több' esélyre magvasít - 

ja garmada dolgát — 
ha több a fény is, szórhat alkatibb-
ra valló sziporkát: 
elektront sokszorosítanak így 
a fürge triódák. 

GÖMBVILLÁM A PILLANAT 

Gömbvillám most a pillanat — szóra ihlet. 
Nem válik hanggá, tudja, hogy : tudod:.. • 	- 
nem töprengésre abajgat az ihlet, 
hol más az észlelet: országos legkivált 
így lesz. a bizalom az igaz szó iránt, 
s helyet most az csinál, szívekben,-a. hitnek — 
élő  az érv: a közjó szolgálása mint tett 
mozgósít — értelmes munkán ím egyesíthet. 

ESTI RÉV 

Egy nyurga árnyék bolyong egymagában 
az-  árbocok s vitorlák vadonában — 
micsoda képzelt. robinzonádok 
igézik oda minden este 
azt a budai nagydiákot? 
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FÖLISMERÉS 

Megismerted a szenvedés 
emberi rangját... 
— Egy okkal több, hogy kétely és 
gyanú ködén alku szavát 
többé ne halld át! 

SZENVEDÉLY - IRGALOM 

Önfeledt félkar szenvedélyét 
hirtelen csúfítja agyon 
a másik karban felerészként 
ápolni támadt irgalom. 

AMI EGYETLEN 

Vesztések fénytörésében a dolgok 
jegye rossz empíriához hasonlott, 
a romlás fájdalmában teljesebben, 
már fellebbezhetetlenül cseréled 
homályra ami áhítatból fény lett: 
el mindezáltal az hanyatlik végleg, 
ami egyetlen s ismételhetetlen. 

SZIGET A TÁVOLBAN 

Rémlik, még egyre ellibeg 
a kék síkon a csöpp sziget — 

amint látcsövön kémleled, 
játszik vele a képzelet: — 

elunta szigetnyáj világát 
s egy éjjel kópésan odábbállt .. . 

Ez persze piherbola, s nyegle, 
nem vall földtani ismeretre, 

de tény: az elkószált cselédre 
veszély az elemek szeszélye. — 

Hajó nem ejti útba egy se — 
turista vajh mit is keresne 

TÉR, DÉLI ÓRÁN 

Támolyog, fényt ől ittas a tér, 
körben az erkély-sor csupa fény, 
kunkor az erkély s rácsa közén 
hajlik a hajló ívre növény 
délszaki tánca dél örömén, 
lángol a forma, lángol a szín 
délivirágok hajlatain, 
tűz ez a tánc, virág ez a dél, 
tékoz a tér és tékoz a fény, 
részeg a tér és tánca sudár 
termetű  bacchánsnő: a sugár. 

BARLANGMULATÓ 

Mondják, vagy harminc emberölt ő  
vigalmát látta ez a dévaj barlang 
(most fürtös lugas a szemöldöke). 
Ha betérnél, északi idegen, 
ha nem is a reneszánsz kori farsang 
ha nem is a reneszánszkori farsang — 
fogadna — képzeleted máris örül —, 
jó hangulat éppoly hitelesen: 
csordult kupával rád köszöntene 
szépek kitakart bájai közül 
Helctorović, a nagy természet ű  
hvari gospar, a raguzai költő . 

ott, ahol nem profán a hívság: 
a2it fényképezne léha smokkság? 

Vlondják, egy id őtlen kolostor 
tornya az, ami olykor-olykor 

devillan az alkonypírban, 
harangja nincs, csak ódon sír van 

a repkény csendű  fala mentén 
s déligyümölcsfák lombja enyhén 

gyönyörködik a sok gyümölcsben 
egy vén barát, s remetebölcses 

elüldögél a kis kerengőn 
s nézi az estszálltát mereng őn 

s hallgatja, hívek híján, csend és 
öreg magány miként vecsernyéz. 

Az Edvard Kocbek-verseket és ezeket a költeményeket abból az alkalomból közöljük Dudás 
Kálmán hagyatékából, hogy a jeles költ ő  és műfordító, ha élne, 1987. augusztus 27-én len-
ne 75 éves. 

518 



HA BELETÖRIK IS A KÖRMÜNK 
TISZTELETKÖRÖK A HATVANÉVES SÜTŐ  ANDRÁS MONDATAI 
KÖRÜL 

Így volt, így tapasztaltam. A felénk hajított kések megpördültek a leve-
gőben és elkezdtek énekelni. De így lesz-e ezután is? A gyermekkor éne-
kes kései visszatérnek igazi természetükhöz: szúrni és vágni akarnak. 

Micsoda mohósággal kortyoltunk bele annak idején Süt ő  András 
hegyipatak-tisztaságú prózájába, a szerz ő  által szerényen naplójegyzetek-
nek nevezett Anyám könny ű  álmot ígér című  mezőségi „zsoltároskönyv-
be"! Ilyen könyvet érdemes írni, gondoltuk könnyes bólogatással, ilyen. 
könyvet kellene egyszer nekünk is írni, ó nem vigasztalónak, hanem ta-
núskodásképpen egyr ől és másról, ami megesett velünk. A szomjunkat 
oltotta, de ahogy megmártóztunk benne, mindjárt a tisztítóvizünk is 
lett, hiszen a közös sors és gond sója volt benne feloldva. Az együvé 
tartozásé. Csobogott rólunk is, helyettünk is szépszavú csobogással. En-
nek már több mint másfél évtizede. Azóta többször is megjártuk Erdélyt, 
most már a helyszínen hallgattuk a Hargita oldalán lefutó hegyi patakok 
vigasztaló és reményt adó csörgedezését („a víz elfolyik, de a kövek itt 
maradnak", mondotta csendesen egy öreg székely), ittunk a pezsg ő  bor-
vizekből, elüldögéltünk a korondi fazekasműhelyekben, észrevétlenül el-
tanulva közben Páll Antaléktól, hogy éget őkemencéinkben a tűznek soha 
nem szabad kialudnia, megfejtve annak is a titkát, mért tartósabb a fá-
ból faragott székelykapu a vaskapunál; Pet őfi utolsó stációját végigjár-
va egy fehéregyházi öreg parasztember suttogva a tudomásunkra hozta, 
hogy a költő  a kozák szuronyok el ől „bé.menekiile a kukoricásba és eltű -
ne benne", a székelykeresztúri Gyárfás-kúria udvarán pedig annak a 
csodának lehettünk tanúi, hogy Pet őfi vén körtefája a tengersok év és 
a mostoha időjárás ellenére még nem száradott ki egészen: minden. 
tavasszal legalább egy ágacskája kihajt, mindannyiunk okulására; elza-
rándokoltunk persze Farkaslakára is, Tamási Áron cserefáihoz és kop-
jafájához, s a tonnás hegyi beszéd sziklaoltalmában sötétedésig arról 
elmélkedtünk, mi dolgunk is a világon. Orbán Balázs, Tamási Áron, 
Szilágyi Domokos után most már Süt ő  Andrásnak is köszönhetjtük, hogy 
egészen más szemmel és szívvel figyelhettük e tündértájat és a benne él ő  
embereket, mint az ő  értő  útmutatásuk nélkül tehettük volna. S más 
szemmel és szívvel szemlélhetjük magunkat is. Végképp tudatosodott 
bennünk a havasi emberek megfigyelésének igazsága, amely igazsággal 
hál' istennek a síksági emberek egy része is már régóta tisztában van, 
miszerint a viharban eltévelyedettek akkor kerülnek végveszélybe, ha már 
hátrafelé sem tájékozódhatnak, mert lábuk nyomát a hó befújta. 

Az Anyám könny ű  álmot ígér után Sütő  András aranyveretes drá-
mája, a Csillag a máglyán volt a nagy élményünk: szikrázó mondatait, 
hazavezérlő  szép .gondolatait a budapesti Madách Színházban is, Kolozs-
várott is volt alkalmunk magunkba szívni. Tudtuk mi is jól: a színpa-
don beszélni annyit jelent, mint cselekedni. Szervét Mihály és Kálvin 
János élethalálharcot folytató nagy párbeszéde aztán a színpadról át-
költözött belénk, s azóta itt folytatódik. A te m űved, Uram, a kényszer, 
a szavaimat formáló sugallat; a nyájterelő  Jákob varázslata az ivóvizünk-
ben, falat kenyerünkben, szerelmünkben, szándékainkban és minden té-
tova mozdulatunkban az igazságért, mely bennünk lakozik, s mégis oly 
távoli, és immár csak álmainkban adhatunk neki fekhelyet. Az igazság, 
mely bennünk lakozik. Drámáiban, naplójegyzeteiben, esszéiben, úti t ű -
nődéseiben ezt járja körül Süt ő  András eltökélt következetességgel és 
felelősséggel már évtizedek óta. A gondokat a közösség homlokráncá-
ban. Azokat, amelyeket .a romániai magyarság viharos történelme során 
átélt és átél. Az együttélés csöppet sem felh őtlen és magától értet ődő  
hétköznapjait. A csorbákat és hegeket az egykor oly csodásan zeng ő  
anyanyelven, a csorbákat és hegeket az emlékezeten. No meg az embe-
ri méltóságon. Teszi ezt romlatlan hűséggel. Anyajegyes irodalom a Sü-
tő  Andrásé, mint ahogy ő  írta Asztalos Istvánéról, anyajegyes irodalom, 
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mint ahogyan az Tamási Ároné, Szilágyi Domokosé és Kányádi Sándoré, 
Németh Lászlóé, Illyés Gyuláé és Csoóri Sándoré, Fábri Zoltáné, Duba 
Gyuláé és Grendel Lajosé, Herceg Jánosé, Németh Istváné és Fehér Fe-
rencé: a legjobbaké. Fölkurjanthatunk időnként, hogy betörtünk Euró-
pába — miközben az öreg földrész a füle botját sem mozgatja —, attól 
még nem leszünk korszer űek. Saját földünkbe kell markolnunk, ha be-
letörik is a körmünk. Mert könnyen beletörhet. Nemcsak a körmünk: 
a bicskánk is, s őt a fogunk; Sütő  András ezt mindannyiunknál jobban 
tudja. A magángondokat szell őztetőknek nem, a saját kis lelki sebeiket 
nyalogatóknak sem, az algebrai. tételeket megversel őknck sem, a „tisz-
ta esztétikai élvezetet" nyújtóknak sem, .de aki egy közösség sorsa mel-
lé szegődött tfizfelel ősnek, annak nemcsak hogy beletörhet, de annak 
könnyen ki is verhetik a fogát. 

Mondod még — sajog föl bennünk a szájon ver ő  mostohakéz em-
léke. — Mondod még AZT A SZÓT?... 

Mondom! 
A dagadt száj — mint minden jogtiprás —: konokságnevel ő . 

Mondom! Mondom! 
A fájdalom végül a megrettent száj helyett is szól: 

Mondom! 
Még mindig? 

A szó véres göngyölegekben bukik a láb elé a porba: 
Mondom! Azért is mondom! Csak azért is! 

Ha másként nem: fogam kiköpve, véres nyálamat nyelve: magam-
ban. Magamnak, s mindazoknak, akik bennem laknak; a bennem kolduló 
nyelvkárosultaknak. 

Mondod még? 
Mondom! 

Mondd, kedves Süt ő  András. Helyettünk is, értünk is, velünk együtt 
is mondd jó egészségben még nagyon sokáig. 
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ÉGTÁJ  

BRINDZA KÁROLY 

VIHAR A PUSZTÁKON 
VÁLOGATÁS AZ 1897. ÉVI ARATÓSZTRÁJK BÁCS-BODROG MEGYEI 
DOKUMENTUMAIBÓL 3. 

V. 

ALISPÁNI JELENTÉS A ROSSZ TERMÉSKILÁTÁSOKRÓL ÉS AZ 
AGRÁRSZOCIALISTA MOZGALOM MIND ERŐTELJESEBB 

KIBONTAKOZÁSÁRÓL, VALAMINT E MOZGALOM LETÖRÉSE 
ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL 

Méltóságos Főispán Ür! 
Tekintetes törvényhatósági bizottság! 

Vármegyénk mezőgazdasági állapotára áttérve, elszomorodott szívvel 
kell felemlítenem, hogy a hosszan tartó es őzések a növényzet fejl ődésé-
nek nem kedveztek, a túl sok csapadék jelentékeny károkat okozott rész-
ben a rozsda, részben a kiázás folytán, s így a termési kilátások .nem. 
felelnek meg a hozzáf űzött reményeknek. A vármegyénket felkeresett vi-
harok a gabonaneműekben azok összekuszálása és megfektetése által 
nagy károsodást idéztek el ő ; a rozsda pedig a sarjóhajtások kalászaiban 
éreztette káros hatását, s így búzatermésünk úgy min őség, mint mennyi-
ség tekintetében jóval alábbmarad a tavalyinál, s alig számíthatunk jó 
és kedvező  időjárás mellett is másra, mint közepes termésre. 

Kedvezőbb kilátást nyújt a rozs, kevésbé az árpa, mely a nedves 
időjárástól 'szenvedett. 

A kukorica, bár nem áll kedvezőtlenül, itt-ott a megmunkálás las-
súsága által mindenesetre szenvedni fog. 

A kender mindenütt jól áll. 
A burgonyában a túl sok nedvesség okozott kárt. A termési kilátá-

sok nem kedvez őek. 
A mesterséges takarmánynem űek és .a réti fű  terméshozama b őnek 

mondható, azonban az állandó nedvesség miatt igen kevés helyen sikerült 
azoknak kielégítő  betakarítása. 

A mezőgazdaság állapotának nagy vonásokban ecsetelésével kapcso-
latosan fájdalmas szívvel kell megemlékeznem azon sajnálatos tünetek-
ről, illetve eseményekről, melyek bekövetkezését már a múlt közgy űlések-
re tett jelentéseimben felemlítettem, s amelyek a szocialisztikus tanok-
tól félrevezetett munkásnépnek a fennálló jogrendre nézve is félelmes ke-
délyizgatottságáról tesznek tanúbizonyságot. 

A tünetek elseje az volt, hogy a vármegyénkben majd. itt, majd 
ott megjelenő  központi vezérek által hirdetett tévtanoktól elbódított mun-
kásnép titkos összejöveteleken iparkodott -  egymással elhitetni azt, hogy 
munkásságunkat a munkaadók saját javukra kizsákmányolják; a máso-
dik pedig abban nyilvánult meg, hogy ezen tévhitükben meg nem enge- 
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dett módon, tehát titkosan társultak, s így társulva iparkodtak nyomást 
gyakorolni a munkaadókra, hogy tőlük magasabb munkabért csikarhas-
sanak ki. De még ennél sem állapodtak meg, hanem a megfélemlítést 
is eszközül használták fel nemcsak a munkaadók, de saját osztálytársa-
ik ellenében is, kimondván azt, hogy ott helyt idegen munkásnak mun-
kavállalását meg nem engedik. 

S hogy ebbeli elhatározásuk nem maradt csak a kijelentés mellett, 
arról tanúbizonyságot tesznek a hozzám beérkezett tiszti jelentések, me-
lyek szerint úgy a topolyai, mint az óbccsei szolgabírói járásokban, nem-
különben Zenta városában is erőszakos fenyegetések között kényszerí-
tették` az otthelyiek az idegen munkásokat az eltávozásra, s már a fel-
vállalt s megkezdett munkájuk otthagyására. 

De sőt még az erőszakos fenyegetés mellett sem álltak meg minde-
nütt, mit sajnos igazol .a zentai esemény, hol a múlt hó 23-án több bol-
gár munkás Zentára kívánt jönni, hogy munkába álljon. Meglátva ezt a 
piacon csoportokban ácsorgó s magukat szocialistáknak valló napszá-
mosok, tömegesen hozzájuk siettek, őket mintegy 200-an megtámadták, 
s a hídon át Torontálba er ővel visszaűzni akarták. 

Erre az idegen munkások szabad bejövetele biztosításának céljából 
kirendelt m. kir. csend őrjárőr a rendőrkapitánnyal együtt a néptömeg 
közé ment és felhívta őket a törvény nevében a szétoszlásra és arra, 
hogy az idegen munkásokat szabadon menni engedjék. Ezen többször 
ismételt felhívásnak a néptömeg azonban nem engedelmeskedett, hanem 
ellenszegült azon kijelentéssel, hogy sem szét nem oszlanak, sem pedig 
a vidéki munkások átjövetelét meg nem engedik, mert most ők tehet-
nek amit akarnak, mert most ők rendelkeznek és többen nyíltani iz-
gatták és ellenszegülésre biztatták a tömeget, kiket mid őn a rendőrka-
pitány felhívására a csend őrség letartóztatni s a községházára bekísér-
ni akart, a néptömeg megtámadta őket és a segédkez ő  rendőröket, hogy 
a letartóztatottakat kiszabadítsa. A „hurrá", „ne hagyjuk őket" kiáltá-
sok között kőzáporral szorongatott csend őrök egyikének fegyverét egy 
Barta István nev ű  dologkerülő , elzüllött ember megragadta, hogy azt ke-
zéből kicsavarja, mire a másik csendőr őt hasba szúrta, úgyhogy nyom-
ban 'összeesett. Mire a néptömeg egy része szétoszlott azon kiáltással: 
„Most menjünk felfegyverkezni, támadjuk meg az urakat és a községhá-
zát!" Ekkor a csend őrök a városházához húzódtak, hogy a tervbe vett 
támadást meghiúsítsák. Barta 2  István Marikus Orbán rend őrtizedes és 
még két rendőr őrizete alatt maradván. 

Mielő tt a rendőrkapitány intézkedése folytán a Barta István ápol-
tatása céljából kerestetett orvos és a sebesült elszállítása végett hozatott 
kocsi megérkezett volna, a visszamaradt néptömeg a sebesült Bartát a 
rendőrök ellenállása dacára felragadták, s azon kijelentéssel, hogy ha a 
rendőrkapitány leszúratta, vigyük a lakására, egye meg paprikásnak, el-
vitték a rendőrkapitány lakására, s ott a kaput betörve, mintegy 50-60-an 
behatoltak az udvarba, a sérültet egy kamrába lefektették s ott marad-
tak körülötte mindaddig, míg a megjelent rend őrkapitány reá nem bírta 
őket, hogy szétoszoljanak. Barta István ezalatt meghalt, a városházára 
menő  rendőrkapitányt pedig a szétoszlott tömegb ől számosan követték, 
s fenyegetőzések között követelték t őle, hogy a letartóztatottakat azonnal 
bocsássa szabadon, mely kívánságoknak azonban elég téve nem lett. 

Ezen zendülés megfékezésére Zenta város kérelmére Szabadkáról 
egy század gyalogság rendeltetett ki, valamint az ottani csend őrőrspa-
rancsnokság közvetlen kérelmére a szegedi II. kerületi csend őrparancs-
nokság mintegy ötven f őnyi csendőrsegédletet küldött. 

A velem táviratilag közölt fenti szomorú hír vétele után magam is 
rögtön Zentára utaztam, ahol érintkezve az ottani kir. járásbíróval s a 
helyszínen megjelent csend őrtisztekkel, intézkedtem a vizsgálatnak azon-
nali megindítására s az időközileg megzavart rend helyreállítása és biz-
tosítása iránt. 

Még ottlétem alatt folyamatba tétettem a csend őrség fegyverhasz-
nálata jogos vagy jogtalan voltának megállapítása szempontjából a vizs-
gálatot is.' 
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S minthogy már az alkalommal híre járt, hogy a szocialista mun-
kások június hó 6-án és 7-én Zentán országos kongresszust fognak tar-
tani, a katonai karhatalom a béke és nyugalom biztosítása céljából ezen 
idő  elmúltáig ott tartatott, míg a csend őrsegédlet harmadnapra Szeged-
re visszatért. 

A most vázolt, felette sajnálatos eset el ő idézője, mint már említet-
tem, az volt, hogy a torontáli munkások munkába állás céljából át akar-
tak jönni Zentára, s minthogy azok jóval olcsóbban állanak munkába, 
a zentai szocialista munkások féltek attól, hogy azok munkába állása 
esetén a munkaadókra nem gyakorolhatnak nyomást s céljukat, hogy 
kedvezőbb feltételeket csikarjanak ki a munkaadó gazdáktól az aratás 
idejére, meg nem valósíthatják; ragadta őket a tettleges zavargásra. 

Eme most említett céljuk biztosítása végett a vármegye több pont-
ján, jelesen Adán, Moholyon sem tartózkodtak a szocialista munkások az 
erőszakos fenyegetés eszközével élni, mely még a szomszédos község bé-
kés munkásaira is kiterjesztetett, kiket szinte fenyegetések között űztek 
el a határból. 

Méltán tartva attól, hogy ha ezen megfélemlítésnek idejekorán ele-
je nem vétetik, a szocialista munkások célzata: kizsákmányolni a gaz-
dák kényszerhelyzetét, sikerülni fog, ()méltóságával, a vármegye f ő ispán-
jával történt előzetes megbeszélés után elodázhatatlannak tartottam a 
vármegye néhány, a szocialista tanoktól impregnáltabb helyén, jelesen 
Zentán, Adán, Moholyon, Bácsföldváron, Óbecsén, Sz[en]ttamáson, Kulán, 
Bácstopolyán és Temerinben a csendőrőrsök létszámának felemelését ké-
relmezni, minek folytán a csend őrlétszám Adán 4, Bácstopolyán 9, Csan-
tavéren 5, Óbecsén 13, Bácskulán 4, Bácsszttamáson 6, Bácsalmáson 6, 
Zentál 14 fővel szaporíttatott. 4  

Nemcsak vármegyénk, de az Alföld több vármegyéje szocialista 
munkásainak magatartása az aratási idény közeledtével mind gyanúsab-
bá válván, s félelmes jelenségek mutatkozván arra nézve, hogy a mun-
kások az aratás beálltával a munkába állást meg fogják tagadni, a nagy-
méltóságú m. kir. belügyminiszter úr elérkezettnek találta az id őt, ami-
dőn a bajt elhárítandó a tettek terére lép. Ezt megel őzőleg azonban 
szükségesnek tartotta több alföldi, s ezek között ezen vármegye f ő- és 
alispánjának tájékoztató előadását meghallgatni, mivégb ől f. hó 16-án 
Budapesten egy értekezletet tartott, amelynek eredményér ől a követke-
zőkben van szerencsém beszámolni: 

Azon egyöntetű  tájékoztatásból kifolyólag, hogy a munkások legna-
gyobb része jóindulatot tanúsít, s készek lennének munkába állni, ha 
egyes fékevesztett egyének térrorisma alól szabadulhatnánk, ezeknek min-
den ily zaklatástól és megfélemlítést ől való mentesítése indokából az 
érdekelt vármegyékben a csend őrség létszámának lényegesen meger ősí-
tésében, szükség esetén katonai karhatalom alkalmazásában történt a 
megállapodás. 

A törvényhatósági tisztviselők, különösen a főszolgabírák, az ara-
tási időre a folyó ügyek vezetését ől lehetőleg felmentendők, hogy egész 
éberségüket és tevékenységöket a felmerül ő  munkáskérdéseknek szentel-
hessék, s a munkaadó gazdák és a munkások közt felmerül ő  vitás kér-
déseket a helyszínen a lehet őséghez képest gyorsan elintézzék, s a né-
pet felvilágosítsák arról, hogy a munkába nem állással, illetve annak 
abbahagyásával nem annyira a munkaadót, mint inkább önmagukat és 
családjukat sújtják, mert hiszen a gazda idegen munkások alkalmazásá-
val fog segíteni magán, márpedig ha idegen munkást alkalmazott, nem 
valószínű , hogy egyhamar a helyi munkás jóakaratától tegye függ ővé 
termése elmunkálását. Valamint el nem tűrendő , hogy a vidéki munká-
sok a helybeliek által elriasztassanak. 

Azon felül a földművelésügyi m. kir. miniszter úr, ki az értekezle-
ten szintén jelen volt, kijelentette, hogy Mez őhegyesen munkástartalékot 
állít, melyet addig, míg nincs szükség reá, ott fog foglalkoztatni, de mi-
helyt valahol nem a gazda mulasztásából munkáshiány áll be, a kés őbb 
megszabandó munkabér megtérítése mellett megfelel ő  számú munkáso-
kat bocsát az aziránt folyamodó gazda rendelkezésére. 

523 



Sőt ha ezen munkástartalék elégtelen lenne, felügyelet mellett a ra-
bok is aratási munkára fognak átengedtetni. 

Ezen megállapodások els ő  pontja alapján már az értekezlet alatt 
javaslatot tettem, hogy a már nyert er ősítéseken felül, értesüléseim sze-
rint a szocialisztikus eszmékt ől impregnáltabba következ ő  községekbe, 
jelesen Bács-Petrovoszelóra 3, Szontára 6, Jankovácra 4, Ófutakra 4, Pet-
rovácra 8, Ókérre 6, Bácsföldvárra 8 f őből álló csendőrerősbítvény, illet-
ve különítmény kivezénylése iránt tétessék meg az intézkedés. 

E javaslatom következtében már i'. hó 19-én kézhez vettem a nagy-
méltóságú m. kir. belügyminiszter úrnak f. hó 18-án 58252 szám alatt kelt 
intézvényét, melyben tudatta velem, hogy f. hó 22-t ől a jövő  hó 15-ig ter-
jedő  időtartamra a vármegye területére még 163 f őnyi csendőrséget ren-
del ki, s egyben utasított, hogy az a szegedi II. kerületi csend őrparancs-
noksággal egyetért őleg helyeztessék el. E hó 21-én vettem a II. kerületi 
csendőrparancsnokságnak 7403 számú átiratát is, melyben azonban már 
csak 160 csendőrről, az ezen átirathoz mellékelt kimutatásban pedig csak 
133 főről tétetik említés, mely utóbbi létszámnak az egyes községekbe 
való elhelyezése iránt a nálam megjelent csend őr alezredes úrral egyetér-
tőleg intézkedtem is. A még hiányzó 30 csend őrnek pótlólagos kirendelé-
se iránt pedig a II. kerületi 'csend őrparancsnokságot f. hó 22-én 25011 
szám alatt megkerestem azzal, hogy ezen csend őrlétszámból 10-et Biki= 
tyen, 6-ot Felsőszenti.ványon vagy Csávolyon, 8-at Ómóravicán, 6-ot pe-
dig Tataházán helyeztem el. Mely kívánalmamnak a II. kerületi csend őr-
parancsnokság olyképp tett eleget, hogy Bikityre 10, Csávolyra, hol már 
2 fő  kirendelve volt, újabban még 3, Ómoravicárab 8 és Tataházára 6 
főből álló csendőrséget rendelt ki. Kívánalmamhoz képest, továbbá a 
most tisztelt csend őrparancsnokság felterjesztésileg kérelmezte Ókéren 
egy csendőrőrs felállítását. 

