
P®šturtims plačeaa u qotovu 

 

1 

 

Ě skRITIK .Ai  
A RS AD A LMI, IRO DALMI 

 SZEMLE 

1950 május 

T A R 
	

ALOM 

Brindza Károly: Május elseje (297) -- Gál László: Május (310) — 
Csédó Kiszics: Az esztetikát is sujtja a marxizmus reviziója (312) — Laták 
István: Májusi vigalom (326) — Lőrinc Péter: Selyem zsebkendő  (328) — 
Csépe Imre: Májusi Éj (341) — Debreczeni József: Hideg krematórium 
(342) — Weigand József: Vers (359) — Thurzó Lajos: Gyermekkoromból (363) 

IfIGYEL6 

Herceg János: Nusics Braniszláv (368) — Louis Adamich Jugoszlá-
viáról (375)  —  Lőrinc Péter: A százéves balzaci mü (379) 

KULTURÉLET 

KR6NIKA 

Képmellékletek: Almási Gábor: Parasztasszony (339) — Oláh Sándor .. 

Rajz a „Magyar Népmesék" cirnü mü sajtó alatt lév ő  kiadásához (361) 
— Rodin: Balzac (377) 

XIV. évfolyam 	 Ara 15 Dinár 



Szerkeszti a szerkeszt őbizottság 

Felelős szerkeszt ő : Ernyes György 

Szerkeszt őség: Noviszád, Njegoseva utca 2/I, Telefon: 20-63 

Kiadóhivatal: Noviszád, Jován Gyorgyevics utca 2 

Telefon: 38-94 

Elöf+zetési clij: Egy évre 120 dinár, fél évre 65 dinár 

Postatakarékszámla 300 -476.030. Lapzárta minden hó 10-én 

Kéziratokat nem őrizünk meg és nem adunk vissza 



XIV. ÉVFOLYAM 5 SZAK  

, 
T A R S A i) A LA1 1, IRODALMI 
ES  KFITIKAI  SZEMLE 

Máius elseje  
Irta BRINDZA KÁROLY 

Drágics Istváni kint lakott a falu szélén. Egyszer ű, fehérre 
meszelt kis házacskája az ősszel került tet ő  alá. A ház homlokzatát 
ideiglenesen náddal rakta be, mert t°glára és deszkára már nem ju-
tott. Így is beleadta minden egészségét. Tíz évig gürcölt, robotolt 
feleségével együtt, amíg összerakhattak annyit, hogy az épületfát és 
a tetőcserepeket megvásárolhatták. Adósság is maradt b őven ... De 
a kis ház mégis elkészült. A szoba hosszúságát és szélességét köze-
pes m đgasságú ember négy-négy lépéssel komótosan felmérheti. A 
konyhában azonban, egyszerre több ember nem igen tartózkodhatott. 
Drágics és a többiek mégis úgy határoztak, hogy itt tartják meg a 
kis szobában gaz összejövetelt. Hiszen Drágicsné még mindig nem 
szánta rá magát a gyerekszülésre, így nem kellett attól tartaniak, 
hogy megzavarják a gyerekek álmát, vagy hogy a nebulók okvetet-
lenkednek, esetleg ki is hallgatják, mit beszélnek a titkos értekez-
leten. 

Amikor Jeges Sándor megérkezett, már valamennyien együtt 
voltak. 

Csakhogy itt vagy, már nyugtalankodtunk miattad — nyuj-
tott neki kezet Drágics, a vendéglátó' barátságos mosolyával. 

Tudod, amióta ezek a bohócok megérkeztek, mindenre gon-
dolhattunk, hiszen a csend ő röktő l semmi jót nem várhat az ember. igy 
van emberek? -- fordult a többiekhez Drágics. 

Igy van. Okkal, oknélkül csak végigvágják az embert. Hát 
még ha véletlenül nem köszön nekik valaki időben! Tegnap is .. . 

—• Hagyjátok emberek. Ne higyjétek, hagy, olyan veszélyesek 
ezek — vágott közbe Jeges. — Csupán akkor nagy legények, amikor 
többen vannak és magányos emberrel állnak szemben. Csak itt a falu-
ban kókányoskodnak, a határba nem igen meri kitenni a lábát még 
az őrmester sem, pedig nagyon fennhordja az orrát ... A szakasz-
vezető  ,és egy közlegény kíséri mindenhová. 
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Megvető  kézmozdulattal folytatta: --= Vigye az ördög őket, a földesurak kérésére jöttek, tehát 
védik kenyéradó gazdáikat ... Ez az ő  dolguk. A mi dolgunk pedig-
az, hogy ne sokat adjunk rájuk, hanem nézzük a magunk sorát. Szer-
vezzük, gyarapítsuk a szegények erejét az el őttünk álló harcra. Majd 
meglátjuk a végén, ki lesz az er ősebb. 

=- Az nem vitás, az biztos, hogy az erő  és az igazság a mi' 
oldalunkon, a szegények oldalán van -- vetette közbe Mészáros Pál,. 
aki Drágiccsal és Jegessel együtt els őnek vallotta magát szocia-
listának e faluban. 

• 	— ügy van, Pali, igazad van. Az ő  dolguk, hogy védjék az- 
urakat, a miénk pedig ,az, hogy ha eljön az ideje, az urakkal együtt a 
pokolba kergessük őket is. 

Ide ülj, Sándor — húzódott arrébb a banyakemence emelletti 
priccsen Szőczi János, a falu legjobb ácsmunkása. — Sok jó ember 
elfér kis helyen. Igaz? 

-- Úgy van, csak húzódj egy kicsit odébb — hagyta rá Jeges,. 
majd amikör elhelyezkedett, odaszólt az asztal mellett ül ő  Drágics-
hoz: -- 

Kezdhetnénk talán. 
Drági'cs fejbólintással válaszolt. 

Mirő l van szó munkástársak? Figyeljetek ide, elmondóm, 
sorjában — kezdte Jeges, miután elhelyezkedett a priccsen és török -
módra maga alá húzta a lábait. 

Valamennyien a beszélő  felé fordultak és lélekzetvisszafojtva 
figyelték, lesték Jeges szavait. Ez folytatta: 

-- Hírt kaptunk arról, hogy az egész világon nagy el őkészüle-
tek folynak május elseje megünneplésére. A hírek szerint Pesten és 
a többi nagyvárosban általános munkaszünetre határozta el magát az 
ipari munkásság és nagy felvonulásokat rendeznek ... Ezek a felvo-
nulások egyre nagyobb jelent őségűek, mert alkalmat adnak arra, hogy .  
a munkástömegek erejük tudatában hallassák hangjukat, követeljék. 
jogaikat . 

Elragadtatással kiáltott fel: 
Milyen gyönyörű  lelhet egy ilyen felvonulás! 

Az egybegyűlt földmunkások egy pillanatra sem vették volna 
le szemüket a beszélő rő l. A torkuk szinte kiszáradt a feszült figye-
lésben. 

Hej, de jó volna ott lenni egy ilyen gyülekezetben! Micsoda 
fényes dolog lehet az ... — szólalt meg Szarvas Mihály, a jelenlev ők 
között a legfiatalabb földmunkás. Lemondó hangon tette hozzá: 

Nem juthatok én el oda, úgy-e Sándor bácsi? Messze van ide 
Pest, nagyon messze! — 

Jeges meghatódva nézett a fiatalemberre. 
Sajnos, igazad van Miska. A f ővárosi ünnepségre tényleg-

nem juthatunk el -- emelte fel hangját. — Az ottani felvonuláson 
lesznek elegen nélkülünk is. Nekünk pedig sem időnk, sem szüksé-
günk nincs arra, hogy olyan messzire menjünk. Nekünk itt kell meg-
rendezni a magunk felvonulását! A mi er ő ink itt vannak a faluban. 
A városi munkásoknak pedig azzal nyujthatunk legnagyobb segítsé- 
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get, ,ha a falvak és a puszták népét felvonultatjuk a földesurak ellen. 
-- A városi munkásság a gyárosok és a bankárok-: ellen tüntet. A 
tőkésosztály ellen vonul fel. A földnélküliek pedig, a vérszopó, él ősdi 
földesurak elleni felvonulással tehermentesítheti az ipari proletariá-
tust. Nekünk itt 'kell megszervezni az embereket. 

-- Ez igaz. 
— Igy van ... 

Jól mondod, Sándor, mi majd itt „örvendeztetjük" meg az 
urakat --- helyeseltek az emberek. 

Jeges folytatta: 
Holnap vasárnap lesz, az id őpont éppen megfelel ő . Mindenki 

a faluba jön a határból. Az uradalom cselédjeihez magunk megyünk 
ki és megmondjuk, hogy hétfő re küldjék el bizalmas embereiket az 
ünnepélyre. Ezek majd elmondják, mit láttak a faluban... 

Jeges beszédét a konyhaajtó kilincsének zörrenése szakította 
félbe. Kádár Zsuzsana megjelent az ajtóba. Drágics felesége. A szép 
fiatal menyecske egy pillanatra megállt a konyhaajtóban. Kicsit 
röstelte, hogy ,megzavarja az emberek tanácskozását, de tudta, 
hogy segíteni akar nekik és legyűrte zavarát. 

-- István, ne haragudjatok. Gondoltam, talán már el kelne a 
mécses? Mert, hogy már besötétedett. — 

Hát nem bánom. Mit gondoltok emberek? — fordult Drá-
gics társaihoz. 

-- Sose fáradjál vele, Zsuzska. Nem kell nekünk mécses, ami-
kor ilyesmirő l beszélünk. Sándor alaposan kinyitotta a szemünket, 
olyanok vagyunk most már, mint a macska — éjjel is látunk! — 
vetette közbe Sz őczi, az ácsmunkás. 

Igazad van János, nem kell a lámpás. 
-- Látunk mi már anélkül is -- hallatszott többekt ő l. 

De talán tényleg jobb is lesz így, mert (ha mécsest gyuj-
tunk, kívülrő l belátnak az ablakon, mert firhangra még bizony nem 
jutott... — egyezett bele a többiek kívánságába Drágics. 

Amikor az asszony kiment a szobából, Jeges folytatta: 
Nézzétek emberek, vagyunk itt vagy tizennégyen. Fele itt 

marad a faluban, a másik fele meg kimegy a :környékbeli uradalmak-
ba. A részleteket majd megbeszéljük. 

Vagy három órán át tárgyaltak a telefüstölt kis szobában, 
azután valamennyien munkához láttak. 

Éjfél lehetett már, amikor a bajsai úton elváltak egymástól az 
uradalmak felé tartó emberek. Ketten a Piloszánovics-tanyára, ket-
ten a Fernbach kisasszönyokhoz, a harmadik pár pedig a Vojnics-
uradalomba tartott. Hatalmas furkósbotot szorongatott kezében mind-
egyik --- vigyázni kell, mert a földesurak a vérebekre nem sajnálják 
a pénzt. 

Mielőtt Szőczi János és Szarvas Mihály befordultak volna a 
Piloszánovics-féle útra, Sz őczi odaszólt Mészáros. Pálhoz: 

-- Mit gondolsz Pali, Drágics talán már ki is ért az Ungárokhoz? 
Egyedül ment... 

Ne féltsd te Drágicsot — szólt vissza Mészáros, —, nem fél 
az az ördögtől sem. Bár csak sokan volnának közöttünk ilyenek. Ot 
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esztendeje, gyalogszerrel, éjszakának idején együtt jártuk meg Szent-
tamást. Egyetlen felesleges lépést sem tettünk. Egyenesen az ottani 
szocialisták vezet őjének házába mentünk. Aranyat ér ennek az ember -
nek az ösztöne. 

Meg az esze -- toldotta meg Sz őczi. 
— Jeges Sándorral, meg Drágiccsal, ilyen két emberrel bátran 

nézhetünk a jövő  elé. 
— A pokolba is utánuk mennénk. —  
— A fenét! Hagyjuk a poklot azoknak, akik kitalálták. 
Mindketten nevettek. 
— Jó utat! 
-- Jó szerencsét... 
Az éjszaka csöndje hamarosan elnyelte a távolodó léptek zaját. 

Vasárnap délelőtt mindig nagy tömeg szokott összever ődni a 
falu központjában. Egyesek megállnak a „köpköd őnek" nevezett 
kitéglázott térségen és csoportokban ver ődvebeszélgetnek. Mások 
megint a sarki italmérést látogatják buzgón. A „köpköd őn" a ko-
pottruhájúak szoktak kikötni. A vendégl ő t pedig, majdnem kizáró-
lag, csak a fényesre kisuvikszolt csizmájú, ünnepl őbe öltözött gazdák 
keresik fel. De ne higyje senki, hogy ezek ^  az utcasarki beszélgetések, 
csak olyan hiábavaló szószaporítások. Korántsem. — A gazdák nem-
csak. azért mentek a kocsmába, hogy tüntessenek teli bugyellárisuk -
kal; hanem azért is, mert ott beszélték meg maguk között, mennyi 
legyen a napszám. Hisz, úgy mondogatták egymásnak — „egységben 
az erő  ..." 

A „köpködő" közönsége sem véletlenül regrutálódott a falu 
szegényeib ő l. Ezek nemcsak azért nem mennek a gazdákkal tömött 
vendéglőbe mert nincs pénzük, hanem azért is, hogy a térségen nagy 
csoportokba ver ődve, egymás mellé sorakozzanak fel. Erejük tuda-
tában máris egységesen lépnek fel a gazdákkal szemben, akik most 
is nyilván a napszámon vitatkoznak a kocsmában. 

A kocsmában tényleg hangos vita folyik. )Js valóban arról 
beszélnek, hogy (mennyi napszámot fizessenek a közelg ő  kapálás-
kor... 

Nagy Bálint volt közöttük a leghangosabb. 
— Az, majd eljár a levesfújód — kiáltott Kovács Lajosra, a 

másik zsírosparasztra, akivel együtt szorongatták a pálinkásfityókák 
nyakát. - Te már megadnád nekik a negyven krajcárt is! Hogy 
gondolkodhatsz így? Ha ima megadod nekik a negyvenet, holnap 
negyvenötöt, holnápután pedig már ötvenet, vagy ki tudja mennyit 
kérnek. Ezzel a csürlhével tudni kell bánni. 

Kovács, valójában igazat adott Nagy Bálintnak, de félénk em-
ber lévén, nem igen szeretett szembeszállni senkivel, még a munká-
sokkal sem. Különösen, azóta, hogy egyszer legénykorában rettenete-
sen elhúzta a nótáját néhány Vojnics-tanyai béres, mert a bálban 
nyiltan csipkedni kezdte Nagypál Lidus farát, aki akkor a legszebb 
lánynak számított a környéken, és az egyik csinos béreslegény csap- 
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ta neki a szelet. Azóta is mindig nagyokat' köszön, ha munkásokkal 
találkozik a határban. 

Amikor megszólalt, hangjából ez a titkos félelem csengett ki: 
-- Tudom én Bálint bátyám, tudom. De ha nem jönnek annyi-

ért? Az utóbbi időben egyre szemtelenebbül viselkednek,. mindig töb-
bet akarnak. Egyszer még megrohannak .bennünket. • 

Ejnye öcsém, ejnye, de félted az irhádat. Tán még mindég 
eszedben van az az eset a Lidussal? Ha ..:ha ...ha .... Ne félj, öcsém! 
— csapott a vállára Bálint, majd vállonragadta gyámoltalan gazda- 
társát és a söntés felé fordította: 

Odanézz! Látod, ezek majd elveszik a kedvüket, ha moc- 
canni mernek ... Ha ...ha ...ha ... Na, félsz-e még? 

Kovács Lajos riadt arcára jóles ő  megelégedést rajzolt ez a lát-
vány: A söntésnél három kakastollas csend ő r parolázott a kocsmá-
rosnéval és Szalmási Lajossal,a falu leggazdagabb földesurával. 

Látod öcsém, ez az eredménye annak, hogy multkor futárt 
küldtünk a zombori megyeházára. 

A „köpködőn" is egyre folyt az alkudozás. Néhány gazda és 
az Ungár-juradalom ispánja már odamerészkedett a munkások közé, 
hogy megfogadják a kapásokat. 

No, eljöttök harmincötért? — fordult a bivalynyakú ispán 
az egyik csoporthoz. 

• 	— Szó se lehet róla, ispán uram. 
Hogyne mennénk, csak lessétek a gatyamadzag -árús Ungár 

Kóbival együtt... 
-- Majd ha annyi tartalékot szedtünk a hátunkra, mint az ispán 

úr, akkor elmegyünk... 
-- Legyen eszetek! Negyvenen alul egy lélek se menjen. Nem 

vagyunk máriás huncutok, hogy koszos harmincöt krajcárért kiló-
gassuk a nyelvünket a rekkenő  hőségben... 

Igy folyt a diskurálás minden csoportban. 
A „köpködőn" most mint a villám szaladt végig a hír: 

Holnap senki ne menjen 'munkára! — Május elsejét ünnepel- 
jük . . 

Ki mondta? 
-- Jeges Sándor. 
-- Hát Drágics? 

Drágics is! 
Ott leszünk ... 

A hír annyira felvillanyozta a „köpköd őn" összegyülekezett 
embereket, hogy alig tudták tűrtőztetni »kedvüket. Csak a kocsma -
ajtón kilép ő  csendő rök láttán komorodott el tekintetük. A csend ő rök, 
amikor elhaladtak a „köpködő " mellett, ellensúlyozni akarva szoron-
gásukat — amit a komor tömeg váltott ki bennük. — meglódították 
vállukon a hosszúcsővű  osztrák puskát és feszesebbre fogták a szíjat... 

Tény az, hogy ezen a napon negyven krajcáron alul senki sem 
állt munkába. 

* 

Gáspár János szervhéjai az els ő  hajnali kakaskukorékolással 
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egyidőben pattantak fel. Hajnali három óra volt. János hosszú moz-
dulattal lépett te az ágyról, de a következ ő  pillanatban megnyugodva 
hemperedett vissza. A durva sz ő rpokróc alatt megropogtatta csont-
jait. 

-- Hú az anyját neki, azt hittem, hogy most is munkába kell 
menni -- dörmögte magában elégedettenmosolyogva. 

János mindig ilyenkor szokott felkelni. Van rá eset, hogy a 
kakaskukorékolás elő tt felébred, ilyenkor csak átnyúl és megtapo-
gatja a tulipános ládára helyezett pipáját. Ha a pipa meleg, akkor 
még lefekszik, ha azonban kihült, akkor nincs mire várni. Gyorsan 
felkel, felöltözik, vág egy darabot a lapos kukoricakenyérb ől, néhány 
fej vöröshagymát tesz mellé, becsavarja a tarisznyába és elindul ... 

Útközben bekopog a többieknek és valamennyien megindul-
nak, ki a határba. A harmat egy kicsit +még hideg, de azért már 
inkább mezítláb megy, mint a kemény-kérg ű  bocskorban, vagy fa-
klumpában. Útközben, habár gyalogosan mennek, még szundítani is 
lehet. Megszokták már. Elmegy ő  a Vojnics uraság tanyájáig akár 
becsukott szemmel Is minden ,görönscsöt, kátyút és bokrot ismer 
már a 'határban. Amikor aztán kiérnek, rögtön munkába kell állni, 
mert az ispán képes levonni a bérb ő l, aha véletlenül akkor vágja be 
először a kapát a földbe, amikor a nap smár áttörte a hajnal szürke 
lepedő jét. — £s ne adj Isten, hogy naplemente el ő tt abbahagyják a 
munkát, mert akkor megint jön a levonás. 

-- Milyen jó, hogy ma nem kell kimenni! Pedig ma a hagy-
mán kívül mást is vihetne a kenyér mellé. Úgy bizony! Milyen meg-
elégedéssel terítené ki nna a tarisznyáját -- gondolta. -- Tegnap 
csirkét vágott az asszony, maradt is bel ő le egy és más ... 

Na, de mindegy, az a csirke nem vész kárba, s ő t! Kime-
gyünk a gyerekekkel a mez ő re és ott reggelizünk a finom pázsiton... 

Felemelte fejét és szétnézett az alvó családon. Hát bizony a 
hét gyerekből jutott minden felé. Ferkó, a legöregebb fiúgyerek mel-
lette szuszogott az ágyon és valami szépet álmodhatott a neki kijáró 
csirkecombról, mert szája széleit egyre illesztgette — még a nyála is 
megszaladt egy kissé. A második gyerek, a tízéves Jutka, szemben a 
szolba másik felében az anyjával feküdt egy ágyon. Az asszonyról egy 
kissé félrecsúszott a család egyetlen dunnyhája és jó hosszan kifehé-
redett alóla a lábaszára ... A földrehelyezett szalmazsákon ketten 
feküdtek: Jóska meg a hétéves Sanyika. Miska a banyake-
mence tetején szuszogott, Lajcsi pedig a kemence padkáján kapott 
helyet, míg Janika, a legkisebbik, két összetolt széken aludt. 

Nagy gond ez, ekkora családot elhelyezni egy szobában! Alig 
tizenniégyéves házasok és máris hét gyermekük van. 

Mi az Istent csináljon az ember — gondolta dühösen —, ha 
úgy jönnek, mint az óvodából. Akinek nincs elegend ő  pénze, annak 
van sok gyereke. Nekem pedig négyszáz krajcárom csak egyetlen. 
egyszer volt életemben. 

Gáspár János szegény ember volt. Nagyon szerette családját és 
minden erejével dolgozott értük. Ki gy őz azonban annyit keresni, 
hogy kilenc gyomrot megtöltsön? Két keze munkájával — senki! . . 
— Adta meg maga-magának a választ. 
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. Szombaton éjjel tudatták vele, hogy hétf őn nagy ünnepre ké-
szülnek a szegények. Most ünneplik először a faluban . május elsejét. 
Eddig csak hírből hallották, hogy a nagy városokban már évek óta 
hatalmas felvonulásokat rendez .a munkásság ... Szívb ő l örült ennek 
a napnak. Csak akkor szorult el a szíve, amikor ahírn ők azt mondta, 
hogy elemózsiát is vigyen magával, mert estig nyilván nem jönnek 
haza a rögtönzött táborból. A véletlen azonban a kezére játszott. 
Tegnap reggel kiment a tízholdas szomszédjának, Gyarmati Ferkó-
nak egy tragacs heréért a sző lőkbe. Hát uram-teremtőm, ahogy ka-
.szálja a herét, meglát egy pirosnyakú kakast, szép fiatal kakast, 
amint befut a here közé... el őbb csak rá akart kiabálni, hogy: 
„hissee-es" de aztán hirtelen eszébe jutott a hírnök üzenete: 

-- Hozz magaddal elemózsiát is ... 
Egy másodperc nem sok, de annyit sem tétovázott, hamar fel-

kapta a hosszúnyelű  gereblyét és a kakas után iramodott. . A fehér 
csirkehús utáni vágyakozás megkétszerezte erejét. Néhány ugrással
elérte a kakast és lecsapott a gereblyével ... Á fest ő  ecsetjére méltó 
kis jószág összetört farcsonttal esett össze a here szélén ... 

János egy pillanatra meghökkent, amikor a rémülten csapkodó 
kakast felemelte. Azután eszébe jutottak a gyerekek, akik az idén 
még nem ettek baromfihúst, .de tavaly se nagyon... Maga el ő tt látta 
őket, amint megosztoznak a kilenc darabra szabdalt esirkén. Az osz-
toszkodás kor szerint történt. Nagyság szerint. Az apa a mellét, az 
anya a farát, a két legöregebb gyerek a combjait, a harmadik a hátát 
a negyedik és ötödik a szárnyakat, a hatodik a nyakát és végül mind-
annyiuk incselkedésének tárgya, Janika, a zuzáját kapja. Lajcsi azon-
ban, rendszerint vétót emel az ellen, hogy Janika kapja a zuzáját, 
mert szerinte azon több a hús, mint a nyakán ... Ilyenkor kivívja 
azt, hogy legalább a máját is megkapja kárpótlásul, míg a két láb-
szárcsont a hosszú görbe újjakkal, szabad préda lesz. 

János nem hagyta kínlódni a szegény jószágot. Kivette szé-
lespengéjű  budliját és elvágta a nyakát. Megrakta a tragacsot heré-
vel és, a kakast a here közé ágyazva, elindult hazafelé... Űközben, 
a kuruzslással foglalkozó Zagyva Márta néni háza elé ért. A kapu alól 
pontosan olyanszínű  jércék és kakasok bújtak ki az utcára, mint az 
ott, a here között... 

— Hú, az Isten verje meg, ez a Márta néni kakasa volt! ... 
No, de jut is, marad is a vén boszorkánynak. Nagy méregkever ő  ez. 
Néhány évvel ezel ő tt, amikor egyszer me,gsokállottuk a gyerekeket, 
a feleségemt ő l is elcsalt négyszáz krajcárt ... 

Szinte felvidult erre a gondolatra. 
Igy visszafizeted egy részét, vén banya. 

A. csirke most ott lóg a gang-oszlopon ,egy kosárban. Nem 
lehetett benntartani, mert a gyerekek egyre kerülgették. Nem akar-
ták beérni a szép sárga levessel. Különösen Lajcsi zúgolódott, pedig 
neki soronkívül a kakas lábát is odaadta az édesanyja. De ennek nem 
lehet betölteni a hurkáját. Sosem elég neki, amit kap. Valóságos láza-
dó már most is. Mi lesz vele, ha felnő ? ... 

Közben lassan felderengett a vérpiros hajnal. János elérkezett -
nek látta az idő t, hogy felkeljen. Magára húzta nadrágját és kiment az 
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udvarra, hogy köhécselésével ne zavarja az alvókat. A nap már  

toronymagasságba emelkedett a falu felett. Az azúrkék égbolt egész 
napra gyönyörű  idő t ígért. 

János kitisztította egyetlen pár félretaposott sarkú cip őjét, 
majd a gyerek-lábbeliket szedte el ő . Furcsa lábbelii voltak. ezek! 
Valamikor cipő re hasonlítottak, de a legkisebbek már olyanok voltak, 
mint valami manillával összekötözött rongylabda. 

Új cipőrő l még Ferkó, a legöregebb gyerek sem álmodhatott_  

Neki is a szabadkai zsibvásáron szokta venni ott szolgáló nagynénje  

a ,cipőket. Ez az egy pár cipő  aztán végigvándorolt a hét gyermek  

lábán, és mire „nyugdíjba" került, már nehezen lehetett megállapítani,  

hogy eredetileg milyen célra készült.  

Alig fejezte be János a cipőpucolást, amikor nyílt a kiskapu és  
belépett Mikes András, a harmadik szomszéd.  

-- Mi van veled, Jancsikám? Talán a gatyádra feküdt az asz-
szony?... De uraskodsz! Máskor már három órakor vered nálunk az  

ablakot, hirtelen elkényesedtél — év ődött Jánossal.  
Erigy a csudába, ne heccölj! Majd meg tudnád, ha neked  

is ilyen csapatot kellene el őkészíteni a parádéra ... — intett János  
a felsorakoztatott lábbelik felé.  

-- ÍJlj le a lépcs ő re, mindjárt készen vagyok. — János leemel-
te a kosarat az oszlopról, és a kosárba helyezett lábasból kivette a  

fehérhúsú kakas pirósra sült mellét. Szeme sarkából Andrást  

figyelte: látja-e ez, hogy mit tesz ő  a tarisznyába? András azonban  
úgy tett, mintha semmit sem látna, a fejét is elfordította. Csak akkor  

szólalt meg, amikor János elköszönt asszonyától és meghagyta neki,  

mihelyt a gyerekek felébrednek, ők is jöjjenek ki a mező re.  
-- Várj egy pillanatra János 	szólt András, amikor az utcára:  

értek.  
Beszaladok már hozzánk egy kis vizet inni. Tudod, az as  

szony sonkát sütött rántottával és nagyon megszomjaztam  .. . 
János furcsa tekintettel nézett Andrásra.  

-- Eredj na! Csak siess!  
János tudta, hogy András nem vágott disznót, éppen úgy mint  

ahogy ő  sem. Ezért nem tudta, hirtelen mit gondoljon a sült sontáról.  

-- Talán András is ...? — villant át az agyán — vagy csal.  

ugratott...  
Amikor András visszatért, elindultak a falu, másik végén húzó-

dó .bajsai út felé. Útközben János igyekezett beszívni András leh!elle-
tét. A sonka szagát szerette volna érezni, de csak átható vöröshagyma  

és savanyúká.poszta szagot érzett.  

-- Tehát mégis csak ugratott! Bizonyosan rosszul esett neki  

a sültcsirkét látni ...  
Amikor a bajsai út mellett húzódózöld legel őre értek, ott  

már vagy kétszázan gy ~,plekeztek, de percenkét újabb és újabb csopor -
tok jöttek. Tíz óra tájt lehetett már, amikor János gyerekei is meg-
érkeztek az anyjukkal. Éppen le akartak telepedni, hogy elfogyasz-
szák a fölségesnek ígérkez ő  reggelit, amikor valamivel odébb nagy'  
lárma kerekedett. Mindannyian odanéztek.  
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A tolakodásban Bakos János és Hajdu Illés, egy támzsibajszú, ' 
pirosnyakú, középkorú férfit — a falu kisbíróját szorongatták. 

Az anyád keservit! Talán a nagyságos jegyz ő  úr küldött 
ide spicliskedni, mi? Rögtön eltakarodj, mert megkeresem a vakbe-
led! Te robotcédula-hordó gazember — sziszegte Bakos János 
Csicsóka Ferkó rémült ábrázatába. 

-- Kotródj! -- lódított Hajdú is egyet Csicsókán. =- Nézd' 
csak! Jeges meg Drágics után érdekl ődik! Majd adok én neked híre-
ket .hordani, spicliskedni!... Megjön Jeges Sándor ne félj, de csak 
a haja szála is meggörbüljön!! 

Csicsóka, mint egy behúzott farkú, megvert kuvasz kotródott 
a falu felé, az egybegy űltek hangos nevetése közben. 

Az ünnepl ő  tömeg jelhelyezkedett a zöld gyepen. János és csa-
ládja jókora parcellát foglalt el. Az asszony kiterítette 'az ennivalót 
egy fehér szalvétára. János is odaadta a maga csomagját. András is 
közéjük telepedett, és nem 'sokat kellett kínálgatni, hogy elfogadja 
a pirosra sült csirkemell , felét. 

András szava, mint evés közben mindig, most is megeredt. 
-- Amint tudjátok, néhány hónapot Szabadkán inaskodtam, de -

nem bírtam a mester kegyetlenkedéseit. Rajtunk akart meggazda-
godni a szerencsétlen suszter. Esténként addig dolgoztatott velünk, 
amíg a munkaasztal mellett el nem aludtunk, akkor egy rövid gyer -
tyadarabot rakott a tenyerünkbe ,és meggyújtotta. Amikor a gyertya 
sütni kezdte a kezünket felébredtünk és újra munkához láttunk. 
Sehogy sem bírtam ezt az életet. Hamarosan meglógtam. 

András hirtelen krákogni kezdett. 
— Nézd a fene! — még a torkomba szaladt a nyavalyása. Mint--

ha nem tudnám, hogyan kell a csirkehúst enni. 
Az egész család jóíz ű t nevetett az elvörösöd ő , krákogó vendé-

gen. András folytatta. 
—• Aztán a városban hallottam azt is, hogy az urak is szoktak 

ilyen összejöveteleket rendezni, oszt visznek magukkal ételt és közö-
sen zabálnak. Ők .ezt valami pitliknek, vagy pikniknek nevezik. 

Lajcsi, a rosszcsont nem bírta megállni nevetés nélkül. 
Édesapáim, akkor most mink is Ipitylikölünk? 

Megint nagy nevetés támadt. János olyan jóíz űen nevetett, 
hogy a könnyei is kicsordultak. 

Jól mondod fiam, pitylikölünk. Mink sokszor csak pitylikö - 
lünk ... 

János nevetése a hirtelen beállott nagy csendben egészen a 
tábor másik végéig harsogott. Néhány pillanatig minden tekintet a 
falu irányába szegez ődött. 

A falu felől, a Bácsér partján egy •csapat csend ő r igyekezett 
a legelő  felé. Jeges Sándor és Drágics, akik a tömeg közé vegyülve 
sétáltak, most néhány halk szót váltottak egymással. Drágics, Mészá-
ros és Szóczi a csendő rök elé mentek. A csend ő rök közben az ünneplő  
munkásokhoz értek. A szakaszvezet ő  harsány állj-t! vezényelt. A_ 
csendőrök nagy robajjal megálltak, majd a további parancsnak enge -
delmeskedve, lábhoz engedték a puskát. 

A szakaszvezető  durván Drágics és társai felé fordult: 

IFID 2Y 



386 	 Briaid za • K.: Május 'elseje  • 

Mi történik itt? 
Ünnepelünk! 

-- Mit ünnepelnek? 
Május elsejét, a munkások ünnepét! 
Ki engedte . meg ezt maguknak? ' 

Saját magunk . . 
Ez törvényellenes, tudják-e kendtek? 
Nem ismerünk olyan törvényt, amely megtiltaná Május 

elseje ünneplését! 
De olyan törvény sincs, amely megengedi! 
Csű rhetjük, csavarhatjuk a törvényt — mindenki a szája 

íze szerint... 
--- Hogy beszél kend? Ez lázítás! . . 

Eszem ágában sincs lázítani... 
Cszoljanak kendtek széjjel! 
egy lesz, széjjeloszlunk .. . 

Drágics az emberek felé fordult: 
Az ünneplésnek vége van, menyjünk haza emberek — mon-

dotta miközben szemeivel jelent őségteljesen hunyorgatott. 
Majdnem derűs hangon folytatta: 

Nem akarunk rendbontást! — szemeivel hátrafelé intett 
az uraknak parancsuk van, hogy oszlassák fel a gyülekezetet. Ezt a 

- nagyságos uraknak köszönhetjük... 
A szakaszvezet ő  közbekiáltott: 

Ne lázítson! 
Semmi okunk a lázításra, mi nyugodtan tekintünk a holnap 

elé... 
-- Induljanak már! Mire várnak? Vagy azt akarják ... — a 

szakaszvezető  megmarkolta a puskát ... 
Induljunk, emberek! — 

Drágics, Mészáros, Szőezi, Szarvas és a falu csírázó földalatti 
mozgalmának többi vezetője elindult a falu felé. A csend ő rök tisztes 
távolságról követték Drá,gicsékat. Tudták, hogy Drágics az egyik 
vezetője a falu proletárjainak, ezért ő t figyelték. — A többiekkel 

- nem törődtek. A falu központjában jártak, amikor Drágics odasúgta 
Mészárosnak: 

Minden rendben van! Alig huszan-harmincan jönnek már 
csak utánunk... 

Drágicsék betértek az egyik vendégl őbe és sört kértek. A 
csendő rök utánuk mentek. 

Iszogattak és beszélgettek. 
A szakaszvezet ő  egyszer csak odasomfordált melléjük. Oda -

hajolt Drágicshoz és bocsánatkér ő  hangon ekszkuzálta magát: 
-=- Nézze, maga okos embernek látszik. Maga megérti, hogy 

nem a magunk eszét ő l jöttünk ide ...A parancs, parancs!... 
Ó, hogyne, hogyne. Tudjuk mi ezt jól. De azt is tudjuk, 

hogy a parancs teljesítése önökt ő l függ... — válaszolt Drágics, és 
áthatóan a szakaszvezet ő  szemébe nézett. 

A szakaszvezető  dadogni kezdett. 
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-- Hát i-igen ... De hogy érti ezt? 
--- Rendben van, szakaszvezet ő  uram, jól van na! -- a söntés 

felé fordult. Halló, iocés! Hozzon a csend őr uraknak tíz kupa sört ... 
Amikor az iccés leplezetlen csodálkozással kihozta az italt, 

lJrágics felemelte korsóját: 
--- Egészségére! intett a szakaszvezet ő  felé — egészségére 

minden jószándékú embernek ... 
Egészségére! 

-- Egészségünkre .. . 

Amikor Drágicsék, a csend ő röktől követve elindultak a falu 
központja felé, az emberek kisebb csoportokba ver ődve, egymás után 
fordultak be az alvég felé vezet ő  utcákba. Hamar megértették, mir ől 
van szó. Szájról, szájra járt a hír: 

-- Becsapjuk a zsarukat! 
--- Máshol tartjuk meg az ünneipet! 
-- Jeges Sánd©r beszél majd nekünk. 
Amikor az első  nagyobb csoport .odaért Sz őczi János házához, 

megmozdult ;és szélesre tárult a nagykapu. Kántor Borcsa, Sž őczi fele-
sége kilépett az utcára és szeretettel betessékelte a csoportokat. . 

Gyertek testvérek! Itt jó helyen lesztek. Ki tilthatja meg 
-Kántor Borcsának, hogy vendégül lássa ismer őseit?... Mert ti nekem 
mindannyian ismerőseim, nem, ennél több — testvéreim vagytok!... 

Bátor csillogású szemeire nedves fátyol ereszkedett ezeknél 
đ  szavaknál. 

Belül a nagy, tágas udvaron Jeges Sándor, a falu szegényei-
nek vezetője fogadta az érkez őket. 

-- "Mjetek le, munkástestvérek és folytassátok a falatozást. 
Az emberek helyet foglaltak sorjában , a folyosó lépcs őjén, a 

kútágason, a megmunkálásra váró nagy fatönkökön — ki hol tudott. 
Az egyik csoportban valaki dúdolni kezdett egy dalt. De mind-

járt leintették. 
--- Hallgass! Ne csapjunk lármát, mert utánunk jönnek a ko- 

'pók . 
Jeges Sándor hallotta a imegjegyzést és odafordult a vitázók-

hoz. A nótáskedvű  földmunkásban Gáspár Jánost, mellettepedig 
Mikes Andrást ismerte fel. 

-- Sose tartóztasd magad János! Énekeld, ha kedved van. Mi 
volna, ha mindig csak azt tennénk, amit „szabad", amit a nagyságos 
urak megengednek?... 

— Azok még a leveg ő t is irigylik tő lünk. Tő lük akár éjjel-nappal 
a járomban kínlódhatnánk — válaszolta János. Odafordult feleségé -
llez és a körülállőkhoz: 

--- Anyjukom, testvérek! IJnekeljük azt a dalt, amit Drágics 
Pistától tanultunk az ősszel kukoricatörés közben. 

Kezdjed János! 
Jó kezdjük. 
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„Szene az ünnep, 

Május első  napja, 

A munkásság 

Ünneppé avatta ..." 

János mély bariton hangja szélesen, melegen szárnyalt az udvar 
felett. Mind többen és többen kapcsolódtak bele és végül valóságos. 
orkánná dagadt a dal. Többszáz torokból szólt az ének: 

„... Tüntessünk, hogy 

Lássa meg a világ 

Vesszen minden, 

Csak legyen szabadság!" 

Csak legyen szabadság!..." 

Jeges Sándor felállt a folyósó lépcs őjére és beszélni kezdett: 
-- Halljátok-e munkástársak? Err ő l van szó, erre tanít ben-. 

nünket az ének: „ ... Vesszen minden, csak legyen szabadság! ..." —
Vesszen minden, ha a szabadságról van szó! De mi nem veszni, mi élni 
akarunk! -- ez a harcunk értelme és higyjétek el, az életet csakis. 
harccal vívhatjuk ki, és így szerethetjük meg igazán ... Megérjük azt 
az idő t, amikor elmondhatjuk: „Gyermekeink nem ,más keze-lába 
többé! Amit dolgoznak, maguknak dolgoznak és amit termelnek 
annak az egész nép élvezi gyümölcsét ..." 

Eljön .az ideje annak is hamarosan munkástársak, hogy 
kiléphetünk a földalatti mozgalom katakombáiból és odavágunk a 
„nagyságos urak" asztalára: 

--- Eleget zsákmányoltatok ki bennünket! Életünk felét, egész-
ségünket áldoztuk azért, hogy ti b őségben élhessetek, nekünk pedig 
csak nyomorúságos 'morzsákat juttattatok. Annyit sem kaptunk 
munkánkért, hogy. rendes kenyeret ehessünk ... Akármerre fordu-
lunk, kihasználnak bennünket. Itt a „nagyságos urak", ott az uzso-
rások szedik le míderinek a fülét és ha szólni merünk, hát a nya-
kunkra küldik a csendő röket, a kapitalizmus háző rző  kutyáit .. . 

-- Le a zsarnokokkal! — kiáltották az emberek minden oldal- 
ról. 

Le a zsarukkal és azokkal, akik a nyakunkra küldték őket!' 
Jeges Sándor folytatta beszédét. 
--- Valaki az előbb leintette egyik daloló társunkat, nehogy 

véletlenül sértse nótájával az urak fülét. Nem, munkástársaim, nem 
azért jöttünk össze, hogy temessük a gondot, hanem azért, hogy -
felszaggassuk az ég ő  sebeket, hogy még fájdalmasabbá tegyük a fáj-
dalmakat, hogy a piros vért még pirosabbra fessük, mert csak a szen-
vedésbő l fakadó gyűlölet és a boldog munkásjövend ő  szeretete vált--
hatja meg a világot! ... 

-- Le a kizsákmányolókkal! .. . 
Le az urak er őszakával! .. . 
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-- A munkásság ezen a napon világszerte megemlékezik a chi-
cagói dolgozók kiontott vérér ő l és eleget tesz a nemzetközi munkás-
szövetség párisi 1889-es határozatának! A nincstelenek, kizsákmányol-
tak és kisemmizettek nagy erőpróbájává, a követelések napjává vál-
toztatja ezt a napot. És itt, öt esztend ővel a történelmi határozat után, 
Kossuthfalván mi is leszámolunk a renyhe tétlenséggel, babonákkal és 
kísértetekkel! Ezentúl harcolni fogunk munkánk verejtékéért, kihar-
coljuk emberségünket! .. . 

-- Harcolunk mindhalálig! 
-- Le a földesurakkal! 

Éljen Május elseje! 
-- Ki tudja, hol fog ez a harc befejez ődni? A lavína elindult, 

munkástestvéreim és nincs er ő  a földön, ami a mozgásba jött milliók 
erejének ellenállhatna ... A gy őzelem bizonyosan a miénk, csak az a 
kérdés, hogy megérjük-e? De rajtunk áll, hogy siettesük a diadalt!... 

Megérjük! — kiáltotta egy hang, Gáspár János baritonja — 
megérjük biztosan, ha mi nem hát, akkor majd megérik ezek! — 
Ezzel lehajolt és felemelte két legkisebb gyenmekét, Lajcsit és Jani -
kát: 

-- Ezekért élek! ezekért küzdök! Az övéké az élet!... 
-- ügy van testvér, a fiataloké a jövend ő ! 

Éljenek a jövendő  nemzedékek!... 
A munkától elgyötört emberek arcán kivirult a bizakodás, 

mint a ma reggeli hajnal és piros lángjával beragyogta a gy őzedel-
mes holnap harcos útjait... 



GAL LÁSZLÓ:  

Május  

Mi téged vártunk, Május egyre, 
a télutók mocskos Ilevében, 
mezítelen, kohók hevében, 
bánya-mélyben 
és poklok fenekén. 
Foganincs ínnyel átkot szórt a vén,„ 
ekét vonszolt a leány, a legény 
és a szegény, aki a vackán korogta 
dühét királyra, papra és urakra . . 
Ők téged vártak, Május, egyre, 
írt és orvost fekélyre, sebre 
és évezer mvJlt évezerre: 
mi téged vártunk, Május, egyre. 

Luccában is, hol ömlött a selyem, 
s hol úri hölgy a selyem hencseren,' 
és úri úr, és úri förtelem 
hitet prédikált, hogy a nincstelen 
balUtát ne fog;.on, kapát ne emeljen, 
de gubózzon gubót és forrjon a forró 
üstök, gépek és kínok között, 
hol a gyáros úr selymet vetkőzött 
s karóba húzta a munkást meztelen. 
Ott, Luccában, Májusnak Elsején 
1531-ben új, lázadó ének robbant 
pincevölgyekb ől.) lángoló vágyhegyekre:. 
A ilruccai munkás téged várt, "Május, 
és azóta is várunk egyre. 

És Chicágóban, Május elsején, 
hol ismét úr ölt, s halt megint szegény; 
és mindenütt, hol munkás állt a vártán, 
Páris terén, vagy ős Besztercebányán . . 
Mint ifjú vár csak ifjú szer&emre 
mi téged vártunk, vártunk Május egyre:. 
Akinek nem jutott sem étel, ,serrX. betűk, 
a jogCallan, a százezer sebű , 
a mások földjén szántó nincstelen,„ 
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a verg ődő, vérig vert védtelen; 
a száz szándéku korunkás és mindenki, akit 
haldtÁt életre ítélt a Profit .. . 
Minat messze kékl ő , napban fürdő  hegyre 
Úgy néztünk fel rád és vártunk, Május, egyre. 

Kik önmagunkban s bíztunk az emberben, 
téged vártunk Május, a Nagy Októberben. 
S kik százszor túrler őveL szembeszállilturuk, 
a hegyeink közt, Május, téged vártunk. 
Harcoltunk érted rettene:ies harcot 
s vérünkb ő l szött)ük a piros koszorút . . 
Mi megfizettük, Május, már a sarcot: 

a Szutyeszka, a Kozara tanú .. . 
S téged építünk, nézd ,hát tenyerünket, 
nézd mily hólyagos, nézd milyen kemény. 
Ki ellened kél, hol van a fasiszta? 
Hová minket szánt: tömegsír fenekén. 

Mi téged vártunk, s lám, Május, kivártunk, 
s most építjük a májusi csodákat: 
a kisgyereknek iskalákat, 
a munkásoknak büszke gyárat, 
a parasztnak egyenes hátat; 
nagy ablakokat' minden falra, 
kacagjon nap ránk, s mi a napra — 
f elkelő , piros, 'rná jusi napra! 

Rügyet már hozták gyümölcsöt ígérsz 
a földön, melyet vérünk áztatott. 
Miénk lesz a gyümödPcs íze, színe, hamva, 
ha nem is akarják látni a vakok! 
S akik vérünket, harcunkat tagadják, 
ám hallják vidám, májusi dalunkat: 

kivívtuk Májust vérrel és munkával, 
s vérrel és munkával védjük Mágusunkat! 



CSÉDŐ  KISZICS: 

Az esztétikát is sújtja a marxizmus reviziója 

1. 

A szépnek kérdése ma nem azért vet ődik fel, mert azt keresnünk kell, 
mert a történésekben gazdag jelenkorban nehéz volna a valóban szépet meg-
lelni. Hisz az emberiség mindenkor képes volt arra, hogy megérezze, fel-
fedje és feltüntesse a szépet. Azért sem tev ődik fel ez a kérdés, mintha a 
jelen pillanatban a szép meghatározásának gyökeres változtatását követelné, 
mintha a szép fogalmába »új« elemeket kellene vinni. Hisz az emberiség 
történelmi útján alakult esztétikai gondolat termékeny magvának revíziója, 
amit a korszerű  fogalmának általánosításával és a pragmatizmus jelszavá-
val kívánnak megvalósítani, háttérbe szorítja a humanisztikus folyamat oszt-
hatatlanságát. Es semmi újat sem alkot a haladás terén, de aláássa, meg-
bontja, értékes eszmei örökségünket. Ez a kérdés ma azért vet ődik fel, mert 
a valóban szépet meg kell védenünk minden elferdítést ől, mert meg kell 
mutatnunk forradalmi alapját és a fejl ődő  forradalmi hatóerejét. lJppen ma, 
amikor az emberiséget és a szocializmusba vezet ő  útját különféle viharok 
rázzák, amikor a szocialista világ egy részében b őségesen termelik az anti-
marxizmust a negatív irányzatok, éles határvonalat kell vonni a valóban 
szép és az ál-szép közé és el kell szakítani minden mesterségesen megvont 
szálat, amely az ál-szépet a marxizmus-leninizmushoz f űzi. Ezt parancsolóan 
megköveteli korunk. A mái szovjet esztétikában történ ő  revizió, amit a 
marxizmus-leninizmus nevében hajtanak végre, a szépnek, de általában a 
humanisztikusnak a fogalmát és jelenségét is elferdíti. 

Egyes szovjet esztéták kijelentései után ítélve, az esztétikai gondolat a 
Szovjet Szövetségben érte el legmagasabb fokát és csak ott van lehet őség 
tökéletesedésére és termékeny fejl ődésére. Feltevődik a kérdés, ezt korunk 
mind határozottabban teszi fel: vajjon a szovjet • esztétika, mint a szépet 
kereső  és feldolgozó jeles tudomány, szembehelyezkedett-e a talajából, az 
életvalóságból származó gyengeségeivel, avagy legalább megjelölte-e azokat? 
Es hogyan is tekint az emberiség jövőjére? Nem, a szovjet esztétika nem 
forradalmi mércével nyúlt a valósághoz, és nem segített abban, hogy mutat-
kozó gyengeségeit felfedje, de erénynek kiáltotta ki a szemmellátható gyen-
geségeket. Igy történt, hogy egyes ma él ő  szovjet esztéták, akik az elméleti 
esztétika terén irányító szerepet töltenek be, a legteljesebb mértékben zava-
rossá tették a szép fogalmát, olyan meghatározásokkal töltötték meg, ame-
lyek semmi esetre sem lehetnek a szép tulajdonságai, sőt annak éppen ellen- 
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tétei. A jövőbe vetett pillantás tekintetében pedig, amit ez a tudomány tár 
elénk, bátrad állíthatjuk, hogy ez a jöv őbe vetett pillantás jóval szegényesebb 
és korlátozottabb mint Maxim Gorkíjé volt, vagy akár a mult század nagy 
orosz klasszikusainak meglátásánál. Abban a hazában, amely olyan ember-
óriásokat adott mint Puskin, Bjelinszki, Csernisevszki, Tolsztoj, Csehov és 
másokat, akik oly nagyszerű  értékekkel gazdagították a szovjet irodalmat és 
esztétikát, akiknek m űvei és neve egy egész - korszakot jelentenek, abban a 
hazában, Gorkíj halála óta nem fejl ődött az esztétikai gondolat, egy lépést 
sem tett el őre. Valójában visszafejl ődött, hűen tükrözve talaja gyengeségeit 
és nem találta meg benne a szép tükrözödését. Sok nemes fény, amelyeket 
Gorkíj gyujtott, ugyanazon a földön aludt ki, ahonnan az egész világra sugár-
zottak. Utoljára Gorkíjtól hallottuk a legszebb és az emberhez legméltóbb 
szavakat. Szavait a Szovjetúnióban kés őbb mindinkább megfosztották cselekv ő  
humanisztikus tartalmuktól, százféleképpen átfestették, az éppen. fennálló 
'ellentéteikhez alkalmazták és »forradalmi« szózatuk alapja ez volt: »Csak 
kánaáni ember teremthetett örökérték ű  könyvet.« 

A revizió cšodálatos méreteket öltött az esztétika terén. Eszmei- elmé-
leti alapja a szovjet vezet ők gyakorlati politikájává változott. Parszadánov 
N., szovjet esztéta, a következ őképpen indokolja a szocialista esztétika egyik 
alapvétő  elvét — a pártszerűség elvét: 

»A bolsevik pártszerűség elvét védelmezni a m űvészetben azt jelenti, 
hogy kifejezésre kell juttatni a szovjet nép érdekeit, amely a kommu-
nizmust építi, hogy a munkában a bolsevik párt politikája legyen irány-
adó, hogy valóságunk korszer ű  témáit hazafias, teljesen népi, magasan 
eszmei és kiválóan művészi művekben fejezzük ki«. 

Es tovább: 
»A bolsevik párt politikája az egyedüli helyes tudományos szempont, 

amely kifejezi a munkásosztály érdekeit, ez pedig a t őkés kizsákmányolás 
ellen küzdő , az egész dolgozó nép érdekeivel azonos és azonos mindazok 
érdekével, akik a szocializmusért és a demokráciáért küzdenek. (uTszkusztvo« 
(művészet) 3/1949 szám, Lenin: »Materializmus és empiriokriticizmus« cím ű  
könyvének jelentősége a dekadens esztétika elleni harcban«). 

Tehát, a szocialista esztétika irányelvét a bolsevik párt politikája szabja 
meg, a bolsevik párt politikája pedig, véli Parszadánov, »az egyedüli helyes 
tudományos szempont, amely kifejezi a munkásosztály érdekeit«. Minden logi-
kusan »indokolt«. Fellebbezni nem lehet. Politika és esztétika úgy egybe-
fonódnak, hogy az utóbbi legösszetettebb kérdéseit is az el őbbinek közvetlen 
megvilágításában kell megoldani. Ez az esztétikának mint viszonylagosan 
önálló tudomány-ágnak a tagadásához vezet, az állampolitika közönséges esz-
közévé teszi, amint ez az ideológia más megnyilvánulási formáival is törté-
nik. Az ilyen álláspont tragikus következményei kézzelfoghatóak. A m űvészi 
alkotás értékét a napi politika mértékével mérik, és ez lesz mindinkább 
mértéke a szocialista realizmus módszerének is. 

Nem lehetne sok ellenvetésünk az említett szövegezések ellen, ha azok 
elbírnák annak a valóságnak teherpróbáját, amelyet körömszakadtáig védel-
meznek és minden fenntartás nélkül dics őítenek. Ma világos előttünk, hogy 
például a bolsevik párt politikája nem azonos az összes dolgozók érdekével, 
mindazokéval »akik a szocializmusért, a demokráciáért harcolnak«. Mert 
melyek azok az érdekek, milyen marxista elvek alapján szervez és folytat egy 
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nagy szocialista ország kíméletlen harcot egy kis szocialista ország ellen 
Miközben minden elképzelhető, de a láthatáron nem létez ő  és semmiképpen . 
sem bizonyítható bűnnel terhelik. Szomorú paradoxon, hogy a szovjet veze--
tőségnek ezt az álláspontját »egyedüli helyes tudományos szempont«-nak : 

nyilvánítják és ebben testesítik meg a nemzetközi munkásmozgalom, az egész:  
szocializmus érdekeit. Még szomorúbb, hogy az esztétika alapjait ilyen pocso-
lyára építik, külsejét marxista szimbólumokkal fedik be, majd azt állítják, 
hogy a szovjet esztétika alapját a lenini tükröz ődési elmélet képezi. A lenini 
tükröződés elmélet éppen élő  tagadása a szocialista társadalom szervezetében 
jelentkező  beteges tüneteknek. És mert az igazságnak eszköze, nem szolgál--
hatja azt a harcot, amely a hozzá lényegében közel állók ellen folyik, az: 
ellen, amelynek létjogosultságát éppen a lenini elmélet igenli. 

A mai szovjet esztéták, materialista felfogásukat az esztétika és a 
valóság szerves kapcsolataként szeretik megszövegezéseikben felt űntetni. A . 

maguk valóságában mindent szépnek látnak. »Szép — az a mi életünk« ---
kiáltják egymásután szenvedélyes ünnepiességgel a hivatalos esztétika kép-
viselői. Ha pedig abban az életben nyiltan antihumanisztikus irányzatok 
jelentkeznek, ha abba az életbe tartozik egy szocialista ország ellen folytatott. 
harc is — akkor ez a harc is szép és : minden eszköz, a rágalom és az er ő-
szak eszköze is, szépek. És a »mi«, szócskát teszik elé, mert a szovjet politika . 

gyakorlati céljainak megvalósítását szolgálja, ez a politika pedig, hangsulyoz-
zák az esztéták, a 'kommunizmusba vezet. Hogy a kommunista elvek ezáltal 
a pragmatizmus színvonalára s űllyednek, ez mitsem zavarja a szovjet eszté-
ták lelkiismeretét. Talán csak magukban, legbens őbb magányukban mernek 
arra gondolni, hogy az emberiség nagy eszményének, a kommunizmusnak,, . 

semmi köze sincs a pragmatizmushoz, ahhoz, hogy utilitarista szempontból 
nézzük az emberben az emberit. 

Elragadtatva felkiáltani: »szép — az a mi életünk« és eközben a« 
kommunizmusba vezető  életre gondolni, azonban egyidej űleg nem-kommu-
nista módon viselkedni egy szocialista ország és népe iránt és ezt a kom-
munizmusba vezető  útnak nevezni -- ez az a szomorú badarság, amiben tel-
jesen lehetetlen a valóban szépet megtalálni. Ez olyan ellentmondás, ami " 
megsemmisíti a szépet. Azt amit a szovjet haza dolgozóinak er őfeszítése és 
munkalendülete megteremt, és ez képezi alapját a szépnek, azt a tájékoztató-
irodás szovjet vezetőség belső  vagy külső  cselekményeivel rombolja a gya-
korlatban és ezzel széttöri a szép egységét. 

Ezért az esztétika semmi szépet sem találhat a szovjet vezet őségnek a. 
szocialista Jugoszlávia ellen folytatott harcában, feltéve, ha marxista-leninista . 
értelemben vett tudomány kiván maradni. Ezt csak az ellenkez ő  oldalon talál 
hatja meg, ott, ahol a szocialista álláspontot elvszer űen védelmezik, ott, ahol 
a valóság rácáfol a hazugságokra. A marxista-leninista esztétika semmilyen 
körülmények között sem vallhatja magáénak és védheti a dehumanizált szé--
pet, már pedig a hivatalos esztétika erre törekszik és a Szovjet Szövetség mai 
politikai irányvonalát követi. Ennek az esztétikának álláspontja: szép — az . 

a mi szovjet valóságunk és ami hozzá tartozik, a természet és emberek. Ami 
pedig a határokon túl van, az nem éri el a »mi« magaslatunkat, az a »mienk-
től« legtöbbször idegen, és ha nem veti alá magát a »mienknek« és újat keres, 
akkor is ha az lényegében szocialista és haladóirányzatú és a marxizmus-
leninizmus szellemében való is, — elvetend ő  és idealistának, kozmopolitának, 
reakciósnak, fasisztának stb. kell nyilvánítani. Egyrészt tehát végtelen »nagy- 
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lelkűség«, ami mindazt ami a »mienk« a szép közé sorolja, másrészt pedig vég-
telen irtózás a »külföldiességt ől«„ A »saját« valóság a szép csúcsait érinti. A 
szépnek ez az alaktalan, tapinthatatlan és terjeng ő  tárgya nem materialista, de 
vulgáris-materialista képződmény, amely közömbösíti a szépet. A szépnek közöm-
bösítése pedig eltörli a művészetet, mint a társadalmi ideológiának sajátos kife-
jezési formáját. 

Hogy ott 30 év szocializmusa után sem szép minden, hogy kompromittáló 
dolgok történnek, ami a bürokratikus irányzat károsságára világít rá, arról a 
»Bolsevik« 1950 februári (3) számában megjelent vezércikk nyiltan tanúskodik:, 

»Az aktívák összejövetelein, a pártbizottságok teljes ülésein, a külön-
féle tanácskozásokon, egyes vezet ők félbeszakítják a bíráló megjegyzéseket 
hngoztatókat, számtalan ' visszavágással zavarba hozzák a felszólalókat és 
ezáltal lehetetlenné teszik a bolsevista kritikát és önkritikát«. 

Amint látható, tipikus jelenségekr ől van szó, mind tömegességét, mind az 
eredmények fejlődő  irányzatát tekintve. Mégsem hirdettek, sem politikai sem 
esztétikai téren, harcot ez ellen az irányzat ellen, nem történtek lépések gyöke-
res megsemmisítésére. Az a megszövegezés, hogy »szép — az a mi életünk« 
konokul védelmezi létét. 

2. 

Abban a vitában, amit a Szovjetúnióban nemrégiben a marxista-leninista 
tanfolyam programmtervezetével kapcsolatban folytattak, megnyilvánult a 
művészetek terén mutatkozó bürokratikus irányzat minden gyengesége is. És 
valóban, az általános bürokratikus álláspontok gátolják az olyan kérdések al-
kotó megoldását, mint: az esztétika és a m űvészet-elmélet viszonya, az -eszté-
tika és az ismeret-elmélet viszonya, a szocialista m űvészet eszményeinek tar-
talma stb. Erről beszédesen szólnak az esztétika kérdéseivel foglalkozó' filozó-
fiai és irodalmi folyóiratok. (A filozófia kérdései 3/1948 száma, stb.) Nincs egy-
öntetű  vélemény az esztétika anyagát illet ően sem. Egyes esztéták a művé-
szetet, mások a valóságot vallják az esztétika tárgyának. A valóban szépet 
egyesek a művészetben látják, mások számára az egész szovjet valóság szép. 
Ez utóbbiak számára idézhetnénk Anatole France szavait: »Minden szépnek 
tűnik abban, amit szeretünk és bosszant ha rámutatnak eszményünk hibáira«. 

Az első  álláspont (az esztétika tárgya a m űvészet) a kizárólagosság pe-
csétjét viseli és az idealista esztétikával rokon. A másik álláspont Csernisev-
szkire, ennek közismert szavaira támaszkodik: »Szép — az az élet«. Ez az állás-
pont képezi — igaz, még nincs feldolgozva — a hivatalos szovjet esztétika 
alapját. Csernisevszki álláspontja szovjet változatában bizonyos módosítást, 
illetve kiegészítést kapott: bevezették a »mi« meghatározást. 

Hogy a szépet csak a művészetben kell keresni, ezt Csernisevszki élesen 
bírálta ismert értekezésében: »A m űvészet-esztétika viszonya a valósághoz«. 
Rozental erről a következőket írja: 

»Polemikusan kiélezve a kérdést, (Csernisevszki) azt állította, hogy 
számára kedvesebb és költ őibb az ember egyszerű  életöröme minden már-
vány Vénuszánál, mert az igazi m űvészet nem távolodhat el, nincs jogában 
eltávolódnia attól, »ami a földön jár«. (Rozental: Csernisevszki filozófiai 
nézetei, 292 old.)« 

Csernisevszki ezzel az állásfoglalásával — amely az oroszországi társa- 
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dalmi gondolat előzetes fejlődését, valamint a nyugateurópai filozófia (Hegel, 
Feuerbach) fejlődésének legújabb pozitív eredményein alapuló filozófiai szemlé-
letből ered — kétségtelenül lefektette a materialista esztétika alapjait. Állás-
foglalása kemény csapást mért az idealista esztétikára. Szilárd humaniszti-
kus alapokon nyugodott, ez erőteljesen kiviláglik a szépr ől mondott szavaiból: 

»A fénylő  öröm, amely az emberb ől kiváltja a szépérzetet, ahhoz az 
örömhöz hasonlítható, amely bennünket valamely kedves teremtmény jelen-
létekor tölt el. Ebből az következik, hogy a szépben van valami ami ked-
ves, ami szívünknek drága. Ennek a »valaminek« azonban egészen rendkí-
vülien mindent felölel őnek kell lennie, ami a legkülönbözőbb formákban 
jelentkezik, ami rendkívül általános ... (A m űvészet-esztétika viszonya a 
valósághoz).« 

Az idealisták elleni harcban Csernisevszki az életet védelmezi. A szépet 
szorosan az élethez f űzi és nem szűkíti az életet, hanem rendkívül széles ala-
pokra helyezi. A való élet dönt ő  fontosságú tényezőinek rendkívüli mérték-
ben mindent-felölel őknek kell lenniök, alkalmasaknak, hogy a legkülönbözőbb 
formákban jelentkezzenek és rendkívül általánosaknak kell lenniök Cserni-
sevszki szerint. Csernisevszki gondolata szilárd materialista elemeket tartal-
maz, de marxista értelemben még nem történelmi materialisztikus. A szép-
nek inkább természeti-érzelmi oldalát vizsgálja, mintsem társadalom-történel-
mi tartalmát. Ezért •a szép megfogalmazásában sok humanisztikus töredékre, 
az igazság sok szikrájára találunk nála, azonban átfogó igazságot nem adha-
tott, mert nem láthatta meg a humanisztikus folyamat teljességét. Ennek objek-
tív okát pedig az akkori Oroszország fejletlen társadalmi körülményeiben kell 
keresni. 

Csernisevszki esztétikájának éppen erre a támpontjára támaszkodik a 
Szovjet Szövetség mai esztétikai elmélete, el őzőleg azonban alaposan meg-
nyirbálták a nagy demokratikus forradalmár gondolatát. A szép megfogalma-
zásának érzékeny kérdését, szemre, Csernisevszki jelentéktelen megváltozta-
tásával egyszerűen oldották meg, ez a változtatás »okvetlenül szükséges« volt. 
A szépnek velős megfogalmazásával a szovjet esztéták arra törekedtek, hogy 
a szövegezés minden szava a fogalomnak történelmi-materialista lényegét 
fejezze ki. (»Szép az általunk élt élet, amely a kommunizmusba vezet«). 
Szinte minden időkre megteremtették a szép meghatározását. Mert a törté-
nelmiség forradalmi -tartalmát, ami a szép fogalmának szerkezeti jellege, a 
társadalom-történelmi folyamatot meghatározó determinizmussal cserélték fel, 
amely meghatározás a Végtelenségig ismételhet ő  anélkül, hogy bármi alkotót 
vinne az elméletbe vagy a gyakorlatba. 

Egy azonban bizonyos, mert korunk valósága meger ősíti: a mai szov-
jet esztétikában -megcsonkították a szépnek bens őséges humanisztikus lénye-
gét, ezt a lényeget pedig Csernisevszki megkövetelte. A szépet államhatárokba 
zárták és új zsinórmértéket kapott; ez pedig jóllehet minden más kizárásá-
val, mindenekelőtt a társadalmi, illetve az államfeladatok megvalósításában 
megmutatkozó öntudatos szorgalmat és a határtalan áldozatkészséget helyezi 
előtérbe. Azonban a társadalmi személyiség tartalma nem merül ki az embe-
riesség irányított megnyilvánulásaiban. A teljes humanizmus elválaszthatat-
lan elemét képezik a szocialista személynek spontán, egyéni megnyilvánulásai 
is, még pedig a legkülönbözőbb alkotó jellegű  ,megnyilvánulásokban. A teljes 
szocialista személyiség teljes humanizmust kíván, nem pedig olyan irányzat- 
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nak a fejlődését, amely a humanizmust számokkal méri, vagy megköveteli, 
hogy a szemmelláthatóan káros politikai irányt is tétovázás nélkül utánozzák 
-- de olyan irányzatot sem kíván, amely individualizmust szül. A társadalmi 
és személyi komponensek szilárd, szabad és alkotó egységéből, amely az embert 
visszahozza az emberhez, n ő  ki a teljes, ép szocialista személyiség. Az ilyen 
személyiség a legteljesebb mértékben megköveteli a szépnek relatív épségét. 