Itt kötelességszerűen felemlítem, miszerint a zentai véres eset, s 
az Adán f. hó 6 és 7-én a szociáldemokraták által megtartani szándékolt 
országos kongresszus betiltása után, mind s ű rűbben merülvén fel ese-
tek, hogy a helybeli munkások idegen munkásokat a munkavállalástól 
erőszakos fenyegetésekkel elriasztottak azon célzattal, hogy konkurrens 
munkaerő  hiányában a nekik kívánatos munkabért kicsikarhatják a 
munkaadóktól, az egyéni szabadság megóvása céljából egyfel ől a gazdák 
érdekeinek biztosítása tekintetéb ől, másfelől indíttatva éreztem magamat, 
hogy már f. hó 6-án. 44 szám alatt kibocsátott rendeletemben utasítsam 
a járási főszolgabírákat. figyelmeztessék a munkásokat arra, hogy mind-
azok, kik a munkabér felemelése vagy leszállítása végett valamely mun-
kás vagy munkaadó ellen er őszakot követ el, azt szóval vagy tettleg bán-
talmazza, vagy erőszakkal fenyegeti, valamint azok is. kik nyílt helyen, 
akár személyeken, akár dolgokon követnek el er őszakot, a büntet őtör-
vény 177., illetve 176.' paragrafusai vonható magánosok elleni er őszak 
vétségében, illetve büntettében válnak b űnösökké; s egyben utasítottam 
a főszolgabírákat, hogy ha járásukban is erőszakosságok előfordulnának, 
azok tettesei, illetve. a felbújtók kipuhatolandók, s ellenük a b űnvádi 
feljelentés nyomban megteend ő . 

Miután pedig biztos értesítést kaptam aziránt, hogy az aratásra már 
előzőleg szerződésileg lekötelezett munkások az aratási idény közeledté-
vel a munkaadók ellenében mind nagyobb követeléseket fognak támaszta-
ni, s félni lehet, hogy ha azok kielégítést nem találnak, amunkába állást 
is megtagadják, az ország gazdaságára nézve ebb ől okvetlenül el őálló 
válságos helyzet elhárítása szempontjából utasítottam á megyebeli f ő -
szolgabírákat, miszerint egész befolyásukat használják fel arra, hogy a 
munkások és munkaadók között el őforduló érdekellentéteket kiegyenlít-
sék, még pedig olyképpen, hogy ott, ahol a munkaadók és munkások kö-
zött a szerződésbeli jogok és kötelezettségek kölcsönös betartása meg-
tagadtatnék, iparkodjék lehet őleg személyesen, akadályoztatása esetén pe-
dig az illetékes elöljáróság útján odahatni, hogy ezen ellentétek békés 
úton igazságos kiegyenlítést nyerjenek, megértetve egyfel ől a gazdákkal, 
hogy az esetben, ha a szerz ődésileg túlságos szolgálmányokat kötöttek 
volna ki munkásaik ellenében, 'önmaguk jól felfogott érdekében fogná- 
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nak cselekedni, ha szerz ődésbeli jogaiktól eltekintve, méltányosabb meg-
állapodásra iparkodnak jutni munkásaikkal; felvilágosítva másfel ől utób-
biakat is,. hogy túlságos követeléseket ne támasszanak munkaadóik irá-
nyában, mert ellen esetben a gazdák kénytelenek lennének idegen mun-
kásokat — kiknek előállításáról a kormány bizonyára .gondoskodand — 
alkalmazni, s így ők elesnének keresményöktől, mely családjuk megélhe-
tését eddigelé biztosította. Iparkodjaniak továbbá a munkásokkal megér-
tetni, ne ringassák magukat azon hitben, hogy a vidéki munkásokat meg-
félemlítés által majd elriaszthatják, miután a hatóságok minden eszközt 
fel fognak használni ezen célzatuk meghiúsítására. 

Végül utasítom a főszolgabírákat, miszerint a fenti rendeletem tár-
gyát képező  kérdés az egész országra nézve felette nagy fontosságú lé-
vén, az aratási idény alatt, szükség esetén egyéb folyó ügyek félretételé-
vel is, iparkodjanak a munkások és munkaadók között felmerül ő  vitás 
kérdéseket a helyszínen a legrövidebb úton igazságosan elintézni s en-
gemet az előforduló jelentősebb mozzanatokról naponként értesíteni. 

Ezen rendeletemnek azonban sajnos nem mindenütt lett foganatja, 
mert Baja és almási járásokban létez ő  nagyobb bérleteken a munkások 
a munkába állást a létez ő  szerződések dacára megtagadták, s őt 50-60 
főből álló bandákba állva a munkálni hajlandókat fenyegetésekkel ipar-
kodtak a dolgoktól elriasztani, mely törvényellenes ténykedésükben a 
csendőrség nem mindenütt képes őket megakadályozni. 

Nehogy a munkásoknak a jóindulatú s munkába állni hajlandó tár-
saikra megfélemlít őleg ható eljárása még nagyobb bajoknak legyen el ő -
idézője, s hogy a csend őrség tágasabb és szabadabb mozgási teret nyer-
hessen, megtétettek a lépések arra nézve, hogy egy-egy félszázad gya-
logság Almás és Bikity községekbe, egy egész század gyalogság, egy-egy 
félszázad lovasság Madaras községbe, mely a bújtogatók f ő  fészke, s mely 
800 munkást szolgáltat a környéknek, helyeztessék el az aratás tartamá-
ra. S minthogy a munkások között az óbecsei járásban is nagyobb mér-
vű  izgatás jelei észleltetnek, kérelmeztem, hogy Óbecsére és Bácsszt.-ta-
másra is egy-egy félszázad gyalogkatonaság vezényeltessék ki. 

De ezen elővigyázati intézkedéseken kívül felhívtam még a megyei 
gazdasági egyesületet is, hogy az is bocsásson ki egy felhívást' a mun-
kaadók és a munkásokhoz, melyben hazafiságukra hivatkozva megérten-
dő  volna velük, hogy a fennforgó differenciák békés és igazságos kiegyen-
lítése mindkét fél közös érdeke. Ezen felkérésemnek a gazdasági egye-
sület eleget is tett, s ez érdemben megszerkesztett felhívást közzététel vé-
gett én küldöttem meg a községi elöljáróknak, s külön megkeresés mel-
lett a megyebeli minden vallásfelekezetek lelkészeihez azon kérelemmel, 
hogy az egyesület hazafias célzatát saját hatáskörükben egész befolyá-
sukkal támogatni szíveskedjenek. 

Zombor, 1897. június 29. 	 Karácson Gyula 
alispán 

Bácska, 1897. július 2. 2-4. oldal 

A sztrájk íratlan törvényei: el őbb a meggyőzés, s ha ez nem segít, a többség kény-
szeríti a tétovázókat vagy a szolidaritást megtagadókat, hogy saját érdekükben hagyják ab-
ba a munkát és így támogassák a munkások jogos követeléseit. 

Elírás, Berta Istvánról van szó. 
A Zentai eseményekkel kapcsolatban lásd a f őispán 1897. május 25-i (itt közlésre 

kerülő) jelentésében foglaltakat és a hözzáf űzött jegyzetet. 
Lásd a III. sz . alatt közölt iratot. 
Átitatott, áthatott. (A rend őrségi zsargonban: megfertőzött.) 
ómorovicán a csendőrség a sztrájk után tartósan ott is maradt. 
A magyar büntető  törvénykönyv VII. feiezetének 176. paragrafusa így hangzik: „Ha 

pedig valamely csoport nyílt helyen akár személyeken, akár dolgokon követ el er őszakot, 
mindenik tagja három évig terjedhet ő  börtönnel büntetendő ." A 177. paragrafus szövege: 
„A magánosok elleni erőszak vétségét követi el, és hat hónapig terjedhet ő  fogházzal bünte-
tendő : aki a munkabér fölemelése vagy leszállítása végett valamely munkás vagy munka-
adó eI1en erőszakot követ el, azt szóval vagy tettel bántalmazza vagy er őszakkal fenyegeti." 
A 177. paragrafushoz fűzött magyarázat 5. pontja azonban kimondja: „A munka abbahagyá-
sára irányozott rábeszélés nem büntetend ő ." A hatóságokon múlik, a munkások mely el-
járását minősítikényszerítésnek" és melyiket „rábeszélésnek". 

Lásd a IV. sz . alatt közölt iratunkat. 
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VI. 

A TOPOLYAI JÁRÁS FőSZOLGABÍRÁJÁNAK JAVASLATAI AZ 
1876. ÉVI XIII. tc. V. FEJEZETÉNEK A MEZEI MUNKÁSOKRA ÉS 
ÁLTALÁBAN A NAPSZÁMOSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEINEK 

MEGVÁLTOZTATÁSÁRA' 

49 

res 1897 

Nagyságos Alispán Úr! 
Vonatkozással 84 res/1897 sz. alatt kelt meghagyásra az 1876. évi 

XIII. tc . V. fejezetének a mezei munkásokra és általában a napszámo-
sokra vonatkozó rendelkezéseinek .a változott viszonyoknál fogva sztrájk 
alkalmából az észlelt hiányok és nehézségek elhárítása céljából vélemé-
nyemet a következ őkben terjesztem el ő : 

Előbocsátva azt, hogy a folyó aratási idényben a munkássztrájk 
megindítására, a munkásmozgalom túlkapására, nemcsak a szocialista iz-
gatás, de az időviszonyok folytán beállott kedvez ő tlen gazdasági (termési) 
eredmények is okot szolgáltattak, de okot szolgáltatott azon körülmény 
is, hogy dacára az 1876. évi XIII. tc . 85. paragrafusában el őírt kötelezett-
ségnek, dacára a hatóságok által kibocsátott hirdetménynek, felhívások-
nak az aratási szerz ődések a hivatkozott szakasznak megfelel őleg ható-
sági láttamozás végett nagyobbrészt be nem mutatták, így azt sem a 
munkaadó, sem a munkás magára kötelez őnek nem tartotta törvényes 
kellék hiányában, 

főleg pedig okul szolgált a sztrájkra azon körülmény, hogy a szoro-
san vett aratási munkálatok összeköttettek egyéb más munkálatokkal is, 

ső t egyes szerződések valóságos uzsorakamatra lettek megkötve (3-6 
napi fű  vagy egyéb takarmány kaszálás és 15-20 napi hordás és cséplés-
nél, szolgálat ingyennapszám, az úgynevezett potom). 

Ugyanezért a szerzett tapasztalatok alapján szükségesnek vélem, hogy 
akár törvényhozásilag avagy miniszteri, esetleg vármegye törvényhatósági 
szabályrendelettel kimondassék az, hogy 

természetes vagy mesterséges takarmány, f ű , bükkönyös zab, csa-
lamádé stb. 

gabona- (búza, zab, árpa stb.) vetés learatása kereszt és kazalba 
rakása, 

a cséplési munkálat, 
a kukoricavetés megmunkálása, letörése, kivágása, behordása egy 

szerződésben egybefoglalható ne legyen, hanem külön szerz ődéssel bizto-
síttassék. 

Kötelezővé tétessék a szerz ődésekben az egyes, illetve páros mun-
kás által feldolgozandó vállalt munka, kat. holdakbani kitétele. 

Kötelezővé tétessék a szerz ődésben meghatározása annak, hogy 
ha a termés a rendes évi átlagos termést nem hozná meg (mi ötévi át-
lag alapján a járási főszolgabíró által községrő l községre állapítandó meg 
és minden év január havában közhírré teend ő) holdanként, mily kárpót-
lás adandó természetben és esetleg pénzértékben. 

Kötelezővé tétessék, hogy a szerz ődésben ingyen-(potom)-munka 
és mellékszolgálmányok helyt nem foglalhat, élelemcikkek adása a mun-
kabér címén tilos, érvényesnek nem tekintend ő . 

Kötelezővé tétessék, hogy a megkötött, elöljáróság által láttamo-
zott munkaszerz ődés egy hivatalos másolata az elöljáróság által az els ő  
fokú hatóságnak beküldessék, hol arról nyilvántartás vezetend ő . 

Bácstopolyán, 1897. évi július 24-én. 

Vajdasági Levéltár 
BB vm ad 94/1897 res sz. 

Császár Péter 
főszolgabíró 
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1. A Bács-Bodrog megye főispánja az igazgatási területén zajló nagyarányú aratósztráj-
kok kellős közepén, 1897. július 6-án 38 res szám alatt kiadott rendelete utasítja a járási 
főszolgabírákat és egyes községi elöljáróságokat, hogy naponként sürgönyözött jelentést kell 
tenniök, „minden változás, zavar vagy rendellenesség"-r ől. Ugyanakkor hét különböző , az 
aratósztrájkok okaira vonatkozó kérdést tett fel, melyekre augusztus 31-ig kimerít ő  választ 
vár az alárendelt szervek vezet őitől. Mivel a topolyai főszolgabíró jelenlévő  „előzetesnek" 
tekinthető  jelentést az alispánhoz címezte, meg kell jegyeznünk, hogy a f ő ispán által a 
főszolgabíráknak stb. kiadott rendeletr ől az alispán is megfelelő  tájékoztatást kapott, meg-
hozzá nemcsak azért, mert az így illik, hanem és els ősorban azért, hogy az a terepen 
ellenőrizze és sürgesse a kért jelentések elkészítését és gyors felterjesztését. Hagy a f ő-
ispán maga vette kezébe a dolgot, az nyilván miniszteri meghagyásra történt. A f ő ispán-
nak, aki maga is földbirtokos és az aratómunkások által „zsarolt" munkaadó volt, mindez 
jól jött ahhoz, hogy a kormányzat részér ől (később bárói ranggal is jutalmazott) amúgy 
is nagyra becsült, perspektív politikusnak tartott Vojnits István f őispán újabb jó ponto-
kat szerezzen magának. Az alispán a maga részér ől a kidolgozandó válaszjelentések másola-
tát kérte a főszolgabíráktól stb. a július i1-i levélben. Erre a „meghagyásra" érkezett a 
főszolgabíró jelentése ... Ez azonban nem az „igazi". A feltett kérdésekre adott részletes 
választ 40/1897 res sz. alatt augusztus 22-én küldte meg a mindig pontos Császár Péter. Mi-
vel az itt közölt jelentés tömörítve ugyanaz, mint az aug. 22-i, az utóbbi közlését ől elte-
kintünk, s nem is kommentáljuk. Hasonló jelentések futottak be a megye minden f őszol-
gabírójától és számos község elöljáróságától. Amig e jelentések ,szállingóztak", az alispán 
és a főispán is egyre türelmetlenebb lesz és újabb utasításokat küldenek a terepre, annal 
is inkább, mert maga Darányi Ignác földművelésügyi miniszter — az egész kormányzat! 
— állandó kapcsolatban áll a megyék közigazgatási fejeivel. Perczel Dezs ő  belügyminiszter, 
a május elsejei viharos események után most már másodszor (július végén) jött le az 
ország egyik új viharsarkává lett Bács-Bodrog vármegyébe, pontosabban Zomborba és Sza-
badkára. Újabb bizonyíték ez arra, hogy az itteni eseményeknek külön „figyelmet" szen-
telt a kormányzat. Karácson Gyula, a földm űvelődésügyi miniszter, Bánffy kormányának 
„erős embere" által aug. 5-én hozzá küldött leiratának ösztönzésére aug. 15-én „bizalmas" 
jelzésű  levelében újra a munkásmozgalmak kérdésének alapos elemzésére hívja fel járá-
si és községi beosztottjait: „A munkásmozgalomnak az általános gazdasági és társadalmi 
okokon kívül rendszerint helyi okai is vannak, viszont az általános jelent őségen a közgaz-
dasági és társadalmi tevékenység mellett a munkáskérdés, s őt a legtöbb esetben a moz-
galom megel őzése szempontjából is, a helyi jelent őségű  intézkedések s intézmények rend-
kívül nagy befolyással bírnak." Ugyanakkor ismételten javaslatokat kér a teend ő  megyei, 
illetve központi intézkedések meghozatala érdekében. Lázasan gy űjtötték az anyagot az 
1898. évi II. törvénycikkelyhez, a „rabszolgatörvényhez" — ahogyan azt a mez őgazdasági 
munkások találóan elnevezték. A közben beérkez ő  főszolgabírói és jegyzői válaszokból ki-
hámozható néhány szinte azonos megállapítás. Szerintük a sztrájkok f őleg a következő  okok-
ra vezethetők vissza: a) A kedvez őtlen időjárás következtében mutatkozó gyenge terméski-
látások miatt várható alacsony keresetekre, b) Közrejátszik egyes munkaadók lelketlen ki-
szipolyozó magatartása, a túlzott ingyenmunka (el őmunka, kamatmunka, utómunka, in-
gyen szolgálmány, uzsora, illetve robot, melyet a feudális korban „úrdolgának" is neveztek, 
s ez a „kedvez ő" társadalmi és gazdasági klíma alatt, mint látjuk, a vállalt részaratás-
hoz csatolva ... fél évszázaddal a jobbágyfelszabadítás után újra kialakult és megmaradt) 
megkövetelésével és az alacsony munkabérek (ez esetben az aratórész stb.) fizetésével, 
c) A „szocialista izgatók" tevékenységére, akik kihasználják a fenti okokat a „tudatlan 
munkások lázítására", d) A mez őgazdasági munkások és munkaadók viszonyát szabályo-
zó 1876. évi XIII. törvénycikk nem tartalmaz eléggé szigorú intézkedéseket a „törvénysze-
gő" munkások megrendszabályozására. — Boromissza János zentai polgármester viszont nem 
tartja szükségesnek a fent említett tc. megváltoztatását, mert szerinte annak 5. fejezete 
„még a jelenlegi változott viszonyok mellett is megállja helyét — annak módosítását vá-
rosunk területére nézve szükségesnek nem találom ..." (Boromissza semmit sem tanult a 
május 23-i csendőrattak következményeib ől!) Széchényi Tamás kulai főszolgabíró először is 
a „fő- és székvárosból leküldött álapostoloknak" a vidéken való megjelenésében, továbbá az 
engedélyezett munkásgy ű lésekben, a szocialista újságok és röpiratok terjesztésében látja 
okát a sztrájk kitörésének, de — talán a kialakult közhangulat nyomására — rámutat a 
munkaadók, főleg a nagygazdák részéről tapasztalt „túlzásokra" is: „ . kíméletlen, zsaro-
ló módon való lekötése (aratási szerz ődés megkötése) a munkásokkal, olyanoknál különö-
sen, kik nagyobb családdal bírnak s télen akár saját hibájukból, azonkívül kenyér dolgá-
ban megszorultak, a gazdáktól kölcsönvett és rossz min ő ségű  búza és pénz miatt, azok 
követeléseinek engedve magukat még miel őtt a termés minőségére és mennyiségére csak 
gondolni is lehetett. Ezen gazdák aztán használták a munkás népet a nagy robot munká-
ra, melyek azonban az idei aratás beköszöntésével kivétel nélkül újabb egyezségek útján 
megszűntek, illetve honoráltattak". Es persze nem marad el a salamoni ítélet sem: „Hibás 
a gazdanép, mert méltánytalanul járt el a munkásokkal." De hibás a munkásnép is „any-
nyiban, hogy a bújtogatók folytonos unszolására el őfordultak esetek, hogy a már egyszer 
megkötött (új) szerződést se akarták betartani ...!" Széchényi jelentésében akkorra az el-
lentmondás, hogy azt kommentálni szükségtelen. Egyébként javasolja: „A munkások és a 
munkaadók viszonyának törvény által való rendezését, az idegen szocialista apostolok ren-
dőri kitiltását; a munkaadókat pedig fel kell hívni, hogy a munkások szorult helyzetét a 
maguk el őnyére ne használják ki", továbbá szorgalmazza az gazdakörök hivatalból való 
szervezését. Ugyancsak hivatalból. „hatósági felügyelet alá helyezve" munkássegélyegyleteket 
alakítani, s „a legnagyobb akadályokat gördíteni a munkások jogtalan követelései elé ..." 

Igy bújik ki a szög a zsákból szinte minden f őszolgabírói, polgármesteri, jegyz ői stb. 
okoskodásnál. Vojnich Máté bácsalmási f őszolgabíró (és szabadkai földbirtokos) az érvény-
ben lévő  törvényt megfelel ően tartja, mert az „biztosítékot nyújt a munkások által oko-
zott kár, bírság, eljárás és visszafizetési költségek visszatérítése iránt ..." Mamuzsics Lá-
zár, Szabadka konfúzus polgármestere, a munkásügyek hírhedt „szakért ője" (Petkovics Kál-
mán: A kérd őjeles ember, c. munkájának egyik hírhedt szerepl ője) Schmausz Endrének, 
Szabadka és Baja szabad királyi városok f őispánjának július 17-én keltezett írásbeli 
felkérésére (TLSZ, Elnöki iratok 1296/1897 sz.) „részint mint gazda, részint mint tisztvi-
selő" 75 pontos javaslatot készített. Csak egy alaposabb összevetés mutathatná ki, hogy 
Mamuzsics polgármester több sajtótermékben, így a Bács-Topolyai Hírlap 1897. augusztus 
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29-i, október 10-i, 17-i, 24-i és 31-i, valamint nov. 7-i és 21-i számában folytatásokban meg-
jelentetett javaslatai milyen szellemi rokonságban vannak az 1898 feburárjában elfogadott 
1898. évi ÍI. törvénycikkely, illetve a „rabszolgatörvény" paragrafusaival. A polgármester 
megtette a magáét, szinte fohászkodva jelentette ki cikke elején: „Ha ezen eszméim kö-
zül csak egy is méltatásra talál, úgy megtalálom megnyugvásomat azon tudatban, hogy sze-
retett magyar hazánk gazdasági érdekeinek megóvása tekintetében hazafiúi kötelességemet 
én is teljesítettem." Nos ;  hogy a szabadkai polgármester és más, a terepr ől érkező  fö-
szolgabírói, jegyzői stb. javaslatok szelleme megegyezik, szinte azonos síkon mozog, az az 
eddigi idézetekb ől világos. Van azonban egy a sok jelentés között, mely szintén magán vi-
seli a közigazgatás és a földbirtokosi érdekvédelem jegyeit, de egyes részleteiben a többi-
nél jóval kíméletlenebbül rámutat a mez őgazdasági munkások és cselédek, valamint a föld-
birtokos munkaadók való viszonyára az adott társadalmi keretek között. Slezák Mihály és 
Tomanovits György bikityi bíró, illetve jegyző  1897. július 27-i jelentésében sok egyéb mel-
lett ismerteti a munkások panaszát, melyet a f őszolgabírónak adtak el ő . Ezután bemutattak 
egy szerződést, mely szerint az illet ő  kaszás köteles: „l. A bérl ő  összes fű , bükkönyös 
zab, here, lucerna termését és csalamádéját saját élelmén ingyen lekaszálni, megszárítani, 
ha es ő  megveri, megforgatni, felgyűjteni, boglyába rakni, s azután kazalba összerakni, esetleg 
ha kívánják, kévébe is kötni. 2. Az összes kévés gabonát, őszit és tavaszit learatni, felkö-
tözni, keresztbe rakni, ha vihar felforgatja vagy megveri, azt szétrakni, megszárítani, azu-
tán behordani, asztagba összerakni, ingyen a maga élelmezésén. S őt hogyha a szekérre ra-
kott kévés gabona a szekéren hordás közben ázik meg, vagy a már betet őzött kész asztagot 
vihar forgatja fel, köteles ismét az arató azt megszárítani, összehordani s újból összerakni, 
hogyha mindjárt egy hétig tart is — megint csak saját élelmezésén. 

Köteles ezen felül még 8 napot saját élelmezésén ingyen dolgozni a gazdánál (robotba) 
bármely általa parancsolt munkába — amiért részaratást kapott. 

S mindezekért a fizetés a 13-ik rész ősziből és tavasziból egyformán. 
Már most az aratás el őtt, annak tartama alatt s utána, míg a köteles munkát végzi, 

a marokverővel teljesen megeszi, amit keres" — írják a bikityi elöljárók. 
Ezek után az ottani cselédek helyzetér ől számolnak be: 
„Egyes gazdaságokban (tisztelet a szép számmal lév ő  kivételnek) egy egész évre fel-

fogadott mezei cseléd évi bére 40 frt készpénz, 18 pesti mér ő  kevert gabona, melynek fele 
gyenge rozs, vagy árpa s átlagos ára 4 frtjávál összesen 72 frt, másfél hold föld használa-
ta, aminek értéke 15 frt, összesen 137 frt, amellett lakás, baromfi és elvétve egy göbe 
vagy egy tehén tartás. Összes bére nem tesz ki többet a legjobb viszonyok között 200-220 
frtnál. Ezért köteles a férfi, vagyis a családf ő  naponta reggeli 2 órától este 8-9 óráig a 
saját élelmén dolgozni, abból kell családját fenntartani, ruházni, nevelni, iskolába járatni 
pusztáról, néha egy óra járásnyira gyermekeit s amellett köteles még neje évente 16-20 
munkanapot a gazdánál bent dolgozni a konyhán (robotba) (...) kaparni, tollat fosztani, 
mosni, szóval női munkát végezni. Ez azonban még mind mellékes — a legjobban meg-
döbbentő  ezen mezei cselédeknek a lakása, két-három egész (számos esetben) négy béres csa-
lád kap lakásul egy szobát és egy fél konyhát. A tulajdonos krétával keresztet rajzol a 
földes szoba közepén s az így négy részre osztott szobában a négy sarkát elfoglalja a négy 
család. Vannak olyan családok, kiknek lélekszáma 3, 4, 5, 6-8 stb., van köztük eladó 
leány, csecsemő , gyermek, fiatal házas stb., s mindezek egymás szeme el őtt élnek ... úgy 
hogy ezen szegény páriáknak egészségi és erkölcsi szempontból az életük valóságos szo-
doma. E mellett meg kell még említeni, hogy abból a nyomorult bérb ől, amit kap, köte-
les a béres urának vagy az ispánnak 100-200 tojást, 25 pár csirkét, meg még a jó Is-
ten tudja mit nem beszolgáltatni. Ezzel szemben sztrájkoltak a cselédek és követelték, 
hogy a női robot töröltessék, tojás, csirke stb. dézsma ne szedessék, a pénzbeli bér emel-
tessék fel 40-ről 80 frtra, -a 18 pesti mérő  búza helyett 26 pesti mérő  gabona legyen a bér, 
amit a gazda tekintettel (a maga) szorult helyzetére megadni kénytelen volt." — , Ez volt 
a béresek uzsorája" — húzta alá azon nézetét, hogy a cselédek, követeléseik megfizetésé-
vel valamiképpen visszavágtak a földbirtokosoknak, gazdáknak. Az igazi visszavágásra azon-
ban sokáig, egy fél évszázadig várniok kellett .. . 