A mai szovjet esztétika egy másik pontban is »kiegészítette« Csernisev-
szkit. Elhatárolta az élet tág alapjait, amelyekb ől a szép születik, azért, hogy 
érzéketlenné tegye a szovjet ember lelkiéletét azon szépségek iránt, amelyek a 
Szovjetföld határain túl jelentkeznek. A dialektika értelmében terjeszked ő  
szép jelensége helyett, (amely nem ismer közigazgatási . határokat), a meg-
határozott határokba zárt teljes valóságot és életet nyilvánítja esztétikusnak, 
hogy tömegességében eddig még nem látott környezetet teremtsen, - még 
pedig úgy, hogy egy elemet, a szocialista világ egy részét általánosítja. Ez a 
környezet nem a humanisztikus folyamat általános vonalán haladó különleges 
fejlődés eredményéből származik, hanem abból a képzelt antidialektikus fel-
tevésből, hogy a fejlődés csúcspontja a Szovjet Szövetségben, van, hogy ott is 
marad és — miután elismerik a mozgás dialektikus törvényeit — a materia-
lista gondolat és fejlődés újabb csúcsai, csakis a korábbi csúcsból fognak 
kinőni,  mert ez tartalmazza a haladás és az általános féjl ődés magvát. Ezért 
számszerűen kell növelni a szép alapját, hogy a csúcs minél szélesebb terület 
fölé emelkedhessék. Kardely elvtárs err ől a következőket mondotta: 

»Határozott tény, hogy az elmélet szerz ői a szovjet tudomány vezet ő  
szerepét nem az egész emberiség érdekében elért tényleges eredményekre 
alapozzák, hanem valamilyen öröklési jogra, illetve arra az állításra, hogy 
csak a Szovjet Szövetség irányító tényez ői adhatnak a világ számára vég-
leges határozatokat a társadalmi jelenségekr ől, a világ bármely pontján tör-
ténjenek is azok«. (Kardely elvtárs beszéde a Szlovén Tudományos Akadé-
mia ünnepi ülésén). 

Csernisevszki tágas életalap-elmélete nem vont mechanikus falat és 
határt a szép ismertet ője köré és nem ereszkedett az általános emberi mér-
ték színvonala alá. Csernisevszki a szépnek egymástól igen különböz ő  tár-
gyairól beszél, »amelyek tulajdonságai egyáltalán nem hasonlóak«. Cserni-
sevszki gondolata az élet egyöntet ű  sokféleségét tartalmazza és fejezi ki. 
Ezért ellentéte a szellemével, ha a gondolat úgy »fejl ődik«, hogy a szép tör-
ténelmi-materialista lényegét csak a »mi» életünkb ől vezetjük le. 

A szép új változatban jelentkez ő  meghatározása neopragmatikus »öni« 
tételének, minőségi jelzőszerepét kellett volna betöltenie, amely a szovjet élet 
minden szépségének velejét fejezi ki. Ez a megszövegezés a pártszer űség elvét 
is tartalmazza — és ennyivel »magasabbrend ű« Csernisevszki ismert szövege-
zésénél, amelyb ől az »átmentett« racionalista magvat megtisztították »kozmo-
polita« tartalmától és a hivatalos esztétika alapjaiba ágyazták. Ebb ől az követ-
kezik, hogy a szép fogalma fejl ődött. Valójában pedig nem fejl ődött, hanem 
hanyatlott. A szépr ől vallott materialista felfogását Csernisevszki megindokolta 
és egy pillanatra sem tévesztette szem el ő l az embert, akit a szépnek  szolgál-
nia kell. Bátran állíthatjuk, hogy nemesebben, lelkesebben és emberibben 
tekintett az emberre mint Fagyejev, Tihonov és még néhányan, akik írói lelki-
ismeretüket kormányuk bármely irányvonalához igazítják, akkor is, ha ez az 
irányzat ellenforradalmi. (Fagyejev elhallgatja, hogy Jugoszlávia a fasizmus 
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elleni harcban milliót meghaladó áldozatot hozott. Tihonov megtagadja költé-
szetét, sárba tiporja nemes érzelmeit, amelyeket Jugoszláviáról írt verseibe 
öntött). Szimonov, aki látta -népeinket és vezetőségüket a fasizmus ellen veze-
tett felszabadító harc napjaiban és az elragadtatás szavait kereste ennek a 
hősi harcnak 'kifejezéséhez, ma legtermékenyebb »mérnöki« pillanatait abban 
éli ki, hogy látomásaiban akasztófákat emel a szocialista Jugoszláviában. Ez 
lett szomorú sorsa az »emberi lélek mérnökeinek«. Itt bizonyították be való-
jában, hogy nem méltó követ ői sem Csernisevszkinek, sem Gorkíjnak. les 
továbbá, Csernisevszkinél a szép nem alaktalan, az emberi lélek legkülönbö-
zőbb állapotához kapcsolja, az örömhöz, vágyhoz, mindahhoz, ami felé tör-
nünk kell. Ezenkívül Csernisevszkit szilárd humanista elv vezette, ezt pedig, 
sajnos, kevés jelenkori szovjet írónál találjuk meg. 

»Szép 	az a mi életünk!« — ezek szép szavak, de csak szavak. Nem 
vonhatjuk ki magunkat Lenin »Materializmus és empiriokriticizmus« cím ű  
művében leírt erőteljes és időszerű  szavainak hatása alól; 

»Társadalmilag szervezett tapasztalat«, »kollektív munkafolyamat« — 
ezek mind marxista szavak, de csak szavak, amelyek leplezik az idealista 
filozófiát, amely a tárgyakat az érzések »összetett elemeinek« nyilvánítja, a 
külső  világot az emberiség »tapasztalatának« vagy »empirio-szimbólumának«, 
a fizikai -természetet pedig a lelkiekb ől »vezeti le«, stb. stb. (Lenin: »Mate-
rializmus és empiriokriticizmus«, 345 old.) 

Igy van ez a mai szovjet esztétika esetében is. »Kommunizmus« »párt-
szerűség«, »a mi életünk« — mind marxista szavak, de csak szavak, amelyek 
a nacionalista elhajlásokat internacionalista szavakkal leplezik, a reviziót a 
marxizmus »fejlesztésének« mondják, a pragmatizmust pedig az emberiség 
érdekei megvédésének. Furcsa elemek keveredtek a szépnek szovjet elméle-
tében: marxista szakkifejezések, revizionista módszer és pragmatikus szellem. 

A szép szavak tényleges alap nélkül mit sem érnek. Ellenkez őleg, ebbő l 
ered a tudomány és m űvészet fejlődésében jelentkező  sok nehézség és mind-
addig fog tartani, amíg a fejl ődő  valóság logikája el nem veti azokat mint 
»tartalom nélküli üres formát«. Ezek kedvéért nem volna szabad elhagyni a 
reális humanisztikus álláspontot, és valahonnan, valamilyen metafizikai, trans-
cendentális talajról tekintgetni a világra és helyeselni a revizionista ferdí-
téseknek és élvezni közben a »nagy szavak« csillogását és bölcsességét. 

3. 

A szovjet esztétika felsorolt gyöngeségei jelentkeznek a szocialista 
művészet eszményeinek keresésében is. Az embert, akiben az egész élet tük-
röződik, aki színt ad az életnek és kap az élett ől — elveszejtik a szovjet 
művészet általános eszményében. A •szovjet m űvészet eszményének alapja, 
egyes szovjet esztéták szerint, a tudományos kommunizmus; mások szerint 
pedig a kommunista társadalom gyakorlati felépítése. (A filozófia kérdései 
3/1948 szám, — Vita az esztétika programmtervezetér ől). Hogy mi áll az esz-
mény-alap fölött, arról nem beszélnek a szovjet esztéták. Ez a kétféle véle-
mény az eszményalakról, lényegében nem is ellentétes, mert külön-külön 
véve elégtelenek, mert az életben az egyik feltételezi a másikat és csakis 
szoros egységben és egymást szervesen kiegészítve, képezik a társadalmi esz-
mény egységes általános alapját. Az igazi m űvészi eszmény' teljes emberi ala-
kat követel, aki hordozója a társadalmi eszménynek. A szocialista művészet 
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eszményének mindig a társadalmi eszményből kell erednie, nem szabad ellent-
mondania, jellegének és bels ő  felépítésének a társadalmi eszményt kell er ő-
sítenie, azonban, mint a társadalmi eszmény lényegének megnyilvánulása 
mélyebben kell hogy felölelje és ábrázolja az embert, annak tényleges tulaj-
donságait mindig a fejlődés alakjaiban kell adnia. 

Ez azonban nem meríti ki a szocialista m űvész-eszményben a szép 
tartalmát. Az önmagából kiemelked ő  eszmény nem tipikus , jelenség. A teljes 
ember történelmi teremtmény, hosszú századok harcában és kísértéseiben 
.keletkezett. Századok folyamán alakultak ki és fejl ődtek az ember vonásai, 
némelyek már az erkölcstan szabályaivá váltak, míg mások az esztétika esz-
ményeibe tartoznak. Az embernek az emberhez való visszatérési folyamata, a 
:teljes embert megvalósító folyamat, az egyénnek sokoldalú és teljes huma-
nisztikuš kialakítása, mindez dialektikusan történik és szociális jellege van. 
Ezért anakronizmus megbontani, a történelmi multtal bíró, már meghatá-
rozott erkölcsi szabályokat, amelyek a szocializmus épít ői számára is előfel-
tételt képeznek — ezt mulaszthatatlanul le kell leplezni. A társadalomra 

-veszélyesebb az alapvet ő  etikai törvények rombolása, állítólagos humaniszti-
kus, állítólagos forradalmi célok nevében és ezt az esztétika is megsínyli. 
_Ha az esztétika így jár el, úgy meghazudtolja feladatát, hogy mint a szép 
:tudománya segítséget nyújtson a teljes ember kialakításában, áltudománnyá 
lesz és nem lehet iránytadó a művészetben. 

Az ilyen esztétikai felfogás következményei szükségszer űen megnyil-
vánultak a szocialista realizmus , módszerének alkalmazásában is. Amint az
alapvető  kategória, a szép, a pragmatizmus szintjére süllyedt, bekövetkezett 
a realista módszer reviziója is. Amint a napi valóság tükröződése annyira 
kihangsúlyozott . az ember-alakításban — és ezáltal eltörli az emberi szemé-
lyiség más megnyilvánulásait, amelyek nem mérhet ők napi mértékkel, mert 
*ezek szerves jelei annak az örök folyamatnak, amely visszavezeti az embert 
;az emberhez — ez az igazi realizmus alapvet ő  tulajdonságainak tagadását 
. ,jelenti, annak tagadását, hogy a teljes ember megvalósulásának folyamatát 
.a társadalmi és emberi jelenségek teljében kell bemutatni »a bennük rejl ő  
lehetőségek teljes kifejlesztésével«. - 

A mai szovjet esztétika a szovjet politikát dics őíti, ez pedig — Lukács 
azon meghatározása szerint, hogy a realizmusnak mi ellen kell kiállnia — 
»a színek és pillanatnyi hangulatok kultusza, amely megbontja az 'emberi 
teljességet, az emberek és helyzetek objektív tipikusságának egységét«. Ez 
ahhoz vezet, hogy az ember teljesen másodrangú tulajdonságait, amelyek 

_a nem-szocialista társadalomban is jelentkeznek (a. viselkedés különböz ő  
szabályai stb.), kifejezetten mint a szovjet ember tulajdonságait magasztalják és 
:az esztétikai eszmények közé sorolják. 

Igy pl. a »Znamja« című  folyóirat 1949 évi 7. . számában közölt M. 
`Tevelyov: »Jacina Anna szerencséje« elbeszélésben ez is olvasható: 

»Anna arca felderült. Mert az utóbbi 25 nap hétköznapi és fáradsá-
gos elvégzett munkájáról a titkár is azt állította, hogy fontos munka volt. 
Amíg vissza tud emlékezni életére, mindig fáradhatatlanul dolgozott, de 
ezért soha senkitől nem kapott dicséretet. Elvégzett munkája sohasem 
hozott boldogságot. Most egyszeriben jóles ő  és vidám érzés hatotta át, úgy 
hogy elpirult. Mélyből feltörő  fény tündökölt szemén, igaz hit volt ez, 
:nemcsak abban ami már megvalósult, de abban is ami el fog jönni«. 
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Az író a legegyszerűbb jelenségekre is esztétikai hangsúlyt tesz, de. 
megfeledkezik arról, hogy az ilyen tartalomnak sem etikai sem esztétikai. 
tulajdonságai nincsenek. Mert micsoda szocialista ember az, aki 25 napon át 
rosszkedvűen dolgozik, minden örömérzet nélkül, ellenben á titkár két sza-
va elegendő, hogy gazdag belső  élményt, hirtelen fordulatot váltson ki nála . 

az  érzések egész skáláját és apaszthatatlan munkaszomjat. És milyen, vezet ő , 
milyen kommunista az, akinél az emberek ennyi napot töltenek el munká-
ban, de abban sem örömet sem kielégülést nem találnak? 

Az író, művészi igazsága számára, ilyen emberekb ől kíván kiváló sze-
mélyeket teremteni. Er őteljes realista eljárás helyett, amely kijelölte a titkár 
és a munkásnő  helyét, az író a szent és sérthetetlen szabály értelmében_ 
cselekedett: »szép -- az a mi életünk«. A fenti töredék is igazolja, hogy abban 
az életben van nem-szép is, amit kitartóan másként tüntetnek fel mint való-
jában van — és ez nem szép. De nem is jó. 

A szépnek ilyen felfogása a szovjet m űvészetben olyan irányzatot. 
teremtett a szocialista realizmusban, amely az embert korának »közönséges 
szócsövévé« (Marx) teszi. Az ilyen irányzatú szocialista realizmus szélességbe 
fejlődött és főleg a felszínes életmegnyilvánulásokat dolgozza fel és a szovjet 
valóság minden apróságát magasztalja. Ha nem az életben jelentkez ő  hely-
zet csattanóját vesszük alapul és állítjuk szembe az emberrel — az ilyen 
módszerben a realizmus általános vérszegénységének jelei elkerülhetetlenek.. 
A realizmus itt ellentétébe megy át. A szocialista valóságnak azonban nem 
kell félnie a realizmustól, sem ellenkez őleg. Az igazi realizmus már termé-
szete szerint is a haladót tükrözi, azt ami fejl ődik, tehát azt ami valóságos, 
a fejlődés vonala minden irányzatából ered ő  lényeget. Ezért a realizmusnak 
nncs arra szüksége, hogy apriorisztikusan, fenntartás nélkül, behódoljon az .  
uralkodó politikai felfogásnak, . amib ől  rendszerint kaptafára húzott m űvé-
szi folyamatok születnek. És éppen mert a szovjet .esztétikának téves az 
iránya, a Szovjet Szövetségben író sok van, de kevés igazán tolsztoji veret ű  
realista-művész, akiknek műveiben megnyilatkozna, Plehanov szavaival élve, 
a »nagy lelkek lírizmusa«. 

Mindez azt igazolja, hogy a szépnek marxi kategóriáját egyértelm űen. 

és megfelelően kell meghatározni. A humanisztikus elvet a legteljesebb 
mértékben kell benne megvalósítani. A valósággal való összehasonlításban 
a meghatározásnak pillanatra sem szabad kétségesnek lennie. Nem meg-
engedhető, hogy a meghatározás semlegesít ő  legyen, akár a »saját« akár más. 
valóság gyöngeségeir ől van is szó, nem szabad, hogy a »magunkéban« min-
dent magasztaljon, amint nem kell az sem, hogy kisebb érték űnek és 
kevésbbé szépnek nyilvánítsa azt, ami a határon túl jött létre. A huma-
nisztikus folyamat irányvonala legyen a mértékad ő . 

Hol keresse a szépnek ilyen kategóriáját a legmegfelel őbb meghatá-
rozás? Kétségtelenül ott kell keresnie, ahol az emberiség történelmi útjá-
nak lényege fényesen van megvilágítva. A kommunizmus nagy alkotó 
terveiről szólva, ezt a lényeget Marx így fejezte ki: 

...Ezért a kommunizmus, mint az ember elidegenülését jelent ős 

magántulajdon pozitív megszüntetése, az emberi lénynek tényleges birtokba-- 
vétele az ember által és az emberért, tehát az embernek az előzetes fej-
lődés megismerésén és annak minden gazdagsága meg őrzésén alapuló tel-
jes visszatérése önmagához, mint a társadalmi, azaz emberi emberhez«. 
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(Marx K.: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-b ől, idézett Marx és Engels 
»Művészet, irodalom« c. könyvb ől). 

Itt megtaláljuk mindazt amit a marxista esztétika alapjaiba kell 
ágyaznunk, ami annak legf őbb elvét képezi, ami a szép kategóriájának 
gazdag és teljes életet ad és ami nélkül üres és hazug. A szép lényegében 
humanisztikus, elméletileg az idézett marxi szavak szellemében nyert kife-
jezést, amelyek a legmélyrehatóbban és legteljesebben tükrözik a társada-
lom-történelmi folyamat bels ő  viszonyát. A szépnek el őfeltételei á következő, 
tőle elválaszthatatlan elemek: 

az általános eszmény mindenkori jelenléte és él ő  tükröződése a való-
ságban; 

harcos dinamizmus, amely fokozatosan visszaszorítja az elidegenülés ele-
meit és azok visszaszorításával el ősegíti és sietteti »az emberi lénynek birtok-
bavételét az ember által és az emberért« folyamatot; 

az emberiesség széleskör ű  megnyilvánulása, a teljes ember megvalósí-
tásának végtelen munkatere; 

a forradalmi történelmiség öntudatos megnyilvánulása, amely megtalálja 
igazi helyét és megerősíti a láncszemeket abban a nagy folyamatban, amely 
az embert visszahozza az emberhez; és minél inkább megnyilvánulnak benne 
a tényleges jöv ő  jellemvonásai, annál jelent ősebb; 

az igazi valóság kritériuma, amely annál igazabb és forradalmibb, minél 
reálisabban és mélyrehatóbban követi a humanisztikus elvet, minél határozot-
tabban küzd a látszólagos, azaz a szépnek, az általános emberinek hazug jelei 
és megnyilvánulásai ellen. 

Meglehetősen hálátlan és hiábavaló feladat lenne mindezeket a meg-
határozásokat a »szép — az a mi életünk« megfogalmazásában, vagy akár a 
mai szovjet esztétikában keresnünk. Különösen érvényes ez ma, amikor ebbe 
a szövegezésbe a szépnek kirívó tagadása is belekerülhet. Mert hiányzik az 
eszmény állandó jelenléte (ellenkez őleg figyelmeztetne a szemmellátható elhaj-
lásokra és ferdítésekre), a harcos dinamizmus sem arra irányul, hogy az ember• 
által és az ember számára sajátítsa el az emberi lényt (ellenkez őleg nem buk-
kannánk az ellenkező  folyamat, az elidegenülés jeleire: hitetlenség ébred a 
szocializmus humanisztikus tartalma iránt, a szovjet vezet őség egyeduralmi 
igénykövetelése stb.), a személy alkotó megnyilvánulásának nincs elegend ő  és 
tágas tere (ellenkez ő  esetben nem léteznének azok a gyilkos rendszabályok,, 
amelyek félelmet váltanak ki és megdermesztik a legértékesebb aktivitást, — 
és a szocializmus kora a legnagyobb m űvészi alkotásokkal büszkélkedhetne), 
a szovjet vezetőség mai politikájának tartalmát és az esztétikának ebbiől a 
politikából eredő  programatikus jelszavait sem sorolhatjuk ahhoz a folyamat-
hoz, amely az embert visszavezeti az emberhez (mert akkor fejtet őre állíta-
nánk a  fogalmakat és forradalmi eszközzé nyilvánitanánk az eleddig hallatlan. 
nyomásgyakorlást egy szabad ország és nép ellen, amely visszavezeti az 
embert az emberhez és ebben a nyomásban is ázt keresnénk amit az emberi 
lelkiismeret nem találhat meg benne — a szép gyujtópontját), ennek a politi-
kának és esztétikának nem a tényleges valóság a mértéke, amely megmutatná 
az állítás valódi mértékét) ellenkez őleg, az állítás szerkesztésének módszere a 
hazugság lett, ezért hazug az állítás tartalma is, mint az is, hogy Jugoszlávia 
az imperialistákhoz pártolt). 

A mai szovjet esztétikának ez az elgondolása — távol áll a valóban 

HM 21 



322 	Cs. Kiszics: Az esztétika és a marxizmus revíziója 

széptől, távol a művészi igazságtól, amelynek központja a valóban szép — 
amely közvetlenül egy téves politikai irányból n őtt ki ós a már többször 
említett szövegezésben nyert kifejezést, csak látszólagosan forradalmi, mert 
lényegében forradalom ellenes, mert .a valóság nem igazolja pozitív értékét, 
mert a valóság tagadja forradalmi lényegét. 

A szovjet esztéták megkísérelték, hogy a humánisztikus folyamat lénye-
gét rövidebben fejezzék ki mint Marx, azonban a kérlelhetetlen valóság, mint 
mindég, most is elállta az utat, magyarázatot kíván és minden szó reális alap-
ját követelte. És nem sikerült nekik. Mert Marx nagy szavakkal nagy igazát 
mondott az emberről, szavai minden irányba távlatot nyitottak és az ember-
ről szóló gondolatot a legszebb költészettel töltötték meg. A XIX. században 
hangzottak el, abban a korban, amikor a szocializmus eszmei alapját fektették 
le, amikor a kommunizmus, mint egyöntet ű  tudományos ideológia jelentke-
zett, és járni fogják a századokat, mindenhol szikrát csiholnak és fényre 
gyúlnak az önmagáhozvisszatért emberben, mert az embernek voltak szánva. 

Ezek a szavak visszhangra találtak Gorkíj, a halhatatlan humanista 
szívében is. 1906-ban, a san-franciscói földrengéssel kapcsolatban Gorkíj ezt 
_írta: 

»Hiszek az emberi értelemben, hiszem, hogy az ember mindent meg 
fog fejteni és mindent legyőz majd, biztos vagyok abban, hogy idővel tudni 
fogja, hogy mi történik a Föld gyomrában ... és lesz ereje, hogy legy őzze a 
lesujtott San Franciscóhoz hasonló szerencsétlenségeket. Az élet minden 
pillanatában, szívem minden nehéz percében, mindég egy himnuszt dalolt: 
Éljen az embere. 

Ezek a szavak nem találtak visszhangra a mai szovjet esztétikában. 

4. 

Hogy helyesen állapíthassuk meg az esztétika tárgyát, tanulmányoznunk 
kell viszonyát a történelmi materializmushoz, mint a vele kapcsolatos viszony-
lagosan önálló elmélethez, viszonyát az alapvet ő  tudományos módszerhez. 
Éppen a történelmi materializmus ad helyes irányt az esztétikának és két 
téves irányt is jelez számára: hogy nem veszi figyelembe a fejl ődés általános 
mozzanatait és a különlegešeket helyezi elébük (ez a szovjet esztétika esete), 
a második pedig, hogy a háttérbe szorítja a különleges mozzanatokat és az 
esztétikát csakis az általánosra alapítja. Mindkét irányzat kilátástalan: az
egyik a reális irrealizmusba vezet; a másik az irreális realizmusba. Az embe-
riségnek kiutat kell találnia. De nem úgy kell megtalálnia mint »A filozófia 
kérdései« szovjet folyóirat, amely az esztétika tárgyát illet ően kialakult három 
álláspont viszályában (az esztétika tárgya — a m űvészet tere; az esztétika 
tárgya — a valóság; az esztétika tárgya — a szép a valóságban), a másodikat 
-védelmezi a harmadik ellen ék a következ ő  indokolással oldja meg a kérdést: 

»A művészetben a teljes valóság minden különféleségével együtt tük-
röződik: a szép és káros, az is ami szület őben van, erősödik és előre szólít 
a kommunizmus csillogó csúcsai felé, és az is ami elvetél, haldoklik — amit 
a művészet jogosan kiméletTen büntetéssel sujt«. 

(A filozófia kérdéseit 3/1948, 339 old.). 

Ezeket a szavakat számtalanszor hallottuk már a szovjet esztéták szá- 
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jából és mint olyanok ellen, semmi kifogásunk sincs. De mert a szovjet való-
ságban meghirdették a szép uralmát, ezért szerintük minden fentr ől jövő  
intézkedés túlnyomóan széppel van telítve és bennerejl ő  erejével legyőzi a 
káros túlkapásokat. Ma éppen ez történik: a szovjet vezet őség egy foganatosí-
tott intézkedését, (amely lényegében gátolja a szocializmus világméretekben 
való teljes fellendülését, mert az általános érdekeket a különlegeseknek ren-
deli alá stb.) amelynek alapvető  irányzata, a szigorúan vett forradalmi mér-
ték szerint, káros — a szép gyujtópontjának nyilvánítják, az ezt az irányzatot 
követő  »túlkapásokat«, amelyeknek el őbb-utóbb a forradalmi irányzat alap-
jává kell válniok, károsaknak nyilvánítják. Mármost a m űvészetnek szigorúan 
El kell ítélnie a pozitív irányzatokat, és a negatívokat kell ünnepelnie, mint 
a kommunizmus csillogó csúcsai felé vezet ő  utat! Ilyen a szovjet esztétika 
kétszínű  pragmatikus relatívizmusa. 

Az esztétika teoretikusa számára, aki a szép kérdéseit a történelmi 
materializmus alapján vizsgálja, éppen a jelenkor bizonyítja, hogy a szép elmé-
letének fejlesztése lehetetlen, ha szemethunyunk a következ ő  kérdések előtt: 

hogy a világ forradalmi elemei mind szélesebb platformon találkoznak; 
hogy az egész emberi társadalom hatalmasat lépett a szocializmus felé; hogy 
az igazi szocializmus nem nyugodhat bizonytalan humanisztikus elveken; hogy 
minden szépnek a legnagyobb mértékig ki kell fejlesztenie sajátos, haladó-
irányzatú belső  tartalékait és azokat forradalmi módon az emberiség, általá-
nos folyamata szerint irányítani, hogy az ilyen fejlesztés és irányítás lehet ő-
séget ad arra, hogy az általános szépet megérezzük; hogy olyan idők jöttek, 
amikor egy kis szocialista ország is, ha szilárd forradalmi elvek vezérlik, az 
igazság védelmére kelhet, nemes versenyre hívhatja az egész szocialista vilá-
got és viszonylagosan a világ leghaladóbb tényez őjévé válhat és a társadalmi 
fejlődés egy magasabb fokú követelményének lehet megtestesít ője. 

A marxista teoretikust mindez annak megállapításához vezeti, hogy a 
haladást nem lehet szubjektív kívánalom szerint megállítani és megfordítani, 
ha ez az általános fejl ődés objektív irányzatával ellenkezik, hogy a proletár 
humanizmus célját — a teljes embert, aki »az emberi lét szaggatottságának« 
(Lukács) tényleges megszüntetésével jön létre — nem lehet az emberiség álta-
lános fejlődési folyamatától elkülönítve megvalósítani. Jean Cassou joggal 
teszi fel a kérdést »Forradalom és igazság« cím ű  cikkében, hogy miért is 
küszködik a lényegében egyetemes szocializmus, hogy bejusson a soviniszta 
partikularizmus szűk ajtaján. A szép reális humanisztikus alapja nem lehet 
olyan alávetettség, amely az általános érdekeket egy ország érdekeinek rendeli 
alá, azon ország érdekeinek ahol el őször győzött a szocializmus. A valóban 
szép, a forradalmi nagyvonalúságból n ő  ki és nem eklektikus gyüjteménye a 
szép megnyilvánulásainak -- hanem szükségszer űen fejlődő, különálló és az 
általános esztétikai megnyilvánulásainak dialektikus egysége, ami egységessé 
teszi a végtelenül különböz ő  életmegnyilvánulásokat, amelyek a haladás 
kanyargó útját követik. 

A szocializmus lehetőséget teremt, hogy a szép mennyiségben és min ő-
ségben is fejlődjön. A szocializmus a szép kritériumát is fokozza. Csakis így 
válik érthetővé, hogy a művészet is részese annak a folyamatnak, amely az 
embert visszavezeti az emberhez. Ennek a kritériumnak segítségével, amely 
abból a nézetből ered, hogy az esztétika a jöv ő  erkölcstanává lesz, sok eszté-
tikai szabály, hisz a szocializmusban többé már nemcsak kívánalom és törekvés 
többé, reális :etikai szabállyá alakul át. A két tudomány — az etika és az eszté- 
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tika -- folytatják életüket és fejl ődésüket, hogy az emberiség eszményé-
nek megvalósítását szolgálják. Mert ez irányban minden századnak haladást . 

kell hoznia és a szocializmus minden évének er őteljes lépésnek kell lennie 
Marx nagy gondolatai megvalósítása felé. Hogy korunkban anakronizmusok is 
jelentkeznek -- példa erre a szép fogalma a mai szovjet esztétikában — nem . 

első  eset a történelemben és ezt kitartó harccal, az ellenirányzat fokozásával 
rendszerint le is gy őzték. 

Nem kívánunk elhamarkodott szövegezést adni, mert ez, amint láttuk, a_ 
legtöbb esetben káros, mégis kifejezésre juttathatjuk azt a gondolatot: a szo-
cialista esztétika tárgya a valóságban megnyilvánuló szép, az ami a társadalmi 
személy teljes humanisztikus kialakulásának er őteljes fejlődési lehetőségéit. 
tartalmazza, az ami a szépért való harcban aktivizálja és nemesíti az embert, egy-
szóval mindaz, ami a maga módján az embernek az emberhez való vissza-
tértét szolgálja. 

A humánumot, ennek folytán a szépet sem lehet regionálisan és nem-
zeti vonatkozásban megosztani. A szép az egész emberiség vívmánya és amely 
országban legteljesebb a megnyilvánulása, annak dics őségére szolgál és. 
további ösztökélést ad, hogy az ország fokozottab mértékben vegyen részt az 
emberiség történelmi menetelésében. 

A szocialista esztétika tudomány és tárgya, módszere, feladatai a jöv ő ,  
felé fordulnak. Megköveteli a társadalom élete dialektikájának ismeretét, 
világos kritikai meglátást követel és az ember jöv őjére mondott marxi szavak 
tökéletes megértését. A szocialista esztétikának befogadóképesnek kell lennie 
az élet-teremtette újdonságok számára, de legyen ereje az útját álló nehéz-
ségek legyőzésére. is. A marxista esztétika szükséges mozgató er őt jelent az. 
emberiség jöv őjéről alkotott nagy gondolat megvalósitásában, amely gondo-
lat ezer szikrája a legnemesebb koponyákból pattant, de olthatatlan fény-
forrássá csak a tudományos szocializmus klasszikusainak, Marx és Engels 
halhatatlan műve tette. 

A mi valóságunkra vonatkozóan büszkék vagyunk, hogy talajunk 
egészséges, amelyen kifejleszthetjük a mi szépünket és esztétikai gondola- 
tunkat és azt népeink bels ő  ereje felvirágoztatásának és az emberiség fejl ő- 
désének szolgálatába állíthatjuk. »Történelmi szempontból mi ma új úton 
haladunk, mert ezen az úton sem azel őtt sem most egy szocialista ország sem 
halad. Mi hegeli tagadása vagyunk a szocializmus jelen helyzetének és ezért. 
további fejlődésének mi vagyunk a kovásza és szikrája«. (M. Gyilasz: »A szo- 
cializmus új útjain«). Bár a »nagyok« fogalma szerint kis ország és kis nép 
vagyunk —• mégis egészében az emberiség nagy eszméit szolgáljuk, meg tud- 
juk különböztetni a szépet a nem-szépt ől, a humanisztikusat a nem-humanisz- 
tikustól, a haladót a maraditól — mind a házunk táján, mind azon kívül. Ezért 
tartós érdem illeti Kommunista Pártunkat és Tito elvtársat, akik a legszigo- 
rúbb forradalmi kritériummal nyúltak a valósághoz és ítélték meg jelenségeit,, 
így nevelték népeinket és erre nevelik ma is. Hazánk ma forradalmi harcot 
folytat az igazi és oszthatatlan szocializmusért és ez nemcsak a fejlett gazda- 
sági mozzanatban nyilvánul meg és az ebb ől közvetlenül következő  mozzana- 
tokban, de a valóban humanisztikus, valóban forradalmi mozzanatok. 
egészében, amelyek a szocializmust, mint az emberiség fejl ődésében jelentkez ő ,  

erőteljes váltózást jellemzik. A szocializmus oszthatatlanságáért, sokoldalú meg- 
nyilvánulásáért folyó harc egyben harc a teljes és csorbíthatatlan szépért is. 

A mi szépünk eddig még sose látott harc kegyetlen valóságában n ő . A. 
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számos ellenség, a sok akadály ellen folytatott súlyos harc közepette n őtt ki 
a szép, a nagy forradalmi eszme lelkesítette — mindez rendkívüli er ővel 
ruházta fel és lendítette el őre a merész úton. A mi szépünk nincs mozdítha-
tatlan határok közé zárva; a taszító er őn kívül (amit szembe állít a termé-
szetével idegennek) vonzereje is van, hogy felvegyen minden valóban szépet 
-bárhol keletkezik is, de eközben egy pillanatra sem mond le forradalmi elvei-
ről. Sajátos szépségét tántoríthatatlan humanisztikus törekvésekkel és az 
Igazi internacionalizmusért folytatott harccal tette nemesebbé. Számtalanszor 
hallunk majd szépünket megdönteni akaró szavakat, ezek a szavak azonban 

tényekkel és az igazsággal való megütközésükben nem tudnak helyt állni. Mert 
minden szónak, minden útnak legjobb mértéke az igazság. 

(Forditotta Steinitz Tibor) 



LATAK ISTVÁN: 

Mágusi vigalom 

Tízezrek ömlő , tarka sokasága 
És az arca mindnek, mindnek nevet, örül, 
Gyerekek, asszonyok és erős férfiak 
A nagy zöld térségen vígan járnak körül. 

Virágos nagy sátrak, benn a lacikonyhák, 
Habzó barnasör és gyöngyöző  bor folyik, 
Pecsenye jószagát hordja huncut szell ő , 
Hujjázó kurjantáscsap föl hol ott, hol itt. 

A liget közepén szabadtéri színpad, 
Népi táncot lejtenek szép, színes csoportok. 
Fönn ragyogó kedvvel ropják a táncokat, 
Lenn kipirultan áll, aki már megforgott. 

Több ez mint nagy vásár, több mint búcsú, ünnep, 
De mindenre mégis emlékeztet kicsit. 
Hisz a tanyásnép isok kocsija áll odább. 
Május első  napját - ínlik, ünneplik itt. 

Tanyásnép és keményvonású munkások 
Egybegyülten állnak, járnak a pázsiton, 
Szabadság, muzsika, ünnepi dal s bor gyujt, 
S félrevágják sókan a kalapot, bizony. 

Reggel számvetés volt s a jók dicsérete, 
De mára már nincs terv és burkos gondolat, 
Most már félretettek minden er őlködést. 
Minden igaz ember dalol most és mulat. 

Pompás zenekarok a zászlós sátrakban, 
Tele asztaloknál a dolgos nép hada. 
Hol is vett a város ily nagy víg sereget? 
Talán a beteg sem maradt odahaza. 
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Citerahang, virágillat s jókedv tüze 
Mindenkinek képét tűzpirosra gyujtja. 
Lányok és legények, férjek, feleségek 
Most jobban szeretnek, vagy szeretnek újra. 

A sugárözönben párok és csoportok 
Kergetőznek, mint szép pillangók, hintázva, 
Játszik a fölnőtt is, gyermeken túltesz, 
Fogócskázik, kacag, s beáll a körtáncba. 

A gyerekek színes játékokkal futnak, 
Vagy fínom ünnepi kalácsot harapnak, 
Szívesen vesznek az ünneplő  tömegben, 
S lelkes hallgatói a sok zenekarnak. 

Nagy vörös csillagot aranyoz be a nap 
A stadion színes épülete ormán. 
11s a viharvert, de viharálló Csillag 
Nézi, hogy ring s reng a felszabadult tömeg 
Tarka forgatagban tovahullámozván.. . 

(Szabadka, 1949) 



:.L ŐRINC PÉTER: 

Selyem zsebkend ő  
A júniusi enyhe szellő  fodrozása megtörte a napsugarak csil -

logását az Erzsébet Tó tükrében és a Limán ártéri pocsolyái beleszépül -
tek a vakító tükrözésbe. Kora reggel volt. Szép lesz a vasárnapunk, 
gondolták a korán kelők a Telepen, . és végig egész Sziregig. Már 
jóval a bejelentett ;munkás nagygy űlés ideje elő tt, felcihel ődtek a 
munkások, a Szalajka parasztjai is, hogy elsétáljanak a Péterváradi 
híd tájára, a ligetbe, ahol bevárhatják a gy űlés kezdetét. Mert a szép 
gönc""önhajú Milán, a nyomdász, smár a Szalajka parasztjait is megnyerte 
az eszmének. 

A vasárnap, az általános munkaszünet napja. Tulajdonképpen 
Gyapjas András, a közszolgálatos, vagy ahogy az avatatlanok mond- 
ják közrendő r is, úgy gondolta el, hogy az egész napot ott tölti a 
Limánon, ahol még tavaly félholdas kertet bérelt a várostól. No, 
eddig ugyan nem sok haszna volt bel őle. Nem hozott az úgyszólván 
semmit a konyhára, csak éppen nagy er ő feszítést és sok munkát igé-
nyelt. Térdig lelhet gázolni ott az árban, pedig már levezet ő  csatornát 
is ásott és a határárkot jó mélyen meghúzta, hogy a kiásott földet 
ráteregethesse a lucsokra. Hiába, azért tavaly is, meg az idén is meg -
történt, — hiába volt a jó, szakszer ű  megművelés és trágyázás a kerti 
vetemény alá, — csak jött az újabb ár, megduzzadtak a vadvizek és 
elmosták a trágyát, de még a vet őmagot is. Most persze mindent 
elő lrő l kell kezdeni, mert addig is élni kell. Legalább vasárnapra il-
lene húst teremteni a házhoz, mert bizony az állapotos asszony is 
megköveteli, a gyerek is növésben van. Hát úgy gondolta, lemegy az 
árterületre, a kertecskébe. Ugyanis a már betelepül ő  új házsoron, a 
szabadkai vasútvonalon túl és végig a Duna partján, erd ő  húzódik, 
amely 'belefut a futaki uraság erdeibe. Réti zsombék és erd ő  váltogat-
ják egymást. ősi, szűzi terület ez itt, már pedig tudvalev ő , hogy az 
ilyet szeretik a vadak. Akad itt vad b őven, csak puskája legyen az 
embernek. Gondoskodhat akkor ebédre való húsról a családnak. 

Hatalmas szép szál ember Gyapjas András; ha, vagy száz évvel 
előbb születik, hát várúr lesz bel ő le, vagy kóbor, bujdosó szegény-
legény, úgy odaillik a puska, a kard is a kezébe. Igy is, mert rend ő r, 
kiköti feszesre a bajszát, hogy felfelé kunkorodjék és szabályosan véko-
nyodjék el a vége felé, hogy 'marcona kifejezést kölcsönözzön piros-
barna arcának. Kell ez nagyon, mert kicsit puhára nevelte egykor az 
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anyja és mi tűrés-tagadás, ma is sokszor elcsuklik még a hangja, ha 
például arrólbeszél, hogy jaj, torokgyíkot kapott a gyerek. Igy a 
„lunnia" bajúszkötő  révén kemény ember hírében áll a rend őrségen 
és ha várúr már nem is, de bizonyára hamarosan ő rmester lesz belő le. 

Most végignéz kis házatáján, a Limánon, ahol hömpölyög az 
ár a vetemények fölött. Nehéz szívvel kapcsolja fel a rend ő rkardot. 
'Csupasz még egyelő re a markolata, nincs még rajta az ő rmesteri jel-
zés. Ha legalább azt szerezhetné meg, ha már Andriskának le kell 
mondania a vadpecsenyér ő l. Végighalad a növő  telepen. Még nincs 
minden telken kunyhó, csak itt-ott épült valami házféle. Egyesék 
bizony nagyobbacska házat is emeltek a telekre, a sz ő lőnek szánt 
negyedholdacskák elejére.' Lassankint egész utcasorok alakulnak ki. 
Gyapjas azért nagy bátorságnak tartja ezt, hiszen tudvalev ő , hogy 
ha elmarad valaki az évi törlesztéssel, törvényadta joga szerint visz-
tizakövetelheti a város még ötven esztend ő  mulya is a kertet-telket, 
ha épül 'is rajta ház. Eddig ugyan még senkit sem dobtak ki sze-
génységébő l, inkább csak úgy választások el ő tt figyelmeztették a tele -
peseket: gondolják meg kire szavaznak, -- már akiknek az állam 
adott szavazási jogot, — mert az ellenzék híveinek bizony le kell 
fizetniök a felgyűlt hátralékot. No, Gyapjas tudja, hogy aligha akad 
majd a telep elüls ő  részén, a vasútvonalon innen, aki ne oda szavazna 
ahová kell. Igy aztán talán imeg is maradhat háza birtokában! Mert 
könnyebb nyiltan a kormányra szavazni, mint fizetni a borsos évi 
részleteket kamatostul. Már csak azért is, mert ezen: a tájon a város: 
közszolgálatiaknak, városi altiszteknek, postásoknak, rend ő röknek 
adott telket. A Gyapjasoknak, akik ismernek itt minden jótét-lelket 
és a Péter Andrásoknak, akik szikáran, részvétlenül állnak a szom-
szédok sorában és még a nevét sem tudják, de még a legels ő  szom-
szédnak sem. Éppen Péter András portája el ő tt halad most el Gyap-
jas András és mosolyog azon, hogy Péter itt senkit šerm ismer és úgy 
él mintha ott született volna valami részvétlen pesti bérházban, nem 
pedig a Darányi telepen, a Limánon. Ha különc, hát különc! Talán 
érthető  is. Mert ő  is csak a családra gondol naphosszat és egyre fúr-
farag, fabrikál valamit. A minap is hát nem azt ókumlálta ki, hogy 
kiegyenlítette az udvarát, kertjét. Mert az utcai rész bizony vagy 
négy méterrel feküdt magasabban a kert aljánál. Ott alul aztán meg-
gyűlekezett a vadvizekkel egyesült Duna árja, hogy a kert alját sem-
mire sem használhatta. Hát volt bizony mit ásnia, kubikolnia Pétér 
Andrásnak, hogy egyszíntre magosítsa a kertet az utcai résszel. 
Bizony, alig várta, hogy esténként hazakerüljön a közszolgálatból. 
Csak dobta le a kardot és futott az ásóért, de még budákot is szer -
zett. Annyi bizonyos, hogy bármikor elmehetne földmunkásnak, de 
asztalosnak vagy kovácsnak is. Mint a vakondok, olyan Péter András, 
csak bújja a földet és persze hogy nem ismer senkit sem a telepen és 
soha senki sem' látott még mosolyt az arcán. 

Péter András éppen nyitja az utcaajtót. Keze még rajta van a 
napokban odaillesztett kilincsen. Az ajtót sem régen készítette. 

-- Szervusz András, -- szól oda neki Gyapjas, — hát mit fúr-
tál-faragtál már kora reggel? 

-- Szervusz vadsorzó, — savanyúan mondotta a beceszót Péter 
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és fanyar közömbösséggel nyújtotta a kezét Gyapjas felé — hát szó--
val téged is behívtak. Nem tudod mi a tényálladék, mért van ránk 
szüksége a köznek? 

Nem tudsz róla? No persze, az este is csak futottál haza. 
Gyűlés van, népgyűlés. Ott tartják a munkások az Erzsébet-tó part-
ján, a ligetben., a törvényszék mögött. Ott leszünk készenlétben' 
„berájtcsáftban",tette hozzá, mert a közösöknél szolgált annak idején. 

Péter András arcán egy vonás sem rezdült meg. Változatlanul 
tekintett maga elé és szedte szaporán a lábát. Csak magában károm-
kodott nagyot, hangtalanul szidta a munkások büdös istenit. Lám' 
most is abbahagyatták vele a munkát. Hangosan csak ennyit szólott. 

+ Már épedig kifaragtam a deszkákat. >ppen csak fel kell állí-
tani a kerítést. Ma készen lettem volna. Akkor aztán végleg enyém a_ 
sző lő . 

Vagy háromezer munkás gyűlt össze az Erzsébet Tó partján. 
A nap szikrákat szórt a tó vizére, rezgett a Duna vizén, amelyre 
csak a híd vetett némi sötét árnyat, de a mederig. A hídon vonat 
futott át éppen Pétervárad felé. Most befúrta fejét az alagútba. A 
hegyrő l meg sötéten, zöldes-barnán patinásodott a vár, amelynek 
mély kazamattáiról félelmetes legendák keringenek. A tó partján 
zöldel a liget és most idehúzódnak a munkások a gyilkos napsuga-
rak el ő l. Még nem vette kezdetét a nagygy űlés, amelyre még más-
honnan jött szónokok is érkeztek, talán azért 'mert senki sem pró-
féta a maga pátriájában. De Kálmán elvtársat már ,szinte földinek 
tartja a munkásság. Nemrég a darabontok engedélyezték a szerveze-
tek munkáját. Akkor persze a munkások együtthaladtak velük, 
Kristóffyékkal a tulipános . koalíció ellen. Most már a tulipánosok 
kerültek uralomra és Andrássy feloszlatja sorra, többek között a 
födmunkások szervezeteit is. Mert félelmetesek a munkások ha nem 
egyenként, szétszórtan, dolgoznak m űhelyben, gyárban, szántón, ha-
nem ünneplőbe öltöznek és ilyen kis téren ezrével tömörülnek össze. 
Igy gondolja ezt Aladár úr, a f ő ispán is. Szörnyű  félelmek és indula -
tok fűtik. A törvény persze törvény. A gy űlést engedélyezni kellett. 
Be, aha módját ejthetné, nagyon szeretné megakadályozni annak 
megtartását. 

-- Megakadályozhatnád-e, kérlek alássan, — fordul oda Ala-
dár úr a városkapitányhoz, Osztojics Sándorhoz. Ha találnál rá 
valami módot, lehetőséget, törvényes formát ... gondolkozz rajta. 

-- Ha úgy méltóztátsz parancsolni és fedezel ... meglesz, kér -
lek alássan, — mosolygott szolgálatkészen a f őkapitány. Alacsony, 
karcsú ember, alig ér a válláig a f ő ispánnak, könnyed elegánciával 
viseli az egyenruhát. Snájdig tiszt, stramm, azt meg kell hagyni és: 
valami . nő ies kecsesség, talán kacérság teszi az els ő  pillanatban is 
hódítóvá 'külsejét. Finoman mosolyog és valami olyan mozdulatot 
tesz, hogy nem lehet tudni udvaronc meghajlás vagy kardjának tisz-
telgésre emelése volt-e szándékában. 

-- Bocsáss meg, hogy magadra hagylak, azonnal intézkedem,. 
--- teszi még hozzá és kecses elegánciával veti balkarjára, indulásra 
készen, kardjának markolatát. 
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Andrások hozzám! — szólítja Gyapjas András és Péter 
András közrendő röket. Idefigyeljetek. Csukott fiákkert hoztok. 
Azután megvigyázzátok kit ől kérek tüzet séta közben. Azok až ide-
gen szónokok: Mihelyt elléptem mellő lük, fogjátok őket és dobjátok 
a hintóba. Ügyesen és fürgén. Nem szabad felt űnést kelteni. Mozgás! 

Igenis, főkapitány úr, — csapják össze bokájukat Gyapjas 
meg Péter, és indulnak. Sándor kapitány el őveszi ezüst cigaretta -
tárcáját, felkattantja, szájába illeszti a cigarettát, azután az idege-
nek elé sétál, megszólítja őket: 

Szabad, uraim! óh, pardon, még az el őbb is úgy tűnt fel, 
parázslott a cigarettájuk. Ezer bocsánat... 

Nem tesz semmit, uram, — mondja Kálmán és el őveszi 
benzin öngyu jtó ját. Parancsoljon, kérem. 

Rágyujt, azután kecsesen szalutál és tovalejt. Jolbb szeretem 
magam is, gondolja, ha Gáspár, a mellénykirály mértéket vesz, nem 
pedig szónokol. Olyan ügyesen mint ő  senki se:m kreál mellényeket. 

Sulik Emil, a cipészmunkás, akit csak a minap választottak 
meg a bő rmunkások helyi csoportjában pénztárosnak, -a szakszerve-
zeti otthpn felé tart. Hosszú, gólyalábú ember és nem esik nehezére 
a sietés. Pedig ugyancsak szedi a lábát. Igy szól a megbízás és ő  
maga is érzi, hogy minden pillanatot ki kell használni. Gáspár a 
szabíó, a városi munkásság vezet ője. Milán, a nyomdász, a szerb 
agitációs 'bizottság tagja, kimondták a rögtönzött összejövetel hatá-
rozatát: Kiszabadítjuk Kálmánt. Mozgósítjuk a munkásságot ,a F ő té-
ren, a városháza elő tt és küldöttséget menesztünk a városkapiány-
hoz. Ha kell megostromoljuk magát a városházát is. Sulik képviselte 
az értekezleten a b ő rmunkásokat ,és most lohol, hogy megszervezze 
a szakcsoportot. Kett őkor délután együtt leszünk, együtt vonulunk 
fel vörös zászlóval a F ő térre. A zászlót én magam hordom. Moso-
lyog. Mindannyian tudják, hogy nem a g őg beszél bel őle, de két 
méterre nyúlik fel hórihorgas keskenyvállú alakja a süppedt melle 
fölé. Az ő  kezében leng legmagasabban, legláthatóbban a vörös 
zászló, amivel május elsején felvonultak. Akkor is Emil vitte, pedig 
még nem is ő  volt a ;pénztáros: 

Az inasokra nem gondol a hórihorgas Emil, őket nem szervezi 
be, de azok, nem tudni hogyan és honnan, hamarosan ott teremnek 
az otthon elő tt. Összesúgnak, összebúgnak, azután a szurtos, patta-
násos Jóska indítványára szétszélednek és kavicsokkal töltik meg 
feneketlen zsebeiket. Az öt lámpa közé, gy űjtsétek oda a tartalékot 
-- kiált utánuk és maga is szedi ;már kurta lábát. 

Félkettőkor együtt vannak a cipészek. Emil magasra emeli a 
vörös zászlót. Nekiereszti a hangját, hogy rábámulnak, rajta felejtik 
a szemüket, akik még nem hallották énekelni és egymásra csodál -
koznak: Honnan szedi a keshedt mellében ezt a nagy (hangot? Mind-
annyian velezengik azután a tulipános dalt: 
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Általános, titkos 
választójogot adjatok; 
'hazafiák leszünk 
s nem, „hazátlan bitangok". 

Felvonulnak a térre és arccal a városháza felé állnak jel, jobbra 
a templomtól, az Andrássy utca torkolatának vetve meg lábukat. 

A kubikosok és téglaver ők kerülnek melléjük. A téglaver ők 
zászlóját. Csonka János áhítattal emeli a magasba. Áhítatos és lassú 
Csonkának minden mozdulata és a hangjában valami templomos csen-
gés rezdül, pedig forradalmi dalokat énekel. — Mozgás Jancsi, — 
nevetnek rá a többiek, Kerekes, a berakó és Sirbik a cserepes, — 
most nem a harmadrendi nénikék el ő tt hordod a máriás zászlót, nem 
azt énekeled: 

„Mindertiható, áldott legyen szent neved!" 

Csonka nem mosolyodik el, ég felé fordítja szemét, úgy énekel to-
vább. Búcsúsokat vezetett még nemrégiben is a máriás zászlók alatt 
pernyéző  országutakon és úrnapkor még most is, a kongreganisták 
és harmadrendiek szeretik, ha Csonka viszi a zászlót a menet élén. 
Mert csak más az, ha férfi és oly jól megtermett férfi, vezeti az 
asszonyokat. Csonkában még ma is furcsa mód keverednek a vallá -
sos és a forradalmi gondolatok. Ahitattal emeli a zászlót. Jézus és 
Marx .nevében is kész a halálra. 

Csak a szabómunkások volt titkára, Kovács Karcsi, aki éppen 
a téglaverők mellé balra zárkózik fel oszlopával, csak ő  szól oda 
Csonkának: Vigyázz! Templom van a téren és itt a szentháromság 
szobra is. Nehogy elfelejts keresztet vetni" Kovács Karcsi a minap 
mondott le a titkárságáról. Annak is persze oka volt. Bár az eszével 
jól tudta Karcsi,hogy szükség van a harc törvényes, békés formáira 
is, de igazában jól csak akkor érzi magát, ha komoly csatába keve-
rediik. Persze, persze kell a választójog, kell a parlamenti harc, de ő  
ugyan el nem tudja hinni, hogy majd az országházban kiverekedik 
a többséget és kikiáltják a szocializmust. Nem adják olcsón a sza-
badságot. Meg kell azért harcolni, még pedig puskával a kézben. 
Ma is csak azt fájlalja, hogy nincsenek fegyvereik, hogy puszta 
kézzel tüntetnek csupán, hogy puszta kézzel akarják, a szám erejé-
vel, kiszabadítani szónokukat. Persze bolondok volnának, ha ki nem 
használnák, hogy tavaly megengedték a szervezkedést. De hiszen itt 
is, éppen ma is bizonyítják, hogy nem sokra becsülik az urak a sza -
badságot amit adtak. Hiszen minden törvény ellenére fogták le Kál-
mánt. Ki kell használni az adott jogot, de f ő leg fel kell készülni 
arra, hogy hamarosan megvonják azt ismét. Addigra ki kell építeni 
az illegális szervezeteket, hogy minden fönnakadás nélkül folytat-
hassák a munkát. Egyesek helyeselték Karcsi tervét, de ezek is csak 
nevették megrögzött szokásait. Mert Karcsi volt, vagy öt évvel ez-
elő tt megalapítója, vezet ője a „Marx asztaltársaságnak" ;  amikor 
éppen illegálitásban voltak és csak asztaltársaság formájában ülhet-
tek együtt. Akkor, amíg közöttük volt a kapó, .a nyilvános napi- 
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rendet tárgyalták meg, ha . azután távozott a bitang, hozzáfoghattak a 
sztrájkok megbeszéléséhez. Azóta fogott kezet Karcsi asztal alatt az 
elvtársakkal, nehogy — meglássák a kopók, hogy ismeri a:zt, akivel 
egy asztalnál ül... Sugdosódva, .dugdosódva szeretett Karcsi tárgyalni, 
asztal alatt nyujtotta a kezét is, de ott aztán keményen és melegen szorí -
totta meg a másikét, elvtársi módra. Szerette a titkolódzást, a titokzatos-
ságot. Ezért mondott hát le a titkárságról. Egyszer ű  tag akart lenni, isme-
retlen ember. Mert sohasem lehet tudni, magyarázta a feltétlenül 
meglbí'zható elvtársaknak, betilthatják a szervezetet és lefogják a 
vezet őséget. Ki vezeti akkor tovább a harcot? Akkorra már kiépí-
tett illegális szervezetre és vezet őségre lesz szükség, olyanra amely-
nek tagjai és vezet ő i még ismeretlenek a rendőrség elő tt. £n fel-
készülök az illegalitásra. Csináljátok a legális mozgalmat és bízzátok 
rám az illegálitás el őkészítését. Ilyen ütközetek idején volt Karcsi 
elemében. Figyelte az embereket, a tüntet őket, harcolókat. és meg-
jegyezte magának azoknak nevét, akik a legbátrabban viselkedtek 
a harc hevében. Ezeket akarta illegális csoportjába bevonni. 

A csoportok sorra felvonultak a katolikus templom és a vá-
rosháza közötti F őtérre. Egyre sokasodtak az emberek. Már ezeren 
felül volt a számuk, amikor a küldöttség belépett a városkapitány 
szobájába. 

* 
Gáspár volt a küldöttség szónoka, akit a városkapitány mel -

lénykirálynak nevezgetett és mint olyat becsült, de akit annál kevésbé 
szeretett küldöttség élén látni. Mellette állott a göndörhajú, csillogó 
szem ű  Milán. A hosszú Sulik mögéjük került és arra gondolt, meny-
nyivel könnyebb jelszavakat dobni a tüntet ők közé mint csak pár-
szavas szónoklatot is tartani. Számtalanszor hallotta már Gáspárt 
beszélni és Milán szerb szónoklata is elragadta, 'habár nem is értette 
meg minden szavát. Ć5 még sohasem állt oda valahová azzal, hogy 
most beszélni fog. Úgy érzi, nem tudna egy szót sem kiejteni szá-
ján, ha szándékosan, meghatározott id ő re kellene ezt cselekednie. 
Sohasem állt még ki azzal, hogy most megszólal, csak megszólalt ha 
a mondanivaló kikívánkozott bel ő le. Annál nagyobb tisztelettel tekin-
tett az el ő tte álló Gáspárra . és a nagy tisztelett ő l, amely szemébő l 
is kiserkedt, nem is tudta figyelemmel kísérni Gáspár szavait. Csak 
akkor ébredt fel újra, amikor már a városkapitány finomkodó hangja 
hullott elébe. 

— Felhívhatom cellájából Kálmán urat, — mondotta a város-
kapitány — t ő le magától is megtudhatják, mennyire tisztában van 
azzal, hogy teljesen helyesen jártam el. Vagy itt van a vallomása. 
talán ismerik keze írását. Itt van sajátkez ű  aláírása. Beismerte, 
amint látják, hogy itt, városunkban, nincsen semmi néven nevezend ő  
foglalkozása, semmi néven nevezend ő  keresete. Hogy itt nincs mib ő l 
élnie. Már pedig a törvény ilyen esetre kitoloncolást ír el ő : 

Sulik Emilből most is csak kibukott a szó, még miel Őtt rá is 
eszmélt volna, hogy most ő  vette át a szónok szerepét. 

— Hogy lehetne itt foglalkozása, amikor itt a mi -  vendégünk. 
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Odahaza van foglalkozása, odahaza van keresete. Itt a vendégünk 
és senkinek sincsen terhére. 

-- A törvény - törvény, Sulik úr, — mosolygott a város-
kapitány. Szóval amint mondottam. Szó sem lehet Kálmán úr Sza-
badon bocsátásáról. Ki fogom toloncoltatni. Amint ezt a törvény a 
csavargókkal szervben el őírja, akiknek nincs állandó keresetük és 
lakhelyük. Legyenek szívesek 'megnyugtatni a tömeget és egyúttal 
rábirni arra, hogycsendben eloszoljék. Ha szükségét 'ér'zik, magam 
is szólok pár szót embereikhez, de talán megvárom míg önök leérnek 
a térre. 

Felnyitotta az ajtót és udvariasan, elegáns mozdulattal, ívet 
írva le a levegőben jobb kezével, mutatott nekik utat. Szívesked-
jenek. Azután az erkélyre lépett és elmondta párszavas mondókáját 
az egybegyűlt tüntetőknek. • 

Ajánlom( oszoljanak szét, mert cselekedetük törvénytelen és 
nekem ellenkező  esetben kötelességem, hogy más eszközökhöz for-
duljak a rend fenntartása érdekében. Ne nehezítsék 'meg kérem hely-
zetemet. 

Le a tulipános törvénytelenséggel! 	süvöltött a szó Emil 
ajkáról és az akkor már ezerötszáz f őnyi tömeg velekiáltotta: 

-- Le a tulipános törvénytelenséggel! 
Kovács Karcsi titokzatos, szép, férfias arca elvesztette szokott 

zártságát, úgy nyílt meg most a szája mintha rend ő rkard nyitott 
volna rajta tátongó sebet: 

Le a városkapitánnyal. Abcúg a kormány, abcúg a tulipános 
terror! 

És Jóska a kis inas, aki éppen mellé került, hozzátette: 
-- Fel vele! Fel az els ő  fára! 
Az inastársak, Andriya és mind a többiek, mintha csak erre 

vártak volna már talán évtizedek óta, karban kiáltották utána: 
-- Húzd meg! 
Csonka János elragadtatással tekintett az égre, mintha onnan 

várna malaszttal teljes segítséget. Úgy mondotta az új jelszót, hogy 
Karcsi elhatározta, őt is bevonja a csoportba Sulikkal együtt. 

Kiván juk a kormány azonnali menybemenetelét! 
És az inasok kara újból válaszolt, hogy Csonkát egykori 

ministrálására emlékeztette. 
Húzd meg a kötelet! 

Osztojics Sándor, a városkapitány, elfehéredett. Magához 
intett két polgári ruhás rend őrt, odasúgta nekik. 

—Helyezkedjetek el különböz ő  helyeken a tömeg soraiban. 
Aztán lövöldözzetek a városháza felé, az erkély irányában. Én pár 
pillanatra majd újból megjelenek ott, hogy csillapítsam a háborgást. 
Szóval mintha rám' -lőnétek. Provokálni kell a tömeget. Azután bele• 
a rendő rséget. Mozgás! 

Pár perc -mulya lövések hallatszottak a tüntet ő -  tömegbő l. És 
Jóska elhajította az els ő  követ. Kőzápor borította el a városházát. 
Annak homlokzatát. Az első  ablaktáblák csörömpölve hullottak le 
a kövezetre. 
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Újlból! — vezényelt Jóska és újabb kavics-sort űz zúdult 
az ablakok felé. Karcsi kieresztette öblös hangját, úgy kiáltotta: 

Kinyitni a kaput! Be az épületbe!, Kiszabadítjuk Kálmán 
elvtársat! És a tömeg nekifeszült .a városháza nehéz kapujának. 

Le a tulipános törvénytelenséggel! 
Ekkorra már kétezer ember állott a F ő téren ,és a jelszót :har - 

sogta. 
-- Le a városkapitánnyal! Le a kormánnyal. Abcúg a tulipá-

nos terror! 
A városház-udvaron készenlétben állott a rend ő rlegénység. Az 

,első  sorokban kivont, súlyos rendő rkarddal ott állottak az: Andrások. 
A hatalmas pirospozsgás, mosolygós Gyapjas és a pápistakép ű , 
zárkózott Péter. Forrt benne a düh. Ma már szó sem lelhet arról, 
hogy elkészítse .a kerítést. Ezek a hazátlan bitangok még talán örül -
nek is ,persze annak, hogy nem lesz kerítés a sz ő lő  körül. Hiszen a 
kerítések ellen, a magántulajdon ellen harcolnak. Elvennék a kis 
.szegénységét, csak jutnának ők ide a tornyos városházba, elvennék 
kis, negyed hold kertjét is. Igy tanulták az elméleti órákon. Mint 
.a pergament feszült most a b őr barna arcán, szája szigorúan zárt 
volt, semmi indulat sem látszott rajta; sem arcán, sem testének tar-
tásán. A szigorú katonai fegyelem megtestesülése volt nagy mozdu-
latlanságában. Csak ujja rándult meg néha a kard markolatán. 

-- Rajta! Kardlappal, feloszlatni! — hallatszott a kapitány 
:szava. De mintha halkabban hozátenné: sose fájjon a fejed, ha kardod 
aztán néha az élére fordul. És harsányan mondja újból: 

Kaput tárj! 
Maga is kirohan a tárt kapun a térre, a tömeg felé, akár 

egykoron Zrinyi Miklós Sziget kapuján. Most h ősnek képzeli magát, 
Zrínyinek és csak azt sajnálja szörnyen, hogy nincs száz aranya, amit 
nadrágzsebébe csúsztathatna. De talán éppen ezzel a tettével érdemli 
majd ki. Kecsesen emeli kardját arca elé és kilép a bolthajtások alól. 

A tömeg pillanatokra megtorpan, de akkor Milán hangján fel-
- röppen a vezényszó: 

Az épül ő  sarokház felé húzódni! 
Milán szava gyújt. Milánon rajtafeledkeznek az asszonyok és 

Milán szavának varázsereje, az ellenzéki pártok gy űléseit is már 
sokszor szocialista tüntetéssé változtatta. Gáspár ott áll mellette és 
ketten együtt alkotják most a vezérkart. Az épül ő, Markovics-ház 
hosszán téglasorok húzódnak. Arra tartanak. A hatalmas téglasorok 
mögött már a szabad térség terjed, ott már a nap a Limán mocsa-
raiban fürdik. Ez a rész balra van a F ő tértől, a templomtól, ha 
szembe fordulunk a vároházával. Jobbra az Andrássy utca keskeny 
_kanyonszerű  útszorosa nyílik. 

Sulik, Csonka és Karcsi ott állnak jobboldalt, nem messze az 
_Andrássy út betorkollásától. Emil áll a jobbszélen hadoszlopa élén. 

Gyapjas kivont karddal tör magának utat át a tömegen, éppen 
feléjük igyekszik és kardlappal suhint jobbra és balra. Kid őlt testek 
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zuhanása jelzi az útját. Egy kavics most éppen homlokon találja, 
de annál dühösebben vagdalkozik és most már nem tör ődik vele, ha 
a kard néha-néha élére fordul. Csupa ismer ős munkásarc tekint rá 
mindenfelől és egyesek csodálkozva, kérdezik, mint amikor néha az 
otthonba hozott idézést: „Mi járatban vagy Gyapjas?", „Csak nem 
vágsz le Gyapjas?" Jóska kaviccsal a kezében fordul kétkedve felé: 
„Még tán rám vág Gyapjas bácsi?" És a kis Andrija hozzáteszi: „Mi 
jót hozott András bácsi, nagy druszám?" Gyapjas szégyenkezik és 
annál dühösebben csap le kardja. A kis Andrija elnémul, mert 
Gyapjas kardjának lapja szörny ű  zuhintással zúdul rá, hogy elkeve -
redik agyában minden gondolat. 

Péter András szótlanul tör el ő re. Felső  teste mozdulatlan,. 
csak karjából adja belé a kardba a zuhintó er őt. Mintha kaszán 
nyugodna a ke'zeféje, úgy sújt le a kard csuklóból irányítva. Egyet-
len gondolat sincs az agyában. „Hazátlan bitangok!" Ez volt még 
kirohanásakor az .utolsó gondolatszilánk benne. „Kerítésbontó hazát-
lan bitangok!" s nem tud róla, hogy megnyílott szájának sövényes 
kerítése és egyre ordítja, ahogy torkán kifér: „Kerítésbontó hazátlan 
bitangok!" A karja lesújt az alatta lev őkre, ahogy — egykor a 
kaszáláskor tanult mozdulatokkal, — mozdulatlan fels ő  testtel, nyo-
mul elő re és néha szinte hátranéz — nyomon követi -e a marokszedő . 

De lépte nyomán, szava nyomán felhangzik újra a dal, amelyre 
először most is Sulik zendít rá. 

Tulipános banda! 
piruljon az orcátok. 
„Hazátlan bitanggal" 
teli van az országtok. 

Altalános titkos 
választójogot adjatok: 
Hazafiak leszünk 
s nem „hazátlan bitangok". 