(Folytatjuk) 
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Dr. SZÁM ATTILA 

A SZOCIALISTA ORSZÁGOK ELMÉLETÉNEK 
ÉS GYAKORLATÁNAK ÚJ JELENSÉGEI 
MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN 

Az események a szocialista országok többségében, különösen az utóbbi 
tíz évben, arról tanúskodnak, hogy ezekben az országokban meghatáro-
zott új jelenségek és irányzatok tapasztalhatók a társadalmi-gazdasági fo-
lyamatokban. A szocialista országok java részéban szemmel láthatóan 
nőtt a társadalmi és az egyéni életszínvonal, továbbá •érezhet ően nagyobb 
lett, mind gazdasági, mind politikai tekintetben, :a fenti országoknak a 
világ felé való nyitása. Minden szocialista ország társadalmi struktúrájá-
ban bizonyos változások észlelhet ők. Tudniillik sok évvel ezelőtt még nem 
voltak különbségek a társadalmi struktúrában, de az utóbbi években egyre 
inkább szemet szúrnak az egyes társadalmi csoportok közötti különbsé-
gek. 

A fenti változásokkal párhuzamosan, minden szocialista országban 
nyilvánvalóan egy új, frissebb és gazdagabb szellemi élet kibontakozása 
érezhető . Eltökélt irányzatok vannak a marxista örökség gazdagsága iránti 
alkotó jellegű  érdeklődésben, de ezzel egyidej űleg egyre inkább szembetű-
nő  az emberek tartózkodása az id őszerű  társadalmi-gazdasági gyakorlat 
kérdéseihez való dogmatikus viszonyulás valamennyi formájától, amelyeket 
a szocialista forradalom továbbfejl ődésének jelenlegi követelményei hoz-
tak felszínre. 

A szocialista országok id őszerű  kérdéseihez való alkotó jelleg ű  vi-
szonyulás említett új hulláma, a többihez képest, Magyarországon jelleg-
zetes módon jut kifejezésre. A magyar szocialista gyakorlat, de az elmé-
letben elért eredmények is, felkeltették az egész világ érdekl ődését, így 
nálunk is megkülönböztetett figyelemmel kísérik őket. 

Hogyan került sor ezekre a változásokra a modern szocialista or-
szágokban, s mégpedig majdnem egyidej űleg? Mi okozta az említett új 
irányzatok megjelenését a fenti országok gyakorlatában? Egyáltalán mi-
lyen változásokra került sor Magyarországon, s milyen kérdéseket vetnek 
fel ezek a változások? 

Először, amit elöljáróban fontosnak tartunk tisztázni, az az, hogy 
véleményünk szerint nem véletlenül került sor egyidej űleg meghatározott 
új irányzatokra valamennyi szocialista ország gyakorlatában és elméleté-
ben. Az összes említett változást két irányból jöv ő , egyrészt külső, más-
részt belső  tényezőktől eredő  ösztönzés szülte. Ezzel kapcsolatban szük-
ségesnek tartjuk ilyen sorrendben áttekinteni az összes tényez őt, ha másért 
nem, akkor azért, hogy legalább több érv felsorakoztatásával joggal felte-
hessük a fenti kérdéseket. 

A világban a tőke újratermelésének nyilvánvaló válsága a szocialista 
országokat is igen súlyos gazdasági, ezzel pedig társadalmi helyzetbe so-
dorta. Tudniillik a szocialista országok többé-kevésbé azok közé az orszá-
gok közé tartoznak, amelyeknek kevés t őkéjük volt, s amelyek különben 
messze .a kapitalista országok mögött kullogtak. Mindaddig, amíg a tőke 
nem került válságba, viszonylag tág tér maradt a szocialista országok ak-
ciójának. Más szóval: a szocialista tervek végrehajtásakor a szocialista 
fejlődés szubjektív erőinek nem kellett túlzott figyelmet szentelniük a 
tőke kérdésének. A világpiacon a t őke válságának megjelenésével azon-
ban radikálisan megváltozott a helyzet. A t őke válsága egyszerűen leszűkí-
tette a szocialista tervek megvalósításához szükséges teret. Az újonnan 
előállt helyzet a világban egyszer űen nem hagyott teret a felmerült prob-
lémákhoz való laza viszonyulásnak. A szocialista gyakorlat kérdéséhez való 
alkotó és találékony viszonyulás a szocializmus további fejl ődésének elő-
feltételévé lesz. 
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A tőke válsága mindenképpen els őnek a legfejlettebb kapitalista orszá-
gokat érintette. Így az ottani kezdeti problémákat már a hatvanas évek 
végén, a t őke bővített újratermelésének lehet őségével kapcsolatban je-
gyezték fel. A fejlett országoknak azonban ezt a problémát sikerült rövid 
időn belül átvinni a kevésbé fejlett országokra. Ezek közé tartoznak a 
szocialista országok, köztük Magyarország is. A fenti országok nem értet-
ték meg az újonnan előállt helyzet fontosságát, s ezért késve reagáltak 
a válságra — ahogyan tanulmányában Gidai Erzsébet és Szpirulisz Ildikó 
írja' —, ami a szocializmus további fejl ődésére nézve igen összetett felté-
telekhez vezetett. 

Az említett szerz őpár tanulmányában felhívja a figyelmet: az utóbbi 
húsz évben (tehát a hatvanas évek végét ől), pontosabban a belterjes gaz-
dálkodásra való áttérés szükségességével összefügg ő  elgondolás elfogadá-
sának pillanatától, keveset tettek a gazdálkodás külterjes jellegének tény-
leges felszámolása érdekében. Tudniillik a nemzeti jövedelem átlagos nö-
vekedési százaléka 1966 és 1978 között Magyarországon 6,3%-ot tett ki, 
1979-től kezdve azonban a nemzeti jövedelem növekedése érezhet ően le-
lassult. Így 1979-ben a nemzeti jövedelem növekedése csupán 1,9, 1980-ban 
viszont mindössze 0,8% volt. 1984-ben a nemzeti jövedelem el őirányzott 
növekedése szerény 1,9%-ot mutatott. 

Szem elő tt tartva az említett adatokat, a szerz őpár arra a következte-
tésre jutott, hogy az 1971-1981. évi id őszakban Magyarországon a gaz-
dálkodás továbbra is külterjes jelleg ű  volt. Tehát, ahogyan a szerzők is 
joggal állítják, a magyar társadalmi-gazdasági fejl ődés folyamata nem a • 
tervezett, a körvonalazott koncepció szerint folyt, hanem külső  kényszer 
hatására kierőszakolt módon. Ezt a kényszert, véleményük szerint külön 
táplálta a t őke 1973 utáni válságára való elkésett reagálás. 

Ha mindehhez hozzáadjuk azt a tényt — mint ahogyan Huszár István 
egy alkalommal nálunk közzétett interjújában említi' —, hogy a nemzeti 
jövedelemnek majdnem a felét a kivitel képezi (tudniillik a bruttó nemzeti 
termékhez viszonyítva a magyar kivitel körülbeCül 30-34%-ot tesz ki), vi-
lágossá válik, mennyire fontos a magyar gazdaság számára, ezzel pedig a 
szocialista forradalom megvalósításának lehet őségére és módjára nézve 
is, a nemzetközi gazdasági rend helyzete. 

A kapitalista világpiac ingadozásai — Huszár István szerint — igen 
súlyosan érintik a magyar gazdaságot, mivel tíz év leforgása alatt a vi-
lágpiaci árak átrendezése több mint 20%-ban megrontotta a magyar gaz-
daság cserearányait. S ő t az is megtörténhet, hagy ez a rosszabbodás 
20-24%-ot mutat. 

A cserearányok rosszabbodásának kedvez őtlen hatását Nyúl Emil is 
kiemeli tanulmányában' Véleménye szerint a nemzeti jövedelem Magyar-
országon 1979-1985 között hagyományos módszerrel mérve 66%-kal n őtt, 
de ha ezt .a növekedést a rosszabbodott külkereskedelmi cserearányok kö-
vetkeztében keletkezett veszteségekkel korrigáljuk, a nemzeti jövedelem 
teljes nagyságának tényleges növekedése mindössze 38%. 

A kapitalista világpiac, egészében véve a t őke ilyen ingadc. 
zása többé-kevésbé egyidej űleg érinti az összes szocialista országot, azzal, 
hogy hasonló kérdések elé állítja, s hasonló helyzetbe hozza őket. Ilyen 
értelemben állítható, hogy a szocialista országok, így Magyarország gya-
korlatának új irányzatait, de a szocialista építés megvalósításának folya-
matában felmerül ő  kérdésekhez való viszonyulás új módját is, jórészt a 
tőkének a világban elfoglalt jelenlegi helyzete, valamint az újonnan el őállt 
helyzetre való reagálás módja eredményezte. Tehát az újonnan el őállt 
nemzetközi helyzet i igen nagy csapást mérhet mindazokra, akik nem készek 
a fenti helyzet lényegét felismerni, akik nem képesek vagy nem tudják 
megérteni, mekkora szükség van a szocialista fejl ődés stratégiájának új, 
ennek megfelel ő  igényekkel való gazdagítására. 

Gidai Erzsébet—Szpirulis Ildikó: Társadalmi-gazdasági fejlődésünk egyes tendenciái a 
nyolcvanas években. Társadalmi-tudományi Közlemények, Bp. 1985/3. sz. 
A dr. Huszár Istvánnal folytatott beszélgetést folyóiratunk 1986/3. számában közöltük. 
Nyúl Emil: A népgazdasági teljesítmények és a lakossági jövedelmek. Társadalmi Szemle, 
Bp. 1986/10. 4. oldal. 
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Magyarországon mindebb ől kiindulva már régen megértették a vi-
lágban a tőke bővített újratermelése hatásának mint olyan küls ő  tényező-
kek a jelentőségét, amely ha elhanyagolják lényegét, nagymértékben kor-
látozhatja a szocialista szubjektív er ők akcióját. A magyar teoretikusok 
nyilvánvalóan eltökélték magukat, hogy tisztázzák azokat a kérdéseket, 
amelyeket a világban a tőke jelenlegi újratermelési folyamata felszínre 
hoz, s hogy ily módon gazdagítsák, el őmozdítsák Magyarországon a szo-
cialista forradalmat. Mindenképpen ebben kereshet ő  az okoknak legalább 
egy része, amely miatt a magyar marxista eszme, különösen az utóbbi 
években, akkora figyelemnek örvend nálunk, de más környezetek teoreti-
kusainál is. 

Másrészt a szocialista országok, így Magyarország jelen gyakorlatá-
ban és elméletében feljegyzett újításokat nagyban el ősegítik mindazok a 
változások, amelyek az említett szocialista társadalmak lényében bekö-
vetkeztek. Eddig tehát a szocialista gyakorlat problémáihoz való új vi-
szonyunás külső  ösztönzőiről beszéltünk. Most áttérünk azoknak az ösz-
tönzőknek az áttekintésére, amelyek az adott szocialista társadalom lé-
nyében születtek. 

Az elmúlt évtizedekben valamennyi szocialista ország lényében, így 
Magyarország társadalmi lényében is, nagyméret ű  változások álltak be. 
Valamennyi szocialista ország igen szerény társadalmi-gazdasági feltételek 
között kezdte a szocializmus építését. A szocialista építés terve ilyen felté-
telek közepette nagy támogatásra találhatott a széles néptömegeknél, amit 
a nincstelenség felszámolásával összefüggő  puszta jelzések és az iparosí-
tás világfolyamatába való bekapcolódása is elősegít. Többé-kevésbé majd-
nem kivétel nélkül minden szocialista társadalom a szegénység határán 
volt azokban a régi id őkben. Az akkori szociális különbségek sehol sem 
jelentettek különös problémát, egyszer űen azért, mert nem léteztek. A 
különböző  társadalmi csoportok között ezzel összhangban nem is jelent-
kezhetett nézeteltérés és elégedetlenség az eltér ő  anyagi helyzet és a 
személyes szükségletek kielégítésének lehet ősége, továbbá a változó ki-
elégítési szintben kifejezésre jutó túlzottan nagy eltérések miatt. Ilyen 
feltételekben tehát a szegénységet és az egyenl őtlenséget nem ismerő  jö-
vendőbeli szocialista társadalom víziója elég ösztönzés volt arra, hogy 
mindenki önzetlenül bekapcsolódjon az elfogadott szocialista építés ter-
vének valóra váltásába. 

Az elmúlt időkben azonban valamennyi szocialista országban minden 
tekintetben nagyméretű  változásokra került sor. Így például, .a Magyar 
Statisztikai Hivatal" adatai alapján az 1984. évi nemzeti jövedelem 1938-hoz 
viszonyítva több mint hatszorosára (80:506 indexpont, ahol 1950=100), az 
állóeszközök több mint ötszörösére (82:450), illetve az ipari termelés majd-
nem tizenötszörösére (63:926) n ő tt. Ebben az időszakban Magyarországon 
szemmel láthatóan megnöw-kedett a lakosság reális bére is. 1938-ban az 
egy lakoma eső  indexpont 92 (1950=100), 19834-ben viszont 353 volt. 

Az említett mennyiségi változásokkal egyidej űleg Magyarországon nyil-
vánvaló minőségi változások is tapasztalhatók. Így egyre gyakrabban az 
érdeklődés homlokterébe, .az egyes társadalmi csoportok gazdasági lehet ő-
ségeiben jelentkező  különbségek miatt, a lakosság megnövekedett elégedet-
lensége kerül. Kétségtelenül ez hozzájárult ahhoz, hogy megkülönböztetett 
figyelemmel kísérjék a magyar társadalom struktúrájának elemzését,' de 
a szocialista társadalom m űködése folyamán a gazdasági törvényszerűsé-
gek szerepe iránti érdekl ődés fokozásához is.' 

A fenti változások rendhagyó jelent őségét a legtallálóbban valószínű-
leg Falusiné Szikra Katalin akadémikusnak 7, a budapesti Marx Károly 
Közgazdasági Egyetem professzorának a Heti Világgazdaság c. folyóiratban 
közzétett interjúja tükrözi. Ő  azon a véleményen van, hogy a magyar 

Magyarország négy évtizede (1945-1985). 
Kolosi Tamás, de rajta kívül mások is, egész sor kit űnő  tanulmányt és könyvet jelentettek 
meg az említett kutatásokról. 
Nálunk is lefordították és jól ismerik Koreai János Hiány c. munkáját. 
Lásd: Heti Világgazdaság. Budapest, 1986. október 4. 383. sz. 50/51. oldal. 
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polgárokat ma nem annyira a szemmel látható vagyonkülönbségek za-
varják, mint inkább az a tény, hogy az utóbbi hét-nyolc évben vagy visz-
szaesést vagy fennakadást mutatnak a reális bérek, s az, hogy a lakásszer-
zési lehetőség sokak számára elérhetetlen. Véleménye szerint a probléma 
komolyságát külön fokozza az, hogy a hetvenes évekt ől kezdve Magyaror-
szágon is létezik olyan társadalmi réteg, amely jelent ős vagyonnal ren-
delkezik. Ez a réteg a szocialista szektor magas beosztású tisztségvisel ői, 
a gazdasági vezet ők, művészek, feltalálók, tudományos dolgozók, külföldi 
képviselők és külföldön dolgozók sorából alakult ki. A fenti réteghez tar-
tozók között, ahogy Falusiné kiemeli, vannak magántermel ők, kereskedők, 
s olyanok is, akik borravalóra s ehhez hasonlóra számíthatnak, ugyanakkor 
egyes kisvállalkozók s a mezőgazdasági kistermelők közül is néhányan fel-
verekedték magukat ebbe a rétegbe. 

Megkülönböztetett figyelmet von maga után Falusinénak a társadalmi 
csoportokkal kapcsolatban kidolgozott kategorizációja a magyar társa-
dalom meghatározott rétegeinek vagyonállapota alapján. Ezen az alapon, 
véleménye szerint, négy réteget különböztetünk meg. 

Az első  réteghez azok a családok tartoznak, amelyeknek nincs je-
lentősebb vagyona, azaz akiknek a vagyona a fogyasztóeszközökben ki-
merül. Ennek a rétegnek szabály szerint nincs lakása, s jövedelmének 
mindössze 10%-ával rendelkezik szabadon. A 10,7 millió lakos közül, az 
1985. évi statisztikai adatok szerint, ehhez a réteghez hozzávet őlegesen 
egymillió lakos, tehát a lakosság 10%-a tartozik. 

A második réteghez, Falusiné szerint, nyolcmillió lakos, azaz az össz-
lakosságnak körülbelül 80%-a tartozik. A lakosságnak ez a rétege szerény 
vagyonnal rendelkezik. Egyeseknek van személygépkocsija, s őt kis hétvégi 
háza, s a takarékbetéten, szabály szerint, néhány tízezer forintja. Igazi 
vagyonhoz ez a réteg csupán a család rendkívüli takarékossága árán juthat. 
Az említett réteghez tartozik a szakképzett dolgozóknak és tisztvisel őknek, 
valamint az értelmiségnek a többsége. 

A harmadik rétegbe soroljuk a jómódú családokat, amelyek valame-
lyest az átlagos életszínvonal felett élnek, s jóval jobb min őségű  lakáskö-
rülményekkel és más állóeszközökkel rendelkeznek. Nekik reális lehet ősé-
gük van arra, hogy saját tartós fogyasztóeszközeiket rendszeresen fellújdtsák. 
Ők nagyobb lemondások nélkül gyarapíthatják vagyonukat, tudniillik a 
rendes költségeket jövedelmük 50%-ból fedezhetik. Az említett családok 
száma körülbelül 300 000-ret tesz ki. 

A negyedik csoportot a gazdag családok (ezt természetesen magyar 
viszonylatban kell értelmezni) képezik. Az ebbe a kategóriába tartozó 
háztartások túlnyomórészt igen különböz ő  és gazdag vagyonnal: .lakássah, 
nyaralóval, értékes művészeti tárgyakkal stb. rendelkeznek. Ennek a cso-
portnak a problémája az, hogy nem tudja s nincs is hivatalosan elfogadott 
lehetősége a rendelkezésre álló eszközöket társadalmilag hasznos módon 
befektetni. Falusiné szerint ebb ől ered a mai magyar társadalom problé-
mája és az elégedetlenség. Tudniillik a gazdagoknak ez a csoportja, épp 
az ilyen helyzet miatt, kifejezetten fény űzően él, ezért valamennyi réteggel 
szemben kihívóan viselkedik, emellett t őkéjét társadalmilag haszontalan 
dolgokra költi: túlméretezett házakra, nagyméret ű  nyaralókra stb. (ezek 
a problémák nem idegenek a mi társadalmunk számára sem). Különben 
ez a negyedik réteg hozzávet őleg 100 000 polgárt számlál. Falusiné szerint 
az egyének, de a társadalomnak is, az ez irányú gazdasági magatartásában 
fellelhető  még egy amellett tanúskodó érv, hogy a társadalmat meg kell 
szabadítani a fenti kérdésekhez való szigorú, dogmatikus magatartástól, 
s a „gondolkodási mód egyes fogalmait vissza kell állítani a maga helyére". 

Tehát az időszerű  társadalmi-gazdasági jelenségekhez való új, teher-
mentes és nem dogmatikus viszonyulási módért folytatott harcot, szem 
előtt tartva a vagyoni szemléletet, a társadalmi struktúrában beállt vál-
tozások is szítják. Mindamellett Falusiné szerint a magyar társadalom 
jellegzetessége éppen abban kereshet ő , hogy alakosság többsége változat-
lan vagyoni viszonyokban él, ami nem mond ellent annak a ténynek, hogy 
ezek a vagyoni viszonyok, jóllehet ugyanolyan arányban, de mégis magasabb 
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szinten vannak, ezért a társadalom összjóléti fokán ezeket a viszonyokat 
még inkább komolyabbakká teszik. Ezekben a feltételekben nem lehet-
séges többé beszélni a szocialista harmónia idillikus koncepciójáról, s 
olyan társadalomról sem, ahol mindenki egyenlő , ahol mindenkinek va-
lóban azonos lehetőségei vannak. Nem lehet többé általánosságban beszélni 
a szocializmusról sem, hanem csakis igen konkrétan, szem el őtt tartva a 
társadalomban meglevő  összes ellentétét. Ezek az ellentétek, ahogyan a 
saját gyakorlatunkból is és a fenti magyarországi probléanákból is kivi- 

nem .a régi társadalomnak maradványai, hanemmagának a mai 
szocialista társadalomnak a kinövései. 

Ez az, ami megköveteli, hogy kilépjünk az elcsépelt dogmák és régi 
jelszók meddő  köréből. Egyúttal ez a szocializmus tervét új történelmi 
ellenőrzésnek teszik ki. Ahogyan az eddigi tapasztalatok bizonyítják, ez 
az ellenőrzés nem tűr igazhitűséget. Minden környezetben a további szo-
cialista fejlődés attól függ, hogy a szocializmus szubjektív er ői tudni fog-
nak-e válaszolni arra a kérdésre, mit jelent a szocializmus, a szocialista 
forradalom az adott környezetben, és mit kell majd neki reálisan jelen-
tenie holnap? Igen konkrét válaszok és az utópista illúziók felszámolása 
nélkül egyetlen környezetben sem fejlődik ki olyan megfelelő  forradalmi 
erő, amely előmozdítja a szocialista építést. 

Úgy látszik, hogy minden szocialista országban komolyan kezdtek 
foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. A szocialista országok akciói és elkép-
zelései ebben az irányban hozzájárulnak a szocialista gyakorlat és elmélet 
egészének gazdagításához. Mégis felvet ődik a kérdés: mennyire fog ez 
mind hozzájárulni a szocialista építés tényleges el őmozdításához? Mennyire 
fogja mindez elősegíteni a munka felszabadításának meggyorsítását? Tud-
niillik a szocialista forradalom szubjektív er ői akcióik során sehol sem 
tudják kikerülni a számukra újra meg újra visszatér ő  kérdést: az, amit 
elgondoltak, s az, amit tettek, vajon jól szervezett és a mindenütt jelenlev ő  
tőke merev kényszere alatt született, vagy akciójukét talán a munkásosz-
tály valós, önálló érdeke vezérelte. Nem követünk-e el mi, mindannyian 
felesleges megalkuvásokat a jelenlegi gyakorlati kérdésekhez való dog-
matikus viszonyulás annyira elengedhetetlen felszámolásakor? Természe-
tesen a megalkuvásokat nem lehetséges teljes egészében elkerülni, de ha 
sor került vagy kerül reájuk, legalább szem el őtt kell tartani őket a szo-
cialista stratégia további meghatározásában, máskülönben a szocialista 
forradalom új kerékköt őjévé lesznek. 

SZ ŰCS Zsuzsanna fordítása 

Elhangzott azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a Nemzetközi Politikai és Gazdasági In-
tézet és a Szerb Kommunista Szövetség Központi Bizottságának Marxista Központja szervezett 
Belgrádban 1986. december 11-én és 12-én a magyar gazdasági reform jelenér ől. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 70. 

Most láttam el őször Zsdanov fényképét. És nagyon meglepett. Éles, szen-
vedélyes profilt képzeltem a szerepéhez, s ehelyett egy apró szem ű , tömzsi, 
ritka bajuszú, rövidlátó katonaruhás alak nézett vissza rám. Nem az igaz-
ságot keresők lángoló arcával, hanem a diadalmas középszer böfög ő  meg-
elégedettségével. A szovjet írók nemrégi kongresszusán kevés szó esett 
róla, mert közelebbi problémákkal voltak elfoglalva. Inkább a nyugati. 
világban jelent meg a szelleme, mert kétségtelen, hogy ha rövid id őre is, 
de korszakot jelentett hatalmi szóval meghirdetett programja a szocialista  

realizmus követelményével nemcsak a hazájában, de az egész proletár  

szélsőbal irodalmi partvidékén. Mindent szigorúan lekopíroztak utána, így  

aztán nemcsak a Szovjetunióban volt például a vezet ő  irodalmi folyóirat  
címe Csillag. Ez lett ugyanis kirohanásai célpontja, ez a folyóirat 1946-
ban, s szerkesztőinek leváltása adott alkalmat arra, hogy a párt nevében  

jelölje meg az írók feladatát. „A nép, az állam, a párt — mondta — nem  

szeretné, ha az írók eltávolodnának rruindennapjainktól, hanem ellenke-
zőleg, tevékenyen részt vennének a szovjet élet minden megnyilatkozásában."  