Az egész tér énekli már Sulik dalát. Zeng-zúg a tér, a mun-
kások öklükkel védekeznek a kardlap ellen és egyikük-másikuk alá- 
bukva zsebkésével vág bele a lesujtó rend ő rbe. Milán és Gáspár az 
épülő  ház elé értek és számosan követik őket a megkerül ő  hadmoz-
dulatban. Törik a téglát, hogy kisebb darabokban jobban a kezükre 
álljon. Egyesek a posta felé húzódnak és éppen a Dungyerszki palota 
elé értek a megkerül ő  mozdulat során. Milán elhajította az els ő  fél-
téglát és egy rend ő r arcra bukott. 

-- Tartsuk magunkat amíg csak van a téglából. Felfegyver -
kezni; továbbadni a téglát jobbra! A sebesülteket magunkkal vis-
szük, velük harc közben visszavonulni a posta felé, -- adja ki Milán 
a kommandót és Gáspár már indul az els ő - sebesültekkel. 

Azután Milán is dalolni kezdett. Sujtottak a kardok és zen-
gett-zúgott a dal a F őtéren. A tömeg állta a sarat és egyre többen. 
húzódtak balra, a téglasorok . felé. Egyesek bevonultak a házakba, 
foghagymákkal tértek vissza a térre és kiosztották a körülöttük 
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levőknek, Gáspár tűzte ki el őször gomblyukába a tulipánt gúnyoló. 
foghagymát. 

-- Le a tulipános törvénytelenséggel! 
Azután újra felzengett a dal. 

..., hazafiak leszünk 
s nem hazátlan bitangok. 

A városkapitány visszahúzódott a csata színhelyér ő l. Az er 
kélyre ment, terepszemlét tartott. Hát, hiába avatkozott be maga is 
a harcba! Hiába fordította sokszor saját kezével élére a harc hevé-
ben a rend ő rkardokat. Még sincs egyel ő re kilátás sikerre: „Két t űz 
közé kell szorítani a gazembereket" –= gondolja. A Limán felé, a 
posta felé húzódnak a bitangok. Inkább a sz űk Andrássy utca felé 
kell őket szorítani. Onnan csapni azután le rájuk. Azután újabb ötlet 
villan át agyán. A telefónhoz lép, a lovassági kaszárnya parancsno-
kát hívja fel. 

— Egy század lovasságot sürg ősen, vágtában irányíts a Fő tér 
felé. Készenlétben vannak? Igen? Az Andrássy utca fel ő l érkezzenek. 
Kivont karddal, vágtában. a addig az Andrássy utca felé szorítom 
a tömeget. Sürgős. 

Visszatér az erkélyre. Futárt küld a térre, kiadja a parancsot: 
„Az Andrássy utca felé szorítani". Minden rend ő rjét visszavonja a 
tér jobb oldaláról. A Limán felé végez átcsoportosítást. Szorítják a 
tömeget jobbra, a sz űk „hegyszoros", až Andrássy utca kanyonja 
felé. 

Sulik még fennen énekel. Most nincs körülötte egy rend ő r 
sem, szinte felszabadultan dalolja: 

... hazátlan bitanggal 
tele van az országtok .. . 

Azután szabadjára engedi gondolatait. Egyel ő re szélcsend van 
körülötte. Agya valami nyomástól szabadultan a mindennapihoz tér 
vissza' és eszébe jut, hogy ma még nem számolt, egyetlen. példát sem 
fejtett meg. Pedig meg kell felelni a feladatnak, ki kell érdemelni. 
az  elvtársak bizalmát. Pénztárossá választották és alig tud kivonni, 
összeadni. Az osztásihoz nem is konyít. Egyik diák elvtárs jár el hozzá,. 
elnézi hogyan varrja a kétszeres disznósörtével, két oldalról a tal-
pat. Azután megmagyarázgatja a szorzás és osztás rejtelmeit. Igen, 
mondogatja magában, ha csoportomban hat ember van és mindegyik 
öt tégladarabbal van felfegyverezve, akkor hány rend őrt tehetünk 
harcképtelenné? Az annyi mint hatszor öt, mint ötször hat. Ötször 
hat az ... sehogy sem tud végére jutni a gondolatsornak. Mindunta -
lan megzavarja. valami. A sebesülteket is tovább kell segíteni, nem 
hagyhatja őket az ellenség kezére jutni. A téglákat is el kell ren-
dezni a zsebekben. 

A tömeg jobbra tólja, nyomja. Kareslék és Csonkáék egyre 
feléje közelednek. Nyomják, szorítják be az Andrássy utcába. Igy 
igazán nem tudja megfejteni a rejtélyt. Hatszor öt az ... mennyi is. 

Hm 2a 
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hatszor üt? Ügy érzi, ett ő l függ a sorsa, talán az élete is. Megkér-
dezne valakit, Karcsi bizonyára tudja, de az az érzése, hogy erre 
neki magának kell rájönnie, mert csak akkor lehet a tudásnak ko-
moly eredménye, hatása. Akkor lesz életment ő  a tudás. Milyen tudás 
is ... már nem tudja mir ő l van szó. Terméscetesen arról, hogy az 
Andrássy utcából lovasság vágtat felé, kivont kardokkal röpülnek 
előre. Feléje és minden kard az ő  fejének van irányítva, szinte neki 
szegezve, mint a szuronyok. Csak hogy magasan állanak ezek a kar-
dok és élükkel lefelé fordítva, minden pillanatban készen arra, hogy 
lesújtsanak. 

Téglát készenlétbe -- kiáltja el magát Emil -= bevárni a 
kellő  távolságra! 

És előveszi maga is az els ő  féltéglát. 
-- Tűz! — ordít. Hátralendített kezéb ő l száll elő re az elha-

jított tégladarab. Éppen a másikat próbálja el ő relendíteni, amikor 
vállán hirtelen süt ő  parazsat érez és felszökken magasra szök őkút-
szerűen a vére. Er ő tlenül Ihull ki nyitott markából a tégla és agyában 
villanásszerű  világosság támadt és megtalálja a ment ő  feleletet... 
harminc... már nincs ideje megtudakolni, mi az a harminc és mi-
ben áll a szó életment ő  jelentősége, meginog és a vágtató lovak 
:patái elé hull... 

Feje fölött éppen akkor száll el még egy utolsó tégladarab. *. 
Sulik asszonya beadta a b űnvádi feljelentést a kerületi tör 

vényszéknél a városkapitány ellen. Ott ahol a nagygy űlést nem tar-
tották meg. És beadta mind a többi asszony is. Mert együttesen 
:nem fogadta el a törvényszék. De Aladár úr, a f ő ispán csak moso-
lyog a városkapitányra. 

Megkérdeztem már a belügyminisztert. Mert ha elismeri a 
vád jogosultságát, akkor ugye magamnak is meg kell indítanom elle-
ned a fegyelmit. Nos, hát már meg is kaptam sürgönyi válaszát. 
Ime: 

„Igazságügyminiszter útján visszavonattam a feljelentéseket. 
Jogosulatlanok. Nem csupán joga, de kötelessége volt a városkapi 

' tánynak, hogy úgy járjon el, ahogy eljárt. Andrássy." 

Sándor, a városkapitány, tükre el ő tt áll. Alkonyodik. Szolgá-
lati ideje lejár, az Erzsébet kávéházba igyekszik, ahol n ő társaság 
várja. Lakkcl,pő t húz, pepita kockás nadrágot, fekete zakkót. All a 
tükör előtt és csokorra köti fehér nyakkend őjét. Rámosolyog a t ű-
:kórre, tetszetős legény mosolyog rá vissza onnan, mintha már az 
asszony el őlegezett mosolyára válaszolna. 

Apponyiasan fehér selyem zsebkend ő t illeszt fels ő  zsebébe, 
önég egyszer belemosolyog a tükörbe és elindul a kávéház felé. , 
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Májusi Éj  

Dús kincstárát megnyitotta az ég;  
Pazar pompába vonta a földet,  
A szabad Május lábai elé  
Szőnyeget terített, virágos zöldet.  

Gyöngyöket aggatott a rózsák nyakába,  

Diadémmal ékítve a bimbók homlokát,  
Mézet csorgatott a virágok kelyhébe,  

Az ákácok fejére lombból font koronát.  

Illatot öntött a daldús tájra.,  
Tücsök ;hangiról szőtt esti muzsikát,  
A szívek katlanába tüzeket gyujtott,  

S megcsiszolta valamennyi csillaagát.  

Kék vásznára félholdat festett,  

Csodálatos méllyé téve a végtelent,  

Az utak mellett lámpákat gyújtott,  

Szent jánoi bogárkák óvták a lépteket.  

Az árnyak alatt öröm csendült,  
A fákon mint apró kis eres tenyerek,  
Halk dalt suttogva az égfelé,  
Harmatért koldultak a levelek.  

A falu már mély álomban szunnyadt,  
Felette egy tárogató hangja szállt,  

A torony hegyére könyökölt az éj,  
S elmerengett a virágok illatán.  



DEBRECZENI J6ZSEF:  

I~rae krematórium  
(AuschWiizi regényrészlet) 

XX. fejezet 

Január első  fele végéhez közeleg. Egyetlen oázisunk megint a ter-
vezgetés, melyhez egyre reálisabb alapot építenek híreink. Pár nap el őtt. 
Hallottuk, hogy Pesten már az utolsó háztömbökért folynak elkeseredett 
utcai harcok. Keletporoszország egy része a szovjetcsapatoké. Berlint 
pedig szakadatlan légitámadások romhalma7ná változtatták. 

Mindez gyönyörű, ám kérdés, nem jött-e számunkra kés őn? Téved-
nek, akik azt hiszik, hogy nácik-kreálta rabszolgákban maradt még 
közösségi érzés. Hogy a magunk egyéni sorsától elvonatkoztatva is ér-
tékeltük a szabadulás ígéretét. Korántsem viszonyítottunk minden moz-
zanatot fizikai létünk várható tartamáh'oza. Békét vártunk; nem annyira. 
a világét, mint a magunkét'. Félni kezdtünk a nagy békeközvetít őtő l. 
a haláltól. Nem pattan-e meg a szív, az én szívem, nem fúvódik-e fel. 
a . test, az én testem, mire a nagy fordulat idedübörög. 

Szenny és tetveik őserdejének önzése, a dzsungel törvénye ez. 
Január 14-én megkapom a hasmenést. — Gyilkos görcsök hama-

rosan megfosztanak er őmtől. 
Hányódom .a nyúzott, trágyaszín faforgácson. Világos pillanataim 

ritkulnak. Szemhéjaim mögött a köd forgószinp.adán zavaros grandgui-
gnolt játszik a láz. Csak a folyton újuló görcsökre eszmélek. Imbolyogva 
vonszolom magam a latrináig. Brüll Ern ő  támogat. 

Közöny. Nem kívánok életet, nem 'kívánok halált sem. Egyik se 
ígér semmit. Ha olykor felocsúdok Brüll Ern ő  mindig könnyes szemé-
vel találkozom. Egyetlen izenetet a világnak. Beszél hozzám, nem ne-
szelek. Osztáshoz sem ülök fel. Január tizenötödikén már Judovicsék 
osztoznak kenyéradagomon. 

Száz dörnhaui diárés közül kilencvenöt, számtani bizonyossággal el-
pusztul. Énrám sem vár más, de Ern ő  fellármázza Bálintot, aki hir-
telen áradó nagylelkűséggel ontani kezdi az itteni viszonylatban, leg-
fényűzőbb tápanyagokat. Gyorssegélyként literes bádogban lózsírt ka-
pok. Ernő  naponta jókora darab forrón párolgó lómájat péppé zúz és 
belém erőszakol. Erre csakhamar feléledek, mohón nyeldesem a zsira-
dékot. Gyomrom, beleim nyugvással reagálnak a szenzációkra. Husza-
dika táján megint nyitott szemmel fekszem. Nem lehetek több harminc 
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kilónál, súlytalanságom szinte levegőbe lebbent, priccsem fölé. Árnyék 
vagyok az árnyékok között. 

Arra gondolok, amit egyik orvostól hallottam utóbb. Az egész 
dolog nyitja — a zsiradék. Negyedkiló vajjal, vagy zsírral csaknem 
minden haldoklót vissza lehetne rántani. De honnan vegyünk negyed-
kiló vajat? 

Önt belém életet a zsír, meg az aligf őtt, meleg máj. — Miklósnak 
akkoron sok máj adatott vala — recitálja az, iskolás-emlékezet hóri-
horgas Ilosvai Selymes Pétert. 

Lám Toldiba is máj ömlesztett er őt. Igaz, hogy bikamáj, dehát 
tesz is az valamit. 

Brüll Ernő  és néh'ányan törődnek velem a maguk módján. A dá-
tum már előrehaladott, mintha a szabadulás ígéretes csókjára ébredni 
kezdene Dörnhau tetszhalott Csipkerózsája: a szolidaritás. 

Nem rossz így feküdni. Nyitott szemmel semmit sem látni, érezni 
anyagtalankönnyűségem. Lustán tűnni el a fejedelmi közöny balda-
chinja mögött. És — ó boldogság! — cigaretta sem kell, semmi sem kell... 

Gyógyulás. Úgy látszik, ezt is átvészelem. Kinn, az ablakrács mö-
gött minden fehér. A hószín egyformaságában bántó folt a konyha-
barakok piszokz őldje. Távolabb krumpliföld takaródzik csillámló pihébe. 
Az országúton órák óta zsákokkal, ládákkal, bútorokkal és emberekkel 
rakott parasztszekerek kocognak végtelen sorban. Kend őkbe bugyolált 
asszonyok, meg gyerekek, bundás férfiak, kötélen vezetett állatok. 

Január utolsó napjai. Ernő  kimutat a kocsisorra. 
Hangjában újjongás: 

Nézd! 
Csodálkozom. Minek örül? 

Menekülők., Napok óta vonulnak. 
Csakugyan menekül ők országútja lett a táborok éktelenítette Szi-

lézia. A kocogó szekerek, a rohamosan el őretörő  szovjet hadoszlopok 
elől mentik a holmit. A gyujtogatók portáján láng vihlarzik. A front ide-
érkezett, .a Reich sérthetetleneknek hitt határai mögé. 

Nehéz hinni, pedig igaz. Kintr ől jövők beszélik, hogy bácskai svábok 
is vannak a menekülők között. Szekereiken rendszámtáblák árulkodnak, 
ilyen helységnevekkel: Kerény, Csonoplya, Cservenka, Hódság, Gádor, 
Sztanisics, Regőce ... Németek Bácskából. đk is ideérkeztek végül. Ők, 
akik virággal, gazdag asztallal várták a szürke-egyenruhás rohamsisakos 
sintéreket, az SS védjeggyel szabadalmazott asszony és gyermekgyil-
kosokat. Akik újjal mutattak a zsidó és szerb házakra. A. becsületeseik, 
a haladószelleműek, az undorodók házaira, hogy sokat ne kelljen ke-
resgélniök a letartóztató osztagoknak. 

Sok van a rovásukon, hát idejekorán idetelepültek az el őrenyomuló 
jugoszláv partizánok elől. De, úgy látszik, rosszul választottak új ott-
hont. Itt sincs maradásuk és most szekereikkel, harácsolt, rablott ingó-
ságaikkal, asszonyostul, gyerekest ől, rossz lelkiismeretest ől, belesodród- 
nak az itteni népvándorlás ingoványába. 

A lavina megindult. Zsukov hadosztályai behatoltak a brandenburgi 
körzetbe és százötven kilométerre közelítették meg Berlint. Naponta 
százával foglal el kisebb-nagyobb, német helységeket a szovjethadsereg, . 

minden frontszakaszon. 
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Éjszakánkint most kékesfehér lidércláng reszket az úton. Szcfkérsorok 
karbitlámpái. Némán gubbasztanak az asszonyok, fáznak, káromkodnak. 
Felsírnak a karonül ők. A kocsisor lassan fúrja magát a feketeségbe. Fe-
lettük csillagos függönyön repül őgépek cikáznák. Távol falvakban, váro-
sokban nyújtott-keserves sziréna víjjog. 

Különben is élénk forgalom van az úton. Teherautóoszlopok, mótor-
kerékpárok, ódon droskék, amin őket már csak itt látni, szánok, bútor-
szállitó kocsik, SS és Todt osztagok barázdázzák a porhavat. Sürgés-
forgás minden.telé, költözködés pszihózisa a leveg őben. 

Táborunkban változatlanul özönlenek. Aránylag munkaképesek is 
vannak közöttük, kiürített táborokból valók. Elszakadtak seregük zömé-
től és most nálunk formálnak belőlük új menetalakulatokat. Dologta-
lanul lézengenek naphosszat, a küls ő  munkákat régen beszüntették. 

Majd váratlanul -  feltűnik a legendás Móric. Eddig csak hírb ől is-
mertük őt, ső t létében is kételkedtünk. 

Móric valamennyi tábor legfőbb kápója, a »lágerá.ltesték, lageráltes-
téje«, a halálgyárak »Führer«-e. Egyetlen zsidó egész Nemetországban, aki 
polgári ruhában és őrizet nélkül, szabadon mozoghat. Vékonypénzű, sá-
padt, lengyelzsidó. Vezetéknevét senki sem ismeri. Eredetileg éppen 
olyan »háftling«-ként kezdte, mint száz és százezer sorstársa, a leigázott 
európai országokból. Egészen homályos, hogyan jutott ilyen hatáskörhöz. 

Ő  az a zsidó gályarab, akinek titokzatos összeköttetései az auschwitzi 
központi német parancsnokságig nyúlnak. Igy, végs ő  fokon nemcsak a 
legkülönbözőbb rendű  és rangú zsidó hajcsárok, hanem a német tábor-
parancsnokok is rettegnek tőle. 

Igazi revizor. Mindig váratlanul jön és nyomtalanul t űnik el. Dörn-
hauban eddig csak egyízben járt, de akkor alaposan feltúrta azé aranyfog,-
. élelem és egyéb panamák szemétdombját. 

Nem ,Nord zsidójelet, Meglep ően jól szabott szürke zakót visel, 
krombi télikabátot. Hóna alatt cipzáras aktatáska. Értelmes, fürge szeme 
ősi fájdalmak színét reflektoroznák. Nem látszik egészségesnek; az a híre, 
hogy súlyos tüdőbeteg. 

Mindössze egy alkálommal látjuk az A-ban. 
Lassan lép el az ágysorok előtt. Fürkésző  pillantással átfogja a fekv ő  

vigyázz-ban remegő  priccseket. Mellette az SS parancsnokok, mögötte 
> lageraltesténk«, a főorvos és az írnokok. Nem szól senkihez, őt sem 

-meri megszólítani senki. 
Egyik priccsnél megtörik a csend. Egy haldokló nyújtott — fájdalma-

san jajong. Jiddischül, Móric nyelvén búcsuzlih ađ  élettől, de a »háftling-
király« oda sem pillant. 

Mikor kimegy Ernő  ezt mondja: 
— Meglátod, ez a vizit jelent valamit. Akármit. Valami változást. 
Ahol Móric megjelenik, ott valaminek történnie kell. 
Történik. A rejtélyes ember mint a multkor, most is »ráfeküdt« az 

aranyfog-üzletekre. Elszámolásokat követelt. A kimutatások átböngé-
szése után, pedig csöndesen, de nagyon határozottan elmozdította Párdány 
főorvost. Helyében egy Lévi nevű  lengyel felcsert nevezett ki, az egyik 
újonjőtt transzportból. A mindenható Muky egyeduralmát is alaposan 
megnyirbálta. Nem fokozta le, de egy másik- lengyelt, Krausz nev űt állí-

-• tott mellé, azonos hatáskörrel. Újonj őtt lengyelzsidókkál higította fel az 
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írnokok, konyhások, blokkđltesték és szanitécek hadát. Általában olyan 
alapos felfordulást teremtett az amúgy is összekúszálódott rangsorban, 
hogy most már végképpen nem ismerte ki magát senki. 

Mindezt Bálint meséli másnap, Móric elviharzása után. Maga Bálint 
:is megtépázva került ki az ellen őrzésből. Társiíltestét kapott. 

Móric jóvoltából, most — változatosság okáért a priccseken tomboló 
kézitusákon kívül — egymásra féltékenyked ő  régi és új hatalmasságaink 
visszataszító verekedéseinek lehetünk tanúi. Egyedül Judovics poziciója 
:nem rendült meg. Megkapta az ellenőrt de csakhamar föléje kerekedett. 
_Zavartalanul lopkodja tovább a haldoklók adagjait. Aranykészlete te-
kintélyes. 

Pártlány, a letaszított istenség nálunk lesz blokkorvos. Neki alapos 
'lecsúszás, de számomra jót jelent. Trónfosztottan is nagyság ő . Készletei 
-maradnak, amelyekből olykor, ha jó kedve vari hullat valamit. Összeköt-
tetései révén, értesülései vannak a külvilágból. Ezek pedig most, a vág-
tató események napjaiban; minden másnál fontosabbak. 

Farkas doktor is itt van az A-óan. Hetek óta blokktárs, de most 
találkoztunk el őször. Sőnger is, Lanninger fürstensteini jobbágya nálam 
néhány héttel később dőlt ki, bár megismerkedésünkkor azt jósolta, 
hogy nem birja soká. Itt jobb sora van; orvosi beosztást kapott. 

Különös, szűkszavú férfi. Sebész, akir ől az auschwitzi hónapok, mint . 

kóros lebbenyt választottak le az orvosi álfölényt, a beteg-nyughatónak 
szánt modoros kimértséget. Doktor Farkasból csak a gyött-öd ő , résztvevő  
ember maradt meg, riadtan szemléli itt hivatásának kúfárjait: a prosti-
tuáltakat, a botcsináltákat, az őrülteket, akik konyhakéssel amputálnak 
és Bullákat rabolnak meg. Nem csiklandja őket orvosi esküjük, az A-
blokk, még a többi blokk éjszakai zenebonái közepette, amikor ámok-
futóként vágtat priccsről-priccsre a halál. 

Nem veszti el magában az orvost és megtalálta az embert. Sokat 
nem tehet, de néha végigsímít egy verítékben fürd ő  homlokon, meg-
tapint egy ~6 verőeret. Biztató mosollyal, enyhítő  szóval lett ré-
vésze a tulsó part felé tartóknak. Élete veszélyeztetésével gyógyszert 
lop a szürkék kézipatikájábál. Evipannal nyugtatja álomba a fetreng őket; 
a hasmenéseknek szénpasztillát oszt. Nem lesz népszerű  közöttünk. Itt 
senki sem lehet népszerű, ehhez már túlontúl közönyösek vagyunk. De 
az emberek hallgatnak rá, hisznek benne. Ha nem jön, hiányzik. 

Voltaképpen én is most ismerem meg. A fürstensteini fúrógépek 
dübörgésében, elhalt mértéktartó Hangja. Magatartásának hüsít ő  filozó-
fiája nem hatott. Ezz a filozófia egyébként abban csúcsosodik, hogy az 
élet nem szükségképpen a legjobb, a halál nem szükségképpen a legrosz-
szabb valami .a lehet őségek összeségében. Különben keveset politizál, 
nem szívesen készít sarlatán horoszkópot a hazamenetel ešélreir ől. 

-- Annyi szent, hogy bizonyos százalék . hazakerül - szokta mon-
dani. — Hogy te, vagy én benne foglaltatunk-e majd ebben a százalék-
ban, voltaképpen nem érdekes. És még valami biztos. Legalább majd-
nem az. Ezekkel bajosan operálok valaha. 

Össze-vissza árkolt, sebes tenyerét, hólyagos, kelevényes ujjait né-
zegeti. 

--- Olcsó cinizmus — vitatkozom. — Én, én vagyok és nem érdekel 
semmiféle holnap árkádiája, részese ha nem leietek. Ennyi önzés még 
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lehet önzetlenség. Te különben is könnyen beszélsz, nem hagytál otthon 
senkit. 

Farkas agglegény. 
- Tévedsz. Anyjuk és • apjuk rendszerint van n őtlen férfiaknak is.-

És biztos vagyok, hogy apám is, anyám is gázba kerültek. • 
--- Bosszúvágy sincs benned? Az operálókést kiütötték a kezedb ől, de' 

böllérkést még meg tudsz markolni. 
Igen, de mit tesz az? Ember nem büntethet. Ki biztosít, hogy a:  

halál a büntetés? Hátha az élet az. 
Én — mondom — nem tudok az elmélet tet őterasszáról nézni. 

ezekre a dolgokra. Az indulat nem okoskodik. És az én maradék 
indulatom valami megtorlásfélét áhít. Nem, nem akarok véres késsel: 
rohanni utćahosszat. Nem akarok büntetni, vagy ..büntettetni  gaz szom--
szédot, álbarátot. Aki az els ő  zsidótörvény után elfordította ostoba tök- 
fejét. A másodiknál beült otthonodba, elszakított apától, anyától, asszony-
tól, gyerektől, állatnál kevesebbé min ősített. Veledszületett emberi mél-
tóságod, ezt a nagyszerű  jussod, ezt a gazdagságod, idetaposta a mindent: 
elborító trágyába. Tetvek hladát úszította rád .. 

. — Talán csak kíváncsiság az egész — folytatom t űnődve. — Vajjon_ 
milyenek lennének ők? Ebben a helyzetben. Izlenék-e nekik a ,tehénrépa,. 
meg a krumplihéj? Szürcsölnék-e ilyen mohón a »bunkerlevest«? Az-t_ 
a pökhendi, korlátolt rendőrtanácsost szeretném látni 'itt, amint tetvész 
kedik, , azt a zápagyú, felfújt hólyagot, aki a topolyai névsorolvasáskor 
indulás el őtt minden felolvasott névhez bárgyú szójátékot f űzött. Mon 
dom, kíváncsiság, , semmi más. 

Kitörésemre csak elnéző  legyintése van. Kis csomagot nyom kezembe:_ 
Polyvitamin. Háromszor naponta. 
Étkezés után? 
Helyett, r mosolyog és hozzáteszi: 
Ne .ringásd magad abban a tévhitben, hogy túlságosan jó b őrben: 

vagy,. A vastagját lehet, hogy megúsztad, sok élét. .azért nincs benned.: 
. — Hát benned? 
-- Bennem sincs. Senkiben , sincs. 
Két priccsel odébb valakii, sikol.tož. Farkas: doktor indul. Facip ője 

kaffog a latyakban. Kezdődnek a halál. hivatalős. órái. . 

Judovics nern.i  szenvedheti Farkast, Ahol lehet, árt. neki. Megrövidíti -_ 
az osztásnál, s ő t. az  új főorvosnál is bevádolta, hogy »lázít«. 	 - 

Az orvos viszont mélységes .megvetéssel _kezeli. Twdását, komoly; 
odaadássát fejeseik is respektáljak. _Rövidesen afféle összeköt ő tisztté 
válik mágnások és páriák között._ Az a csöda is megesik, hogy sikerrel' 
interveniál. 

Különösen sok teend ője akad a takarók körüli gyalaaatosságok; miatt. 
Judovics perverz szeszélye szerint osztják az életfóntosságu pókrócokát. 
Hol egy embernek kettőt, hol kettőnek' - egyet: Ha - haragszik,' Vagy -
megdühödik - valakire, fert őtlenitéš címén egyszerűen-  lehúzatja a közös- 
takarót. Mivel . .a• fekvők háromnegyede 'teljesen meztelen, cseppet sem :  
tréfa az ilyesmi. Judovics pokróc-dtletének -éredienye, hogy fellép a -
tü.dőgy'uliadáš. Ennek most -  véget vetnék. F arkđs kőzbenjárášára a len- ;  
gyel főorvos egyszer — s mindenkorra betiltja a pokróc-megvonúšt. 

Judovis dühöng, de kénytelen, engedelmeskedni Emellett đ  főorvos. 
szel telyesén meg ' is • botózz;a. 
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Igy szünnek meg a pokróc-tortúrák és Judavics: ínég fein.eketlenieb-
bül gyűlöli a csendesbeszédű  orvost. Farkas jóvoltából jutok én is még 
egy pokróchoz. Jótétemény, mert dermeszt ő  hideg van: Odakinn húsz 
fok fagypont alatt. Az A-blokkbeli százak, fogyó léíég zete nésri melegít. 
A csarnokban alig van melegebb mint az ablakon kívül. 

Napi halálözáši arányunk ijesztőbb; mint valaha. Halottak helyett 
újak jönnek, akikből holnapra megint csak halottak lesznek. 

Azt hittük, más már nem jöhet. Több hangja nincs az instrumen-
tumnak. Pedig volt. 

Jól emlékezem a napra: február huszonnegyedike. Farkas lép ágyam-
hoz. A szokottnál is görnyedtebb. 

Most vizsgáltunk meg egy lengyelt a B-ben. Magas láz, félre-
beszél, vízért kiabál., Egy óvatlan pillanatban megitta tulajdon vizeletét. 

Rábámnzlok. Mi 'ebben á különös?' Miért mondjá el? 
Nem néz rám,. halkan ejti a szót: 

Flekk. 
Borzalom kattan a rövid szó keserves »ká«-iban. Magyarázat feles-

leges. Tudjuk, mit jelent a kiütéses tifusz. Különösen a hideg krema- 
tóriumban. 

Biztos? 
-- Nem lehet tévedés. Öten is megnéztük. Minden klinikai tünet 

felismerhető . A 'nyelv tipikus. 
J Persze, a nyelv, a flekkesek jellegzetes nyelve. Csalhatatlan, szímp-

tóma. 
Csoda — folytatja — hogy régen ki nem tört. Úgy látszik, a né-

metek már nem mernek, vagy nem akarnak becsületes, egyenes gyilkos-
ságokat elkövetni. Túlságosan magas a dátum. Hideg kikészítés — ez 
kell - most nekik, hogy minél kevesebb' vesz ődség legyen á visszavonulás-
nál. Minél kevesebb embert akarnak magukkal cipelni. 

Düh fuldoklik Farkas hangjában: 
- Fertőzött táborokból irányítottak ide transzportokat. Egyszer ű , 

biztos mód. A lappángási idő  három hét. Behurcolták a ragályt Dörn-
hauba. 

És most? — kérdezem = Mi lesz? 
-- Nem lesz. Máris van. Flekkjárvány. Ennyi tetű  mellett régen ki 

kellett volna törnie. A németek nem várták be: .Lökést adtak, biztosra 
akarnak menni. Az innen induló szállítmányok; tervszer űen tovább ad-
ják a ragályt. Itt pedig holnapra már száz-számra lesznek betegek. 
Holnapután ezerszámra. 

Farkas borúlátó jövendölése kísérteties ponctóssággal teljesedik. Dél-
utánra már az A-ban is harminc esetet diagnošztizálnak. 

Megint fejvesztettség. Ezuttal a fejesek is érdekeltek. Tetvek éllek 
nincs védekezés és a tetvek mostantól fogva ragályt hordbznak..Szúr-
kéink kapkodnak. Szép, szép, há a háftlingek elpusztulnak, de most ag-
gasztóan olyan színezete van a dolognak, mintha a halálraitéi tekkél 
együtt, őket is az égő  házban felejtették volna. 

Együgyű  védekezéssel próbálkoznak. Az SS szanitéc parancsára la-
zas gyorsasággal fakerités épül a fertöz őtt blokkok köré. Szigori vész- 
tegzárt léptétnek életbe. Ketrecbe zárnap bennünket, dé közben  maguk 
is tudják, hogy-Mindez önáltatás. 
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Indul az új dráma. Pár nap, mulva százak kapják meg : a flekket. Or-
vosok,.-kápók, ültestésk, szürkék. Sőt a falvak polgári lakossága között is 
fellép a járvány. 

Orvosaink naponta háromszor járják végig az ágyakat. Pulzust m ér-
nek. Magas lázra valló érverés esetén tüstént cipelik a. beteget az eme-
letre, á B-blokk hermetikusan szigételt részébe. Itt 2;úfolj đk össze azo-
kat, akiken m.ár kitört a kór. A diagnosztika. 'siralmasan " kezdetleges. 
Olyanokat is dobnak a megbetegedettek ;közé, "akiknéY el őrehala ött tüdő-
vész, tüdőgyulladás,' vagy más ok - idéz elő  lázat. Hőmérő  azonban csak há-
rom akad a táborban és tévedésekkel vajmi keveset tör ődnek a holtraijedt 
orvosok. Felerészük máris bekerült a flekkesek közé. Három. lépésr ől 
»vizsgálnak« eszelősen félnek - minden tetűtől, közben tudják, hogy mindez 
keservesen hiábavaló. 

Farkas viszont mixttiha elemében lenne. Valósággal felüdül a vészben. 
Görnyedt hátát' kiegyenesíti. A halállal megy szembe, el őtte dacosodik 
egyenesre. Nem retteg • fert őzéstől, ápol, segít, vígasztal, amennyire lehet. 
De egyre kevésbé lehet. A vesztegzár mind nagyobb zökken őket okoz az 
ellátásban; a, falatnyi kenyér meg sem kottyan. Konyhánk, leves címén 
egyre gyalázatosabb "kotyvalékot szállít: A konyhások is rettegnek. 

A szürkék semmivel sem törődnek. Délben és este, csikorgó hóban 
elballagnak a konyháig, messze kerülve táját is a fert őzött épületnek. 
Különben valós "aggal elsáncolják magukat az igazgatósági. pavillonban. 
Muky és lengyel társának kezében futnak össze a szövevényes tábor-
élet szálai. Általában, a lengyelországi jövevények kezébe csúszik át az 
irányítás, különösen a gazdasági ügyek. Ők pedig a miéinknél is szemér-
metlenebbül, ,mohóban. sátpalnak. 

Pusztít a - hasmenés és a vízkor, de most már a flekk vezet statisz-
tikánkban.. Lassabban, kínzóbban végez, mint a másik kett ő . Magas láz, 
napokon, heteken át, nagyobb kilengések nélkül, — gyorsan megtanuljuk 
hogy ezt hívják kiütéses tifusznak. Ki is lehet gyógyulni --- elméletben. 
Ha a szív bírja a heteken át tartó, rendellenesen magas testhőt, ha a 
gyengülést megfelelő : táplálkozással ellensúlyozzuk, ha a beteg környezete 
elég erđs, hogy — különösen az első  napokban -- ellenálljon a víz utáni 
delíriumos őrjöngésnek, la .... És még sok ha ... 

Két blokkorvosunk,: Farkas és Párdány egybehangzóan állítja, hogy 
nem mindenki hal bele, szükségképpen. Minden a szívt ől függ. Egyelőre 
nem _tudni biztosat, inert maga a folyamat a lappangási id ővel azonos 
tartamú: három héti 

Különös feszültség ez.- - Feküdni. az  elkerített siraÍđnmházban és várni, 
miniden pillanatban "várni, a rajtam, körülöttem nyiizsg ő  - tetvek közül 
mikor oltja véretribe Valamelyik a lázat. Tépel ődni, lappang-e már ben-
nem a kór? Bámulni., a sötétbe, fülelni a megbetegedettek tomboló kó-
rusát. 

• Telnek, őrülnek a priccsek; halottakat, flekkeseket szednek le, köl-
töztetik az újakat. Nappalaim megint alélnak, éjszakáim lármáját der-
medt félálom szűri még. Ma" már emlékeízni sem tudok, miképpen men-
tettem át magam -agy márciusi napokon, pedig még ki sem tört rajtam a 
betegség. Döghalál egymást követő  Szent Bertalan éjein kellett gy őzni és 
legyőzni. -Vérrel, ideggel, testi erővel. Aki volt ott és hazajötty tudja, 
hogy ez csak egy módon Sikerülhetett: meneküléssel -az eszméletlenségbe. 
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Transzot bocsát ránk az életösztön. Sokszor órákon át; Érzéklésünk 
renyhe, tudatunk fásult. Látunk, és mégsem látunk; hallunk, és mégsem 
hallunk. Több, és kevesebb a félálomszál. 

Farktgs nem nevet ki, amikor err ől vallok. 
-- Pontosan így van. Szökés az öntudatlanságba. Boldog, aki: mene-

déket talál. b nem engedhetek meg magamnak ilyen fény űzést. De azért: 
orvosnak lenni, tulajdonképpen, mégis Dörsuhauban , legszebb. , 

Ke nény : ember 11 .ell őttem. 
A fronthírek sem érdeklik különösebben, mégis fáradhatatlanul 

hordja őket szerte. A jó hír ma orvosság. Lázcsillapító injekció, tápláló 
toniknurn. 

Párdány, a trónfosztott exfőorvos is meglepően bátor. Rólam sem 
feledkezik meg; időnkint ő  is megajándékoz néhány szem polyvitamin-
nal. Az egykori tündöklés idejéből. 

Bálint nem mer lejönni. Fejeseink mindien idejét, energiáját egyetlen 
cél foglalja le: fekv őhelyet, ruhát, testet lehetőleg tetűmentesen tartani. 
Természetesen ez is káprázat. A felső  régiókban alig ,kisebb a megbetege-
dések aránya, mint lenn. 

XXI. fejezet 

Kívül a szögesdróton sorsdöntő  események torlódnak,. Március elején 
elesett Köln. A szövetségesek átkeltek a Rajnán; Berlinért tombol a 
harc. A német romvárosokra tíztonnás bombák ezrei hullanak. Március 
második felében Frankfurt, Mannheim és Dianzig is kapitulál. A szovjet-
csapatok Magyarország után Ausztriában térnek előre és Bécs előtt állnak. 

Ez már kétségtelenül a vég. Nemcsak a miénk, hóhérainké is: Nézem 
az egykedvűt játszó szürkéket. Csoszognak csajkáikkal; még gyakorla-
toznak is az udvaron: Tesznek, vesznek, intézkednek. Mit remélnek? 
Miféle csodától várnak kedvező  fordulatot? 

A naptári tavasz beköszöntésével új zörej robban a hideg kremató-
rium hangzavarába. Ágyúszó! 

Hinni is nehéz. Az -ismétlő  tompa dördüléseket égzengésnek, robban-
tásnak, ördög tudja, minek tartjuk. Hiszen lehetetlen. Máris? Igaz, lát-
tuk a menekülőket, hallottuk, hogy Breslau körül harcok dúlnak, de 
Breslau messze van. 

Brüll Ernő  két nap előtt kapott lázat, többnyire önkívületben fekszik, 
de most ő  is nesszel. Fejét fel-felemeli; szemében az öntudat tiszta csil-
logása. 

—• Tíz kilométerre lehet — állapítjuk .meg- végül. 
Nehezen várjuk Farkast, Párdányt, mindenkit, aki tudhat valamit. 

Hireket szomjazunk, bizonyosságot áhítunk. A fordulat közelsége meg -
iázza a szivárgó, nedves falakat., A remény mágneses igézete tündöklik 
a koratavasz első  napsugaraiban. 

Megjön a bizonyosság. A. szovjetcsapatok Schweidlitz el őtt állnak. 
Ez a kis sziléziai iparváros hét kilométerre van tőlünk. 

SS-eink még mindig egykedvűeknek mutatkoznak. Motoszkálnak az 
udvaron, megfontoltan kanalazzák a gyatra menázsit, rövid fapipából, 
komisz mahorkát szívnak. Ránk, változatlanul nem sok ügyet vetnek, de 
az egyetlen kijáratott gondosan bezárják éjszakánkint. Fegyveres őreik 
virrasztanak az éjszakában. Hajnali  háromkor a munkába induló kony- 
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hásokr # beli,ilr.Ql ,kelj kkiáltaniok a napi jelszót. Csak erre tárul fel a 
nehéz tölgyfakapu. 

Annál nyugtalanabbak fejeseink. B őrükben érzik, csontjaikon ég a 
feneketlen gyűlölet. Riadtan kapják félre fejüket, baljós fenyegetést ol-
vasnak,  ;villsnó , szemekben. 

Judovics nadrágszíjakat vásáról, szabókkal hátizsákokat készíttet. 
Egy sónungos suszter hirtelen karriert fut be. Egyik napról a másikra 
cukor- és dohánymilliomossá lesz. Csicskást . fogad, különcpriccset és kom-
plett civilöltönyt kap. Noha titokzatosan mosolyog, ` sokan ismerik a vá-
ratlan pályafutás titkát. Beolvasztott aranyat épít cip ősarkakba. Dörn-
haubar_ nyugtalan a t őke. 

Az oroszak pedig $ch.weidnitznél állnak.. 
Sajnos a hangsúly csakhamar idecsúszik: állnak! 
Két nap mulya elhallgatnak az ágyúk. Nem értjük. Lágertisztjeink 

som értik- Arról .beszélnek, hogy a felszabadítók megálltak és beásták 
magukat :Schweidnitznél. Várhatunk. 

Mások arról tudnak, hogy Dörtnlhatx egyáltalán nem esik a szovjet-
előnyomulás irányába. Megkerültek bennünket. 

Mindkét verzió egyformán lehangoló. Belet őrődéssel fogadjuk az új 
csapást. A kék madár, a priccsekre kacsintó remény megint, messze húz . . 
Az A-blokkból fokozatosan kialszik az életöszt őn villamossága. 

Kiábrándúltan tetvézkedésh'ez fogunk. Úgy érezzük, az utolsó esély 
enyészett semmivé. A haldoklók megint nem akarnak élni; nem kapasz-
kodnak görcsösen az eszmélet szalmaszálába. 

Éhhalál, vízmar, tifusz 
Csalódás, borzongó felocsúdás ... Itt van megint az apátia, az el-

utasító, önmagába csukló félálom. 
A lágerszemélyzet elhalasztja a csomagolást. Szállítmányok már nem 

érkeznek, nem is indulnak. Halottaink helyét nem foglalják el újonjöt-
tek. Ijesztő  iramban szűnik a zsúfoltság, űrülnek a priccsek. 

'Rendszeres étkeztetés sincs többé. A konyha csak id őnkint működik, 
akkor is kizárólag » .bunkerlevest« f őz. Kenyeret másodnaponkint kapunk. 
Az élelmiszerkészlet fogyóban, utánpótlásról pedig többé nem lehet szó. 
Pótlásul napi két. evőkanalnyi cukrot kapunk; ebb ől, úgylátszik nagyobb 
a készlet. Hasnienésesekn!ek méreg, de azért mohón falják. Eredmény; 
a diárés halálesetek növekedése. 

Az A-ban alig vagyunk háromszázan. Huszonnégy óránkint negyven-
ötvenünket hurcolják el az éjszakák. További tíz-húsz a flekkesek blokk-
jába. kerül. 

Brüll Ernőt is elviszik. Láza negyvenegy fokra szökött. Szegény Ern ő  
fátyolos szeméből most a szó igazi értelmében forrón szivárog a könny. 

Körülöttem már elvittek mindenkit. Pontosan érzem, amikor rám 
kerül a sor. Úgy fogadom, mint elkerülhetetlent, amikor április huszadi-
kán zsibbadt fáradtság fog el. Bizonyos fokig mindig, mindenki lázas 
a halálüzemben, de ez a forróság más. Flekk 

Öntudatom gygrsan fogy. Fanrtómok tangrája a szem, torzító tükör a 
blokk. Fenn, a m,enyezet közelében ördög-motolla forog .a szíjjafosztott, 
leszerelt lenditőkerék helyén. Habos felh őben asztráltesték gomolyognak: 
csontemberek Vésőt, feszít■  halántékomnak a láza 

Farkas sápadt arca megnyúlva bukkan fel a ködb ől. Tifuszosok 
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után nyomoz; a rendes napi pulzusszámlálást végzi. Fölém} hajol, csukló-
mon érzem hűvös tapintása ujjait. Hangja messziről jön:  

Mutasd a nyelved.  
Hívja Párdányt. A tábor három lir őmérője közül felhajtják az egyiket.  
— Negyven-kéttized — mondja Párdány és halkabban hozzáteszi:  

-- ügy .  látszik, mégis kikészülünk mindnyájan.  

Farkas hallgat, de nem tágit a hordágy mell ől, amelyen az emeletre  
.;szállítanak.  

* 	*  

Emberek, tárgyak veretet kapnak. Olyan a tifusz, mint a gyer7nek-  

ég rózsaszín szemiivege: Öntudatorn.- visszatér, -  sőt élesebben kapcsol,  
-mint lenn az A-ban. Negyvenen felül, halántékom már nem ihl ője a • 
'pokoli 'kalapácsnak. Ernyedt, kellemes nyugvást hoz a betegség els ő  hete.  
Különösképpen, a rendszerint fellép ő  szomjúság sem kínoz. Könnyű  és éber  

agyak. Mint aki kíváncsiságból kukkant be ide, úgy tudom nézni a  

láz tomboló tébolydáját. Nézem a kánkános rohamok niegsrzállotjait: ` - Hall-
:gatom a rikoltozókat, béget őket, vinnyogókat, azokat, akik vízért könyö-
rögnék• alázatos-félénken. Figyelem az öncsonkítókat, .még •azt a legrette-
:netesebbet: a hangyászt.  

A harsgyász két—priccsnyire fekszik. Vénasszonykép ű, nyápic görög.  
.Nem tombol, hangját sem hallani. De minduntalan lehasal a faforgácsra.  

_Iiinyujtj•a repedezett, fehér nyelvét és felnyalja az alatta nyüzsg ő  tetveket.  
Idegtépő  a ropogtatása.  

Egymást váltják a napok és bámulattal eszmélek rá; nem is olyan  

nehéz múlás az enyém. Vannak' fájdalmasabbak is. Tizenöt napön át  
.alig eszem. Farkas ver őerem tapintja:  

Nyugalom — biztat — birja a szíved. Ez a f ő . Meggyógynzlsz..  
—Fontos? —kérdezem és nem várok feleletet. • 
De az orvos válaszol:  

Most már. — igen,.  
Felülnék. Farkas ajka körül félmosoly. Semmi kétség, újság van.  

—+ Tudsz valamit?  
-- Hitler meghalt.  
Brüll, aki egy héttel el őbb kapta meg a hagymázt és láza' már csökke-

nőben, mintha rugó lökné, felpattan. Könnyei gombnyomásra buggyannak.  
.:Most örömkönnyek  . 

Meghalt? Megölték? Mi történt?  
Gyanakszom. Farkas talán felültet. Kegyeletesen füllent egy hal-

doklónak.  
Hogy mi? Valószínűleg csak az, hogy — vége a háborúnak. Az  

angol rádió szerint öngyilkos lett. Ez: a legvalószínűbb. Berlin eleste  
minden órában esedékes. Potsdam kapitulált. Mussolinit olasz, partizánok  

Felfogták és nyilvánosan felakasztották. Nos? Mi kell még?  

Egészen feleszmélünk. .  
Honnan tudod? — ostromoljuk. • 
Maguk az SS-ek mesélik. Megpuhultak az utóbbi id őben. Tanács-

ta.lanuk és kapkodnak.  
-- De még itt vannak?!  

Itt.  
-~ s az oroszok? Még mindig SGhweidnitznéi  
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—• Ott. De más oszlopok is nyomulnak előre. 
Csüggedten mondom: 

Ha közel lennének, hallanánk az ágyúzást. 
A hírek mégis elektrizálnak. Gyógyulni , .. Életben maradni. Most 

életben maradni... 
Bálint üzen. Feljönni nem mer, jobbulást és kitiirtást'- 4kívái3. Kevés 

cukrot és margarint - küld. 
Ujjam gyufavékony, áttetszenek- ízületeim. Legy űrök čukrót, mar-

garint, felgyűlt kenyerét, mindent ... Étvágyam nincs, de most igazán 
kár lenne, ha ... 

Meglepetésre, csökkenni kezd a megbetegedettek halálozási aránya 
Viszonylagos szeremse, hogy a járvány nem a lehet ő  legrosszabb indu-
latú. Átlag minden harmadik beteg felgyógyul. Már lázmentesek is akad-
nak a korábbiak között. Farkas szerint .a tavasz teszi. Májtus' melege nem 
kedvez . az epidémia terjedésének. 

A gyógyultakat kiengedik a tifusz osztályról. Mehetnek régi blokk-
jaikba, aminek, — mellesleg szólva — nem örülnek. Hőmérsékletem 
tizenhét napi negyvenes átlag után, harminchét körül stabilizálódik. Erp ő',  
is jobban lesz. 

Május elsején — Auschwitzba érkezésün3c évfordulóján -- mindketten 
visszatántorgunk az A-ba. A rövid úton megint rettegve eszmélek rá, 
milyen bonyolult művelet a járás. 

Farkas a maga ágya közelében szerez helyet. Nem vagyok még láz-
mentes, de állítólag átveszeltem. Odafenn új betegeknek kell; a hely. 

Az A-ban  mintegy kétszázan lehetünk mostanában. Kenyér napok 
óta nincs. Helyette napi két levest és cukrot kapunk., Itt semmi sem 
mutat közelgő  szabadulásra: A malom őröl, a gép forog, altár három, 
hónap előtt. Az elmut hetek nyugtalansága 7s elült, sőt az egyik egész-
séges osztagot megint küls ő  munkára vezénylik. 

Szenny és éhség változatlanul. Betet őzésül fellép a hastifusz. Irgal-
mas nyavalya; nem köntörfalaz. Percek alatt önkívületbe dönt, órák alatt 
végez. Párdány és Bálint megkapják a flekket, csak Farkas áll ellent,. 
mintiha felsőbb hatalom védené. 

Az ablakrács szűrőjén május csurran. Sütkérezőkkel telik meg az 
udvar. Akinek jártányi ereje van, kiguggol a szabadba. Mi fekvők nehe-
zebben hordozzuk az ágyhoz-szegzettség terhét, htiszen tavasz szagát 
hordja a szél és tejszínű  felhők parádéznak a friss-kékre fémezett égen:. 

Váraltozó csend a hideg krematóriumban. A néptelenedő  betegcsar-
nokokban némák: emberek, tetvek, szenvedések. Priccseink körül lebont-
ják a rácsot. Gyorsan ráeszméltek, hogy felesleges. 

Fejesek sietnek hallgatva dolgukat végemui a latrina felé. Azután 
ránk sem pillantva, eltRinnek megint. A szürkékből is csak a kapuőrség 
rohamsisakos sziluettjét .látjuk és a géppisztolyos várta lépése kopog 
a figyelő  torony .deszkapadlóján. Az SS-ek már a közlékenységgel is fel-
hagytak. Nem adnak tovább híreket. Mogorván bújnak Össze tanyájukon; : 
élei nüket is odavitetik. 

Dohány régesrégen nincs. Sajátságos, de megint nem hiányzik. -  Ételre 
sem gondolunk annyi mohó áhítozással. Az éhség ingeré feloldódik a 
várakozás szorongásában. Érezzük: önmagunkat, szervezetünk megmaradt 
fűtőanyagát fogyasztjuk. Végső  Martalék fűti a szíveit: . 
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Télülni nem tudok, de látásom éles. Érzékeim virrasztanak, értelmem 
fürgén kapcsol 

Farkas most ágyszomszédom. Együtt hallgatjuk az éjszakák hideglel ős 
zenebonáját, kémlelünk a sötétbe; jeleket várunk kintr ől. Hangokat vá-
runk; ágy1 k, gránátok ugatását Valamit ami jöv őtt mutat. . 

Híreink többé nincsenek; a külvilággal minden kapcsolat megszakadt 
A szürkék május 'harmadikán már az ételhordló báltlingekat séma engedik . 
az igazgatósági épületbe. Maguk cipelik a kondérokat. 

Judovics nem mutatkozik. Felköbtözö.tt  valamelyik tiszti szobába. 
Nacjt, Miklós tifuszos. 11 iinden blokkból hurcolkodnak a fejesek. Odafenn 

íjnak, szünet nélkül tanácskoznak: Megint lázas készülődés folyik_ . 
Május ötödikére ére vdrradóra sem alszunk. Mint hetek óta, mindig halk 

beszélgetéssel töltjük az éjszakát. A szemben lev ő  ablakból idetűz a 
toronylámpa fénycsja. Hajnali három óra, ilyenkor indulnak munkába 
a konyhások. A táborrend szerint belülről kiáltanak a kapu előtt álló ,  
őrszemnek, aki erre kaput nyit. 

Most is felhangtik az elnyujtott kiáltás: 
Herr Posten aufmachen! Drei Uhr! Küchenarbeiter Mer"! . .. 

Valami jelszót is kiordítanak. 
Az Őrszem mindig kaput nyit els ő  hívásra, de most érthetetlenül késik_. 

A konyhások türelmetlenül dörömbölnek. Hosszú percekig semmi Viasz.. 
Valamelyik gépiesen belekap a kilincsbe; lenyomja. 

A kapu feltárul. Be sem zárták. 
Ezen az éjszakán annyi hónap után először, megint szabadok voltunk.. 

Anélkül, hogy tudtuk volna ... 
Az emberek kirontanak. A küls ő  kapu előtt sincs ember. A figyelő-  

torony jelzőlámpája ég, de őrszem sehol. Néptelen az igazgatósági épület . 
is, a keretlegénység tanyája. A szobákban összevisszaság, siet ős csomagolás 
nyomai. Üres a tábor. 

Könnyes ordítás szakad a torkokból ás végigvilharzdk a siralomházon _ - 
-- Megszöktek! ... Megszökitek a szürkék'!... 
— Felszabadultunk! ... Felszabadultunk! .. . 
A blokkok riadnak. Fékevesztett folyam önt el mindent, artikulátlan : 

hangok áradata. Zokogás spiritualéját hömpölyögteti a májusi szürkület. 
Szabadulás hajnala vet csóvát a hideg krematóriumban. 

Az Őrség megszökött! ... 
Aki tud;  a szabaodba tódul. Hónapok rendje foszlik semmibe egy perc. 

alatt. Haraggá izzik, dühbe bomlik a korbácsos, revolveres fegyelem. A 
kápó nem kápó, a trágyavedres nem trágyavedres többé. 

Százak rohanják meg a raktárakat. A barsalaokat feltörik, amit talál-
nak 

 
 felhabzsolják, vagy szerteszórják. Mások a fegyver és ruhamagazin. 

ellen intéznek rohamot. Üvöltő  tömegek feszülnek az ajtóknak. Géppiszto-
lyok, puskák, egyenruhák, bakancsok, revolverek, gázálarcok, gruanibotok, _ 
töltények, kézigránátok kerülnek hegynyi garmadába. 

Imádkoznak, és lövöldöznek, átkozódnak és ölelkeznek, sírnak és 
nevetnek ... Tagolatlan hangok szakadnak mindb ől. Dühöngő  őrültek -
házal... 

Az udvar közepén, máglya lobog. Az SS iroda papírjai lángolnak az.- 
égre.  

Mindenki állig fegyverben. Ernő  géppisztollyal szereli fel magát )., 
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övéből kézigránátok. fityegnek. Mosolyogtató látvány, egy felfegyverzett, 
pityergő  Tartarin. Könnyei most a géppisztoly agyára hullanak. 

Huszan-harmincan ■ tthagyott kerékpárokra kapnak. Wust+egiersdorfba 
indulnak, . szétnézni. , Velünk senki sem törőd7k, de az .  örömmámor elönti 
a fekvőket is. Felemelkednék, de nem megér. Néhány Lép és után újból és 
újból összecsuklom. Alig tudok visszavánszorogni. 

Reggel nyolc óra, mire valahogyan .elcsitul .a z űrzavar, Kábító meg-
lepetésre ébredünk ekkor. Leggy űlöltebb 1csárainki:.. a botozó gyilkosok, 
aranyüzérek; -a bikacsökös bélkitaposók, akikre legjobban fenekedett a 
kollektív bosszúvágy, kivétel és nyom nélkül elillantak az éjszakai fel-
fordulásban. Mégpedig zsákmányostul; pontosan úgy, _ahogyan aprólékos 
gonddal, jóelőre •kitervelték. Sőt, . fegyverrel, élelemmel, márka-bank- 
.jegyekkel is ellátták magukat..Nem, volt nehéz. A nácipénztár márkak ő- 
Legei. halomban hevernek az udvaron. Eltünt Judovics. a szeret őjével, 
Muky a »lagexá.lteste, Nagy Miklós, aki a tifuszosolkttól illan el, a lengyel 
kápók csaknem mind. 

A zsákmányon és a bűntudatón' kívül azonban valamennyien maguk-
kal vitték a lappangó tifuszt is. Útközben tört ki rajtuk a betegség; 
hónapokig kallódtak kórházakban, parasztoknál. Sokan elpusztultak. 

A kevésbé .kompromittált fejesek' leszaggatják : a -hímzett karszala-
gokat;  ,igyekozJ.1ek elvegyülni a tömegben. - 

Dohány, meg cigaretta után hiába kutatnak, de találnak néhány ládikó 
méregerős, német szivart. Nekem is jut egy, de néhány szippantás után 
szédülve dobom el. Bort, lik őrt és pálinkát viszont b őségesen tartalékol-
tak a szürkék. Csakhamar százak részegednek le; a gyenge embereket 
hamar • legyűri az alkohol. Kurjantások vegyüllndk az öröm hangjaiba. 

Valaki eltántorog a priccsek el őtt és égő  virzsiniát, nyom egy friss 
hulla szájasarkába.. A fickó jóizüen röhög, két pofára töm magába valami 
befőttet. 

.Nem, . nem. vagyok finnyás, mégis el kell fordulnom. Ha fegyverem 
lenne, habozás nélkül lelőném. a galád suhancot. Hányás környékez, hideg 
lel. 

Csak sokára csillapodom. Keresem a mentséget, nem a részeg állat; 
hanem a magam, a mindnyájunk mentségét. Talán nem is csoda,. hogy 
ilyen percekben felböffennek a legrútabb . ösztönök, melyeknek palántáit 
hat éven át annyi gonddal öntözte paranoiás barbárság. 

Azt is igyekszem megérteni, hogy az els ő  mámor viharzásában nem 
jut étel és gondoskodás a bénáknak. A fekv ők elhagyottabbak, a halódók 
szánalmasabban , döglenek, mint tegnap. Pedig a raktárfosztók térdig 
járnak .cukorban, krumpliban, konzervekben. 

Szürkület felé • vágtat. az  első  szabad nap. Várjuk a felsrzabadútókat, 
de nem jönnek. Délelőtt, délután, este-sem jönnek ... Háromkor degeszre 
rakottan szállingóznak vissza a kerékpáros és gyalogos wüstegieTS.dorfi 
portyázók. Három személygépkocsit is hoznak. Gazdátlanul találták , a 
városkában és mindenesetre elrekvirálták a jó állapotban lév ő, kis 
Opeleket. 

Wüstegiersdorf néptelen. A lakosság, néhány öregember és tifiusz-
beteg kivételével, elmeneküLtlek. Csak a tanácstalan, rémüldöz ő  polgár-
mester maradt, hogy fogadja a bevonuló csapatokat. Ezek azonban miard-
ecidig_ :nem• mutatkoztak,. ott ;sem. Lakások, üzleték, müh.$yek tárva. Iiíszei- 
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től fosztottan áll a helyi pártház; eltüntek. a horogkeresztes zászlók és 
plakátok. 

Farkas is benn járt. Ő  meséli: 
— Annak a néhány embernek, ajki ottmaradt, fogalma sincs, mikorra 

várhatók az oroszok. Különben, meggy őződhettem, hogy régi elméretem 
helyes: a nácik nemcsak gyilkosok. :Gyávák is. Undorító a talipxiyalás, 
amit véghez visznek. Tüntet ően, 'az orrunk előtt tépdesik össze és köpdösik 
a Hitler képeket. Van pofájuk .állitani, s őt esküdözni, hogy sejtelmük 
sem volt; -  milyen sorsban teng ődnek emberek. ezrei, a közvetlen közelük-
ben. - Mindegyik azt hitte, közönséges hadifogolytábor vagyunk. Milliók 
elhurcolásáról persze nem volt sejtelmük. Mindez természetesen alávaló 
hazugság, hiszen alig három 'kilóméterre, n ői tábor is van. Arról csak 
tudniokkellett... 

A dörnhauiak nem tudnak 'ellenállni az alkalomnak. Éveken át nem 
volt személyes tulájdonuk, most elfogja őket a birtoklás vágya. Válogatás, 
gondolkozás nélkül szednek össze célszerültlen felesleges holmit. Görnyed-
nek a' hátizsákok, b őröndök; zsákok tarisznyák álatt. Nehéz számológépe-
ket, irógépeket, orvosi m űszereket »zsákmányolnak«, vonszolják a súlyos 
textilvégeket. Legtöbben, már útközben eldobálják. Nehéz. Az országúton 
garmadába gyűl'.a szerteszórt, elhagyott zsákmány. Annál kevesebb élelmi-
szert hoznak. Nem gazdagok a német. éléskamrák. 

A dróton belül: anarchia. A konyhások, a maguk szempontjából érthe-
tően megtagadják a munkát, noha a feltört raktárakban kenyér kivéte-
lével, több napra való élelem akad. Az egészségesekb ől és járóbetegék.-
ből kikerült tisztogatók, halottvív ők, vödrösök, és ételhordók nagyrésze 
elment. Az itt maradtak kézigránátokkal és géppisztollyal grass.zálnak. 
Csák a lelkiismeret kényszeríthetné őket munkájuk folytatására. 

• Farkas és néhány másik orvos felismeri az »ex lex« veszélyeit. Flek-
kesekről, bénákról, haldoklókról van szó, akiket talán meg lehetne men-
teni. Mert most inkább éheznek, mint valaha. 

összehívnak néhány embert, megpróbálják rávenni őket, hogy alakít- 
sanak valamilyen ideiglenes szervezetet, amely megszervezné a f őzést és 

' elvégeztetné a napi teend őket, míg a felszabadító csapatok megérkeznek. 
Különösen a tisztogatás lenne fontos. A priccsek közötti sárga folyó térd-
magasságig dagad. A kiütéses• tifusz elleni amugy is kezdetleges óvóin-
tézkedések megszüntek. Közös érdekr ől lenne szó. 

Légüres térbe vesznek az érvek. Minden hasztalan, minden marad 
a régiben. 

Másnap Kaltwasser és a környék más táborai kezdik önteni a bajtár-
sakat. Egyidejűleg szabadultak fel velünk. Az SS-ek, valószínűen előre 
megállapított terv szerint, ugyanabban az id őpontban vonultak ki a vidék 
valamennyi gyüjtőtáborából. Mindenhonnan olyanok jönnek, akik 

-viszonylag jó bőrben vannak és els ő  nap elszánták magukat, hogy gyalog 
vágnak neki az ismeretlen útnak, hazafelé. Szovjetcsapatok eddig sehol 
sem mutatkoztak; a kiütéses tifusz fellépett mindenhol.' 

Lelkendezve mesélnek a tegnap nagy élményeir ől, vad leszámolások 
sorozatáról a fejesekkel. A lágertisztek nem szabadultak mindenütt olyan 
könnyen, mint Dörnhauban. A kaltwasseriek. alakszer űen halálra itélték 
és az udvar közepén akasztották fel gy űlölt »lagéraltestéj!üfket«. Az, elítélt 
a bitó alatt egy cigaretta elszívására kért id őt« A kérést nem teljesítatitéks. 
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Sok vérszopót, aki elhagyta a tábort, üldöz őbe vettek és mivel a mene- 
külöknél is volt fegyver, t űzsarcban végeztek velük. 

A nem kórházjellegű  táborokból csaknem mindenki útnak indult.. 
Hová? Erre a kérdésre egyöntet ű  a válasz: Haza! 

Miképpen? Ezt senki sem tudta. A gályarabok a legközelebbi kör-
nyéket sem ismerik, azt sem tudják vannak-e mék német egységek a: 
közelben? , < 

1(:: Lappangó tifuEi± tizedelte ezeket íz indulókat.'  A vállalközas rend-
szerint valamelyik útbaes ő  kórházban szakadt meg hónapokra, vagy éppen_ 
örökre. Minderre nem gondoltak, nem tudták, nem tör ődtek vele... 

A második nap délutánján Farkas is indul Brüllel. Ern ő  mindig: 
sokkal jobb kondicióban volt mint én, flekk el őtt nem is feküdt. 

Nincs más választás — állapítja meg nagyon észszerűen az orvos 
— Az első  orosz szanitéc, vagy orvos, aki beteszi ide a lábát, nyilvá úuvalóan: 
először is vesztegzár alá helyezi a tábort. Ez, a legjobb esetben hetekig 
tartó kényszermaradást jelent ebben a keresztül-kasul fert őz". átkozott 
egérlyukban. Akibe még nem oltották be a lázat a tetvek, az• is megkapja 
előbb-utóbb. Az intézményes hazaszállítás megkezdése, mindett ől eltekint-
ve, hónapokig, sőt egy évig ellhúzodh'at. Fel kell használni ,  az első  zűrza-
vart, később már nehezebben megy az ilyesmi. 	- 

Igazat kell adnom neki. 
Ne haragudj — folytatja — tudom, hogy orrfacsaróan cserben-

hagyás szaga van a dolognak. Sokat törtem a fejem, h;ógyan vihetnélek 
magammal. 

Természetesen sehogyan. 
Sajnos. BelepusztuYnál az útba. Nyomorúságos ügy, de mit csinál- 

jak? — nehezen ejti a szavakat — Tudod, mit jelent, hazamenni, haza-
mehetni ... Isten veled!  veled!... 

Rövid a búcsú. Brüll Ernő  zokog, megöleljük, megcsaoljúk egymást.. 
Kevés meggyőződéssel címet cserélünk. Címek sorsok életek, ki tudja, 
hová sodrodnak .. . 

Két napra való élelmiszert hagynak ágyamon.. Nagyon, jól j őn, hiszem 
még mindig bizonytalan, mikor érkeznek a felszabadítók..Jönn.ek-e egyál-
talán, vagy végképpen kiestünk felvonulásuk vonalából. Ebben az esetben_ 
valóban. kiszámithatatlan a maguktehebetlenek legközelebbi jöv ője is. 

XXII. fejezet 

Felszabadult a közeli n ői tábor. Sok induló asszony ejti abba Dörn-
haut. Jobb állapotban vannak nálunk. Valamennyi szerzett már tisztes-
séges öltözetet. 

Az A-ban nehéz éjszaka. Csak a vének és haldoklók maradtak a csar 
nokban. A többi, — ha el nem indult — legalább átköltözött az elhagyott 
német legénységi szobákba, vagy benn a faluban vett birtokba valami, 
elhagyott lakást. 

Nyomasztó, vigasztalan az egyedülség. Féltem a hunyni készül ő  életet, : 
Most elmenni, vérlázitóan értelmetlen lenne ... Dühít a tehetetlenség. 
Mozdulni, távolodni szeretnék. Összeszorított foggal próbálom újra, meg 
lljra a járást. Irigységgel gondolok Farkasra és Brüllre; ugyanakkor hiá-
nyó2nak. Nélkülözöm a többi arcot is. Nélkülözök mindenkit, akivel valaha, 
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szót váltottam. Most már nem ismerek senkit; sohasem látott, új emberek 
ágálnak körülöttem. 