Az ember ma csodálkozva üti fel a fejét: így indult a zsdanovizmus, ame-
lyet szocialista realizmusnak illett egykoron nevezni? Maga Zsdanov már az  

1934-ben megtartott szovjet írókongresszuson is kimutatta foga fehérjét  

Paszternak alleni éles kirohanásával, egy füst alatt a nála jóval tekinté-
lyesebb Buharin állásfoglalás:ának helyességét is kétségbe vonva, mely sze-
rint a proletkultra többé nincs' szükség. Akkor azonban Zsdanovnak ez  

az alattomos támadása azért nem kapott megfelel ő  visszhangot, mert Ott  
voltak az európai baloldal kimagasló nagyságai Romain Roland-tól kezdve  

Aragonon és M .alraux-n át Bemard Shaw -ig mintegy közös szellemi nép-
frontot alakítva .a fasizmus vészes terjedésével szemben. Elképzelését,  

amely parancs lett, a valóban világraszóló győztes háború után érezte  
megvalósíthatónak. Mert mintha maguk az írók is e gy őzelem mámorá-
ban érezték volna felszabadultnak magukat, mivel a csodálatos gy őzelem  
Ehrenburg memoárjai szerint az egész szovjet népet áthatotta. Ennek  

vetett véget Zsdanov, mint a központi bizottság titkára, s miután nagy  

személyi változásokat hajtott végre, megindult az írók üldöztetésének  

második szakasza, elrettent ő  példaként, hogy mindenki a szocialista re-
alizmus szellemében írjon. Sokakat megint elhurcoltak, sokan elhallgat-
tak, akik meg írták, szépítettek, lakkoztak, ahogy megkívánták t őlük. Ne  
hallgassuk el, hogy a zsdanovizmus bennünket, más szocialista, illetve  

népi demokratikus rendszerekben él ő  írókat is személy szerint érintett.  

Mi is elhallgattunk, vagy úgy írtunk, hogy legalább megközelít ően eleget 
tegyünk a szocrealizmus kívánalmainak. Itt minálunk, az -irodalom vidéki, 
ső t nemzetiségi határterületén még a fordulat éve után is egy darabig, 
minthogy az oldódás ide lassabban érkezett le. S jó id őnek kellett eltelnie 
megint, amíg visszakaptuk a megjelenés lehet őségeit, illetve hangot és 
hozzáállást változtatva mindenki magára találhatott. A Szovjetunióban vi-
szont várni kellett a XX. kongresszusig, s őt a parancshoz szokott rendszer 
azután is vissza-visszatért a szocrealizmushoz, amelyr ől pedig senki se 
tudta, hogy tulajdonképpen mit is jelent a rendszer kiszolgálásán kívül. 
Zsdanov emez emlékezetes határozatának elfogadása után két évvel, 1948-
ban meg is halt, de hogy mennyire nem temették el vele, bizonyítja az 
ukrán kikötőváros, Mariupol az Azovi-tenger partján, amely ma is :az ő  ne-
vét viseli.  

~ 

Ginsberg, :a beat-költészet pápája megérkezett, hogy átvegye Sztrugán  

az aranykoszorút. S mint aki megszokta, hogy felt űnést keltsen, nálunk  
is egészen bizarr nyilatkozatokat adott, majdnem azt mondanám: visszaélt  
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a vendégjoggal, de nem vették komolyan. Pedig ez a zömök, kopasz, hatvan-
éves ember mindent elkövet, hogy komolyan vegyék. Kihívó megjegyzé-
seivel felelős államférfiakról beszél nem éppen tisztelettudó hangon, s 
ezen mi, európaiak kicsit csodálkozunk. Egy megőszült fenegyerek, aki 
húsz év előtt írt Üvöltésével korának amerikai nemzedéke helyett ítélte 
el a rendszert, amely munkanélküliséget teremtett és faji megkülönböz-
tetéshez vett magának jogot, miközben a nagyt őke soha nem tapasztalt 
mohósággal és csillapíthatatlan kizsákmányolási vággyal uralkodik a szegé-
nyek milliói fölött. Ez a verssorokba tördelt, csakugyan hátborzongató 
Üvöltés a költészet antitézise lett, a szabályos forma és a szép szavak 
megtagadásával egyféle poétikai anarchiára vallott. És így lett igaz és meg-
rendítő  kifejezése annak a társadalmi anarchiának, amelyben a költ ő  él 
Amerikában. Kénytelen vagyok ilyen óvatosan fogalmazni, mert bár sok 
mindenben egyetértek Ginsberggel, nem reagálhatok úgy korunk vérfor-
raló kihívásaira, mint ő . Gyáva lennék — teszem fel magamnak a kelle-
metlen kérdést — vagy csak európai, aki egy másik világ csöppet sem 
szelídebb viszonyaihoz szokott, amelyekben még azzal a hazug látszatde-
mokráciával se lehetett élni, amilyent Ginsberg hazája megengedett a ma-
ga alattvalóinak? Mert mintha Walt Whitman, a szabad vers törvényho-
zója mégiscsak hagyott volna maga után valamit legalább az irodalomban. 
Konformista lettem volna, s míg ezt kérdem, már fel is szakadoznak lel-
kiismeretem sötét felhői, hiszen ebben nem voltam egyedül. És ez a su-
hancos nyelvöltögetés és szabadszájúság, ami annyira jellemz ő  Ginsberg 
viselkedésére, még idegenben is, merem állítani, csöppet se veszélyes. Cseh-
szlovákiában ugyan letartóztatták és kizsuppolták, Varsóból sem a leg-
szabályosabb formában kellett odébbállnia, fellépése csöppet se volt lázító. 
S azok a fanyar fintorok, amelyeket csak úgy kapásból épít bele aa vers-
nek nevezett szövegbe, nem is az őszinte indulat kifejezői, hanem csak 
valamiféle izgága szájaskodás, ami a legsúlyosabb igazságnák is kiveszi 
a méregfogát. De hiszem nagy irodalmi elismerésben részesült, intem le 
magam, s néhány pillanatra zavarba hoz, amit mondtam. Mégis azt hi-
szem, a különös, a csakugyan egyedülvaló, az addig még nem volt jelensé-
get jutalmazta Ginsberg esetében. Mert viselkedése mintha egy nemzedék-
nek, egy egész irodalmi kornak adna hitelt. Nemcsak fizikai megjelenésre 
gondolok, amikor a viselkedését említem. Költ ői attitűdjére is, az Üvöltés  
drámaiságát ugyancsak ideszámítva. Villon megjelenéselehetett ilyen meg-
hökkentő  ötszáz év előtt, csakhogy France Montcorbier a maga sorsát, 
szenvedését és szerelmét is beleadta a költészetbe, s nem volt t őle idegen 
a részvét és az alázat, ezért tud egész világképe az igazság erejével hatni. 

Ginsberg szavai ugyanakkor egészen üresen •és er őtlenül pattognak, 
kongó közhelyek lesznek, amikor általános igazságokat akar kifejezni: 

Nem szeretem a gazdagok diktatúráját  
Nem szeretem, hogy bürokraták üssék bele mindenbe az orrukat  

Nem szeretem, hogy rend őrkutyákat uszítsanak rám  
Nem szeretem a CIA-t mert megölte Kennedyt  

Prágát és Magyarországot mert tele vannak paranoiás tankokkal  

De nem szeretem a CIA által pénzelt ellenforradalmat sem  

Lehet, hogy éppen ez a költ ő i igénytelenség :a lenyűgöző  Ginsberg 
verseiben és az, hogy olyasmit is leír, ami nem mindenütt publikálható. 
S ha ebben is tévednék, biztosra veszem, hogy ebben se vagyok egyedül. 

~ 

A népszerű  budapesti irodalmi újságban elragadtatott hangon írt be-
számoló foglalkozik velünk. Életünknek csak egy szeletéved ugyan, mivel 
a turista nem tekintheti be az egészet, mindazt, ami jellemz ő  ránk, ha 
éppen csak Szabadkán néz körül, mint ez most. A kétnyelv ű  feliratokat 
se győzi dicsérni, mint az egyenjogúság bizonyítékát egy neki idegen or-
szágban. Hol van még ilyesmi, véli az ember kihallani a lelkesedését, s 

535  



kénytelen magában visszakérdezni: tényleg hol? Hogy az elárusítók is két 
nyelven beszélnek, s a szerbhorvát nyelv ű  folyóirat lapjain magyar nevek-
kel találkozik az olvasó. Az meg egyenesen leveszi a lábáról, hogy a Pe-
tőfi Sándor utcában Kosztolányi szobra látható. Egy nagy magyar íróé 
Jugoszláviában! Így lep ődhet meg a Magyarországra látogató s a viszo-
nyokat, a történelmet éppígy nem ismer ő , a földrajzi változásokban se na-
gyon tájékozott szabadkai turista, ha például Szentendrén egy hosszú sár-
ga házon Jakov Ignjatovi ć  márványtábláját látja. Két egymás mellett él ő  
népnek vannak ilyen bens őséges viszonyt eláruló jegyei, ami időnként úgy 
meg tudja lepni a távolabbi, s e viszonyt nem ismer ő  idegent. De miért 
ilyen tájékozatlan? Az ő  bűne, hogy ezt eddig nem látta, mert kívül állt 
azon a körön, amelyben ilyen furcsaságokat lehet fölfedezni? A kérdés eb-
ben a szabadkai látogatóban is minduntalan felmerül, s így vétkes mu-
lasztásnak tartja, hogy amíg a budapesti újságkioszkban a nagy nyugati 
lapok rendre kaphatók, az itteni magyar újságokhoz és folyóiratokhoz nem 
lehet hozzájutni. Talán azért, mert ott egész másképpen hatnának. Ugyan-
ennek a pesti irodalmi hetilapnak a következ ő  számában ugyanis Süt ő  
Andrásnak, az erdélyi, tehát Romániában él ő  magyar írónak a felháboro-
dott tiltakozása olvasható; mert ott ő t korábban egy pesti kritikus ma-
gabiztos fölénnyel provincializmusban marasztalta el. A felháborodás in-
dokolt, mégse lehet egyszer űen rosszindulatot feltételezni e könnyelm ű  meg-
állapítás mögött. Mert mintha a fölényét is szélesebb körb ől kapta volna 
szemléletéhez ártatllan tájékozatlanságában a szigorú kritikus. Talán mesz-
sziről, egy homogénebb közösségb ől nézve csakugyan olybá t űnik a nem-
zetiségi író, hogy beleragadt a maga különös világába, melyet táj és kong-
lomeratum határai között id ő  és történelem tengere vesz körül, mint va-
lami szigetet, s így nem tud enélkül egyszerűen átlépni abba a nyelvi 
közösségbe, ahonnan az említett kritikus szétnézett. Oldottabb, általáno-
sabb, európai attitűdött várva az írótól, hogy ne látsszék meg rajta vidék  

és szülőföld vastag pora. Ha ez a pesti kritikus nem a műveiből ismeri 
meg Sütő  Andrást, amelyeknek épp a maguk erdélyisége ad eredeti és 
csodálatosan szép veretet a bel őlük sugárzó mélységesen emberi, s ezért 
téren és időn túl ható tartalommal, hanem tájékozatlanságában ott terem 
egy szép napon Marosvásárhelyen, bizonyosan úgy járt volna, mint a 
szabadkai látogató. Szóval a vidék vidék marad a központokból nézve, 
s ezt időnként vagy csodálattal veszik tudomásul, vagy pedig engesztelhetet-
len bűnként róják fel az írónak. A sorsvállalást is figyelmen kívül hagyva, 
mint a svájci Ramuzét, aki holtáig szülőföldjének,,a Rhone-völgyének nep ~ -
ről írt, még csak nem is nemzetiségi helyzetben, mint aki erkölcsi köteles-
ségének vél eleget tenni. És persze Benedek Elekr ől se hallott a pesti kri-
tikus, a századelő  nagy mesemondójáról. aki az impériumváltozás után, a 
húszas évek elején önként hazament Erdélybe, hogy az akkori fiatal írók-
kal ekhós szekéren járja be sz űkebb hazásának isten háta mögötti falvacs-
káit irodalmi esteken fellépve. De a messzeségnek is vannak jó és rossz 
változatai, s csak így történhetett, hogy amit a szabadkai látogató oly 
lelkesen üdvözölt a szomszédos országban járva, az együtt él ő  népek be-
kéjét, azt lenézett provincializmusnak bélyegezte egy nagy formátú író 
életművében a felelőtlen pesti kritika. 

A szovjet .írók kongresszusának még mindig nem csitult el a vissz-
hangja. Legutóbb Voznyeszenszkijt faggatták bátor felszólalásairól, ame-
lyek az egész 'kongresszus hivatalos menetét megbontották. El őször az 
úgynevezett irodalmi ellenzék távol tartását tette szóvá, mire ugyanezek 
közül néhányat beválasztottak az írók szövetségének új vezet őségébe. Az-
tán rehabilitálást követelt. Adják ki, mondta, Paszternák regényét, a Dok-
tor Zsivágót, amelyért Nobel-díjat kapott. Szóval ez a harminc év el őtti 
olvadás után feltűnt költő  meglehetősen nagy vihart kavart, úgyhogy ért-
hetően tőle lett várható remény és bizakodás jöv őbeli igazolása. A leg-
fontosabbal kezdte, az irodalom szabadságának kérdésével, amely a Szov-
jetunió jelenlegi nagy és látványos átalakulásában ugyancsak sokat ígér. 
„Eltűnt a cenzor!" — mondta nem csekély megelégedéssel. „Legalábbis 
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árnyéka lett önmagának!" S aki nem ismeri a hatósági ellenőrzés gya-
korlatát az irodalomban, megnyugvással veheti tudomásul a jelent ős vál-
tozást. Csak hát mindazokban a rendszerekben, ahol a cenzúra intézmé-
nyét szükségesnek látták, nem t űnik el máról holnapra a cenzor. Mert ma-
ga az intézmény sem egyszemélyes, s ha a cenzor, mint hivatalos személy 
nem is szerepel, épp elég cerberus maradhatott a szerkeszt őségben és könyv-
kiadó vállalatokban. Mert a cenzor sosem volt egyedül semmiféle parancs-
uralmi rendszerben. Ahol az irodalmi ellen őrzést szükségesnek tartották, 
ott mindenki felelős volt, akinek a kezén a vers, a novella vagy a regény 
kézirata átment. Az ilyen rendszerek a bels ő  ellenségtől való állandó fé-
lelemben az ellenőrzés egész láncolatát építették ki az éber figyelmet kö-
telezővé téve, nemcsak az irodalomban természetesen. Semmiféle esztéti-
kai kritérium nem adhatott salvus conductust az olyan írott m űnek, amely 
a legcsekélyebb eltérést mutatta valamely kérdésben a hivatalos nézetekt ől. 
Csak abban lehetett reménykedni, hátha nem veszi majd észre a legalább 
árnyalataiban különböz ő  rejtett gondolatot. A nagyobb veszélyt ebben az 
ellenőrzésben az jelentette, hogy többet vett ilyesmib ől észre a cenzor, a 
szerkesztő , a lektor, szóval mindenki, akinek valami szerepe volt a kézirat 
megjelenésében, mint amennyi benne leledzett. Mert a cenzori szerep 
egyrészt a m:agánszorgalomra is lehet őséget adott, amikor az éberség túltel-
jesítette a normát, másrészt helyet kapott benne •a túlzott félelem, hogy 
valami minden árgus figyelem ellenére észrevétlen maradt, s abból az író 
mellett neki magának is baja lehet. A szólásszabadságnak, az írott szónak 
ez az előzetes ellenőrzése megtakarította a rendszernek az utólagos esetleg 
kellemetlen következményeket. Nem lehet határozottan megállapítani, mi 
a rosszabb: az író utólagos felel ősségre vonása, vagy az, ha megakadályoz-
zák, hogy műve napvilágot lásson. Isak Babelnek megjelenhettek a háborús 
novellái, Bugyonnij marsall is hiába tiltakozott, Sztálin leintette. Hogy 
aztán egy idő  múlva mégis Szibériába vitték és rövid úton elintézték, az 
utólagos cenzúra következménye volt. De a m ű  legalább eljutott oda, ahova 
az író szánta, az olvasóhoz. Így történhetett közelebbi tájakon, hogy József 
Attilát is csak akkor vonták felel ősségre és Féja Gézát is a Viharsarok 
miatt, amikor már elérték a várható hatást. Az el őzetes cenzúra épp ennek 
állja útját. Így kényszerültek egyes írók a Szovjetunióban a szamizdatra, a 
titkos terjesztésre, az illegális kapcsolat formájára író és olvasó között. 
Ha tehát csakugyan elt űnt a cenzor, mint Voznyeszenszkij állítja, akkor 
az utólagos felel ősség konzekvenciái térnek vissza, s ez se lebecsülend ő  
eredmény. Ez is az olvadás egyik jele az elnémítás, a sterilizálás eddigi gya-
korlatával szemben, aminek a szovjet költ ővel együtt igazán csak örülni 
lehet. 

Csingiz Ajtmatov szovjet író, aki m űveinek nagyobb részét anyanyel-
vén, s szükebb hazája népének, :a kirgizeknek írja, most a nacionaliz-
mus kérdését feszegetve került az érdekl ődés középpontjába. Amikor ugyan-
is megkérdezték t őle, miért nem szólalt fel az írók legutóbbi kongresszu-
sán, azt felelte, nem tudott id őben felkészülni rá, mert a nemzetiségek 
egymáshoz való viszonyáról szeretett volna beszélni. A Szovjetunió népi ten-
gerében nem egészen egymillió lelket számláló kirgiz lakosság nemzeti. 
öntudatáról és sajátos kultúrájáról szólni nemzetköziség egészén belül 
természetesen. Úgy látszik, a Szovjetunió mélyreható átalakulási folyama-
tában, sok minden egyéb között, a nemzetiségi kérdésben is akad egy és 
más tisztázni való a „nagy orosz testvér" árnyékában. Mert nemrég a 
grúz köztársaság írói ugyancsak találva érezték magukat egy elbeszélésben, 
ahol egy orosz író meg nem engedett módon írt a népükr ől. Tiltakozásuk 
jeléül ott is hagyták a kongresszust, mint akiket „nemzeti önérzetükben" 
sértettek meg. És amíg vissza nem hívták őket, az odamondogatásnak nem 
akart vége szakadni. Szibéria küldöttje, Valentin Raszputyin az orosz írók 
fejlett önkritikájáról beszélt, amikor •a vészesen elterjedt iszákosságról 
írva saját népüket is kíméletlenül elmarasztalták. Ezért hát túlzott nem-
zeti érzékenységnek kell tulajdonítani szerinte a kis népek efféle reagá-
lását. Ezzel a grúzok, úgy látszik, meg is elégedtek. Ajtmatov nem hagyta 
magát lefegyverezni. Elmondta, hogy •a kirgiz köztársaságban az iskolák 
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százai nyílnák, de a kirgiz nyelvű  oktatásban megtorpanás tapasztalható. 
Kirgiz nyelvű  gyermekotthon megnyitását is rég tervbe vették, de máig 
se nyitották meg. Nyíltan senki sem ellenezte a megnyitását, de nem is 
sürgette senki. Ezzel szemben elszaporodott az orosz nyelv mindenekfelett 
való dicséretének demagógiája a törtet ők hosszú sorában. Ő  ezt a fölösleges 
igyekezetet a bezárkózástól való túlzott félelemmel magyarázza, amikor 
a nagy oktalanul fél a kicsitől. Sák ezer kilométer messzeségb ől persze 
nehéz tisztán látni ebben a kérdésben. S még kevésbé állást foglalni abban, 
hogy mivel használ a nemzetiségi író többet a népének: ha anyanyelvéhez 
ragaszkodik, vagy ha könnyebb boldogulása érdekében észrevétlenné te-
szi a beolvasztási tendenciákat? Ajtmatov természetesen az anyanyelv és 
azzal együtt a nemzeti kultúra megtartása mellett száll síkra és minden 
mást az egyformaság szürkeségében lát, ami nem gyorsíthatja meg a 
haladást. A nyelvkülönbség megtartását általános szükségletnek mondja. 
Persze nem hagyhatja figyelmen kívül az évtizedek óta dédelgetett utó-
piát, hogy a világ egyszer majd mindössze két nyelven beszélő  népekből áll, 
sőt, ha minden jól megy, egyetlen nagy nyelv uralkodik el a földtekén. 

Innen messziről az ember azt hihetné, hogy gúnyolódik a kirgiz 
kartárs. De hát az utópia természeténél fogva szabadfára enged ennél 
merészebb jóslatokat is. Ezért az egyformaságtól való félelem kicsit talán 
mellékvágányra tereli a kérdést, ahelyett, hogy nyíltan és határozottan sík-
raszállna a nemzetiségi iskolákért, az anyanyelv jogos használatáért. Ezt 
mondom én innen messziről, de kérdés, nem taktikusabb-e, ha a szocialista 
dialektikához ragaszkodva az egyformaság elleni félelmét hangoztatja. A 
nemzetiségek kulturális helyzete nem mindenütt egyforma, így hát nem 
tudható, hogy a hatalmas szovjet birodalom politikai struktúrájában sza-
bad-e nyíltan a nemzeti fennmaradásért küzdeni, persze a nemzetköziség 
szellemében, ha éppen ehhez a formához kell ragaszkodni. Azt hiszem, ha 
arányaiban nem is, a nemzeti viszonyoknak ez a nyílt pertraktálása szoro-
san kapcsolódik ahhoz a követeléshez, amely az irodalom szabadságában 
jut kifejezésre. Mert a szabadság egy és oszthatatlan minden téren s min-
den egészséges társadalomban. 
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ALKÓTÓM ŰHELY  

CSORDÁS MIHÁLY 

A NAGY ALAKÍTÁSOK FESZTIVÁLJA 
A 32. STERIJA JÁTÉKOKRÓL 

Mindazok, akik a legutóbbi évek eredményei alapján hinni kezdtek a 
jugoszláv film és színház megújulásában, némi csalódottsággal mentek 
haza a 32. Sterija Játékok sorrendben utolsó versenyel őadásáról, amely 
egyébként kiérdemelte a zsűri nagydíját és a kritikusok egyértelm ű  el-
ismerését is. A csalódottság azért különösen nagy, mert a fesztivált meg-
előzően igen szép reményeiknek adtak hangot a versenybe induló szín-
házi körök, és a főszelektor, valamint az id őben mozgolódni kezd ő  szer-
vezők is igen derűlátóan nyilatkoztak az el őadásokról; egész elméleteket 
gyártottak a válogatás, illetve az egyes produkciók értékelésének és vé-
leményezésének a módozatairól, s őt még arról is hosszas vitát folytattak, 
hogy miképpen lehetne hatni a manifesztáció sajtóvisszhangjának az 
alakulására; konkrétabban: miképpen lehetne befolyásolni a szerkeszt ő-
ségeket, hogy a főbizottság számára ellenszenves kritikusokat ne küldjék 
el a rendezvényre, nevezetesen azokat, kikt ől a szervezők semmi jót nem 
várhatnak el, akikkel eddig is csak bajuk volt. 

Persze, végül is mindenki eljutott Újvidékre, akinek ott volt a he-
lye, és a Játékok megszervezését sem érte komolyabb bírálat, mint ahogy 
nem is érhette: az igen magas fokon volt. S ha sokan méltatlankodtak is 
amiatt, hogy a színilapokhoz és a fesztivál eseményeit feldolgozó köz-
löny kilenc számához csak a kisember számára horribilisnek tetsz ő  ösz-
szegekért juthatott hozzá a nagyközönség, zsörtöl ődésüket végeredmény-
ben senki sem vette komolyan, arra gondolva, hogy mégis egy országos 
szintű  fesztiválon tartózkodunk, ahol joggal uralkodhat a törvény: va-
lamit valamiért. 

Csakhogy éppen ez az: megkapta-e a rendkívül nagy érdekl ődést ta-
núsító közönség azt a bizonyos valamit: azt az igen teljes esztétikai él-
ményt, amelyet egy ilyen szemlét ől joggal várhatunk és várunk el. Egy-
szerűbben szólva: bemutattak-e a számára olyan színvonalas el őadásokat, 
amelyek megfeleltek az elvárásainak és méltóképpen prezentálták a ha-
zai színházi kultúrát? 

NYOLC PRODUKCIÓ 

A fesztiválon látott nyolc produkció mintha a jugoszláv színházak 
készletének a jó, átlagából származott volna: nem volt közöttük magasan 
kiemelkedő  alkotás, vagy legalább olyan, amely valami más rendkívüli 
erényével hívta volna fel magára a figyelmet. A szkopjei Drámai Színház 
bemutatott ugyan egy sok tekintetben rendhagyó darabot, Jordan Plevnes 
„R" című  drámáját, amely igen nagy sikert aratott a közönség és a kri-
tikusok körében, de lényegében ez is egyetlen színész kiteljesedésére nyúj-
tott csak igazi alkalmat: benne Petar Temelkovszki formálta meg hal-
latlan erővel a főszerepet, míg a többi szerepl ő  teljesítménye jócskán el-
maradt az övé mögött. 

Nemcsak az „R"-ről., hanem még néhány más fesztiváldarabról is el-
mondhatjuk, hogy bennük a f ő  terheket egy vagy két színész — legin-
kább vendégszínész — vállalta magára. A szemlére most eljutó kevésbé 
ismert társulatok számára nyilvánvalóan ez volt az érvényesulés egyedül 
járható útja: a legjobb hazai színészeket meghívni a f őbb szerepek tol- 
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mácsolására, és esetleg a legkiválóbb rendez őket megbízni a verseny-
előadás előkészítésével. E szándéknak az eredményeként aztán az idei 
Játékok a nagy színészi alakítások fesztiváljává lett, amelynek közepes 
színvonalú előadásai fölött fényesen ragyog egy-egy színészzseni vakító 
fényességű  csillaga. Így lett az eszékiek Krleža-darabja a zágrábi Vanja 
Drach és Zvonimir Zori č ić  remek szerepformálásának, míg a triesztiek 
Cank.ar-el őadása a ljubljanai Boris Cavazza bravúros játékának a tág 
kerete. Ugyanilyen kivételes lehet őséget kapott Ljuba Tadić  is képessé-
geinek megcsillogtatására a szarajevóiiktól, ám ő  csak részben élt vele, 
amiről rajta kívül senki sem tehet. 

Vasja Predan f őszelektort azonban senki sem okolhatja, amiért sem-
milyen különös felfedezést nem tett a hazai színházak háza táján: a Játé-
kokon bemutatott nyolc előadás mindegyike nagy erőbefektetéssel ké-
szült, s bennük minden résztvev ő  a tudása legjavát nyújtotta, az egyetlen 
Ljuba Tadi ć  kivételével, aki félvállról vette feladatát, flegmatikusan ját-
szott, és a függöny legördülésekor egy igen sért ő  gesztussal viszonozta a 
közönség lelkes tapsát: nagrágjának ellenz őjén lehúzta a villámzárat. Ez 
a megnyilatkozása övön aluli ütésként csapott a hazai színm űvészet ügyé-
nek elkötelzettjei és egyáltalán minden résztvev ő , jelenlevő  felé. 

Négy klasszikus szerző  — Mirosl.av Krleža, Ivan Cankar, Slavko 
Grurn és Jovan Sterija Popovi ć  — neve fémjelezte inkább a 32. Sterija 
Játékokat, mint a kortárs szerz őké. A díjnyertes Hazafiak (belgrádi Ju-
goszláv Drámai Színház) el őadását követő  vitában igen szellemesen tette 
fel valaki a kérdést: vajon akkor is ekként viszonyulnánk Sterijához, ha 
a kortársunk lenne? 

A múlt, a történelem, s velük a klasszikus szerz ők szelleme lebegte 
be a Játékok színpadát estér ől estére. S amikor a kortárs írók szólaltak 
meg — Dušan Kovačević , Jordan Plevnes, Mario Rosi és Slobodan Šnaj-
der —, akkor is leginkább történelmi témák felé fordultak, amelyeket 
a rendezők rendszerint jelképekben fogalmaztak meg, s a díszlettervez ői 
díjjal jutalmazott Geroslav Zari ć  (újvidéki Szerb Nemzeti Színház) pél-
dául emlékezetes színpadképével illusztrált. 

Korunk szellemét fejezik ki vajon ezek a múlt felé forduló el őadá-
sok, vagy csak véletlenszerű  hátrafordulását jelentik a hazai színházak-
nak? A közelmúltban lezajlott egyéb szemlék és találkozók jelzése sze-
rint az első  feltételezés lehet a helyesebb. 

A DÍJNYERTES STERIJA-ELŐADÁS 

Na nem is könnyű  egy országos fesztivál ünnepelt sikerdarabjának 
elképzelnünk a belgrádi Jugoszláv Drámai Színház Sterija-el őadását, azt 
be kell látnunk, hogy vitathatatlanul az idei Játékok legjobb, legkiérlel-
tebb produkciója, és valóban a színjátszás magasiskolájának a repre-
zentáns darabja, sok-sok kiváló színészi alakítással. 

Dejan Mijač  rendező  kerek, egyenletes színvonalú komédiát hozott 
létre az élvonalbeli belgrádi színészekkel: Vojislav Brajovi ćtyal, Dijana 
Šporč ićtyal, Voja Čordićtyal, Branislav Lečićtyel, Mirjana Karanovi ćtyal, 
Miloš Žutićtyal, Milan Gutovićtyal, Mihajlo Janketi ćtyel és a többiekkel. 

Két vonatkozásban is érdemes b ővebben foglalkoznunk ezzel a kor-
szerű  Sterija-tolmácsolással, amely titokzatos módon úgy hat a színpad-
ról, mintha kortárs szerz őnek a szövege alapján készült volna. Melyek 
ezek? 

Az egyik Dejan Mijač  kivételes gonddal kidolgozott rendez ői kon-
cepciója, amelyben akkora szellemesség érvényesül és amely annyira át-
tételes gondolatiságon alapul, hogy megfejteni talán nem is lehet, csupán 
csak sejteni üzenetét. Erre az elvonatkoztatásra nyilván azért is szük-
sége volt az ország egyik legjobb rendez őjének, a Sterija-szövegek leg-
eredményesebb tolmácsolójának, mert igen jól tudta, hogy ennek a múlt 
századi vígjátéknak bármiféle direkt ábrázolásmód a kárára lenne és 
megfosztaná erejét ől, varázsától.. Végül is úgy sikerült adaptálnia a m ű-
vet, hogy se Steriját nem tagadta meg általa, se nem egy az egyben köz- 
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vetítette felénk mondatait; ehelyett átsz űrte a jelen idő  rostáján: csak 
a finom szemecskék hullanak alá a világot jelent ő  deszkákra. Ahol pedig 
másképpen nem lehetett, ott jelképekkel szólt Mija č  a ma emberéhez: a 
színészekkel „lemásolta" Paja Jovanovi ć  nevezetes festményét a rigóme-
zei ütközetről, a darab egyes részeit afféle idilli álomképekkel zárta... 

A másik: a jobbnál jobb színészekb ől álló gárda remek játéka, 
amelyre alapozni lehetett. Ez tulajdonképpen az el őadás erős tartópillére, 
amelyet mindenféle földrengések és égzengések ellen „biztosított" Mi-
jač . Mert egy Branislav Le čićre, Vojislav Brajovi ćra vagy Mirjana Kara-
novićra alapozni a játékot, az végeredményben jobb őrzője a rendező  lel-
ki nyugalmának, mint a legjobb idegcsillapító. Mijač  pedig éppen ezek-
kel a színészekkel rendelkezhetett, s nem csak egyesekkel közülük, mint 
például az eszékiek vagy a triesztiek, esetleg a szkopjeiak rendez ője. 

A rajta és a benne dolgozó művészeknek a tökéletes együttműkö-
dése jellemzi hát a Hazafiak belgrádi előadását, amely éppen e két saját-
ság révén előzi meg az újvidéki Szerb Nemzeti Színház néhány hónappal 
bemutatott Hazafialt-produkcióját. Mert természetesen az utóbbiban a 
színészi teljesítmények is jóval gyengébbek, nemcsak a rendezés kevésbé 
látványos és átgondolt. 

Nem érvényesülhetett volna azonban a kiváló Sterija-szakért ő  Mijać -
nak a jelképes közlés útját választó rendezése Biljana Dragovi ć  jelmez-
tervezői hozzájárulása nélkül. Dragovi ć  kosztümeiben ugyanis úgy hatnak 
a Sterij a-hősök, mint önmaguk csetl ő-botló karikatúrái.: kinek a bajuszát 
növelte, kinek a gatyáját szabta a kelleténél b ővebbre, kinek a kabátját 
esetlenül lógóssá. Ezáltal a jellemük szinte kivetül a küllemükre, s ha 
meglátjuk őket, tudjuk már, kikkel állunk szemben. 

Jovan Sterija Popovi ć , a remek szatirikus, úgy ábrázolta az 1848 
utáni évek vajdasági embereit, mint sorsukat eligazítani kívánó, köpönyeg-
forgató kisembereket: hol ilyen, hol olyan zászlót t űznek a házukra; hol 
ilyen kokárdát, hol olyant a mellükre ... Maga a téma persze nem avul-
hat el, amíg a nemzetek és nemzetiségekközött léteznek a meg nem ér-
tésnek és érdekellentéteknek a legapróbb jelei, ám nyilván másképp -te-
kinthetünk rájuk, mint a politikai szatíra megírásának idején, százhar-
minc évvel ezelő tt. 

A Hazafiak belgrádi előadása hát jó produkció, és ilyenként kiérde-
melte a Sterija Játékok fődíját. Az igen kár, hogy a fesztiválon nem sze-
repelt több ennyire színvonalas, vagy még ennél is nívósabb darab. Re-
méljük, a jövőben erre is sor kerül Újvidéken, a színház ügyét annyira ko-
molyan vevő  városban! 

A Játékok előadásai: Miroslav Krleža: LíT A PARADICSOMBA (Put u raj) — eszéki Horvát 
Népszínház; Ivan Cankar: A NÉP JAVÁÉRT (Za dobro naroda) — trieszi Állandó Szlovén 
Színház; Jordan Plevnes: „R" — szkopjei Drámai Színház; Dušan Kova čević : SZENT 
GYÖRGY MEGÖLÉ A SÁRKÁNYT (Sveti Georgije ubiva aždaju) — újvidéki Szerb Nemzeti 
Színház; Mario Rosi: MAGNA CHARTA (Magna karta) — bitolai Népszínház; Slobodan 
šnajder: GAMLLET — szarajevói Népszínház; Slavko Grum: ESEMÉNY GOGÁBAN (Doga đaj 
u mestu Gogi) — ljubljanai Szlovén Nemzeti Színház; Jovan Sterija Popovi č : HAZAFIAK 
(Rodoljupci) — belgrádi Jugoszláv Drámai Színház. 
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OLVAS ÓNAPLÓ 

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

DEŽE KOSTOLANJI: Izabrane pesme. 
Válogatta és fordította Lazar Merkovi ć . 
Életjel—Subotičke novine, Subotica, 1986. 

RÁCSODÁLKOZÁS A VILÁGRA 

Kosztolányi Dezső  verseinek olvasásakor, száz évvel születése (1885) és 
ötven évvel halála (1936) után, a költ őről, aki papírra vetette , ;meglesve a 
halált, megértettem, hogy tenni kell valamit", és ez ösztönözte őt a vers-
írásra, kialakul egy kép, melynek jóslatszer ű  dimenziója van. Kosztolányi 
Szabadkán született, 1903-ban itt is érettségizett, s költészetét a modern 
magyar líra azon tájain kell keresnünk, ahol „a dolgok és a jelenségek a 
lét forgatagába alámerülve, halvány és finom áramlásban halk lírai re-
megésbe olvadnak" (Danilo Kiš). E rilkei és verhareni remegés a „sze-
cesszió bíborszínű  ködének" (Örley István) távoli visszfényeként érzék-
letes képet fest :a mulandóság és a halál variációiról, melyhez az Életjel 
és a Subotičke novine kiadásában Szabadkán megjelent válogatott ver-
sekben csatlakozik még a világra történ ő  rácsodálkozásnak egy igencsak 
meghitt attitűdje. S amíg Kosztolányi korai verseiben a „beteg, boros, 
bús, lomha Bácská"-ról, trágár tivornyákról, beteg és méla, szláv didákróil 
énekel, addig a távoli 1919 márciusában született Magyar költők sikolya 
Európa költő ihez 1919-ben című  versében már eljut ahhoz a drámaisághoz, 
mely kísértetiesen cseng össze Krleža Nagypéntek 1919 című  költeményé-
vél, s az örjöngő  és őrjítő  pusztulás rapszodikus csapongással énekli meg 
a kétségbeesés gyötrelmét: 

Oly mélyre estünk, hogy nem hullhatunk már, 
nincs is magas és nincs számunkra mély. 
Anyánk nyelvén sikoltunk a világhoz, 
mi lesz szivünkkel és mi lesz szavunkkal, 
ha jő  az éj? 

S ahogyan korai verseinek egyikében, melyet egy vonaton megtett 
utazás variációjaként énekelt meg, „a szunnyadó csöndesség lomha, méla", 
s a következő  pillanatban a pannóniai napraforgó — Konjoviához és 
Antiéhoz hasonlóan — bomlott agyú, bolondos, tékozló fiúként álldogál, 
úgy kései verseiben, melyekben az AQföld sárga szalmájáról és a nap vörös 
tüzéről énekel, Európa költőihez intézett szavaiakár jelzésként is t űnhet-
nek — igen, még mindig létezünk. Kosztolányi nyugtalansága, romantikus, 
álmodozó elmélkedése, az öregedés borújának pasztellszínei, a leomlott 
tanyák és beroskadt sírok emléke, a régi pesti éjszakák kísért ő  képe, 
a külvárosi szegények folyton visszaálmodott nyomora, s a képek nagy-
szerű  sora a huszadik századi magyar költészet legszebb pillanatait idézik, 
rengeteg rokonvonást mutatva a korabeli szerb költészettel is. A Szegé-
nyek című  verse, mely 1929-ben született, mintha párbeszédet folytatna a 
szerb és horvát szociális líra legkiválóbb verseivel, egyebek között Dobrica 
Cesarić_ költeményeivel is: 
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De a szegények még most is tudják, 
mit mondtál te nekik öt évvel ezel őtt, 
hogy végigmentél a budai utcán, 
s megsimogattad sz őke kisfiuk fejét, 
ki azóta 
ott porlad a tabáni temetőben. 

A Februári óda — Kosztopányinak e reprezentatív verse — a sötétség 
megidézésével, saját csillagrendszerének halvány remegésével, melyben 
mintha egyéni sorsa lenne tetten érhet ő, Todor Manojlović  verseit juttatja 
eszünkbe, aki különben is közel állt Kosztolányi nemzedéktársainak köré-
hez. Főleg a Február, virágok, fényreklámok című  versre kell gondolni, 
melyet oly sokan elemeztek már. S e lényegi egyezések is most váltak 
csak igazán világossá, most, amikor Lazar Merkovi ć  válogatásában és 
fordításában, Thomka Beáta utószavával megjelent válogatott versek kö-
zött helyet kapnak mindezek a versek, s el őször válnak a szerb olvasókö-
zönség számára is hozzáférhet ővé, élvezhetővé. (Egyébként szerbhorvát 
nyelven ez idáig a Nero, a véres költő  Krvavi pjesnik, a Pacsirta Život u 
kavezu, az Édes Anna pedig Ana címen olvasható.) É.s így most már az is 
érthető , hogy žarko Vasiljević , aki Kosztolányi Édes Anna című  regényének 
dramatizált változatát a Dunai Bánság Színházának, illetve a Szerb Nem-
zeti Színháznak lefordította, majd ennek hatása alatt nosztalgikus hangvé-
telű , stilizált verset írt, költészetében oly közel került Kosztolányi egyné-
mely variációjához. És most már azt is megértjük, miért mondta Ady Endre 
erről a költőről — melyet számunkra Mladen Leskovac és Kajetan Kovi č , 
Enver Čolaković  és Ivan Ivanji tolmácsok —, hogy titokzatos, szentséges 
értelmű , s a búskomorság törvényének melankóliájából fakadó. 

A mulandóság költője, akiről nem kisebb köQtőtárs, mint Babits Mi-
hály mondta, hogy „kora gyerekkorától kezdve imádta az életet, és félte a 
halált", aki állandóan a kiáltást visszhangozta: „Mi ez a csönd? Mi ez a 
vár"?, kései versében, az Ötven felé címűben, keserves küzdelemmel pró-
bált megszabadulni minden ballasztól, mindent ől, ami múlt, s hogy minden 
fájdalmas emlékkel a saját emberi büszkeségét és méltóságát mérje 
össze: 

Ötven felé kivetjük önmagunkból 
mindazt, ami cifra s szedett-vedett lom 
s olyan komor, fönséges lesz a lelkünk, 
olyan hideg és kongó, mint a templom. 

S ekkor a logika veszélyes spiráljának illuzórikus visszfényében, 
s keserű  .álmodozásainak birodalmában, saját vágyképeinek gaz elilentéte-
ként megjelenik a fa, mely többé nem énekel: a múltat fürkészem, s el őre 
várom mindazt, ami következni fog. S a vágykép cseppet sem hasonlít 
arra a nőre, arra az úriasszonyra, aki versében „Sétálni viszi a tragédiáját 
/ s szánják nagyon". De nem hasonlított a tovahaladó „lélektelen 
arcokra" sem. Közben eljutott Krleža korai leszámolásainak kétségbeesé-
séig, hogy káromolva szórjon átkot a „könyves", vén Európára. Koszto-
lányi, a naptalan, kés ő , decemberi délutánban és a napfényt ől bearanyozott 
szeptemberi áhítat közepette is zászlóként tartotta magasba gyermekkori 
empékeit. Ez a zászló az, melyet versében oly határozottan különböztet 
meg a bot és a vászon egyszer ű  együttesétől: „Lelkem, te is, te is — / ne 
bot és vászon — / légy zászló." Szenzibilitásának teljes mélységével 
folyton azt fürkészi: „Mily panteizmus játszik egyre vélem". Kosztolányi, 
az idő  rabjaként, elszörnyedve az élet rövidségének Iláttán, mintha sza-
badulni szeretne az idő  szorításából: „Állj meg, te óra és dőlj össze nap-
tár, / Te rothadó, gondoktól régi magtár." A ludasi puszta jelképezte min-
denség felett, mindeneken túl és mindeneken innen, szerette volna, ha a 
fürdőfalu mégopy olcsó romantikájának formájában is saját nyárvíziója 
megreked valahol a soha ki nem teljesedett napforduló pillanatában: „Ha 
haldoklom, ezt suttogom. / Nyár volt. / ... Vad délután volt és parázsló. / 
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Részeg virágok és darázs-szó." Az ősökre emlékezve, s folytatva mindazt, 
amit voltaképpen soha el sem kezdtek, a költ ői imagináció egy áldott és 
fölényesen ironikus pillanatában így dalolt: 

Itt fekszenek csodásan ők, 	 Állok az ágyuk peremén 
hol annyi búza, bor van, 	 és csöndesen borongok, 
a véreim, az őseim 	 hogy mit izennek énnekem 
a fényes nyári porban. 	 a Kosztolányi-csontok? 

És ily módon a borús zongoraszó, mely a közelben csendült fel, mesz-
szehangzón, egyszersmind a mulandóság akkordjain is végigborongva, fel-
idézi az élet „ideiglenes" voltát, s azt a pillanatot, amikor tisztán megérez-
zük, hogy „mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak" vendégei voltunk, a 
kenyér és a bor meghatározta világunk köztes állapotában (ahogyan Ke-
nyér és bor című  kötete már címében is jelzi), a költ ő  szakadatlanul a 
hajdanvolt napok mítosz nélküli világába vágyódik vissza. Ebb ől ered az-
után az elveszettségnek az érzése — mely olykor már a megszállottságig 
fokozódik —, s átcsap a fájdalomba, a szegény kisgyermek elveszettségébe, 
melynek árnyéka oly gyakran jelenik meg kés őbbi köteteinek lapjain is. 
Korai verseinek egyikében — a kés őbbi nagy versét előlegezve — már úgy 
üdvözli a szeptembert, mint a régen látott rokont. Ebben a kontextusban 
olvad össze minden az egyetemes őrület kavalkádjába, a vér heves lükte-
tésébe, s az el nem csendesed ő  gazdagság 'tobzódásába: „Jaj, minden oly 
szép, még a csúnya is, / a fájdalom, a koldus gúnya is." S ekkor már 
minden távoli, szegényes, titokzatos, s a léleknek ol'yannyira kedves 
álom mintha újra megelevenedne, reményt ugyan nem hoz, de tartós 
ez az imádott seb, s a fájdalomhoz olyannyira jó ragaszkodni. Ezt tar-
talmazza a Kosztolányi-cím parafrázisa is. Kell ő  áhítattal, ihletettséggel, 
tragikus tartalommal. S Kosztolányi Dezs őt ma úgy olvassuk, mint a kor-
társunkat. Úgy, mint azt a őszies hangulatú rokont, Rilkét. Az is lehet, 
hogy végtelen melankóliával forgatjuk fel a „Kosztolányi-csontokat", azt 
a hatalmas gazdagságot, mely a kukoricarengetegb ől s a napraforgóföl-
dekről mosolyog felénk, és szólít bennünket . 

Dr. DRAŠKO RE ĐEP 

ORFEUSZ AZ ABLAKBAN 

Az irodalomban számos példa van arra vonatkozóan, hogy a költ ő  és a 
táj valami láthatatlan és titokzatos szálakkal köt ődik egymáshoz. Kevesebb 
a példa arra, hogy maga a táj formálja, alakítja is a költ ői világot és a 
világlátást. Ám még ennél is kevesebbszer fordul el ő , hogy a táj megtartja 
emlékezetében költő  fiát. 

Kosztolányi esetében mindhárom megállapítás jelent ős érvényű, aki-
nek zöld kis könyvecskéje, válogatott verseinek szabadkai kiadása távoli 
időkbe visz vissza, olyan időkbe, ahol két kerek évforduló jelzi a határt; 
Szabadka költő  fia születésének századik (1885) és halálának ötvenedik 
(1936) évfordulója. 

Az igen érzékeny költő , mint amilyen kétségtelenül Kosztolányi Dezs ő  
volt, hamar megérezte :a nagyvárossal szemben a kisvárosi élet el őnyeit, 
és már korai önéletrajzában így ír: „Az, aki itt n ő  fel, kétségtelenül szé-
lesebb látókörrel rendelkezik, mint az, aki bölcsen berendezett — vagy 
csak ilyennek hitt — nagyvárosban éli le életét." 

Mindaz a titokzatosság és misztika, ami egy vidéki tanár család-
jának mindennapjait övezte, a fiatal Kosztolányit arra késztette, hogy A 
szegény kisgyermek panaszai című  kötetében hangot adjon fiatalsága nyug-
talanságának és melankóliájának. A panasz voltaképpen a halál és a sö-
tétség ellen hangzott fel, melyben a tollat fogó kéz értelme jelent egyedüli 
tiltakozást a nemlét ellen. A vidék e szomorú-dacos képében Kosztolányi 
regényírói lehetőségeket lát, s ezt szóvá is teszi: „Jöjjön hát az író, aki nem 
csak vidám adomákat fog mesélni a bácskai mentalitásról, hanem aki az 
itt megélt világból valami hatalmasat tud alkotni! Ezer és ezer szunnyadó 
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valóság várja jövetelét. Jöjjön, mert a Palics menti Velence ma még sze-
gény szándékban és életkedvben." 

Szabadkán töltött ifjú éveit követ ően Kosztolányi bejárja a nagyvi-
lágot, hogy élete során Bécsben, Pesten, Stockholmban, Grenoble-ban, Ve-
lencében, Párizsban gyűjtsön élményeket költészetéhez, hogy mindennek 
összegezése már Thomas Mann-i magaslaton történjen meg. A szabadkai 
érettségiző  azonban sohasem fogja elfeledni a „csodák világát". S amikor 
élete alkonyán, egy pesti bérház ablakából megidézi korai gyermekkorát, 
elmondhassa: 

Én nem tudom, mi történt vélem akkor, 
de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, 
s felém hajolt az, amit eltemettem 
rég, a gyerekkor. 

Az Esti Kornél rímeiben pedig papírra veti: 

Gyerekkorom, mindig téged kereslek, 
ha járom a poros-boros Szabadkút. 
Mióta labdám elgurult itt, 
nem ér az élet egy fabatkát. 

A késő  őszi ludasi tájon merengve, a sárga kukoricacsövek és a piros 
paprikafüzérekláttán visszatér a múllt, egyszersmind feler ősödnek a két-
ségek is — Kosztolányi örök vívódásai. Legemberibb gondolatait Koszto-
lányi mindig a bácskai tájhoz köti, kortársainak emlékezetében pedig 
úgy maradt meg, mint a költ ő , akinek még a „lélegzetvétele" is bácskai. 

S lám, előbb-utóbb meg kellett történnie, hogy Szabadka könyvvel is 
megemlékezzen költ ő  fiáról. A figyelem eredménye az a kit űnő  versvá-
logatás, mely Lazar Merkovi ć  ihletett fordításában látott napvilágot, és 
amely egyben az első  szerbhorvát verseskötete is Kosztolányi Dezs őnek. 
A Válogatott versek igen egyszerű  címet viselő  zöld könyvecske újra a 
figyelem középpontjába helyezte ennek a költészetnek hervadhatatlan ér-
tékeit. Többet is annál. 

A szülőföld megmutatta, hogy akkor is meghallja költő  fia szavát, 
akkor is fel tud emelkedni hozzá, amikor a körülmények nem mindenben 
felelnek meg ehhez. 

Szabadka bebizonyította, hogy vidéken nem kell az embernek feltét-
lenül vidékinek lennie. 

MILAN ŽIVANOVI Ć  
MÁK Ferenc fordításai 

NAPLŐK ÉS EMLÉKEZÉSEK 

BENEDEK MARCELL: Naplómat olvasom. 
GYERGYAI ALBERT: A várostól a világig. 
VERES PÉTER: Olvasónapló 1949-1953. 
SZÁSZ IMRE: Önarckép háttérrel. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986. 
VÉGH GYÖRGY: A gonosz angyal. 
FODOR ANDRÁS: Ezer este Fülep Lajossal I—II. 
Magvető , Budapest, 1986. 

A jelen olvasóját — legalábbis az olvasásszociológiai vizsgálatok tanulsága 
szerint — jobban érdekli a dokumentum- és tényirodalom, az önéletrajz 
és az emlékirat, mint a hagyományos regény. Ennek az érdekl ődésnek va-
lószínűleg a közelmúlt története iránt megnyilvánuló figyelem a legf őbb 
indítéka. Az elmúlt egy-két emberölt ő  mozgalmas története magyarázatot 
kíván, s mind a kortársak, mind azok, akik személyesen nem is élték át 
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a viharos eseményeket, ismerni szeretnék a korszak igazi természetét, a 
nagy események hátterét s a drámai történések mögött zajló köznapi éle-
tet. Bizonyára ez a közönségigény magyarázza az írói naplók és emlékira 
tok iránt megnyilvánuló fokozott érdekl ődést is. Számos ilyen naplójegy-
zet-sorozat aratott mostanában sikert, így Benedek Marcell és Gyergyai 
Albert feljegyzései, Veres Péter olvasónaplóinak kötete vagy Végh György, 
Fodor András és Szász Imre emlékezései, illetve naplójegyzetei. Mindezek-
ből az írásokból az elmúlt két emberölt ő  irodalmi életének története, mond-
hatnám így is: személyes krónikája bontakozik ki. Olyan krónika, amely 
nemcsak az irodalomtörténetírás számára jelent tanulságot, hanem méltó 
a szélesebb körű  olvasóközönség figyelmére is. 

A történeti irodalom mostanában szívesen nevezi „második reform-
korszaknak" a századfordulótól az els ő  világháború kitöréséig tartó más-
fél évtizedet. „Második reformkorszaknak", minthogy ebben a sajnos oly 
rövid korszakban került ismét napirendre •a magyar társadalom megújí-
tásának ügye. Politikai mozgalmak, irodalmi és m űvészeti műhelyek dol-
goztak azon, hogy a magyarság ismét felzárkózzék a társadalmi és kultu-
rális haladás •élvonalához. Ez volt a Nyugat és a Huszadik Század, Ady 
Endre és Jászi Oszkár évtizede, s ebben az évtizedben lépett fel Benedek 
Marcell is, a nagy korszak tanúja- és képvisel őjeként. Tanúvallomásának 
bizonyára legérdekesebb dokumentuma az a gazdag kötet, amely Naplómat 
olvasom címmel gyűjti össze feljegyzéseit. 