Huszonnégy óra .alatt, gombnyomásra pattan el ő  egy új arisztokrácia. 
A közjáték kérészéltű  császárai. Azok, akiknek a legtöbb, legértékesebb 
zsákmányt sikerült összeharácsolniok. A jobb ruha, több konzerv lovag-
jai. Körülöttük ,nyomban felburjánzik a lakáj sereg. 

Természetesen mindez délibáb, pünkösdi királyság. Az anarchiával 
együtt semmibe enyészik. Mert reggel végre megjönnek a felszabadítók. 

Csendesen, szinte észrevétlen t űnik fel a blokk ajtajában az elsó 
szovjetkatona. Tiszt. Pirosarcú, szőke legény. Mögötte öt fegyveres. Egy 
lány is van ,köztük, katonasapkája alól hullámos haj csordul. Az átlósan 

,.átvetett géppdsztolyokat kemény léptek csörrentik meg. 
Felrikolt megint a hangzavar, fátyolosak a szemek. A csontvázak 

ilcinyújtják aszott karjaikat; éljenzés zokog... 
A tiszt megáll a középezni. Most néz körül, pillantása felissza a lát-

ványt. Az A-blokk megrendítő, ember nem látta képét. Belegázol a sárba, 
'közelebb lép az ágyakhoz. Megremeg egész testében. 

Százan beszélnek. Magyar, német, jiddisch, szláv panasz kiált az égre; 
Segélykérés ömlik a szabadítók; felé .. . 

Kövülten bámulják a (kisértetházat a szovjetkatonák. Els ő  mozdulatuk, 
Első  gondolatuk: adni ... Megnyitják táskáikat, anijök van, ágyainkra 
szórják. Kenyeret, kolbászt, dohányt, rumot öntenek. A katonalány mo-
solyt hint vigasztalásul. 

-- Gyalázatos kutyák! rázza öklét ;  a tiszt. Vonásain irtózat rándul, 
Érdemelnek-e kegyelmet, akik ezt a poklot megteremtették? Nem 

és nem! ... - 
Társai bólintanak. Lángot vet a gyűlölet a fasiszta ellenség iránt, 

akit három országon keresztül üldöznek. Ujjaik a géppisztolyokra forrnak. -  
A lány végig halad az ágysorok között, hűvös kezével könnyedén 

-végigsimítja a szenved ők arcát, homlokát. Nem fél a ragálytól. 
A tiszt szól hozzánk. A tolmács németre fordítja: Bejelenti, hogy -

-néhány órán belül, a csapatokkal egészségügyi osztagok érkeznek. Hala-
déktalanul megkapunk minden szükséges segítséget. 

Le a fasizmussal! Éljen a szabadság'! ... Ezzel fejezi be katonás, 
s•övvd beszédét. 

Két óra mulya valóban megjönnek az egészségügyiek. Orvosok, ápo-
lók, szanitécek osztaga érkezik.. Farkas jól sejtette, nyomban-elrendelik 
-a vesztegzárat. Az egyéni hazaindulásoknak végük. Kés őbb megjönnek a 
sebtében összeterelt német asszonyok és megkezdik a takarítást, meg a 
tőzést. A wüstegiersdorfi polgármester parancsot kap, hogy naponta meg-
felelő  mennyiségű  tejet, tojást, húst és lisztet hajtson fel a tábornak. , 

Három nappal később a szükség-kórházzá alakított iskolaépületbe 
szállítják át azokat, akik már átvészelték a tifuszt. Valahonnan német
orvosnőket rendelnek ki, akik a rosz lelkiismeret rémületével fogvacogva 
támolyognak köztünk, de sokat nem segítenek. 

Idekerüldk a wüstegiersdorfi elemi iskola IV. b. osztályának, kórház-
szobává alakított tantermébe. Tiszta ágy, pizsama, ehető  étel, gyógyszer, 
könyv és újság valószínűtlen édene .. . 

A szoba közepén, hosszú asztalon mosolygó mezei virágcsokor. Három 
tágas ablakon szórja forró aranyát a májusi nap. Alattunk, a főutca 
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macskakövein, éjjel-nappal vonulnak. Emberek, ágyúk, tankok, motor- 
kerékpárák, .autók,. szekerek ... Megremeg a föld a tehergéipkacsikra_ 
szerelt katyusák .alatt. 

Sžovjettűzérség, lovasság, gyalogság, gépesített alakulatok. Lengyel. 
seregtestek, šárgabluzos cseh partizánok, vörös karszalagos, fegyveres_ 
polgárőrök. Viszik a szabadságot. 
- Es — ez is boldogság = nem vagyunk többé Németországban. Szi-

lézia lengyel földdé lett. Wüstégiersdorfot, két nap óta régi lengyel ne-
vére keresztelték" vissza. Gierzcze-Puste-nek hívják ezentúl. 

Szabadság... 
Bizottságok és újságírók Prágából, Varsóból, Boroszlóból, s őt Pesti-

ről. Fotoriporterek sürögnek, jegyzőkönyveznek, szerveznek. A magyar 
főváros ostromáról, Belgrád h ősi megvívásáról, Varsó' kálváriájáról, a.. 
rombadőlt Berlin elestéről hallunk részleteket. 

Idegenül szemléljük a kintről jötteket, e valószínütlen szerencsefia-
kat, •e •boldogokat, akik sohasem öltötték magúkra a csíkos rongyokat. 
Vezeték és kerésztnevük van, ujjukon jegygyűrű  csillog, nem tetvesek. 
A drótontúli univerzum marslákói ők. 

Fehérhajú orosz ápolón ővér: Tatjána elvtársn ő  vezeti a szükségkór--
házat. Csupa 'gyöngéd jóság és figyelmes tapintat. Oroszul beszél, én_ 
szerbül felelgetek; valahogy megértjük egymás szavát. 

Lázas vagyok megint. A felszabadulás izgalmai nem mulndk el fe-
lettem nyom nélkül. A nagy események nagyot haraptak er őim karajába. 

Tatjána nővér a hőmérőzésnél mindegyre fejét csóválja. Rózsaszínű ,.. 
sárga-fehér puddingokat töm belém, orvosságokat kotyvaszt. Türelmes:: 
öreg mosolyában az örök anya tündököl. A fürge orosz mondatok mu 
žsikáj ából minduntalan kicsendiíl egy szó: Svoboda! • 

Szabadság! Ezzel a szóval biztat életre Tatjána n ővér . 

Igen, szabadság 	Mindenütt és mindenben, •szabadság. 
Szemben az utca másik oldalán .szabadság csillog a pókhálós, 'falusi: 

fogadó • zavaros gótbetűin. Szabadság mosolyog önmagára a sapka-csilla--
gok vörös ernailtükrében. Szabadság riad a csendben, szabadság neszel. 
a hangokban .. . 

Lenn, messzibe .kanyargó, falusi utca. Emberek és - ágyúk végelát-
hatatlan oszlopa felett hömpölyg ő , széles dallam nyújtózik a ragyogás-
ban: az Internacionálé. 	 . 

Énekelnek. 
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Vers 
(Részlet az » rdögűzők« című  szinJđtékđból) 

 
Még csendben van minden a bolmányi síkon, 
Csak lopva húzódik a felriadt nesz, 
Csak itt-ortt, váratlan, őr állal a vártán 
S a nyugtalan álom a semmibe vesz. 

Valami készül! Valamit várnak .. . 
Észbontó fesziillr čség . . . Vajj mit jelent? 

A századok mélyén izzott zsarátnok, 
Mit Iáutott előre nőni a látnak, • 
Új lángra iUobbant. S az egész világot 
Végigsöpörte a háborús átok. 

A támadó viharnak árnya e csend. 

 
A ynwit id ők mélyén, a kélt ősi elllllen, 
Ö, mennyiszer állott a had mezején! 
Ó, hányszor fűtötte a lázadó népet 
A régi, mind mostanig táplált remény: 

Lerázni végre, lerázni végleg 
Minden bilincset, nehéz igálf:! 

Ezért kelt hadba Dózsa és népe, 
Ezért halt Gubec meg Zágráb terén. 
És hős kommünardok harcoltak érte, 
Hogy . . . Pétervár utcáin Leninnel, végre, 

Megszülethessen a szabad világ! 

 
Azdfla súlyos, sok küzdelemben 
Ömlött a drága emberi vér. 
Ném adja ingyen átkos hatalmát 
A t őke, a céda, a falánk, kövér. 

Támadt az Árirány. A fasiszta horda 
Feldúlta mindazt, mi emberi, szép: 

Kiirtdtt népek és szétdúlt vidékek, 
Tönkretett, felgyujtoft!t kultúremdiékek 
Jelzik az útját . . . Felzúdult ellene 
Nagy és kis népeknek szabadságszelleme 

S végleges válaszit adott — a nép! 
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4. 
Megtorpan erre a vérengz ő  állat 
Honába, törve-zúzva vonul, 
Vesztét megsejtve, gy űrűbe zárva, 
Áttörni készül, de hasztalanul. 

Szláv népi testvérek közt menetelve; 
Kik harcban kemények, 'mint :az acél, 

Jött a.  brigádunk, Pet őfi-brigádja .. . 
Balmánynál őket #el4adat várja: 
Hógy élve, vagy halva, a helyét megállja 
Maroknyi népnek legszebb virága, 

Akikben Pet őfi szeUleme é+l . . . 

'5. 
Les egyszerre nyílik a pokolnak torka, 
iás mélyéből füstt őt és lángot okád. 
Fények cikáznak és hangok orkánja 
Dübörögve száguld a síkságon át. 

Előre! –= hangzik fel a zavarbók, 
Előre! — Rajta! – Üsd, ne sajnáld! 

Melletted jajszóval hullik a bajtárs, 
Könyi rgő  - hangja a szívedbe vág . 
Megrettenve látod, a tehuUÓ bötnba, 
_Hogy forgat körötted mindent halomba! 

S csak rohansz el őre, csak rohansz tovább . . 







THURZ6 LAJOS: 

Cyermekkorombót * 
Ötödik elemibe jártam éppen, amikor jó időre, egészen, az inas-

évekig, szakítanom kellett az iskolapaddal.. Búcsút kellett vennem az 
iskola nagy, komor épületét ől, a széles, apró kövekkel kirakott iskola-
udvartól, tanulótársairntól, a zsémbesked ő  és idegbeteg tanítóktól. 

Alighogy elolvadt az utolsó. hó, a tavasz sietve megjelenti a szürke 
kisváros utcáin, kezével szinte erőszakkal bontogatta ki a házunk el őtt 
álló eperfák rügyeit. Tüd őttágító, nehéz illatok úsztak a leveg őben. 
2ppen emiatt kellett nekem kimaradnom az iskolából. A tavasz túl hir-
telen és korán köszöntött be. Apám súlyos betegen feküdt már november 
óta. Tüdőbaja teljesen elhatalmasodott rajta. A kílönben. szívós szerve-
zetű  ember magával tehetetlenül verg ődött és hánykolódott .az. ágyban. 
Hasztalan volt minden reménykedésünk: éjszakái és a melléb ől feltörő  
hörgések mind nehezebbekké váltak. Anyám utolsó pénzét is orvosságra 
költötte, hiába igyekezett őt ennek feleslegességér ől meggyőzni a jóságos 
tekintű  szerb orvos, aki apámat kezelte. Nyíltan és őszintén nem egy-
szer mondta anyámnak, miközben szeme meleg együttérzést és rész-
vétet árult el: 

— Kár a fáradságért, asszonyság! A drága orvosság csak meghosz-
szabbíthatja a beteg életét, de meg nem mentheti a haláltól! 

A házra nagy, nehéz csend ereszkedett. Annak, hogy továbbra is 
iskolába járjak, nem volt semmi értelme. Anyám tudta, ha a kienyér-
keresőnket elveszítjük, nehéz helyzetbe jutunk. Nem lesz arra pénze, 
hogy tovább tanítasson. Bár az ok, aminek • következtében az iskolából 
kimaradtam, súlyos volt, titokban mégis örültem ennek a fordulatnak. 
Ez, az egész valómat betöltő  lelki megkönnyebülés és :felszabadulás . 
azonban nem a tanulás .iránti közömbösségemb ől - vagy irtózatomból 
eredt, amint azt néhány, iskolából kimaradt társamnál tapasztaltam, 
hanem abból a tanítási rendszerb ől, amely akkoriban, a húszas években, 
a kisvárosi iskolák légkörét oly elviselhetetlenül rideggé, nyomasztóvá 
tette. Mert tanulni szerettem. Bizonyította ezt az a szokásom is, hogy 
amíg a leckét be nem magoltam, addig a világért sem mentem játszani, 
hiába döngette a kiskaput és kiáltotta a kerítés résein át nevemet -
százszor kis pajtásom Korsós Ferkó, a szomszéd. göröngycsér fia. 

* Thurzó Lajos, a közeeLmrwlUban eLhrunyt iró, a „Híd" munkatársa, közremük đdött 
a folyóiratban .még a felszabadulás el őtt. Ezen írása a „Híd" 1940. augusztusi számában 
jelent imeg. 
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Apám a kisiparososztályhoz tartozott. A szabóság volt az amivel 
a kenyerét kereste. Varrt éjjel-nappal, fáradtságot nem ismerve, míg 
tüdejét ki nem kezdte a műhely poros, gőzzel telitett, egészségtelen le-
vegője. Hiába öltögetett meggörbült háttal, nem tudott semmire sem 
vergődni. Verejtékes munkájának gyümölcsét, amit halála után reám 
hagyott, egy szóban lehet összefoglalni: proletársors. Tragédiája: osztálya, 
a kisiparososztálytragédiája volt, amelyb ől reám, legöregebb fiára is 
hagyott keveset örökségül. 

A következő  nyarat még otthon töltöttem, rengeteg kaland és játék 
közepette. Az utcabeli gyerekekb ől katonai alakulatokat szerveztünk és 
a vasúti töltésen nem egyszer vívtunk kemény csatát a beltéri polgárok 
csemetéivel, az »úrigyerekekkel«, ahogy mi hívtuk őket. A csatákat 
magunkgyártotta, hosszú fakardokkal vívtuk. Legtöbbször mi győztünk 
és az »úri gyerekek« bevert fejjel, eszeveszetten menekültek a csata 
színhelyéről, sok díszesen kifaragott fat őrt, fakardot hagyva maguk 
után. Egészen .a beltériig kergettük őket ordítozva és csak a messzir ő l 
feltűnő  rendőr vésztjósló alakjára fodultunk vissza. 

Ekkor szoktam rá a dohányzásra is, amit aztán később, orvosi ta-
nácsra, abba kellett hagynom. Cigarettát pénzért  nagyon ritkán vet-
tünk. Az eldobott cigaretta- és szivarvégeket szedtük fel az utcán. Mi-
kor kora reggel összegyülekeztünk, els ő  utunk .a vasútállomás szemét-
dombjaira vezetett, amelyeket úgy elleptünk, lázasan, »csikli« után 
kutatva, mint a legyek. A talált »csikliket« aztán újságpapírba csavar-
gattuk vagy papírdobozokba raktuk és az állomás melletti kukoricásban 
elástuk, elraktároztuk a szűkebb napokra. Ha sikerült nagy mennyisé-
get összegyüjtenünk, még egyik társunk, Kóró Misi apjának is juttat-
tünk belőle. Az öreg Kóró tamburás volt a sarki kocsmában. Rendkívül 
örült mindig a dohánynak. Holdvilágarca szélesre torzult. Ide-oda moz-
gott s a kezét dörzsölgette. 

-- Hát csak hozzatok, fiaim, máskor is ebből a finom dohányból! 
He, he, he, csak hozzatok'! Nem kívánom ingyen. Még pénzt is adok 
érte. Két dinárt, három dinárt ...? Vagy tán akartok egy kis sajátter-
mésű  kukoricapálinkát? Gyerekek, édes fiaim, no ... 

Beértük .egy-egy kispohár pálinkával is, mert tudtuk, hogy az öreg-
től pénzt nem várhatunk. Sokkal fukarabb és koldusabb volt, semhogy 
pénzt adott volna. Ennek viszont az lett a következménye, hogy hozzá-
szoktunk az italhoz és sokszor be is rugtunk. 

A gyakori, , ivást aztán, egy szomorú epizód zavarta meg: egyik leg-
jobb pajtásom, Kerékes Gábi tragikus halála. Mint a proletárgyermek 
életére jellemzőt, érdemes megírni. 

A dolog úgy történt, hogy egy reggel rendkívül nagy zsákmányra 
leltünk a szemétdombokon. Széles jókedvünk kerekedett és egyöntet űen 
úgy határoztunk, hogy az öreg Kórónak is juttatunk a gazdag bcsikli«-
zsákmányból. Egy hatalmas üveg pálinkát kaptunk az öregt ől a sok 
dohányért. Később lementünk a Tiszára, hogy megfürödjünk. A pá-
linkát is magunkkal vittük. Becsületesen megosztoztunk rajta. Legjob-
ban Kerekes Gabinak ártott meg az ital. Nem lehetett vele birni. Nem 
messze :terült el tőlünk a folyó partján a Sziget, égbenyúló, magas 
fáival, amelyeknek koronáján rengeteg varjúfészket himbált a szél. Va-
lamelyikünknek ötlete támadt: kis várjakat kellene szedni! Kerekes 
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Gabi csak erre várt. Már futott is fürge lábakkal a sziget felé. Mi utána 
Egy irgalmatlan hosszú fát szemeit Ici. Alulról kíváncsian bámultunk 
mint tornássza fel magát ügyesen ágról-ágra, Kifosztotta az összes fész-
keket és diadalmasan lefelé tartott a részeg gyerek. Az útnak még 
felére sem ért, amikor egy ág hatalmas roppanásšal leszakadt alatta és 
Kerekes Gabi zuhant lefelé, kezében görcsösen szorongatva a varjú-
fiókákat. Lent összetört csontokkal, élettelenül terült e1. 

Egy-két hétig tartott csak a nagy ijedtség és félelem, amit pajtásunk 
tragikus Halálának bílnrészességében való tudat váltott ki bel őlünk. 
Aztán mintha semmi sem történt volna, továbbra is hordtuk a dohányt 
az öreg Kórónak és ittuk a büdös kukoricapálinkát .. . 

Elmúlt a nyár is. Az utca bokáig érő  sarát és a házak oldalát hi-
deg eső  paskolta. Lábainkra újra felkerültek a tavasszal ledobott, rongy 
cipők. A harmadik utcában egy tüdőbajos gyárilányt temettek. 

Anyám fáradtan tért haza esténként a munkából. Horuuyákékhom járt 
be a városba,. főzni, mosni, takarítani. Nagyon nehezére esett neki a 
sok munka, a parancsolgatás, az .alárendeltség, hiszen nem volt ő  ehhez 
szokva. Azelőtt ipafiosasszony módjára élt, mosónőt tartott és mindenütt 
»asszonyság« néven tisztelték. Akármilyen nehezére esett is neki az 
apám halálával gyökeresen megváltozott életmód, a Helyzeten nem se-
gíthetett. Azaz segíthetett volna -- férjhezmmeméssel, de nem akart ben-
nünket, apró gyerekeket, a mostoha miatt szétszórni. Inkább vállalta a 
szenvedést, a munkát, a függ őséget. 

Egy este, mikor Hornyákéktól hazatért, magához hívott: 
— Ma beszéltem nagybátyáddal. Érdekl ődött felőled. Azt mondta, 

egy gyerekre lenne szüksége, akit a vendégl őben felhasználna és ide-
oda küldözgetne. Kért, hogy holnap már vezesselek is be. Még inasnak 
nem adlak, addig ellehetnél nála! Rajtam könnyítenél, fiam .. •! 

Anyám szavaira szívem elkezdett hangosan kalapálni. Váratlanul 
és kellemetlenül ért a közlés. Nem mertem egy szóval sem ellenkezni, 
csak beleegyezőleg bólintgattam. Valahogy megéreztem, Hogy ezzel örökre 
végeszakadt a játéknak, a szabadságnak, a gondtalan gyermeki életnek, 
a »csikli<.-szedésnek! Az a tudat, hogy holnap egészen új világba, eddig 
ismeretlen környezetbe kerülök, annyira felkavarta a bens őmet, hogy 
egész éjjel álmatlanul hánykolódtam. Kis testvérem, aki a lábamnál 
feküdt, sokszor felriadt álmából. . 

Hajnalban még négy órát sem mutatott az asztalon lev ő  ócska 
vekker, már kiugrottam .az ágyból. Almos szemekkel mentem ki az 
udvarra. Minden ismerős tárgytól érzékeny búcsút vettem. A fakardot is 
előkerestem a kamrában egy rossz, lukas tekn ő  mögül, ahová előző  este 
dugtam el. Volt egy vén, feketesz őrű  parasztkutyánk, Bundás, annak 
is sokáig simogattam a fejét elérzékenyülve. 

Apai nagybátyám vékony, cingár ember volt.. Egy igen előkelő  és 
jelmenő  vendéglőt tartott bérben a város központjában. Hozzáfogható 
ügyes és jónevű  pincér seholsem akadt a környéken. Még a háború el őtt 
Pesten, egyik legelőkelőbb szállodában tanulta a mesterséget. Családos 
ember volt. Kíváncsian méregetett a szemével, amikor anyámmal nagy-
sáerényen beállítottunk hozzá. Megtapogatta a csontjaimat. Elégedetle-
nül csóválta a fejét. 
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— Meglátszik rajtad, öcsém, hogy meghalt az apád! Szűken kosz-
tolhatsz ...! Olyan sovány és sápadt vagy, hogy rossz rád nézni! No, 
de csak -jól viselkedj, majd megtlüzol itt nálunk! Még pénzed is lesz! 
Az én - vendigéim bőkezúek ám a borravaló dolgában ... ! 

Kikerültem a konyhába. Magdával, a sváb 'cselédlánnyal, aki egyik 
környező  faluból szegődött be nagybátyámékhoz, hamar megbarátkoztam. 
Minden kérdésben teljes volt az egyetértés közöttünk, annál is inkább, 
mert Magda rájött, hogy nagyszer űen tudom az érdeklődő  sofőrök és 
fiatal kocsilegények szerelmes üzemteteit közvetíteni, akiket mágneses 
erővel vonzott Magda ritkaságszámbamen ő , - duzzadó nőissége és érzé-
kisége. 

Magda minxrkabírása és embersége sokszor mentett meg a végkime-
rüléstő l. Még este tíz órakor is pucolgattuk az ev őeszközöket, mosogat-
tuk és törölgettük az ételmaradékokkal összemajzolt tányérokat, amelyeket 
betakaritani a vendégl ő  asztalairól, az én kötelességem volt. Magda, mikor 
már látta, hogy a fáradtságtól alig állok a: lábamon, anyáskodóan ki-
szedte kezemb ől az »eocájgdkat« és, aludni' küldött. Úgy bánt velem ez 
az egyszerű—falusi    sváb lány, mintha tulajdon testvére lettem volna. 
Valószinűleg innen van, hogy még ma is a legnagyobb szeretettel és meg-
becsüléssel tekintek a mosogatólét ől kivörösödött kezű  •cselédlányokra. 

A vendéglőt leginkább a város polgársága látogatta. Szürke hivatal-
nokemberek., részegesked ő  tanítók, szimpla ügyvédek, hirlapírók, kártya-
spilerek tértek be egy-egy pohár borra, sörre vagy likörre. No meg a 
kora reggeli órákban, mikor még a város félig álomban pihegett, a hely-
beli nagymalom munkásai, zsákolói és az uccaseprdk. Ezeket a korai 
vendégeket rendszerint én szolgáltam ki. Nagybátyám ilyenkor még aludt. 

Magda a vendégl ő  helyiségeit tisztogatta, a padlót seperte fel az 
éjjel felgyülemlett, tömérdek piszoktól. A köp őcsészék reggelre mindig 
megteltek. Ezeket nem kis undorral én öblögettem ki a kútnál az udvaron. 
Alig birtam utánna enni. Kétségbeesésemben ilyenkor sírni szerettem 
volna. Szó nélkül otthagyni nagybátyámat, mocskos, köpköd ős, vendé-
geivel együtt s á vendéglőnek soha, Soha többet a tájára sem menni! .. 
Haza szerettem volna szaladni, pajtásaim közé állni és újra játszani, 
kalandozni; a bosztányakból nagyhasú dinnyét és érett paradicsomot 
lopni, a Tisza hullámaiban lubiökolni, a kukoricásokban bníjkálni, ugrán-
d.czni .. . 

Nagybátyám igéretéb ől persze nem lett semmi. Továbbra is olyan 
sápadt és ösztövér maradtam, mint azel őtt. Amit itt főztek, változatosabb 
és finomabb volt, mint otthon anyám f őztje, csak az • volt a baj, hogy a 
vendégek mindent felfaltak. Nekem meg Magdának csak a maradék 
jutott. 

— Ő , hogy csavarodnia össze a belük az átkozottjainak! -- méltatlan-
kodott Magda nem egyszer. — Mindent felesznek el őlünk, a disznók! De 
a naccs "aga is legalább többet főzetne, hogy nekünk is maradna! Törődnek 
is ezek velünk, -hogy a mennykő  csapna közéjük!... 

Magda módját találta még valahogy f őzés közben, hogy éhen ne 
maradjón. Én sohasem lakhattam jól. Szererezetem ekkor er ősem fejlő-
dőben volt. A hirtelen növés több táplálékot igényelt, mint amennyit 
módomban volt elfogyasztaná: Sokat éheztem. Ami kevés pénzem volt, 
ahhoz nem mertem nyúlni, mert tudtam, hogy otthon nagy szükség van rá, 
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Apám halálával lefojtott tanulási vágy újult er ővel tört ki belőlem, 
amikor egy alkalommal nagybátyámék szobájában nagy csomó könyvre 
rukkantam. Ettől a naptól kezdve, ha csak szerét tehettem, elbújtam a 
klozetban vagy a fáskamrában és valósággal habzsoltam a könyveket. 
Ponyvát, tudományos könyvet, komolyabb írásművet, minden rendszer 
nélkül. Nemsokára már kezdtek olyan írói nevek az agyamba vés ődni, 
:mint Herceg Ferenc, Bródy Sándor, Jókai Mór, Heltai Jen ő, Sík Sándor, 
..Ábrányi Emil, Endrődy Sándor, Balzac, Courts-Mahler, Ohnet,stb. Ta-
láltam a szekrény aljában egy köteg bűnügyi regényt is. Ezt is megemész-
tettem. Mindent, ami csak a kezemügyébe került, elolvastam. Bármennyire 
kegyetlen és megalázó is volt számomra ez az életmód, 'a -bet ű, az írott 

-szó iránti szeretett itt alapozódott meg bennem. 
Két év telt el így. Két, hosszú év. Közben nagybátyám tönkrement. 

Rengeteget hittelezett. Az 'adósok hallani sem :akartak a fizetésr ől. Nagy-
bátyám hiába perelte őket, nem lehetett behajtani rajtuk egy parát sem. 
"Ágrólszakadt, züllött egzisztenciák voltak. A - vendéglőt be kellett zárnria. 
Családostól vidékre költözött. Nem" bírtam az emberek tekintetét. Mag-
-dának felmondott. 'Én is hazakerültem újra. De á régi életformába már 
:nem tudtam 'beleilleszkedni. " Tizenkettedik életégiemet - tapostam már. 
-.Megkomolyodtam.. Kormollyá tettek .a nagybátyámnál eltöltött két esz-
'tendő  keserű  tapasztalatai és a könyvek. A játékról már szó sem lehetett. 

Nem sokáig maradtam otthon. A nagy nincstelenség újra arra kény-
szerített, hogy valami foglalkozás után nézzek. Anyám mély sóhajtások 
'közt figyelmeztetett: 

— Két éved van még hátra, fiam, az inasságig. Két év, hosszú id ő !... 
"Addig is meg kell valamib ől élnünk ... Menj be a várósba és keress 
valamilyen - hely"et "magadinak! Hiába a ruha is leszakad már rólad, a cip ő  
is szétmállik a lábadon! .. . 

Anyám szavainak igazságához semmi kétség sem férhetett. Valóban 
a rucira, amelyet még apám varrt, rongyokban lógott le rólam. A cip őmet 
pedig már úgy elhasználtam, hogy mikor javítani vittem, a suszter nem 
fogadta el. Azt :mondta, vegyünk ujat, mert ez már olyan rossz, hogy 
a szög nem fogja.:Meg is mondtam anyámnak. 

— Ezekben a "cipőkben ki sem mozdulhatok a házból! Ilyen lábbeli 
láttára még 'az ajtóból kiidobnak, nem hogy alkalmaznának'! 

. -- Hát "ha már így állunk — szólt anyám beletör ődve a megváltoz-
hatatlanba — holnrarp úgyis hetivásár lesz, majd kimegyünk, és nézünk 
..a viseltpiacon egy pár, nekedvaló, elhasznált cip őt. Újra úgysem telik! .. . 

Másnap kimenteink a viseltpiacra. Végigjártuk kétszer-hárorriszor 
is az árusok sorait, míg nagynehezen találtunk egy pár ócska cip őt. 'Szé-
gyellősen húzodtam meg anyám megett: El őször voltam életemben viselt-
-piacon -és azt hti.ttem, ha az ismer ősök meglátnak, lenéznek. De, mikor 
láttam, hogy rám se hederít senki, felbátorkodtam. A cip őt mindjárt fel is 

- húztam. Jóval hosszabb volt, mint a lábam és nagyón - rosszul festett, 
,de meg • kellett vele elégednem. Gondoltam, majd hozzászokok. Kifizet-
'.tük és mentünk. Anyám a munkahelyére, Hornyáikékhoz.. ment. Én pedig 
nyugtalanul, félelemtől összeszoruló szívvel neki vágtam az üzleteknek: 
hátha szerencsém lesz és alkalmaznak valahol! .. , 



FIGYELŐ   

1V usics Braniszlá v 
A vajdasági magyar színpad legkedveltebb és legnépszer űbb szerzője 

ma, kétségtelenül Nusics Braniszláv. Ennek oka nemcsak abban van, hogy 
színjátszásunk darabhiánnyal küzd, s így kénytelen-keletlen el őveszik Nusics 
ma is elevenen ható komédiáit, hanem abban is, hogy színdarabjai, egy el őt-
tünk ismert világot műtatnak be az ismerős alakok egész seregével. Nusics 
világa közel áll hozzánk nemcsak térben és id őben, nemcsak .azzal, hogy pár 
esztendő  előtt naponta szembetaláltuk magunkat ezzel a világgal, a benne 
élő  emberekkel, .mindazzal, ami ennek. a világnak lényege és tartalma volt; 
a polgári társadalom romlottságával, kétszínűségével, kegyetlen önzésévéi, a 
kispolgári butasággal, amelyet csak a mindenáron való meggazdagodási, érvé-
nyesülési vágy takart el olykor-olykor. de közel áll hozzánk Nusics világa 
azért is, mert azt mindig helyesen tárta fel, s alakjait is csaknem mindig: 
reálisan a valóságnak megfelel ő  módon mutatta be. 

Nusics akkor lépett fel, amikor a régi Szerbiában a polgáriasodás meg--
kezdődött, amikor a kis balkáni ország a török uralom alól felszabadulva,. 
önálló állami életét kezdte berendezni, s amikor ezzel kapcsolatban, megindult 
a kétségbeesett küzdelem a hatalomért. A régi Szerbiában nem volt arisz-
tokrácia, nem voltak nemesek és jobbágyok, nem volt olyan határozott, és 
merev osztálytagozódás, mint például a rendi Magyarországon. A feudalizmus 
is más feltételek között, kisebb méretekben fejl ődött. A hatalomhoz jutást 
nem a birtokok nagysága, nem annyira a gazdagság döntötte el, mint inkább 
a fegyveres erő. Egy-egy felkelésben ismeretlen emberek t űntek fel, akik_ 
bátorságúkkal, ravaszságukkal magukhoz ragadták a hatalmat egy-egy tar-
tományban, s addig uralkodtak, amíg vagy cselszövésnek estek áldozatul,. 
vagy egy erősebb, ügyesebb felkelő  vezér le nem verte őket. A hatalom kép-
viselői gyakran egészen primitív emberek voltak, ami a kulturális tekintet-
ben is elmaradott Szerbiában terfnészetes volt. Vuk Karadzsics a XIX. század': 
első  harmadában még korholó leveleket küldözget Milos fejedelemnek. Sze-
mére veti, hogy olyan dolgokat m űvel, ami nem méltó egy államfőhöz-Pél-
dául disznókkal kereskedik, hatalmi helyzetét kihasználva, olcsó pénzen fel-
vásárolja a parasztoktól a szénát, hogy aztán drágábban adja el ugyanazok--
nak. A fejedelem még alig tudott írni, e m űvelődést nem sokra becsülte_ 
Útszéli káromkodásokkal fűszerezett leveleket küldözgetett Zimonyba Vuk- 
nak, nyomatékosan figyelmeztetve, hogy abszolút úr az országban, s azt 
tesz alattvalóival, amit. akar: 
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Szerbiában az abszolút uralkodás gyakorlata vált szokásjoggá, a dikta-
túra, amely a maga nyers eszközeivel, gyanakvásával, er őszakosságával, már 
az államalakulás kezdetén kiterjedt rendőri apparátussal dolgozott. Rend őr- 
állam volt, s védekezni vele szemben, valóban csak felkelésekkel, merényle-
tekkel, cselszövéssel lehetett. De hiába volt nyers és kegyetlen ez a rend őr-
állam, szervezetileg messze elmaradt a modern kapitalista államok mögött. 
Mindig, mindenütt volt egy rése, amelyen keresztül az ellenpárt betörhetett, 
és magához ragadta az uralmat. A nép, az alakuló polgárság hol ennek, 
hol annak a pártnak zászlaja alatt csoportosult, de kívánságait, törekvéseit 
csak a legritkább esetekben válthatta valóra. Az ellenpártok túlnyomó több-
sége ugyanis szintén kizárólag a hatalomra törekedett, s többé-kevésbbé ott . 

folytatta, ahol az előtte járók abbahagyták. 
Amikor Nusics fellépet, a rendőrállam már szilárdabb alapokon nyu-

godott. Már segítséget kapott a feltörekvő  polgárságtól, a kereskedőktől, 
akik lassan kialakították a kis ország külkereskedelmét, a tisztvisel őrétegtől, 
amely a hatalomnak nemcsak szolgája volt, de gyakorlója is. Akkor n őtt ki 
a vidéki kiskirály típusa, amely nem az, ezer holdak hatalmával uralkodott, 
nem gazdasági elnyomatással, nem a mindennapi 'kenyérért folyó küzdelem-
ben tette függővé a szegényember sorsát, mint a régi Magyarországon és 
más fejlettebb kapitalista országban, hanem a maga rend őri hatalmával. 
Mindazonáltal éppen azért, mert a régi Szerbiában hiányzott az er ős gazda-
sági alapokon nyugvó, megállapodott, szervezetileg kiépült úri osztály, mivel . 

az  érvényesülés, különösen a politikai érvényesülés nem volt származáshoz, 
családfához, nemességhez kötve, hanem a hatalom feltétlen elismeréséhez, a 
praktikáiban való részvételhez; a polgáriasodás iš egyszeráíbb és közvetlenebb 
úton ment végbe. De a hatalomnak éppen ezért kellett még inkább résen 
lennie, mindenegyes ember felemelkedésében a maga ellenségét látnia. Min-
denki gyanús volt, aki élt. Mindenkin rajta volt a hatalom vizsla tekintete. 
Hatalom! Ebben aztán korlátlanul tobzódott mindenki, akinek kaucsuk 
gallér volt a nyakán, akár járási elöljáró volt, akár csak írnok, vagy csen-
dőrkáplár. Ez a hatalom, nem ismerte el a polgári jognak még csak küls ő  
formáit sem. A maga primitívségében nyers volt, kegyetlen, de ugyanakkor 
ostobán öntelt és gőgös. 