Függetlenségi szellemet, európai ideálokat hozott a szül ői házból: 
apja Benedek Elek volt, akit ma inkább csak népmese-feldolgozásai révén. 
tart számon a közvélemény, holott mint haladó szellem ű  politikus és min-
dig jó ügyet szolgáló irodalmi publicista is beírta nevét korának törté-
netébe. Aztán a Nyugat irodalmi forradalma, a polgári radikalizmus esz-
mei vonzása következett: a fiatal tanár maga is részt vett az új magyar 
irodalom körül zajló küzdelmekben, illetve a radikális párt szervezésében. 
Lukács György és Bánóczi László társaságában alakította meg a Thália 
Társaságot, amely a modern drámának készült otthont teremteni, s el ő -
ször rendezett munkásel őadásokat. A modern magyar irodalom vonzását 
a francia kultúra igézete egészítette ki: Benedek Marcell lassanként egész 
könyvtárra való műfordítással ajándékozta meg a francia irodalom iránt 
érdeklődő  hazai olvasót, közben Victor Hugo, Émile Zola, Anatole France 
és Romain Rolland munkásságát önálló könyvekben mutatta be. Így került 
1919-ben az egyetemre el őadónak, hogy rövidesen elcsapott tanár és proskri-
bált író hegyen az ellenforradalom gy őzelme után. Ezt követve kiadóknál 
és lapoknál dolgozott, számtalan tanulmányt és cikket írt, egy egész írói 
nemzedéket segített •a nyilvánosság elé. 

Valójában nevelő  volt, igazi pedagógus-egyéniség, aki íróasztala fölé 
hajolva is közönségére gondolt, s igazán a tanári katedrán érezte otthon 
magát. Az egyetemre azonban csak a felszabadulás után térhetett vissza: 
először a kolozsvári, majd a budapesti egyetemen tartott esztétikai, illetve 
drámatörténeti előadásokat. Tanítványai akkor is köréje gyülekeztek, mi-
kor már visszavonult a nyilvánosságtól: valóban haláláig oktatott és nevelt. 
Élete végén szerkesztette egybe Naplómat olvasom című  önéletrajzi művét, 
egy gazdag és tevékeny élet dokumentumát. Ennek a gazdag és tevékeny 
életnek példaadó ereje van ma is: Benedek Marcell sorsának végs ő  üzenete 
a hittel végzett munka morálját fejezi ki. 

Nagy nemzedéket, a Nyugat körül gyülekez ő  „második generációt" 
képviselte 'Gyergyai Albert is. Az ő  nevét nemcsak több kötetre való nagy-
szerű  esszéíró munkássága és igaz beleéléssel készült francia m űfordításai 
— például Proust nagy regényének, sajnos,töredékekben maradt magyar 
tolmácsolása — őrzik meg, hanem önéletrajzának három kötete is. A ko-
rábban közreadott Anyám meg a falum és A falutól a városig című  köny-
vek után jelent meg most A várostól a világig című  kötet. Gyergyai Albert 
mindhárom könyvében egy munkában eltelt gazdag pálya végén idézte fel 
gyermekkori emlékeit és környezetét, mint az irodalom történetében már 
annyian. Arról akart vallomást tenni: „ámihez nem kell sem utazás, sem 
olvasmány, ami legrégibb, legbens őbb, legotthonosabb témája mindenki-
nek, amit évek, évtizedek óta hordok magammal állandóan, hogy egyszer 
végre nekifogjak, hogy abbahagyjam a másokkal, a mégoly nagyokkal való 
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foglalkozást, hogy az élet utolsó vagy utolsó el őtti állomásán egyedül ma-
radjak szeretteimmel, azokkal, akik a gyermekkor óta életükön túl is elkí-
sérnek, akik beleivódtak vérembe és csontjaimba, beszédmodoromba és 
emlékezetembe, akik meg-meglátogatnak álmaimban és merengéseimben, 
s akikkel szeretnék végre alaposan elbeszélgetni." Önéletrajzot írt, vagyis 
inkább egy önéletrajz néhány fejezetét. M űve a magyar irodalom újabb 
memoárjainak abba a sorába tartozik, amelyet különféle módokon Déry 
Tibor, Vas István, Bernáth Aurél, Szabó Pál, Kodolányi János (és mások) 
neve jelez. 

Az új kötet megjelenése tulajdonképpen annak az ért ő  kegyeletnek 
köszönhető, amellyel tanítványa: Szávai János hozta tet ő  alá a tudós 
írónak ezt •a töredékben maradt kötetét. A kötet anyagát még maga 
Gyergyai állította össze és juttatta el a kiadóhoz — már súlyos betegsége 
hónapjaiban, közvetlenül halála el ő tt. Ebből az anyagból: visszaemlékezé-
sekből, önéletrajzi töredékekb ől, olvasói esszékből, naplójegyzetekből és 
útirajzokból kellett a kötet gondozójának, ha nem is kerek egészet, de 
annál izgalmasabb memoárt szerkesztenie. Ez a memoár Gyergyai Albert 
fiatalságának éveit kelti életre: az Eötvös Kollégiumban töltött éveket, 
midőn Horváth János és Gombocz Zoltán tanítványaként ismerhette meg 
a tudományos munka örömeit. Ezt követve a Lukács-villában — Lukács 
György édesapjának házában — szerzett tapasztalatokat, itt olyan írókkal 
köthetett bens ő  ismeretséget, mint Tóth Árpád és Thomas Mann. A leg-
nagyobb fiatalkori élmény azonban a. francia irodalommal történ ő  meg-
ismerkedése lett, ennek az irodalomnak volt Gyergyai legjobb hazai ismer ő-
je, tanára és tolmácsa. Egy kiváló és rokonszenves író és tudós szellemi 
fejlődésének köznapi dolgai közé pillanthat az olvasó, egyszersmind képet 
kaphat a húszas évek budapesti szellemi életének gazdag eseményvi-
lágáról is. 

Az idén Veres Péter születésének kilencvenedik évfordulóját ünnepel-
te a magyar irodalmi élet, ebb ől az alkalomból jelent meg Olvasónaplójá-
nak második — az 1953-1956-os feljegyzéseket felölel ő  — kötete. A napló 
szerzője közismert módon nemcsak nagyszerű  író volt, hanem kiváló olva-
só is, aki egész könyvtárra való m űvet vett szellemi birtokába hosszú élete 
során. Olvasott ő  már a Gyepsoron is, midőn csupán a fárasztó munka 
rövid pihenőit s főként a hosszú téli éjszakákat szentelhette a könyveknek, 
hogyne vált volna szenvedélyes olvasóvá a negyvenes-ötvenes években, 
midőn a politizálást abba kellett hagynia. Koalíciós politikusból, pártvezér-
ből és miniszterb ől ekkor lett ismét író és olvasó. Naplójegyzeteit is ol-
vasmányélményeinek rögzítése köré építette, saját szellemi életrajzát is 
töprengő , minden könyvnek utánagondoló olvasóként írta meg. Négy nehéz 
esztendő  olvasmányélményeiről számol be az új kötet is, és szinte meglep ő , 
hogy a történelem, az országos politika milyen csekély szerepet kapott a 
feljegyzések között. Mintha Veres Péter könyvek közé temetkezett volna, 
a könyvek oltalmában hárította volna el a válságos korszak mind fenye-
getőbb kihívásait. A politikai élet eseményeiről alig beszél, csak néhány 
mélyről lakadó, vallomásos megjegyzés révén ad hangot keser űségének, 
csalódottságának, illetve tesz hitet a munkásságát vezél ő  nagy eszmék: 
a dolgozó nép felemelése, a nemzeti kultúra épségben tartása, a közélet 
demokratizmusa mellett. Minden érdekelte, mindennel meg tudott birkoz-
ni, antik klasszikusok, modern elbeszél ők, filozófusok, történetírók, régé-
szek adják át egymásnak a szót, s az olvasó író mindannyiunkkal valósá-
gos párbeszédbe, nem egyszer vitába kezd, kommentálja, megítéli m űveiket 
és gondolataikat. 

Érdeklődésének nem voltak határai, elfogadni azonban csak azt 
tudta, ami meggyőződésével összefért. Az olvasmányélmények rögzítése so-
rán nemcsak mások könyveir ől, saját írói gondjairól, terveir ől is számot 
adott: egész sor megjegyzésben fejezte ki iodalomszemléletét, esztétikai 
nézeteit, amelyek értelmében az írói alkotásnak mindig az emberek üdvét, 
az igazság érvényesülését kell szolgálnia. Az olvasmányok nyomán kiala-
kult kritikai ítéletei lehetnek tévesek olykor, ismeretszomja, igazságkere-
sése azonban mindig magával ragadja az olvasót. Ennek az igazságkere-
sésnek a morálját ő  maga fogalmazta meg: „az írósághoz szókratészi lélek 
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kell. Elviselni, amit a sors és az embertaposó történelem ránk mért, és 
közben helytállni igaz emberként az összes emberek ügyében." 

Benedek Marcell, Gyergyai Albert és Veres Péter ,naplójegyzetei, illetve 
emlékiratai az id ősebb írónemzedékek tapasztalatait rögzítik, Végh György, 
aki szomorú módon már maga sincs az él ők között, már a negyvenes 
években indult fiatal alkotó generáció tevékenységét és törekvéseit idézi 
fel. Az ő  nevét jobban ismerik a gyerekek, mint a feln őtt olvasók: dalla-
mos költőisége és ötletes meseszövése leginkább a gyermekirodalom kri-
tikailag alig számon tartott műfajaiban érvényesült. Pedig az új magyar 
irodalom történetének tanulsága szerint egy emberölt ővel ezelőtt a leg-
többet szerepl ő  költők és elbeszölők közé tartozott, akinek verseit a leg-
rangosabb folyóiratok közölték, s akinek tehetségét a legjobb kritikusok 
ünnepelték. hosszú hallgatás után jelent meg Mostoha éveim című  ön-
életrajzi regénye, amely kés őbb — még hosszabb hallgatás után — A ga-
rabonciás diák és Eszter című  könyveivel önéletrajzi trilógiává b ővült, s 
néhány esztendeje igen nagy közönségsikert aratott. Ez a sikerkönyv egé-
szült most ki, már iáz író váratlan és korai halála után, A gonosz angyal 
című  kötettel, amely ugyancsak egykorú naplófeljegyzések nyomán mutat-
ja be Végh György ifjúságát és körötte — történelmi háttérként — a vi-
lágháború első  három esztendejének budapesti életét, els ősorban termé-
szetesen az irodalmi életet. 

Megvallom, nem kevés örömmel és izgalommal olvastam ezt az 
újabb önéletrajzot: szerz ője a magyar irodalom egy nemzedékének indulá-
sát és útkeresését idézi fel, s igen mozgalmas képekben mutatja be a 
negyvenes évek elejének irodalmi életét. Eleven arcképvázlatot rajzol nem-
zedéktársairól, mint Somlyó György, Devecseri Gábor, Füsi József, Horváth 
Béla, Urbán Ernő  vagy Bárány Tamás, és részletes képet ad olyan folyó-
iratok életér ől, mint például a Magyar Csillag, a Diárium és a Vigilia. Még-
sem önéletrajzának irodalom- és művelődéstörténeti ismeretanyaga kelt-
heti fel igazán az olvasó érdekl ődését, hanem a beszámoló feltétlen, min-
den epizódon átsugárzó őszintesége, amely nem kíméli az emlékez ő  titkait 
sem. Végh György természetes módon vállalja önmagát, akár saját felleng-
zős és nyafka szerepét, s „tündéri" öniróniával számol be ifjússágának 
érzelmi és irodalmi kalandjairól. 

• Könyvének egy helyén Weöres Sándor szóbeli megjegyzését idézi a 
Mostoha éveimr ől: „olyan, mint egy őskori kőzet. Ebben a lenyomatban 
annyira benne van a kor, hogy még ezer év múlva is meg lehet állapítani 
majd, hogy éltek akkor az emberek." Valójában ezt mondhatjuk el Fodor 
András tekintélyes méret ű, kétkötetes naplógyűjteményéről is, amely az 
Ezer este Fülep Lajossal címet viseli. A Fülep Lajossal — a szerz ő  atyai 
barátjával, a művészettörténet professzorával, a kiváló m űvészetfilozófus-
sal — eltöltött ezer este évtizedeket ível át 1947-t ő l 1971-ig. Fodor András 
és néhány barátja ezeken az estéken találkozott a világ zajától elvonultan 
élő  Füleppel, beszámoltak neki mindarról, ami az irodalomban és az or-
szágban történt, s meghallgatták észrevételeit, kommentárjait. Ezeknek 
a tanulságokban gazdag találkozásoknak a története adja a naplójegy-
zetek, hogy úgy mondjam: „epikai" vázát, és erre a vázra épül a beszá-
moló hihetetlenül gazdaganyaga. 

Fodor András személyes beszámolót ad, úgy, ahogyan évtizedeken át 
vezetett naplójában minden este megörökítette a zajló eseményeket, s 
természetesen számot adott saját alkotó munkájának állomásairól: ver-
seinek születésér ől és fogadtatásáról is. Ez a személyesség azonban csu-
pán a naplójegyzetek kerete, s ebben a keretben számtalan izgalmas meg-
figyeléssel, adalékkal, igaztörténettel találkozunk. így az Eötvös Kollé-
gium életéről és szomorú felszámolásának históriájáról, amelyet legutóbb 
Szász Imre közönségsikert arató regénye is elbeszélt, az ötvenes-hatvanas 
évek irodalmi életéről s annak az írónemzedéknek — a többi között Nagy 
László, Juhász Ferenc, Kormos István, Simon István, Rab Zsuzsa, Domo-
kos Mátyás, Hernádi Gyula, Tornai József és természetesen a naplóíró 
tartozik ide — a fellépéséről, amelynek munkássága azóta irodalmunknak 
egy egész korszakát alakította ki. Az irodalomtörténészek bizonyára majd 
óriási haszonnal fogják forgatni ezeket a lapokat, már csak azért is, 
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mert a korszak irodalmi életének ma még úgyszólván hiányzik a hiteles 
története. A meglévő  összefoglalások nem abból a történelmi távlatból 
készültek, amely lehet ővé teszi az elfogulatlan, tárgyilagos elemzést és 
ítélkezést. Így szinte paradox módon éppen egy er ősebben személyes jel-
legű  beszámolónak jutott az a feladat, hogy elfogulatlanabb — mármint 
irodalompolitikailag elfogulatlanabb — korrajzot adjon az irodalmi élet 
mozgásáról, vitáiról és konfliktusairól. Fodor András kétkötetes m űve 
legalábbis számos olyan adalékot közöl, amelyet más nyomtatott forrás 
még nem hozott nyilvánosságra, s ezek az adalékok nem egyszer űen szí-
nezik és árnyalják a közelmúlt irodalmi életér ől alkotott képet, hanem 
sok esetben az események mélyebb összefüggéseit világítják meg. A fel-
jegyzések irodalomtörténeti hasznosságának tüzetesebb elemzése azonban 
maga is az irodalomtörténetírás feladata: egyel őre elégedjünk meg azzal, 
hogy Fodor András naplójegyzetei olvasmánynak is igen érdekesek; én 
legalábbis egyvégtében olvastam el a két vaskos, nagy alakú kötetet. 

Szász Imre regényét, a Ménesi utat említettem az imént, ez a könyv 
kétségtelenül az elmúlt esztend ő  egyik legsikeresebb magyar regénye volt. 
A regényíró új kötete — az önarckép háttérrel — most két korábbi ön-
életrajzi fogantatású könyvet foglal egybe: a Vízparti kalauz a horgászélet 
rejtelmeibe vezeti be az olvasót, a Száraz Martini-koktél pedig egy hosszú 
hónapokig tartó amerikai tanulmányút tapasztalatait összegzi. Könny ű  
volna szemöbeállítani egymással a két beszámolót: a horgásztörténetek 
az élet intim övezetét mutatják, az apró életmozzanatok rejtett szépségét, 
költőiségét fejezik ki, az amerikai útirajzok ezzel szemben a nagy kalan-
dot, -az idegenség varázsát fedezik fel. Talán igaz ez a min ősítés, minden-
esetre fontosabbnak tetszik a személyességnek mindkét könyvet átszöv ő  
ereje. Szász Imre minden iránt érdekl ődő , kissé fanyar, mégis empatikus 
személyisége teszi igazán érdekessé a Duna-parti vagy velencei-tavi hor-
gásztörténeteket és az Iowa City-beli, coloradói éskaliforniai élménybe-
számolókat. Ugyanazt az érdekl ődést és megérteni vágyást példázzák ezek a 
beszámolók, mint az Eötvös Kollégium szomorú vénnapjairól, illetve a 
negyvenes és ötvenes évek fordulójának súlyos politikai tapasztalatairól 
írott regény. A Pálffy tér Duna-parti lépcs őiről vagy a San Franciscó-i 
'Golden Gate bejáratától ugyanaz az érzékeny figyelem próbálja meg-
fejteni a való világ emberi titkait. 

POMOGÁTS BÉLA 

A LÉLEKBÚVÁR JELENTÉSE 

VARGA ZOLTÁN: Leszámolás. 
Forum, Újvidék, 1987. 

A kötéltáncos szomorú történeté-
nek krónikása kereken kimondja: 
„megvan az a tulajdonságom, hogy 
szeretek megismerni embereket, 
vájkálni a lelkivilágukban, kifür-
készni legbelsőbb titkaikat, felmér-
ni jellemüket, érzéseiket, indulata-
ikat, rendszerezni, csoportokba osz-
tani őket ..." A most megjelent 
gyűjteményes kötet, a Leszámolás 
alapján nyugodtan mondhatjuk, 
hogy ez a vallomás a novellák szer-
zőjére is vonatkozik, Varga Zoltán-
ra. Jómaga nyilatkozatában „be-
száinoIóknak" nevezné novelláit, de 
némi fenntartással, mivel „értekez-
letízűnek" találja ezt a meghatáro- 

zást. Én „jelentéseknek" min ősíte-
ném őket, méghozzá olyan jelenté-
seknek, amelyeket egy szakavatott 
lélekbúvár írt valamelyik szakfolyó-
irat számára mintegy beszámolva 
azokról az esetekr ől, amelyekre 
gyakorlata folyamán bukkant. Mert 
a korai Varga Zoltán, mivel e kö-
tet novelláinak zöme vagy 20-25 
évvel ezelő tt íródott, szinte egyér-
telműen a lélektani novella legne-
mesebb hagyományait folytatva 
igyekezte megteremteni a maga ki-
nyilatkozási formáját, úgyhogy ezek 
az írások jóval többek „érdekes" 
esetek leírásánál, tanújelei annak, 
hogy igyekezett kitárulkozni egy ak- 
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kor fiatal, korlátozott életet élni 
kényszerülő , szenvedélyes alkotó. 

Bár korai írásokról van szó, 
mégis olyan mesterségbeli ismere-
tekről tanúskodnak, hogy az való-
jában lenyűgöző . Érdemes felidézni 
őket. Az első  novellákban Varga 
Zoltán, és ehhez a hagyományos 
belső  formához gyakran visszatér, 
a történetet valakivel mesélteti, de 
igen hamar áttér a hitelességet fo-
kozó egyes szám els ő  személyre, az-
az az én-formában történ ő  megje-
lenítésre. S hogy novellái azonnal 
megragadnak bennünket, azt töb-
bek között a remek nyitómonda-
toknak köszönhetjük. Maga a szer-
ző  említette egy kötetlen beszélge-
tés folyamán, milyen gondot jelent 
számára az els ő  mondat megfogal-
mazása. Olyan az, mint egy vasúti 
váltó, amely aztán megszabja a tör-
ténések irányát, hangulatot teremt 
és lebilincsel. Amikor a bels ő  be-
szédek, a fiktív pszichológusnak 
tett vallomások els ő  mondatát elol-
vassuk, azonnal érezzük, hogy vala-
mi hétköznapin túliba jutottunk, 
valami különös dolog történt, és 
hogy hogyan történt, arról a továb-
biakban szerezhetünk. tudomást. Az 
olvasás kényszerítő  ereje, hála a 
nyitómondatok sikerültségének, 
szinte minden esetben diadalmasko-
dik az olvasó esetleges langyos er-
nyedtségén. Amilyen lényegbevágó 
a nyitás, olyan tömény a folytatás. 
Varga Zoltán e novelláiban mindig 
egy lényeges és sorsdöntő  érzés 
vagy gondolat uralkodik. A novel-
la pedig nem más, mint ennek a 
feltérképezése, kibontakoztatása, 
körül- és vágigjárása, hogy aztán 
újra eljussunk a nyitómondathoz, 
mert a kör bezárul, a nyitómonda l 
ekkor teljes értelmet nyer. Egyet-
len felesleges kitér ő  sem vehető  ki 
a novellákban, úgy érezzük, nincs 
semmi felesleges bennük, bár Var-
ga Zoltánt „megszólták" már azért, 
hogy túl „bőbeszédű". Valóban az, 
de nem olyan értelemben, hogy 
széltében sokat markol, hanem az 
elmélyítés folyamán egyetlen jára-
tot tapos rendkívüli mélységekbe 
ereszkedve. A téma el őször ő t ej-
tette rabul, majd m űve által a gya-
nútlan olvasót. A lélekelemzés fo-
lyamán a szerz ő  „lemond" a leírás-
ról, a tárgyi valóságnak csak nyo-
mait lelhetjük fel. A mondatok egy-
másba kapaszkodva végtelen folyon-
dárként tekeregnek, itt-ott barok- 

kos árnyaló ismétlések duzzasztják. 
Mert a szerz ő  meg akarja érteni a 
történteket és a következtetést 
közölni akarja velünk. A novellák 
java része szinte szakmai lélekelem-
zés, a műbéli cselekedetek rugói 
minden esetben világosan kibonta-
koznak, a novella végére titok nem 
marad. Igaz, • néhányszor ügyes szer-
kesztéssel a szerz ő  frappáns csatta-
nóval lep meg bennünket (Leszá-
molás, Gyávaság), amikor is a ko-
moly lélekelemzés játékossá válik. 
Jellemző , hogy a legtöbb novellá-
ban kevés a cselekmény, a h ősök 
nem sokat „mozognak", ami törté-
nik velük, az legtöbbször hétköz-
napi, fontos az állapot felderítése, 
amelybe az élet sodorta őket. Ezek 
az állapotok els ősorban a magány 
és a szorongás. Az is jellemz ő , hogy 
a kötetben humornak nyoma nincs. 
„Komor" jelentések ezek. Mer ő  bol-
dogtalanság árad a kötetb ől, a de-
rűs kibontakozás csak sejteti ma-
gát itt-ott (például az Eláll az eső-
ben), egyébként teljes kiégettséggel 
vagy egyenesen a fizikai (ön)meg-
semmisüléssel zárul a jelentés. 

Bármennyire hihetetlennek tet-
szik is talán, de Varga Zoltán e no-
velláinak .:elődjeit" nem is olyan tá-
vol kell keresnünk térben és id ő-
ben. A század.fnrduió bécsi novella-
iskola képviselő i (Z,,  eig. Schnitzler) 
voltak azok, akik Frued nézeteinek 
hatása alatt tudatosan és talán né-
mileg tudományosan kezdték el a 
lélektani boncolást, valamilyenfa ita 
rendet akarván teremteni az „érzé-
sek zűrzavarában". Ez a cél vezérel_ 
te írónkat is els ő  novelláinak írása-
kor. A lélektani prózának megvan-
nak a maga fogyatékosságai is, s 
ezek természetesen fellelhet ők no-
velláiban is. A vendég című  novel-
lának fiúhőse kezdi sejteni az élet 
bonyolultságát, amely egyenesen az 
áttekinthetetlenségbe torkoll. Ugyan-
akkor megteremtője, Varga Zoltán, 
épp ezeknek a novelláknak a nagy 
többségében az ellenkez őjéről 
igyekszik meggy őzni bennünket: 
minden gesztus, magatartásforma 
végeredményben egyetlen érzésre, 
szenvedélyre vagy indulatra vezet-
hető  vissza és ezzel mintegy elveti. 
az élet összetettségér ől tett megál-
la.pításom, az életet alaposan lesze-
gényíti és ambivalens lényünket 
egysíkú, transzparens érzéshordo-
zóvá redukálja le. Ez természete-
sen elfogadhatatlan. Ugyanakkor, s 
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ezt feltétlenül el kell ismerni, az 
értelem villogó bonckését Varga 
Zoltán, mint máskor is, oly brilián.-
san veti be, hogy minden szavát el-
hisszük, „felülünk" logikusnak tű-
nő  bizonyító eljárásának. Hiszen ez 
az eljárás folyamán lépésr ől lépés-
re haladva, mindent átrostálva és 
főleg bebizonyítva jut el a vég-
következtetésig: a h ősök sorsa így, 
csakis így alakulhatott. Vélemé-
nyem szerint a h ősök ilyen módon 
történő  érzelmi leszegényesítése 
nem alkalmas a teljes karakterek 
bemutatására, itt-ott a novellákat 
talán némileg „csináltnak" érezzük, 
a lélektani jelentés inkább valami-
lyen elméleti szemlélet helyességé-
nek bizonyítására szolgál. A fenti 
egysíkúsághoz nagyban hozzájárul, 
azt mintegy alátámasztja a bels ő  
forma monotóniája. Hiszen attól 
függetlenül, hogy minden novellá-
nak más-más a hőse és igen gyak-
ran belső  monológ formájában „val-
lanak", mégis minden alkalommal 
egy és ugyanabban a hangnemben 
és modorban nyilatkoznak. Tulaj-
donképpen a képzettársításon ala-
puló belső  monológot ekkor írónk 
még nem tette igazán magáévá. 
Nem a hős szól hozzánk közvetle-
nül, hanem a jelentést író pszicho-
lógus szavait olvashatjuk, aki szép-
irodalmi szintre emeli a naiv hő s 
vallomását. elfogadhatóvá teszi az 
olvasó számára. Egyszer űen túl 
„csiszolt" monológok ezek, a gyer-
mekhősök gyakran felnőttként gon-
dolkodnak, egyszóval az író a h ősök 
és közénk áll azzal a szándékkal, 
hogy majd ő  elmondja hőseinek a 
gondolatát és érzéseit, mindent ki-
kutat és a kész jelentést elénk he-
lyezi. Az olvasó számára ilyenkor 
nem marad más hátra, mint hogy 
megcsodálja egy kiváló elemz ő  el-
me mutatványát és elismer ő leg bó-
lintson. De rövid gondolkodás után 
rájön, hogy a valóságnak csak egy 
szeletét ismerte meg, a világ jóval 
bonyolultabb, mint Varga Zoltán 
korai novelláiban. Nem is szólva 
arról, hogy az érzelmek túlzott 
hangsúlyozása magában rejti a me-
Iodráma felbukkanását, a ,,köny-
nyező  hölgy" néhányszor láthatat-
lan jelen is van, bár a szerz ő  az 
utolsó pillanatban ellenáll csábítá 
sának. 

A lélektaninak e módon történ ő  
kiemelése és egyeduralma óhatat-
lanul azzal jár, hogy a társadalmi  

nemcsak hogy erősen a háttérbe 
szorul, hanem egyszerűen eltűnik. 
A novellák java részében minimá-
lis az utalás helyre és id őre, egye-
dül itt-ott elejtett megjegyzésb ő l 
vagy félmondatból tudjuk meg, 
hogy mindez történik (talán) tájain-
kon és akkoriban. A társadalminak 
ezen elhallgatásának eredményekép-
pen a kibontakozó emberi tragédi-
ák épp ezért nem társadalmi ere-
detűek, hanem egyszerűen maguk-
tól jönnek, megszületnek. A válás 
igen gyakran szerepel mint tragé-
diaforrás, de ritkán tudjuk meg, 
hogy tulajdonképpen mi kénysze-
rítette a szerepl őket arra, hogy el-
váljanak egymástól. A társadalmi-
val kapcsolatban feltétlenül ki kell 
térni két novellára, amelyek épp 
azzal, hogy ezt a komponenset igen-
csak erő teljesen bevonják, lényege-
sen elütnek a tisztán lélektani no-
velláktól. Jellemző, hogy mindkét 
írás újabb keletű . Az egyik (Folyó-
part szúnyogirtással) kevésbé sike-
rült, mivel túl ezoterikus, túl céloz-
gató (de keveset találó) és túl kör-
vonalazott. Az olvasó csak sejthe-
ti, hogy az író számára igazi él-
ményt jelentő  esemény szépirodal-
mi kivetítésér ől van szó, de a hang 
eléggé artikulátlan, egyszerre ki-
mondó és visszaszívó. A másik (Sza-
bad s7oanhat vadászidényben) min-
den. kétséget kizáróan az utóbbi 
évek egyik legsikerültebb társadal- 
Zi novellája. Benne egyértelm űen 

és rn ívészien, hitelesen és tömören 
.szól hozzánk Varga Zoltán, soha 
Ilyen konkrétan nem viszonyult va-
lóságunkhoz, mint itt. Véleményem 
szerint 'ez a novella a legértékesebb 
ebben a gyűjteményben. 

Izgalmas olvasni ezeket a novel-
lákat imárcsak azért is, mert láthat-
juk, honnan is indult el Varga Zol-
tán és milyen utat tett meg eddig. 
Mint utólag kiderült, kés őbbi mű-
veiben „felfedezte" az élet bonyo-
lultságát és igyekezett teljesebb ké-
pet nyújtani hőseiről, ehhez pedig 
szükséges volt a műfajváltás is. A 
szélesebb mondanivaló átfogóbb 
felvonultatásához immár sz űknek 
bizonyult a novella és megszület-
tek az első  regények. Ugyanakkor 
mind erőteljesebben kibontakoztak 
a társadalmi elemei is, úgyhogy .2 
társadalmi háttér konkrétan kitá-
rulkozott vagy közvetlenül (Szökés), 
vagy áttételesen (történelmi kisre-
gények). Megtartotta viszont, .és- te- 
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gyük hozzá: kiválóan tökéletesítet-
te, a kezdeti belső  formát, a bels ő  
monológot. Szem előtt tartva e té-
nyeket, a novelláskötet megjelente- 

ga Zoltán eddigi életművének lát-
képe teljessé. Mint az Alpok isme-
rő je mondom: a csúcsok elő tt leg-
többször alacsonyabb dombok van-
nak. tése indokolt volt. Általa válik Var- 

VARGA ISTVÁN 

VISSZHANGTALANUL 

GÁL LÁSZLÓ: A nagy utazás. 
Forum, Újvidék, 1986. 

Különös műfaj az útirajz, a vadász-
naplótól, az őserdei felfedez ő  uta-
kon keresztül a filozófiai ihletés ű  
feljegyzésekig minden belefér. Ide-
gen világba vet ődött, a legkülönbö-
zőbb gyűjtőszenvedélynek hódoló 
tudós kutatók feljegyzései — lásd 
Charles Darwin galápagosi útjairól 
készült jegyzeteit — adott pillanat-
ban akár forradalmasíthatják is 
egy-egy tudományon belül a gondol-
kodást, egy-egy művész, politikus, 
filozófus, vagy a klasszikus id ők-
ben egy-egy polihisztor papírra ve-
tett úti .élményei akár egész nem-
zedékek gondolkodásában hozhat-
nak reformerej ű  változásokat, a-
mint ténylegesen is lázba hozta ko-
rát Goethe itáliai útjáról számot 
adó feljegyzéseinek és elmélkedé-
seinek kötetben történ ő  kiadása, 
mely akár a modern idők útinapló-
inak mindenkori példája is lehetne. 
S végeredményben mindegy, hogy 
tudományos, művészeti vagy filozó-
fiai ihletésű-e a feljegyzés, a leg-
fontosabb, hogy benne megtalálja 
az olvasó a lélek és a szellem együt-
tes kalandját. S hogy ez a kaland 
a felfedezés erejével hasson. És hál -
a műfaj gyökerei az ókorban talál-
hatók, igazi felvirágzása a polgári 
társadalom kialakulásának évtizede-
ire esett. A polgárság volt az az 
osztály, mely minden örökölt társa-
dalmi, gazdasági, művelődési és 
közéleti formát és keretet sz űknek 
tartott, s új meglátásokért szívesen 
kelt útra, s boldogan gyűjtött be 
minden addig ismeretlen tapaszta-
lást, hogy saját életét tegye ezzel is 
gazdagabbá. 

A magyar útirajz-irodalomnak 
első  nagy korszaka a reformkori  

nagy nemzeti lelkesedés idejére 
esik. Politikusok, tudósok, írók, gaz-
dasági szakemberek járják be ek-
kortájt az egyre gazdagabb Nyuga-
tot, a még mindig régi, titokzatos 
pompájában virító Keletet, s kere-
sik fel egyesek az Újvilágot is. Az 
1830-as években nyugat-európai kör-
útját követően Bölöni Farkas Sán-
dor eljut az Egyesült Államokba 
is, hogy a magyar reformkor nagy 
nemzedékének demokráciájáról hoz-
zon hírt. Szinte ezzel egyidej űleg 
Szemere Bertalan bejárja Német-
alföldet, Csehországot, Szászorszá-
got, Poroszországot, Franciaorszá-
got, Nagy-Britanniát, „Irlandot", 
Belgiumot és Helvéciát, hogy ha-
tártalan lelkesedéssel szóljon mind-
arról., ami ottani megvalósulásként 
ígéret lehet a megújuló magyar 
nemzet számára is: S nem kevés-
bé lelkes beszámolót készít Tesse-
dik Ferenc sem franciaországi út-
járól. 

Hogy egyszerre szűk lett minden 
egyes, fiatalságát akkor élő  nemzet 
számára az országhatár, arra éppen 
a műfaj felvirágzása a bizonyíték. 
És a navigare nevesse est parafrá-
zisaként a nemzetek legjobb elméi-
ben megfogalmazódott a parancs: 
utazni szükséges! S már ez id ő  tájt, 
az 1800-as évek els ő  felében vidé-
künknek is voltak jeles utazói. Ma-
gyar László 1844-57 között és 1859-
ben két ízben is bejárja Dél-Afri-
kát, Haraszthy Ágoston pedig 1844-
ben teszi közzé Utazás Észak-Ame-
rikában című  útirajzát. Ők voltak 
az úttörők, s őket követte Szent-
kláray Jenő , ki 1890-ben jelentette 
meg Utiképek a m űvelt Nyugatról 
című  feljegyzéseit, hogy a század- 
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forduló éveiben Tallián Emil és 
Vojnits Oszkár is útra keljen, s 
megírja tapasztalatait a távoli föld-
részek különös világáról. 

És ezzel voltaképpen véget is 
ért a műfaj klasszikus korszaka. 
Az akkor született útirajzok és be-
számolók legfőbb jellemzője volt 
— szóljon a feljegyzés akár tudo-
mányos, akár művészeti, akár gaz-
dasági kérdésekr ől, az ezzel kapcso-
latos meglátásokról és felismerések-
ről —, hogy minden egyes esetben 
a társadalmi-politikai kérdések ke-
rültek az előtérbe. Folyamatban 
volt a nemzeti értékrendszerek 
megteremtése, s a szempontok és 
az ismérvek nem egyszer külföldi 
tapasztalatok alapján fogalmazód-
tak meg. A huszadik század azután 
átalakította magát a m űfajt is, ki-
csit líraivá, líraiságában olykor ön-
célúvá tette. Az útirajzok ama klasz-
szikus öröksége azonban minden-
kori példaképpé vált. 

Mindezzel szemben kevés utazó-
ja volt századunkban a vajdasági 
magyarságnak, s így az olvasó bi-
zony szorult helyzetben van, amikor 
Gál László A nagy utazás című  
könyvének közelmúltbeli őseit ke-
resi. Olykor már azt kell hinni, 
hogy a vajdasági magyar író talán 
nem is utazott, vagy ha igen, útja 
élményekben szegény volt, hiszen 
nemigen jelentkezett az a bizonyos 
kényszer, mely az útirajzok meg-
születését és létrejöttét indukálta 
volna. Vagy ha netalán mégis min-
den együtt volt, az író-utazó talán 
nem hitt abban, hogy élményei akár 
közérdekűek is lehetnek? Ez is 
tény. A lényeg: irodalmunkból hi-
ányzik az igényes útirajz. 

Gál László 1960-ban hat hónapos 
távol-keleti és ausztráliai körútra 
indult, s mint afféle jó publicista, 
útjáról pontos feljegyzéseket készí-
tett. Volt miről írnia, hiszen végig-
utazta Ázsia déli partvidékét, meg-
megállva az útjába es ő  országok 
legfontosabb kikötőiben. Libanon, 
Szíria, Pakisztán, India, a Fülöp-
szigetek, Japán partvidéke tárja fel  

az utazó előtt hétköznapjainak és 
ünnepeinek csodáit, s kizárólag az 
utazón áll, hogy meglássa és befo-
gadja ezt az egyszeri csodát. Hiszen 
minden nagy utazás titka a lélek 
nyitottsága s a szellem kalandszom-
ja. Ha valamelyik hiányzik, a ka-
landból semmi sem lesz. Rossz el ő -
jel, hogy Gál László úgy indul út-
nak, hogy már szeretne újra oda-
haza lenni, s mintha kiszabott pen-
zum lenne, szeretné már indulás 
előtt maga mögött tudni a nagy 
utazást. S legyen bármilyen színes 
is a látott világ, a honvágy szabja 
szűkre az utazó látószögét, olyany-
nyira, hogy már-már állandó motí-
vumnak tekinthet ő  útja során a só-
hajtás: „én már nagyon-nagyon sze-
retnék otthon lenni, nekem már túl 
sok, túl hosszú ez a világjárás". Egy 
utazónak, ha a látás és a tapasz-
talás szándékával indul útnak tá-
voli országok és földrészek felé, ne 
legyen honvágya, legalábbis ne út-
ja elején, mert ez béklyóba veri a 
szellemét. És bizony a szellemi bé-
naság a legnagyobb hibája ezeknek 
a feljegyzéseknek is. 

A vajdasági író csak ritkán nyílt 
meg a nagyvilág ezerarcú csodái 
előtt; kevés jól sikerült tájleírásá-
val találkozunk, s tehetségéhez ké-
pest kevés olyan felismeréssel, mely 
azt bizonyítaná, Gál László megér-
tette egy-egy közösség vagy nép éle-
tének külső  és belső, de minden-
képpen mozgató törvényeit. A lélek 
néha tudott csak megnyílni a világ 
előtt, s hogy ez így van, azt a kö-
tetben közölt versek bizonyítják a 
legjobban. Prózában még elrejtheti 
magát az ember, de versben már 
nemigen. S hogy az utazás lírai tük-
rözése ilyenre sikerült, azt bizonyít-
ja, hogy Gál László esetében igenis 
az élménnyel volt baj. El ő ítéletek-
kel indult a világba, s egyedül csak 
előítéletei igazolásának lehet ősége-
it kereste. Az igazi titkot nem kí-
vánta megfejteni, a valódi csodát 
nem tudta meglátni. Kár, nagy kár, 
hogy szűk perspektívából látta út-
ja során mindvégig a nagyvilágot. 

MÁK FERENC 
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A KALLÓDÓ LÁTOMÁSAI 

UTASI MÁRIA: Vízmosta jel. 
Forum, Újvidék, 1987. 

A tájékozatlanok minden bizonnyal 
meglepődnek, ha a verseskönyv gon-
dozójának, Utasi Mária testvérbáty-
jának kötetzáró jegyzetei alapján 
tudtukra adom, hogy a Vízmosta jel 
címen közreadott 63 vers, több 
mint még egyszer ennyi társaságá-
ban, már nyolc évvel ezel őtt a Kia-
dóba került. Minthogy rövidesen a 
pozitív recenzió is megszületett Bos-
nyák István tollából, érthetétlen, 
miért kellett a kéziratnak ilyen 
hosszú ideig szerkeszt ő i fiókban he-
vernie. Igaz, az átadás évében, 1979-
ben verseskötete látott napvilágot 
Utasi Máriának. Ámde ez csupán 
a második könyve volt a költ őnő-
nek, akinek alkotói gyakorlatát in-
kább jellemezte mívesség, mint ter-
mékenység. Hangnemének egyértel-
mű  pesszimizmusa hathatott zava-
rólag? Erről ma már legkevésbé 
Utasi Máriától kaphatunk .felvilágo-
sítást, minthogy két évvel ezel őtt 
eltávozott az él ők sorából. Utasi 
Csaba is csupán a tárgyi tényez ők-
ről beszél. Arról például, hogy vá-
logatásában a lét-versekre helyezte 
a hangsúlyt, kihagyva a stilizációs 
kísérleteket és a gyermekverseket. 
Szempontját a ma időszerű  esztéti-
kai elvek mellett Utasi Mária tragi-
kus sorsa is igazolja. 

Nem hiába került a válogató jó-
voltából a Vízmosta jel verscím a 
kötet fedőlapjára, hiszen Utasi Má-
ria élettapasztalata is abból a vi-
lágból származik, amelynek emlékei 
után kutatva Baranyai Schneider 
Júlia Vízbe vesz ő  nyomokon címen 
adott ki fontos művelődéstörténeti 
könyvet. A táj azonban korántsem 
leírásra s nem is mítoszalkotásra 
ihleti a költőnőt: inkább archaizá-
ló hajlandóságában támogatja. A 
verseiben fel-feltűnő  régies szóala-
kok, biblikus motívumok ugyanis 
aligha választhatók el azoktól az 
egykori hitfelekezeti viszályoktól, 
melyeknek a nyelv gazdagítása volt 
a legjelentősebb eredménye. Más 
tekintetben legfeljebb életképei ál-
tal kapcsolódik környezetéhez. Egy-
kori, már elenyészett ismer ősei tűn-
nek fel előtte egy-egy pillanatra, 
hogy csupán néhány sorban rögzí- 

tődjék nevük és a tárgyak, melyek 
hozzájuk tartoztak. 

Ha az ilyen megidézés nem jel-
lemző  is a könyv egészére, annál in-
kább mondható tipikusnak az éle-
tet távolról szemlél ő , olykor elégi-
kus beállítottság. Az elégikusság 
azért nem általános, mert Utasi Má-
ria verseinek személyessége több-
nyire önmaga fölé emelkedik, s ily-
képpen „Szenvedésünk közös fájá-
ról énekelhet, rezignáltan ütközve 
meg rajta, hogy „Milyen kopár / és 
izzó / szomorúságunk van". A ver-
sek jelentős része azonban az ala-
nyiságnak ezen a kitágított formá-
ján is túllép. Ezért a látomásosság 
és a töredékesség kerül bennük túl-
súlyba. Az élet jelenségeinek racio-
nális jellegét kozmikus összefüggé-
sek közömbösítik az embert meg-
előző  és az utána következ ő  idő  
oszthatatlansága, fenséges közönye 
kerül felszínre. A tavasz látványa 
előtt Utasi Máriának az jut eszébe, 
hogy „Megnevezhetetlen a lét / fe-
jedelmi gesztusa; / gránit-dísze. / 
Tömör szépség / a kettévált kárpit 
/ nehéz ékszerében."A pusztulás jel-
képei és a negatív erkölcsi fogal-
:m,ak allegóriái a legkonkrétabbak, 
legegyértelműbbek ebben a többnyi-
re hermetikus költő i világban. Tud-
niillik ,.Most már / mindig esni fog. 
/ Tizenhét karátos / aranyszavunk; 
/ Arasznyi udvarunk / Nem fénylik 
/ Több ünnepnapon." Mert „Az áru-
lás / és az elárultatás / órája kö-
zel van". 

E versek leginkább a melankólia 
fojtott hangulatát árasztják, s he-
lyenként olyan benyomást keltenek, 
mintha az ihlet közvetlen termékei 
lennének. 'Önmagukban, önmagu-
kért élő  tömbökként hasonlóképpen 
enigmatikusak, mint Pilinszky Já-
nos versei. Ami azonban 1985 el őtt 
modorosságnak is t űnhetett Utasi 
Mária lírásában, az ma már öntör-
vényűségként hat. Annál is inkább, 
mert hiányérzete mögött nem diva-
tos elidegenedés-élmény, hanem a 
magányban élőnek az erkölcsi elkö-
telezettsége sejlik fel. Ennek szel-
lemében közli velünk egyik versé- 
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ben, hogy „majd ha / a próbatétel 
idején / a világ drámájába ivódik 
mindaz, / amit csak / szeretetb ő l 
cselekszik, / feln ő  és megérik / az 
ember". Verseinek életidegenségét, 
létközpontúságát tehát a humaniz-
mus hiányából, a szeretetlenség tár-
sadalmi állapotából eredezteti. Emi-
att Viszonylatok című  versében 
csöndjét nevezi meg mélyb ől jövő  
üzenete közvetítésének közegeként. 
S azt is elárulja, hogy felfogása sze-
rint magatartása nem a n ő  alkati 
kiszolgáltatottságából ered. Szenvel-
gés helyett tudatos áldozatként 
mint erkölcsi példát fogja fel sze-
repét. Törekvésének jellegére már 
a kötet élére kiemelt néhány sor is 
utal, hogy a vértanúság motívuma 

többször is felbukkanjon a versek-
ben. E mártíromság nem független 
a kereszténység képzetkörét ől, ám 
a túlvilági igazságszolgáltatás hité-
től — igen. 

Egyfajta szabadságot, tiszteletet 
érdemlő  heroizmust fejez ki tehát 
Utasi Mária reménytelenségben va-
cogó költői világa. Bátor tette, hogy 
— az emberi arcok búcsúztatásától 
a világpusztulás látomásáig — 
szembenéz azzal, amir ől a nagy 
többség nem szívesen vesz tudo-
mást. Noha a költőnő  hivatásához 
méltatlannak érzi a közvetlen pa-
naszt, világképe érezhetően saját 
szenvedéséből, halálra ítéltségének 
tudatából nő  ki. Ez teszi megren-
dítően eredetivé. 

VAJDA GÁBOR 

„HANGULATOK HlVNAK HEVESEN" 

NEBOJSZA ISTVÁN: Itthon. 
Művelődési, Oktatási és Tájékoztatási Központ, Topolya, 1986. 

A topolyai Művelődési, Oktatási 
és Tájékoztatási Központ Nebojsza 
István Itthon című  verseskötetének 
megjelentetésével immár harmadik 
,hazai" alkotó műveit tárja az ol-
vasók elé. Arról, hogy ez esetben 
kiket kell értenünk az olvasó fo-
galma alatt, csak halvány képzele-
teink lehetnek, az azonban szinte 
bizonyosra vehető , hogy e kötet(ek)- 
nek nagyon behatárolt Olvasóközön-
sége lesz. Kár, hogy az ilyen helyi 
kiadványok nem kaphatók könyves-
boltjainkban, hogy szinte csak azon 
a községen belül szerezhet ők be, 
ahol napvilágot láttak, s így eleve, 
mesterségesen leszűkül olvasóik kö-
re. Ez nemcsak az említett kö-
tetek olvasottságának csökkenésé-
hez vezet, hanem szerz őjük irodal-
munkba, irodalmi életünkbe való 
beépülését, az azzal való „együtt-
lélegzését" is megnehezíti — kire-
keszti, még mielőtt joggal vagy 
jogtalanul beléphetett volna e fo-
lyamatba. S ide kívánkozik még 
egy mozzanat: az olvasó e kiadvá-
nyokat előitéletekkel veszi kézbe, 
kételkedik: vajon e helyi ,kiadvá-
nyok „helyi" irodalmi mércéknek, 
„helyi" kritériumoknak tesznek-e 
csupán eleget vagy ;megállják he-
lyüket irodalmi életünkben? 

Mindez fokozottan érvényes 
azokban az esetekben, amikor fia-
tal, vagy olyan alkotóról van szó, 
aki csupán elvétve van jelen iro-
dalmi folyóiratainkban, napi- és he-
tilapjaínk irodalmi mellékleteiben. 

Neboisza István nem els ő  íz-
ben közli költeményeit, tény azon-
ban, hogy a jugoszláviai magyar 
irodalom olvasói nem találkoznak 
túl gyakran verseivel. Itthon című  
verseskönyve els ő  megjelentetett 
kötete, előtte csak elszórtan közölt 
verseket. 

Versvilágának szinte állandó, 
vissza-visszatér ő  mozzanata, már-
már verseinek alanya a kisváros 
mint élettér. A kisvárosi környezet-
től való elrugaszkodás és megtérés 
stációit járják körül versei. S ha 
magértést említettünk, e környezet 
vállalását is regisztrálnunk kell: ám 
ez a vállalás csöppet sem problé-
mamentes, s még kevésbé kritikát-
lan. A helyét nem lelő  lírai én 
olykor ironikusan szólal meg: „bár 
tudnám hol a szék, / és máris 
leülnék". Ezek a vonzások és taszí-
tások hozzák létre Nebojsza ver-
seiben a vívódásokat, ez az állapot 
egész költői világában ott zakatol, 
zaklatja verseit / verssorait. Ha 
költői sorhasonlóságot keresünk, 
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akár Juhász Gyulára is asszociál-
hatunk, hiszen a szűknek érzett kö-
zeg eleve felveti a m űvészsors 
problémáit, mely Nebojsza versei-
nek szintén egyik domináns, létkér-
déssé növő  problémája. Nem vé-
letlen, hogy az azonos életteret, 
sorsot vállaló festő  barátot említi 
verseiben (minden valószínűség sze-
rint Zsáki Istvánról van szó) — 
az „életművészt". E versek belső  
energiái azonban gyakran a pátosz-
ban csapódnak ki. Nebojsza költé-
szetének azok a szép pillanatai, 
amikor levetkezik a patetikus pózt, 
s helyébe az őszinteség lép. Ez azon-
ban nem mindig sikerül: marad a 
pátosz, sőt, az indulatok közhe-
lyes, frázisos 'megfogalmazást kap-
nak („van igazság", , ;maradj a fe-
nekeden", ,,véredben cipeled az ér-
zést”, „kedves bet ű, miért vagy 
egyedül?", „köszönöm, betűm, hogy 
nem vagy pénz" " stb.). Az utóbbi há-
rom példa egyetlen rövid lélegzet ű  
versből való, sőt egyes versek is 
frázisbál indulnak ki („elmarad itt 
a munkahely / összes baja / ba-
ja"), vagy az egész vers közhelybe 
fullad (a tévelygő  kiábrándult). A 
köznapi fordulatok versbe iktatása 
gyakran azzal a veszéllyel jár, hogy 
maga a megszólalás, maga a vers 
is megreked a. köznapiság szintjén. 
Nincs, ami továbblendítse, felfűtse; 
az indulat elragadja ugyan a köl-
tőt (teljesség, hétköznapok), de nem 
jut el a lírai megfogalmazásig, az 
esztétikai többletig. 

Már a kötet elején szembet űnő , 
hogy e versek stílusa nem homo-
gén. Az (ön)életrajzi mozzanatok, 
a gyermekkor, a szül ők, a család, 
a katonaélet, a szoba mint lesz ű-
kült, izolált élettér — Nebojsza sza 
leggyakoribb verstémái — hol köz-
napi megfogaQmazásb:an, hol er ős 
képi kifejezésben inkarnálódnak. A 
versek mögött a példaképek kísér-
tenek Berzsenyi (forróság), Lorca, 
Hendrix (zene), Villon, Ady (sze-
relvem). Nebojsza kedveli az , ;erős", 
„súlyos", expresszív szavakat (világ-
mindenség, színesre felejtett halál, 
sakezer, vérsár, felf orr, égett a hó, 
csókot ordíthatok arcodra stb.). 
Egy-egy verse kitapinthatóan szó-ih-
letből robban, indulata, belső  ener-
giája azonban helyenként kép- és 
fogalomzavarhoz vezet. Nem vélet-
len az sem, hogy erős szavaihoz  

a természet markáns jelenségeit 
rendeli hozzá: a Nap, a fagy, a szél, 
a tél mindképpen az elementáris 
erejű  kifejezés rekvizítumai. 

Verseinek frazeológiai szintjét 
tovább vizsgálva szembetűnő  a szét-
tartó minőségek gyakorisága, a 
szétszórtság megjelenítése (szétdo-
bott, szétfröccsent, vörösre-szét-
szórt homály). Ez a diszharmónia-
élmény együtt jár a leépülések do-
kumentálásával, legyen szó akár 
emberi kapcsolatokról (szerelemr ől 
pl.), akár társadalmi jelenségekről. 
Az ilyen fordulatokban Nebojsza 
gyakran él ironikus kefejezésmód-
dal („Szőkébb vagy, mint valaha./ 
Lehet hidrogén--hatás, / lehet 
őszülsz."), s ezek a versbeli meg-
oldások a költő  kritikai magatar-
tását, valósággal és verssel szem- 
beni fegyelmét egyaránt felcsillant- , 
ják. 

Bár a versek költ ője nem emlí-
ti, a példaképek közé mindenek-
előtt Juhász Ferencet is oda kell 
sorolnunk. Az olyan képi kifejezé-
sek és szókapcsolásmódok, mint pl. 
a szétdobott-király, a fáradt szél-
rózsa-éj, öncsonka-ködös-homály, 
vörösre szétszórt-homály, Rémet-lát 
(mindez egyetlen versben) minden 
bizonnyal A halottak királyának 
költőjét juttatják eszünkbe, a Nagy-
Csönd, a Csont-Úr kifejezések pe-
dig az expresszionista-szimbolista 
Adyt idézik. Az ilyen jellegű  képek 
mindenképpen energias űrítők, de 
ott lebeg felettük a túlzsúfoltság 
veszélye is. Amikor pedig költ őjük 
belefárad a képsűrítésbe, képhal-
mozásba, újra köznapi fordulatok-
kal, közhelyekkel ütközteti mag. 
őket, s ilyenkor olyan eklektikus ke-
verékek születnek, mint pl. „nagy-
sokmindennel- / megtelt-szájú-pofá-
jú / embernek nevezett valamik” 
(?!), majd mindezt „filozofikus" for-
dulattal toldja meg: „a gondolko-
dás idejében vagyok". A példa vég-
letes megoldást szemléltet, de azt 
is, hogy Nebojsza egy-egy versében 
olykor több verslehetőséget is fel-
vonultat: mintha egyszerre több 
verset írna! 

A fenti megállapítások Nebojsza 
Istiván verseinek hullámvölgyeire 
mutattak rá. Az egész kötet sok-
féle minőséget, sokféle megoldást 
kínál fel, s egy-e.gy versen belül is 
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ingadozások észlelhetők. S ha he-
lyenként úgy érezzük, e költészet 
erőtlen (pl. ablaküveg van közöt-
tünk), fel kell figyelnünk arra is, 
hogy Nebojsza tud élni a groteszk 
(gyermekkorom), az irónia eszköze-
ivel is, axiomatikus, aforizmasűrű-
ségű  verseket is tud írni (az egyik 
vers címe: aforizma?), s ha helyen-
ként vázlatszerű  is (sirató könnyek), 
lírai sűrítettségű  miniatűröket is 
tud írni (a.-nak). Az olvasót állan-
dóan az a gondolat kísérti, hogy e 
versek írója tudatában van annak, 
milyen verset ír, milyenre sikere-
dik verse (néhány verscíme ilyen 
szempontból telitalálat; szinte ér-
tékeli a veset). S ha ez így van, 
akkor joggal elvárjuk Nebojsza Ist-
vántól, hogy döntsön, valójában 
milyen ars poeticát is választ majd 
magának: képekben tobzódó verse-
ket akar-e írni vagy éppen az afo-
rizmattitkus, szentenciaszer ű, lecsu-
paszított kifejezésmeódat választja 
(p1. gond, szilárdító vers, f. g. gitár-
jára); a fanyar hangot, az elutasító 
magatartást-e vagy sikerül megál-
lapodnia, s olyan élesen metszett, 

lírai verseket írnia, mint pl. az 
emlék a kép a gondtalan gyermek-
korról vagy a remény című  ver-
sek — a kötet legsikerültebb alko-
tásai. Mindezek a lehetőségek 
adottak Nebojsza Iistván els ő  köte-
tében, csak épp a letisztulás folya-
matai hiányzanak, csak épp a sal-
langoktól kell meszabadulnia ver-
seiben. Ez a sokféleség ismétl ődik 
meg a válogatott végrendeletek cí-
mű  versciklusban is, ahol szintén 
található groteszk vers, szentenci-
ózus (24.), lírai; némelyikr ől eről-
tetett szónoki hang csap fel (23.), 
de jól lekerekített versek is el őfor-
dulóak (31., 36.) közöttük. 

Az Itthon a szerző  első  kötete, 
s mivel első  kötet, számolnunk is 
kell egyenetlenségekkel, zökkenők-
kel. A több mint másfél évtizedes 
versírói múlttal rendelkez ő  költő-
nek azonban miel őbb meg kellene 
találnia „igazi" hangját, kialakíta-
nia versbeszédét — annál is inkább, 
mivel úgy érezzük, kötetével túl tud 
lépni a helyi lehetőségek korlátain, 
többet fel tud mutatni a m űkedve-
lői szintű  versírásnál. 

HARKAI VASS ÉVA 

AZ UTOLSÓ PILLANATBAN! 

LÁBADI KÁROLY: Kopácsi vízi élet. 
Forum, Újvidék, 1987. 

Egy szép és felettébb érdekes könyv 
hagyta el nemrégiben a sajtót: Lá-
badi Károly könyve Kopács anya-
gi és szellemi néprajzáról. A vál-
lalkozással is foglalkoznunk kell, 
mert bizonyos tekintetben példamu-
tató. Megszoktuk már a Horvátor-
szági Magyarok Szövetsége évköny-
veit. Terjedelménél és jelent őségé-
nél fogva azonban a Lábadi gyűj-
tötte anyag túln ő  a kiadvány kere-
tein. Saját könyvkiadás híján az 
eszéki Magyar Képes Újság sietett 
a szerző  segítségére azzal, hogy a 

; Forummal társította eszközeit egy 
nemes cél érdekében. Helyes lépés 
volt, mert hazai magyar folklórku-
tatásunk egy újabb értékes alkotása 
kerülhetett az érdekl ődők és a szé-
lesebb olvasóközönség elé. Mert 
nemcsak a folklór iránt érdekl ődők 

figyelmét köti le. Egyik erénye a 
kiadványnak, hogy szinte mindenki 
érdeklődéssel olvassa. Tartalma és 
stílusa egyaránt lebilincseli a kö-
zönséget. 

Kopács nemcsak a folklórtudo-
mány művelői számára érdekes. Pár 
évvel ezelő tt megkapó dokumentum-
film készült a rétség életéről; a mű-
vet nagy sikerrel vetítették az or-
szág filmszínházaiban. A szellemi 
néprajz művelői is régebben felfi-
gyeltek a település hagyományőrző  
jellegéből fakadó gazdag népkölté-
szeti anyagára. A nagyközönséget 
azonban egyfajta romantika vonzza 
a rétre és a településre: a turizmus 
megszervezte a rétség bejárását, a 
vízi világ feltárását a hazai és kül-
földi érdeklődőknek. Talán épp ezek 
a látogatók lesznek a kiadvány ol- 
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vasói is a legnagyobb számban. A 
szervezett kirándulások akaratla-
nul is arra serkentik a közönséget, 
hogy minél többet tudjon meg az 
ott élő  emberek életéről, szokásai-
ról. Lábadi könyve maradéktalanul 
kielégíti majd a felkeltett kíván-
csiságot. 

Kopácsról először 1212-ben emlé-
keznek meg a történelmi források. 
Györffy György meglep ően sokat 
foglalkozik a településsel. Történe-
ti földrajzában majd másfél oldal-
nyi teret szentel neki, részletes ha-
tárleírással, mikrotoponímiai ada-
tokkal. Kár, hogy a néprajzos szer-
ző  nem használta fel alaposabban 
a rendelkezésére álló forrásokat, 
mert a település története mellett 
összevethette volna a majd 800 év-
vel ezelőtti helynévanyagot a mai 
állapottal, azaz mi őrződött meg a 
hagyományvilágban az évszázadok 
során. Más szempontból is érdemes 
lett volna behatóan feldolgozni a te-
lepülés múltját. Egy helyen emlí-
ti a szerző , hogy a török hódolt-
ság idejéből nem maradt adat Ko-
pácsról. Ugyanakkor a mondai 
anyag feldolgozásakor említi, hogy 
a helybeliek hiedelme szerint a la-
kosság a törökök elől az áthatol-
hatatlan nádasokban, mocsárban 
keresett menedéket. Amit az írott 
források nem, a hagyomány meg-
őrzött! Másrészt nagy a valószínű-
sége annak, hogy Kopács és nem-
csak Kopács lakossága er ősen meg-
fogyatkozva ugyan, de a mondai ha-
gyományban meg őrzött módon vé-
szelhette át az emberirtó másfél 
évszázadot. 

Lábadi részletesen, az eszközök 
készítésmódját is beleértve, dolgoz-
za föl a település ősfoglalkozásait, 
a halászatot els ősorban és a táplá-
lékszerzés más módjait, a gy űjtö-
getést, vadászatot. Szerintünk az 
utolsó pillanatban, mert adatközl ői 
sorra igen hajlott korú emberek. 
Ha még pár évet késik, nem lesz, 
aki mérvadó, első  kézből származó 
adatokkal szolgálhatott volna. A ké-
pek, rajzok, leírások, adatközl ők 
emlékeket, eseményeket idéznek 
bennünk. Általunk is ismert vilá-
got, olyan embereket, akiket mi is 
ismerünk, velük jártuk a rétet, 
együtt használtuk eszközeiket, fo-
gyasztottuk ételeiket a réten, tár-
saságban. 

Éppen helyszíni ismereteink bir-
tokában vagyunk kénytelenek itt- 

ott ellentmondani a szerz őnek. Így 
pl. a kuttyogató harcsázással kap-
csolatban a következ őt állítja: „Mi-
vel a horgászeljárásnak .a horvát-
szerb terminológiában is vannak 
egyezései, valószínűnek látszik, hogy 
a Duna és a Tisza halászaihoz a 
Balkán felől érkezett." Vizsgáljuk 
meg közelebbről a kérdést! A vejsz-
rő l már a Tihanyi Apátság Alapító-
levele is megemlékezik (1055). A 
varsa valószínűleg keleti szláv ere-
detű  szó, a honfoglalás előttről. 
Azaz: az alapvet ő  halászati termi-
nológiát ismerték az etelközi ma-
gyarok is. Nem valószínű  tehát, 
hogy éppen a kuttyogató horgászat 
került volna nyelvünkbe a Balkán-
ról, ahol éppenséggel nincs harcsá-
ban gazdag víz! 

Egyébként a Lábadi által felraj-
zolt világ egy ősi életforma képét 
tárja elénk. Olyan életformáét, 
amelynek a gyökerei messze a múlt-
ba nyúlnak, a valamikori halászó, 
vadászó, gyűjtögető  társadalmakig, 
azaz a finnugor együttélésig. A hal-
ban gazdag vizek mellett élő  embe-
rek eszközeiket maguk készítették 
olyan anyagból, ami a kezük ügyé-
ben volt. Az életet jelent ő  halászó 
eszközök mellett a közhasználati 
cikkeket, szerszámokat is maguk 
készítették el. Például roppant ér-
dekes az, amit a hálóköt ő  tű  készí-
téséről, kanál, villa, t ű  megmunká-
lásáról olvashatuk. Lehet, hogy 
mindez a mai körülmények között 
a réti embernek a kényszer szülte 
találékonyságából ered. A múltban 
azonban így készíthette eszközeit 
általában, ipari készítmények hiá-
nyában. A tű  készítésmódjáról le-
írtak a messzi múltba visznek, és 
szinte endimikus kövületét képezik 
egy régen megszűnt életformának. 

Hasonló bámulattal olvassuk a 
gyűjtögetésről szóló fejezetet is. A 
természetben él ő  emberek a napi 
halfogyasztás mellett élelmet leltek 
a sás zsenge hajtásaiban, gombát, 
madártojást szedtek, a víz ajándé-
kát, a sulymot és a rét gyümölcse-
it. S a halfogyasztást! A mai világ-
ban az ínyenc örül, ha tenyészha-
lat talál a piaci csarnokban. Lába-
di pedig azzal teszi próbára ízlel ő-
bimbóinkat, hogy a legcsodálato-
sabb halkülönlegességeket írja le a 
számunkra ... Hja, amikor a hal-
ban gazdag vizek mellett kéznél 
volt minden alapanyag! S a sza-
kácsfantázia tobzódhatott, mi min- 
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dent állítson elő , mi szemnek, száj-
nak ingere. Valószínűleg sok házi-
asszonyt megihlet majd ez a rész 
(persze ha hal is akad hozzá!). 

De a hal nemcsak az étlapon 
szerepelt! Ott volt a díszít ő  motí-
vumok között is, és ott volt a szel-
lemi hagyatékban. A népmesék ér-
tő  feldolgozása számunkra nagyon 
tanulságos volt abból a szempont-
ból, hogy az ismert mesemotívu-
mok hogy idomulnak az emberek 
tárgyi világához, nevezetesen a he-
lyi főfoglalkozáshoz. Nem vitás: a 
mesélők mindig sajátos módon be-
viszik az állandó motívumkincsbe 
a környező  tárgyi világ elemeit. 
Ugyanúgy, ahogy nagyon átvitt ér-
telemben jelen vannak az ősi hie-
delmek, mitológiák, vallási elemek. 

Lábadi Károly nem el őzmények 
nélkül írta meg munkáját. Ám csak 
úgy jöhetett létre, hogy a szerz ő  
szakavatottan ismeri a folklórtudo-
mány csínját-bínját, az eddig fel-
tárt anyagot, s ő  maga is számos 
értékes munkával gazdagította ezt 
a területet. Azonban a legnagyobb 
elismerést érdemli azért, hogy szer-
vezett háttér nélkül, egyedül vál-
lalta és vitte véghez mindazt, ami 
a munka megszületéséhez elenged-
hetetlen volt. Nevezetesen a gy űj-
tést, az adatközlőkkel való beszél-
getéseket, az illusztrációs anyagot, 
a már meglévő  anyag felkutatását, 
rendszerezését, válogatását. Köszö-
net ezért a munkáért a szerz őnek 
mindazok nevében, akik éppoly alá-
zatos tisztelettel viszonyulnak a vi-
lágához, mint ő  maga. 

HORVÁTH MÁTYÁS 

A VALLOMÁSOS ÍRÓ PORTRÉJA 

TÜSKÉS TIBOR: Pilinszky János. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986. 

„A vallomás mindenkor súlyos er-
kölcsi küzdelem gyümölcse" — 
mintha a Pilinszky-jelenség egyik 
kulcsára lelt volna rá a monográfia 
szerzője ebben az aforizmatömör-
ségű  Pilinszky-mondatban, hisz e-
gész könyvével ezt a megszenvedett 
kitárulkozást, ezt a látszólagos el-
lentmondásokra épülő  írói világot 
közelíti meg szakszerű  pontosság-
gal, elsősorban a művek és az írói 
vallomások, gondolatok pilléreire 
támaszkodva. Alig van könyvének 
olyan lapja, amelyen ne egy-egy 
verssort, interjúrészletet, esszéb ől 
való idézetet emelne ki ecsetvoná-
sul a pálya- és arcképhez. 

„Költészetét általában nem az é-
letrajzi adatok értelmezik és ma-
gyarázzák, hanem gyakran azokat 
is a művek felől nézve lehet meg-
érteni" — hangsúlyozza. S hogy eb-
ben az esetben élet és m ű  kölcsön-
hatásának a vizsgálata nem szok-
ványos vállalkozás, maga a kötet 
bizonyítja. Tüskés kihívásnak, de 
ajándéknak is érzi, hogy elmerül-
het ebben a világban, s megrajzol-
hatja saját Pilinszky-képét. Ez a  

portré mégsem kerekedik sajátos 
tüskési rajzolattá, hanem bölcsen 
engedi, hogy a költő  önarcképe 
rajzolódjon ki, s ehhez szolgál nagy 
emberismerettel, az életút és az al-
kotómunkásság elmélyült tanulrná-
nyozásával. A pályaképnek eddig is-
meretlen mozzanataira is rámutat, 
téves lexikoni adatokat korrigál, s 
egyes művek keletkezéstörténetén 
túlmenően alkotáslélektani kérdé-
seket is boncolgat els ősorban azzal 
a szándékkal, hogy eloszlassa a köl-
tő  személye körül kialakult ho-
mályt, félreértést. Ugyanis Pilinsz-
kyt legendák övezik. „A kritikában 
legendává nőtt a költő  szűkszavú-
sága, nyelvi egyszerűsége, díszte-
lensége, legenda övezi hadifogoly-
és lágerélményeit, legendásodott a 
nőkhöz való viszonya, katolicizmu-
sa" — foglalja össze a f őbb félre-
vagy meg nem értésre alkalmat adó 
sűrűsödési pontokat, s anélkül, 
hogy elbagatellizálná ezeket a kér-
déseket, tény- és tárgyszerű  adatok, 
adalékok segítségével választ keres 
rájuk. Akár egy mozaik, úgy épül 
fel előttünk a kiskönyvben a már- 
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ványszoborhoz hasonlatos portré. 
Tüskés Tibor számos verselemzést 
is nyújt; köztük talán a legihletet-
tebb a végtelenül tökéletes, látszó-
lag eszköztelen Négysoros értelme-
zése. Tömör és érzékletes képet ad 
arról, hogy Pilinszky a „végletekig 
feszített gondolattal is szuggesztív 
hatást ér el. A költő  eszménye az 
önfeledt egyszerűség, s a vers a 
feltétlen önátadás pillanatából fa-
kad" — emeli ki. Nem tolakodón, 
hanem kifinomult mértéktartással 
hozza emberközelbe a titkokkal ö-
vezett alkotót. A gyónó költő , az e-
sendőségét is őszintén vállaló, a ki-
tárulkozó, a küzd ő  ember izzik fel 
előttünk, az, aki „hagyja magára 
hatni a teljes valóság üzenetét. S 
ennek a teljes valóságnak a transz-
cendencia is a része ... A megis-
merésnek a vallásos átélés és ihle-
tettség is az egyik formája" — fej-
ti ki Tüskés, s mintegy lezárásul 
gondolatmenetét Pilinszky szavait 
idézi: „Valóság és misztika édes-
testvérek." 

„Különös és megragadó Szemé-
lyiség ... A környezetében él ő  em-
ber úgy érzi magát, mint a termé-
szetben, a tiszta vízben, a jó leve-
gőn. A fák, a virágok, a tájak ő-
szintesége jut eszébe róla azoknak, 
akik ismerték." A monográfia sok- 

oldalúan mutatja be Pilinszkyt, aki-
ben az elesett ember iránti megér-
tését csodálhatjuk a könyv írójával 
együtt. Ennek a nagy átélési képes-
ségnek az ismeretében értjük meg 
igazán, hogy mennyire lényegtelen, 
mi is volt a valóságos alapja, hát-
tere a háború okozta szenvedés, a 
hadifogolylét megfogalmazásának. 
Mert a mű  az igazán fontos. 

Ennek a sokoldalú, sokágú al-
kotómunkásságnak a költészeti, 
publicisztikai, esszéírói, próza- és 
színműalkotói megnyilatkozásait se-
gíti megismerni s elmélyülni ben-
nük ez a kiadvány. Az író- és al-
kotótársak, a rokon gondolkodású és 
hozzá érzelmileg közelálló művé-
szek felé való közeledésének, ba-
rátkozásának módja is sokat kife-
jez, elárul e megfejthetetlennek és 
talányosnak minősülő  világból. Szá-
mos dokumentum, érdekes fénykép 
hozza közelebb ezt a légkört. Kár, 
hogy néhány kevésbé fontos kép is 
közéjük került, mint például Dosz-
tojevszkij vagy Van Gogh arcképe. 
Helyettük szívesebben időzne el az 
olvasó olyan fölvételek közt, mint 
például Pilinszky fotója a londoni 
utcáról vagy Kondor Béla Pilinsz-
ky-versre készült festményeinek ké-
pe, amelyek mind-mind e jellegze-
tes írói világ sajátos jegyeit er ősí-
tik, nagyítják ki szemünk el őtt. 

GUBÁS ÁGOTA 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK 43. KÖTETE 

GAJDOS TIBOR 

Kékfátyolos világ 
(Oláh Sándor élete és munkássága) 

Oláh Sándor nemcsak minden idők egyik legjobb 
szabadkai festője: a vajdasági képzőművészek .klassziku-
sai közé tartozik, Aksentije Marodi ć , Uroš Predić  és a 
többi realista mester utódja. Ezért az Életjel szerkezt ő -
sége régi adósságát törlesztette ennek a könyvnek a meg-
jelentetésével, hiszen a többi jelent ős, itt élt vagy innen 
elszármazott művészt: Almási Gábort, Balázs G. Árpádot, 
B.aranyi Károlyt, Farkas Bélát és Hangya Andrást már 
bemutatta róluk írt ,kismonográfia vagy önéletrajz kia-
dásával. Oláh Sándor születésének centenáriuma és ha-
lálának huszadik évfordulója jó alkalomnak kínálkozott 
arra, hogy pótolja mulasztását. 

Erre legalkalmasabbnak Gajdos Tibor m űve, a Kék-
fátyolos világ, az első  teljességre törekv ő  Oláh-pályakép 
bizonyult. Egyrészt azért, mert több ismeretlen levéltári 
irat és életrajzi adat, elfeledett újságcikk és kritika segít-
ségével részletesen feldolgozza a kiváló m űvész tevékeny-
ségét, mésrészt hozzáért ően foglalkozik vele. Nagyobb ré-
sze ugyan megjelent 1980 márciusában a Magyar Szó ha-
sábjain, de így, könyv alakban teljesebb képet ad Oláh-
ról, mert a szerző  utólag kiegészítette, f őleg arról a csak-
nem harminc festményr ől szóló résszel, amely nemrég 
került a szabadkai múzeum tulajdonába, s amely a gaz-
dag életmű  legjobb darabjai közé tartozik. 

Tizennyolc fejezetben elemzi fest ői, szervező i és pe-
dagógiai munkáját, miközben felvázolja el ő ttünk sanya-
rú életútját. Olvasmánynak is izgalmas ez a kötet, amely-
ben egy sokat nélkülöz ő  és elismerésben csak ritkán ré-
szesül ő  festő  sorsa elevenedik meg elő ttünk. 

A portrét még teljesebbé teszi annak a tizenhat olaj-
képnek a reprodukciója, amely jól érzékelteti a m űvész 
hat évtizedes munkásságának egyes periódusait. Közöt-
tük olyan klasszikus érték ű  alkotások, mint például az 
1907-ben festett Önarckép, a Beteg gyerek, B. I. arcképe, 
a Harisnyát húzó nő, a Zöldharisnyás lány és a. Pirosru-
hás lány. 

A 120 oldalas könyv 600 dináros áron megrendelhe-
tő  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, 
Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig - 800 dinárért 
megvehető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a 
szabadkai Napredak könyvesboltjában. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 38. KÖTETE 

Emlékkő  Ily 
Csáth Géza születésének századik évfordulójára 

Jól tette élőújságunk szerkeszt ősége, hogy könyv alak-
ban is megjelentette az Üzenet. Csáth -emlékszámának anvá-
gát, amelyben csaknem negyven költ ő  és író tiszteleg a tra-
gikus körülmények között elhunyt kiváló író életm űve elő l t. 
Találóan írja róla bevezet őjében Herceg János: „éppen az-
zal, hogy minden történetével áttörte a valóság határát, s 
ott játszatta tovább a realizmus tarvényei szerint a minden-
napi életbő l vett megdöbbentő  emberi sorsokat, a köny-
nyed és derűs mesélést ő l és a fantasztikumtól egyformán 
óvakodva, ezzel érte el a maga idejében az akkori magyar 
próza egészen sajátságos eredményeit. A tény viszonyt, hogy 
itt született és élt, nemcsak a magyar irodalomból fém lik. 
vissza a szül őföldre. Az igényre is figyelmeztet, amelyet 
Csáth Géza ezzel a várossal szemben támasztott, s ily rllu-
don a maga korában sokrét ű  társadalom és többnyelv ű  
Ilep igényelt is segített Cbre5Ltgetnl." 

A vaskos könyvet több részre osztotta a szerkeszt ő . Az 
elsőben Dudás Károly, Marija 5imokovi ć , Ács Károly, Tol-
nai Ottó, Brasnyó István, Dezs ő  János, Balogh István, Ko-
peczky László, Urbán János és Tari István tiszteg az író em-
léke elő tt. A másodikban nem kevesebben, mint tizennyolcan 
— Hódi Éva, Szajbély Mihály, Rónav László, Thomka Beáta, 
Hódi Sándor, Dobos István, Koval Erika, Kontra Ferenc, 
Vajda Gábor, Pomogáts Béla, K. Deák László, Vaderna Jó-
zsef, Ambrus Enikő , Lő rincz Teréz, Barácius Zoltán, Csordás 
Mihály, Magyar László, Tolnai Ottó  —  méltatják munkássá-
gát, Herceg János pedig Csáth öccsér ő l, Jász Dezs ő rő l írt, aki 
ugyancsak a Nyugatban publikált. A harmadikban utóéleté-
vel foglalkozik Dér Zoltán, Mák Ferenc, Gubás Ágota és Hor-
váth Emma. Itt olvashatjuk Franyó Zsuzsanna A varázsló 
c. zenés. víziójának, Sülyi Péter—Molnár György A varázsló 
álma c. tévéfilmjének és Sárosi István A hcíszrrtillic iioclih 
év c. színművének a szövegét is; mind a három szöveg-
könyv Csáth-művek alapján íródott. 

A könyvben közölt .írások majdhogynem mindegyike ér-
tékes forrásmunka a kutatók számára. Nem kevésbé érté-
kesek Szajkó István novellaillusztrációi, a Csáth-darabok 
szabadkai és szolnoki el őadásáról készült képek és a sok-
oldalú író rajzai, amelyeket els ő  ízben van alkalmunk látni. 

A mellékletekkel együtt 344 oldalas könyv 3000 dináros 
áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg sara Jovana Nenada 15), vagy pedig 
3900 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, 
valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 