Nusics nem volt lázadó természet. Nem ismerjük azt a versét, amelyért 
diákkorában egyévi börtönre ítélték, így nem tudjuk micsoda valódi, vagy' 
vélt veszélyt rejtett magában ez a vers a fennálló társadalmi rendszer ellen. 
De későbbi munkásságát nézve megállapíthatjuk, hogy nem volt forradalmár, 
hanem kritikus természet. El őtte élt Szvetozár Markovics, aki már egy új 
társadalom megszületését várta, kortársa volt Dimitrije Tucovicsnak, a modern 
szocializmus hívének. Olyan korban él, amikor az önkény a legdrasztikusabb 
módon uralkodott, amikor a néptömegek hallatlan szenvedéseket éltek át. 
De đ  nem lázadozott, hanem elkezdett nevetni, gúnyolódni, és nevetett egy 
életen át. 

Első  színdarabja, a Gyanús személy, melyet húszéves korában írt, csak 4 
évtizeddel később kerülhetett bemutatásra. Nem valószín ű, hogy tartalma 
miatt nem adták elő. Később, színpadra vitték olyan darabjait is, amelyek 
sokkal keményebb bírálatot mondtak a polgári társadalom és a hatalom . 

képviselőiről. De, a nusicsi vígjátékot abban az id őben még meg sem értet-
ték. Komikus alakjain nevettek, a mese nyaktörő  bonyodalmain, s nem lát-
ták meg a bátor szatirikus görbe tükrében önmaguk nevetséges képét. Nemz 
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vették észre, hogy Nusics típusokat rajzol, egy osztály képvisel őit Azok 
nevettek vele legjobban, akiknek hasonmását a színpad éles fényébe állí-
totta. 

De már ebben az első  darabjában volt egy . mellékkörülmény, ami elte-
relte a kényelmes, más kárán nevet ő  kispolgár figyelméi a szatrikus bírá-
latról, ami lehetővé tette számára, hogy ne önmagát, lássa a színpadon. Ez 
a mellékkörülmény Nusics darabjaiban az emberi butaság, a m űveletlenség, 
az elmaradottság kigúnyolása. A gyanús személyben nem az igazság és , jog-
talanság összeütközése okozza a bonyodalmakat, hanem az ostobaság. Nusics 
korán megtanulta, hogy a színpadon nem nagy eseményeken, hanem kis dol-
gokon fordul a helyzet. Az ő  meséje mindig kis . dolgokon bonyolódik, de 
kritikájának éle mégis ezekben a kis dolgokban. érvényesül. Csak úgy melles-
leg mondja el, sokszor egy félmondatban csupán, darabjainak mégis ez 
adja meg az értelmét és létjogosultságát. Ez a kritika, amely a humor álarcá-
ban mondja ki a maga igazságait. 

Nusics magasról nézett a kis Szerbia polgári társadalmára, az újgaz-
dagokra, a törtetőkre, a parvenűkre és vidéki hatalmasságokra. Primitívsé-
gükön keresztül fogta meg őket. ő , aki jogot végzett, külföldi diák volt, _fel-
fogásában, műveltségében, magatartásában európai ember, els ősorban az elma-
radottságot látta meg, s azt gúnyolta, az önkény és hatalom primitív formáit, 
amely így, éppen ezért talán kegyetlenebb volt, mint a fejlettebb t őkés 
országok hatalmi elnyomása. Ezt az önkényt, a régi Szerbia közigazgatási 
apparátusának ostoba kilengéseit különben a saját életében is tapasztalnia 
kellett pályája kezdetét ől csaknem a haláláig. 

Amikor Nusics írni kezdett, Szerbiában még kialakulatlan volt a szín-
házi és az irodalmi élet. A színpadokon jobbára h őskölteményekből átírt 
drámákat, a . népéletből vett képeket mutattak be eredeti darabokként és 
külföldi szerzők fordításait_ A színpad a tragédia és a tanulságos szelíd mese 
színtere volt; jámbor történeteket játszottak rajta,, amelyekben a jó, végül 
elnyeri jutalmát s _a rossz megb űnhődik, puskaporszagú históriákat, hatalmas 
kitörésekkel és halálos küzdelmekkel tele. Ebbe az ünnepélyesen hazug, 
valószínűtlen és természetellenes világba Nusics nem vihette be hétköznapi 
alakjait anélkül, hogy az egész szerb színházi életet, a színpadot, színészeket 
és a közönséget teljesen• át ne formálta volna. 

Meg kell hagyni, hogy ez nem esett nehezére. Bel őle hiányzott a 
hagyománytisztelet és a polgári nagykép űség. Bohém volt, fellépésében fia-
talosan felelőtlen, humorában gyakran vulgáris, néha vaskos és szabadszájú, 
aki a humorban valóban -nem ismert tréfát és nem riadt vissza az olcsó 
helyzetkomikumtól sem. Nem voltak nagy célkit űzései az irodalomban. Nem 
voltak különleges művészi igényei. A mindennapi életet írta meg, sokszor 
minden irodalmi csiszolás nélkül. Nem akart mélyebbre nyúlni, a felszínen 
maradt, s így gyakran felszínes is, mert ahhoz a bohém kinyilatkoztatáshoz tar-
totta magát, hogy a könnyű  testek a felszínen úsznak, s így azokat legegy-
szerűbb kihalászni. 

IJrthetó, - hogy a Gyanús személyt már hangjánál fogva sem adhatták 
elő  az akkori . időkben, a nyolcvanas évek közepén, még tekintélyes . írók 
"közbenjárására sem. Mert ez a hang túlságosan bárdolatlannak t űnt, pedig 
csak természetes volt. De négy évvel kés őbb bemutatják a Protekciót, ezt •a 
'fiatalosan vérb ő, bátor szatírát, s ett ől kezdve Nusics feltétlen: ura . a szerb 
:színpadoknak. Nemsokára megírja a Képvisel őt, majd. Az. átlagembert, :  s aztán 
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ontja magából a darabokat, vígjátékot és drámát, humoros cikkeket, ifjú-
sági regényeket. Termékenységében túlszárnyal mindenkit. 

Gyors érvényesülése, nagy sikerei, az a tény, hogy azt a bizonyos 
mellékkörülményt olyan előszeretettel hangsúlyozta, közkedveltté tették a 
polgári közönség előtt is, amely csak szórakozni akart. Nusics a közönségnek 
ezt a kívánságát kezdte zavartalanul teljesíteni. Els ő  darabjai után, amikor 
ráeszmélt, hogy szabadon rendelkezhet a szerb színházi világgal, amikor 
1900-ban a beográdi Nemzeti Színház dramaturgja lett, amikor egymaga 
akarta kiépíteni a szerb drámairodalmat, s amikor vígjátékon kívül törté-
nelmi drámákat is kezdett írni, lassan elsekélyesedett. Egyre több kompro-
misszumot tett a közönség felé és élete delén már a társasági pletykák fel-
dolgozásától sem riadt vissza. 

Színdarabjait, az ország minden színpadán játszották. Már az els ő  
világháború előtt nagy sikereket aratott a vajdasági szerb színházakban, 
egy ideig a noviszádi színház igazgatója is volt. Ebben az id őben írott szín-
darabjaiban a társadalmi drámát próbálta művelni, de munkássága talán 
éppen azért nem vezetett eredményre, mert túlságosan meglátta a társada-
lom hibáit, mert _annak csinált méltóságán csak derülni tudott. Ekkoriban 
felváltva írt drámát és komédiát, de utóbbiban több volt a bohózat, mint a 
szatírikus elem. 

Nusics ebben az időben mintha komolyabban vette volna mesterség-
beli tudását, mint kritikai küldetését. Azonkívül a megélhetésért is küzdenie 
kellett, mert minden két-három évben hol nyugdíjazták, hol visszahelyez-
ték állásába, hol meg pláne menekülnie kellett a humornak sem kegyelmez ő  
önkényuralmak elől. Gyorsan, sokat kellett írnia úgyis mint újságírónak, 
úgyis mint színpadi szerzőnek. Alkalmazkodnia kellett a viszonyokhoz, leegy-
szerűsítenie a színdarabok technikai kivitelezését, például a változatlan szín-
nel s ugyanazon alakok többszöri szerepeltetésével. 

Mindezt ő  könnyen és természetesen cselekedte, mondhatnánk reálisan, 
hiszen más választása nem volt. Ha azt akarta, hogy darabjait ne csupán a 
fővárosi színpadokon, hanem vidéken is játszhassák, ahol gyengébbek a szí-
nészek, ahol kevesebb a kellék, úgy kellett megírni darabjait, hogy minél 
könnyebben legyenek előadhatók. Egy-egy típusának népszer űsége is ismét-
lésre csábította, de megrendel ői sokszor határozottan ki is kötötték, hogy 
milyen alakok legyenek új darabjában. A nagyszájú özvegy, a ravasz írnok, 
a nyugalmazott szolgabíró, az er őszakos kereskedő, ezek azok a sztereotíp 
alakok, akik minden darabjában ott vannak, akiket a közönség ismer ősként 
üdvözölhetett, s akiket a színészek, már a megszokott rutínnal alakíthattak. 

Nem ismerem a színészi alakítás titkát, mégis azt hiszem, Nusics alak-
jait könnyű  megjátszani. Talán éppen azért, mert nem képzeletbeli figurák, 
mert a mindennapi életb ől mintázta őket. Minden mozdulatukban, gondolko-
dásmódjuk minden rezzenésében következetesek, egyöntet űek és átlátszóan 
egysíkúak. Ha a cselekmény úgy kívánta, hogy bonyolult jellemeket rajzol-
ion, úgy bizonyos, hogy ezek a bonyolult jellemek sokkal gyengébbek, mint 
az egyszerű  és természetesen odavetett figurái. Nusics nem akar pszihológus 
lenni, alig van olyan darabja, amelyben megpróbált behatolni a lélek rej-
telmeibe, de alakjai lélektanilag is hitelesek. Kit űnően értett hozzá, hogy 
figuráit kevés eszközzel, ugyanazon gesztus, vagy szó visszatérésével jelle-
mezze. 

Munkássága harminc éven át a rutín, a mesterség fogásainak alkal- 
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inazásában merült ki. Els ő, fiatalkori színdarabjai után, amelyekben egyéni . 

kritikai szelleme érvényesült, kicsit talán Gogoly hatása alatt, amelyekben, 
friss, új gondolatai jutottak kifejezésre, amelyekben éles szemmel vizsgálta a 
társadalom betegségeit, mondom, ezek után a darabok után a b őtermésű  író,  
lép a porondra, aki az egész ország színpadait akarja ellátni munkáival, aki 
egy kis ország szórakozni, vágyó közönségét akarja kiszolgálni. A mesterség 
kényszere űzte ugyanúgy, mint nagy elődeit, Shakespeare-t és Moliére-t, per-
sze kisebb művészi igénnyel, felszínesebben,  mint ahogyan korának polgári 
közönsége is igénytelenebb és felszínesebb volt. Ez az a harminc esztend ő i 
Nusics életében, amelyr ől a nagy komédiográfusnak még a tisztel ői sem 
szeretnek beszélni. Viszont ez az az id őszak, amikor Nusics igazán népszerű  
lett, amikor az egyszerű  közönség a szívébe zárta ezt a könnyed, szellemes 
bohémet, ezt, a kiskocsmák vese asztalainál sziporkázó belgrádi újságírót, s° 
ez az az időszak, amikor hivatalos részr ől is egymás után kapja az elisme--
réseket, a kitüntetéseket, a pályadíjakat. 

De harminc esztendő  után elérkeznek a szintézis évei, a belgrádi polgári 
társadalom már nem az a hibrid réteg, már nem az a naívul feltörekv ő  kis-
polgári osztály, mely a Gyanús személyben, a Képvisel őben, a Miniszter -
feleségében volt. A ,kis ország határai messze kiterjedtek, s ahogyan a nép-
elnyomó nagyszerb hegemonizmus hatalma n őtt, úgy nőtt ki nagypolgársággá 
a csarsija, s úgy lettek eszközei is tudatosabbak, élesebbek, kegyetlenebbek, . 

ha érdekeiről, érvényesüléséről volt szó. 
Ekkortájt írja a Hatalom című  vígjátékát, amely ugyanolyan keser ű> . 

nyugtalanító szatíra, ugyanolyan könyörtelenül leleplez ő  és támadó vádirat, 
mint hetvenhárom esztendős korában írt, utolsó színdarabja, A megboldogult. 

A régi, ifjúkori Nusics társadalombírálata tolult el őtérbe a megöre-
gedett Nusicsban, de már nem csupán .a gúny, hanem a- határozott állásfog-
lalás formájában, olyan elszántan és harcosan, ami öregembernél egészen 
szokatlan jelenség. 

Különben öreg korában egyre ritkábban lehetett látni a bohémek tár-
saságában, de mind többet járt a fiatalok közé. Mind jobban érdekl ődött a 
demokratikus mozgalmak iránt, tiszteletdíj nélkül engedte át a munkásszín-
padoknak színdarabjait. A megboldogult, sikere után a következ ő  kijelentést- : 

tette: »A mai ember élete egyre nehezebb és bonyolultabb lesz, s ezért én: 
megpróbálok új darabjaimban A megboldogultnál is tovább menni és kicsit 
mélyebbre hatolni. Új műveimben könyörtelenül kritikus leszek. Bevallom, 
bennem az a harcos szellem ébredezik, amely Kragujevác dics őnapjaiban az új 
életet és az új társadalmat követelte. Higyjék el, hogy ilyen öregen és tehe-
tetlenül is mindenhová elmennék a népi ifjúsággal.« 

Ebben a lelkes szándékában azonban megakadályozta a halál. De--
mielőtt a betegség végleg ledöntötte volna lábáról, egy hónappal a halála - 
előtt, 1937 decemberében, a m űvészek és írók egyesületének alakuló köz-
gyűlésén egy hajlotthátú, kicsi öregember lépett a dobogóra; Sípoló mellel,. 
reszketeg hangon, de azért határozottan és er őteljesen kiáltotta mintegy élete-
és munkássága nagy tanulságául: »Az egyén, bármilyen er ős szellem legyen 
is, sem erőfeszítéseivel, sem esetleges személyes sikereivel soha sem képes 
megváltoztatni a viszonyokat; csak minden szellemi er ő  egyesülése lesz képes 
egy közös és tartós akcióban a kulturális er őfeszítések szellemi értékét;  
kiszélesíteni társadalmunkban ...« 

Halála után a »Nasa sztvarnoszt« című  haladöszellemű  folyóirat emlék-- 
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számot adott ki, s abban Jován Popovics ezeket írta róla: » ... Ez az író 
átérezte korának kérdéseit és szükségleteit. S ez nagy dolog. Becsületére 
szolgál, hogy közvetlenül a halála előtt, testileg megtörve, még volt ereje 
elszakítani a dicsőségéhez vezető  konvencionális elismerés láncát, és még-
egyszer megszólalni a harcos fiatal Nusics hangján, s bár ez a hang már 
gyengébb volt, reszkető, mégis hittel és meggyőződéssel volt. teli. Ez a hiva-
tásos író, aki kizárólag tollából, — olykor nagyon is éles tollából, — élt, vagy 
éldegélt, s elszenvedte hivatásának minden baját — talán az egyetlen író 

-volt a régebbi nemzedékb ől, aki maradéktalanul megérezte mindazt, ami ma 
a világban végbemegy. Nyugodtan megmaradhatott volna otthona csendjében, 
pihenhetett volna dics őségének babérjain. De ő  kilépett a nyugalom bűvkö-

-réből, mert érezte, hogy ez a nyugalom illuzórikussá vált abban a pillanat-
ban, amikor veszélybe kerültek az ő  számára is kedves emberi vívmányok, 
amikor sötét felhők borították be a béke egét és megsemmisítéssel fenyege-
tik a kultúrát és demokráciát«. 

A szörnyű  háború pusztításai után, a kultúra és demokrácia egy új 
társadalom szilárd alapjain fejl ődik tovább, Nusics szatírái nagyobb megér-
tésre találnak, mint régen. Magyar színpadokon is az ő  darabjait játsszák 
legszívesebben és leggyakrabban. Új drámairodalmunk -- a jugoszláv drá-
mára gondolok, s az eddigi egyetlen, eredeti, vajdasági, magyar darabra — 
még nem találta meg azt a közvetlen hangot, amellyel az esprit actuelt, az 
időszerűség szellemét olyan határozott és olyan művészi formában fejezhette 
volna ki, mint Nusics a maga idejében. 

Magyar nyelven eddig négy színdarabját adták el ő, az ötödiknek bemu- 
latójára ma gyűltünk össze. Ha szabad bemutató előtt beszélni egy darabról, 
úgy okvetlenül rá kell mutatni ennek a szándékában becsületes, társadalmi 
kritikájában legélesebb színdarabjának bizonyos szerkezeti gyengeségére is. 
l■ usics, ezt a rendkívül er ős társadalmi rajzot egy idegen mese képletére 
szerkesztette rá. Történetének magvát ugyanis Tolsztoj El ő  holttest című  elbe- 
szélésének ötlete képezi. A halottnak vélt ember egyszerre megjelenik és 
bármerre megy, a bonyodalmak végtelen láncolatát húzza maga után. De a 
bonyodalomnak ez a lánca szorosan összeköti a társadalom különböz ő  cso- 
portjainak és rétegeinek érdekeit, a selyemfiútól kezdve a tudomány embe- 
rein s az üzleti vállalkozókon át egészen a kormányig. Mindenki vétkes 
ebben a társadalomban. Ezt Nusics mesteri módon bizonyítja alakjainak töké- 
letes megrajzolásával, de keze er őtlenné válik, amikor e társadalom áldozatát, 
a halottnak hitt és jogait követel ő  mérnök alakját mintázza. Ez érthet ő  is, 
hiszen a mérnök nemrég még maga is tagja volt ennek a társadalomnak, 
ennek az osztálynak, s a történet szereplőihez rokoni, baráti és üzleti kap- 
csolatok szálai fűzték. A darabban Nusics ezt a hirtelen változást valószí- 
szűvé tudja tenni, elhiteti az emberrel, hogy a kivétel er ősíti a szabályt, s 
hogy végszükségben a farkasok egymást is felfalják. De az alak kett őssége 
minduntalan szembeötlik. Itt a színésznek nehéz feladattal kell megbírkóznia. 

Mondottuk, hogy Nusics ebben a darabjában szintézisét adja munkás- 
ságának, s mivel egykor tragédiákat is írt, ebben a darabban á tragédia ele- 
mei a humorral elegyednek, sőt olykor átcsapnak a bohózatba is. Ez az 
egyenlőtlenség a második felvonásban fokozatosan szűnik. A harmadik fel- 
vonásban pedig a humorból a keserű  szatíra kemény grimasza lesz. Ekkor 
elfelejtjük az előjáték valószínűtlen nyomozási jelenetét, Alyosának a darab- 
ba egyáltalán bele nem illő  tragikomikus meséjét. Elfelejtjük a hibás szer- 
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kezeti megoldásokat, mert ekkor éreznünk kell, hogy az egész darab, ha 
ingadozó fejlődéssel is, mégis egységessé áll össze, s ahogy a Képvisel őben 
Szréta írnok mondja: »Minden a maga helyére kerül«. 

Nusics életmódjában és magatartásában polgár volt, de nem burzsoá, 
hanem talán citoyen. Az a humanizmusban és emberi ideálokban becsülete-
sen hívő  polgár, aki nem riadt vissza attól, hogy osztályának b űneit -  kipel-
lengérezze. S ebben a darabjában, ez a tisztességes szándék egészen mélyre 
hatol;, rámutat arra a tényre, hogy a t őke, a polgári állam alapja, s ha vala-
ki a tőkével kerül szembe, államellenes lesz. Rámutat a t őkés társadalom 
álnokságára, hogy még saját szentségeit, a családot, a magántulajdont sem . 

tartja tiszteletben, ha érdekei ezt nem engedik meg, hogy skrupulus nélkül . 

felrúg mindent, amire tegnap még esküdött, mindent és mindenkit gy űlöl, 
üldöz és megsemmisít, aki útjába áll. »Az állam én vagyok« — mondotta 
XIV. Lajos s ugyanezt mondja a XX. században önmagáról a burzsoá.. Aki 
őt támadja, az államot támadja, a társadalmi rendet, a t őkét, a családot, az 
egyházat s aki ilyesmire vetemedik, azt ki kell zárni a társadalomból bármi-
lyen eszközökkel, bármi áron is. 

Hát ez a társadalom, ez a polgár él Nusics Megboldogultjában és annyi 
színjátékában még, a társadalmi fejl ődés különleges feltételeivel, a balkáni 
viszonyok sajátos állapotában, gazdag helyi színekben s a maga húsból és 
vérből való alakjaival. 

Nincsen hibátlan, biztos vezetésű, tökéletes darabja, nincsenek nagy 
alkotásai, egyetlen műve sem éri el a szerb színpadi irodalom nagyszerű . 

hagyományait, hogy csak Sztériát említsük, de Nusics mégis nagy író volt. 
Az író, a maga korának kifejez ője, ez egyben jelentőségének, vagy ha úgy 
tetszik nagyságának is mértéke, és Nusics maradéktalanul kifejezte a maga 
korát. Nem egy, vagy két műben, hanem írói munkásságának teljességével. 
Nem írt iskola-drámát, mint Scribe, lenézte a kismesteri tökélyt, a formát . 

és szerkezetet; a műfaj törvényeit tiszteletbentartó igyekezet nem tartozott . 

erényei közé, de ahogyan ez a fiatalkorában lármás eleganciával öltözköd ő , . 

vékonypénzű  bohém belekönyökölt a régi Szerbia szellemi életébe, s szétnyom-
ta, szétfeszítette annak határait, ahogyan félszázadnál is hosszabb id őn át: 
sziporkázott, élvelődött s gúnyos fintorral nevetett mindenen, ami maradi 
volt, ami ostoba és romlott volt, ahogyan a jogtalanságot bírálta egy óriás 
hangjával és erejével, s ahogy műveit ontotta magából mint a szellemi 
bőség kifogyhatatlan forrása, mindez kicsi, törékeny alakját magasra emeli 
-- a legnagyobbak közé. Művei, alakjai ezért élnek még hosszú ideig hiteles 
tanúiként egy mind jobban távolodó, mind mélyebbre merül ő  társadalomnak. 

Herceg János 



Louis A damich Jugoszláviáról 
Amerikában már hat éve megjelenik Louis Adamich szerkesztésé-

ben, a »T and T« című  folyóirat. 
Ez, a folyóirat a polgári, szabadság, Amerika, a Szovjetszövetség és• 

más államok kč zötti viszony kérdésével, az amerikai imperializmus és 
monopóliumok problémáival foglalkozik. A folyóirat különös figyelmet. 
szentel Jugoszlávia kérdéseinek. Nem sok példányban jelenik meg, de -
olvasói értékelik.. 

J'ugosziáviából való visszatérése után Adamioh leközölte a folyó-
iratban azt az anyogot, amelyet jugoszláviai tartózkodása alatt gy űjtött 
össze. Ennek alapján könyvet is írt. Az anyagot Jugoszláviából barátai-
nak írt levelek, jegyzetek, nálunk ritkán közölt érdekes fényképek képe-
zik. A Jugoszláviáról szóló anyagmellett Adamich folyóiratának legutóbbi 
számában leközölte Carey Mc William ismert újságíró jelentős cikkét 
»A művészet szabadságáról Amerikában«. Ezenkívül foglalkozik még 
Amerika KP vezetőinek perével is. 

A »T and T«ben egyik legérdekesebb jelenség az az •é:énk vita, 
amely Adamichnak, a Jugoszláviáról írt cikkeivel kapcsolatban kifejl ő-
dött. Adamich számos levelet kapott, amelyeket »Jobbról, balról és balra 
a központból«- címen közöl le. 

Adamich, az első  amerikai újságíró, aki a Tájékoztató Iroda Hatá-
rozata. 

  
 megjelenése után huzamosabb ideig Jugoszláviában tartózkodott. 

Ezért keltik fel cikkei különösen az olvasók érdekl ődését, de a Tájékoz-
tató Iroda határozatával •kapcsolatos problematika is élénken érdekli a 
haladópártiakat. Jugoszlávia összetűzése a Tájékoztató Iroelával ösztön -
zőleg hatott rájuk.. Határozottabban kezdtek -  gondolkodni Amerika külön-
leges útjáról: »Az Amerikában él ő, és általában az egész világon lév ő  
minden haladópártinak meg kell értenie, hogy azok a kérdések, amelye-
ket a • Tito-Kreml vitával kapcsolatban vetnek fel,. túllépik Jugoszlávia 
jelenlegi helyzete és biztonsága kérdéseinek keretét« -- írja a • »T and T« 
egyik munkatársa. 

Amerika olyan ország, amely sok mindenben különbözik a többi 
országtól. Problémái különlegesek és különleges megoldásra is várnak.. 
Amerika Kommunista. Pártja vakon követi Moszkva vonalát és ennek az 
az eredménye, hogy ma csak 20.000 olvasója van a Párt lapjának és ma -
gának a ]?ártnak nincs semmilyen befolyása. A haladópártiak, akik sok 
mindenben követték a Pártot, érzik, hogy egyéni választ kell talá . niok 
az amerikai kérdésekre. 

Az eddig leközölt anyagból látható, hogy Adamich ritka megér-
téssel figyeli valóságunkat. Megértette, hogy nálunk az egyes kérdéseket 
másképpen vetik fel, mint Nyugaton. Vegyük például a szabadság kérdé-
sét. Adámieh nem álmodozik, a »mindenki, még a fasiszták számára is:. 
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értendő  szabadságról«, mint ahogy ezt Amerikában számos liberális teszi. 
.Adamich felfogta, hogy Jugoszláviában forradalom történt és hogy a for-
radalmi folyamat tovább fejlődik. •»Ahogy én láthattam, teljes vitaszabad-
ságot biztosítottak mindenki számára, aki loyá:is az új forradalmi fej: ő- 
dés iránt.« De nem lehet szabadság azok számára, akik azt akarják, hogy 
visszatérjen a mult. Jugoszláviában a szocializmus építése imperatív, épp 
úgy, ahogy a nácizmus feletti győzelem is imperatív vart. Mindenkit, 
aki ma a szociališta forradalom ellen tevékenykedik, a jugoszlávok ellen-
ségüknek tekintik. Ok nem vitatkoznak arról, hogy előre, vagy hátra 
akarnak-e menni, de a legszé•esebbkörű  vita lehetséges a haladással kap -
csolatos minden kérdést illetőleg. 

Adamich helyesen rámutat szabadságunk határára, amelyet forra- 
dalmunk jelölt ki. Ugyanakkor rámutat .  a nyílt kérdésék széles területére 
is, ahol a legféktelenebb képzelet sem érezheti magát megkötöttnek. Más-
helyütt Adamich arról a hatalmas dinamíkáról beszél, amely az új Jugo-
szláviát mozgatja, Ez a dinamika •nemcsak a munkalendületben nyilvánul 
meg, hanem a civilizáció és a kultúra mindinkább növekvő  igényeiben 
is. Adamich, miután 1932-33 folyamán első  ízben meglátogatta Jugó -
szláviát, megállapította, hogy parasztságunk nagy százaléka »szükség-
telen felesleg«, amely éhezik és boldognak érzi magát, ha minden har-
madik évben új cipőt és minden ötödik évben új ruhát szerezhet . . . Az 
új Jugoszlávia megszületése után, — mondja Adamich — ezeknek a 
valamikor jogtalanoknak százezrei a városokba, és kis ijpari helyekre, az 
új gyárakba és bányákba tódultak. Mindezek az emberek ma el őjogokkal 
rendelkeznek. Jogúk van arra, hogy új házakban lakhassanak, amir ő l 
pedig azelőtt nem is álmodhattak. Ma sókkal több cukrot termelnek mint 
a háború előtt, de nincs belőle elegendő , mert ma milliók használják, 
akik számára a harmincas években elérhetetlen álom volt á. cukor. Mind 

-több és több kt,zszükségleti cikkre van szükség és ezt a szükséget csak 
Jugoszlávia iparosításával tudják fedezni. • Ezek a • mindinkább növekv ő  
igények képezik Jugoszlávia új dinamikáját, amelyet senki sem képes 
megállítani. Ezért Tito sem hallgathatott Sztalin Tájékoztató Irodájára, 
amely azt követelte, hogy Jugoszlávia hagyjon fel az .iparosítással és 
.maradjon meg agrár ország. 

— Ha Tito' és a többi jugoszláv vezető  enggedett volna a Tájékoz 
tató Iroda 'követeléseinek, akkor a jugoszláv forradalmat visszafelé kény-
szerítették volna és én ma tanúja lehetnék hazámban az! ellenforradalom-
nak, nem pedig,. a kollektiv_ gazdaság és kultúra fejlesztéséré irányuló 
energikus és tervszerű  erőfeszítéseknek — írja Adamich. 

Azoknak a megfigyeléseknek az alapján, amelyeket Adamich le-
közölt a »T and T« '•folyóiratban, :várható, hagy az á könyv, amelyet. most 

. ír, mélyebben' megmagyarázza' Nyugatnak Jugoszláviát, mint bármelyik 
_könyv, amelyet eddig: rólunk _írtak. 
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A százéves balzaci m ű  
(1850-1950) 

Nem emlékszem rá, kinek a képe — szobor volt a mű, de a szobor — kép a ma-
ga teljes — hatalmas valóságában el őttem áll még. És akkor bearanyozta egy egész 
tábori napomat és feledtette velem az éhezést és a szabadság hiányát. El őttem 
áll a kép még ma is. Roppant er őt képviselt a robusztus, vaskos, habár töm-
zsi, fekete, talán barátkámzsás emberkolosszus. Söpört, elsöpört maga el őtt 
mindent és úgy éreztgm: számára nem volnának börtönfalak, mert azokat 
mint rettentő  tank, lerontaná és átlépné. Talán izmosabb volt, nem csak 
vaskosabb, mint a Buonarotti Mózese. Ezt már nem tudom határozottan, csu-
pán az bizonyos, hogy kevesebb szenvedéllyel, de magabiztosabban állt ott, 
mint valaki, aki meghódította a világot és újjáteremtette azt — a maga 
részére is. Azóta is, ha Balzac nevét hallom, megjelenik el őttem a gigantikus 
szobor, annak a szobra, aki világokat és emberi tipusokat teremtett. Az alkotó 
szobra. 

Talán nem is volt népszerű  saját korában, kortársai szemében talán nem 
is jelentett sokat az író, aki eleinte azért írt, hogy azokat az adósságokat tör-
lessze, amelyekben mint üzletember, mint kiadó merült el. Nem nágyon olvas-
ták azok, akik a szerelmi regényekhAe szoktak, mert azokhoz szoktatták őket 
az előző  kor írói. Balzac nem írt szerelmi regényeket és ha, inkább melléke-
sen, ábrázolt is szerelmes embereket, nem a fiatal lány ébred ő  érzelmeit, az 
érett asszony szerelmét adta, azét aki már talán igyekezett fel is használni 
szerelmét egyéni érvényesülésére. Azoknak a férfiaknak a szereimét adta' 
inkább, akik vénasszonyt vittek családi házukba, hogy pénzükön azután fiatal 
lányok szerelmét vásárolják meg .A pénz, a pénz, r a kapitalizmus istene, a 
kapitalista rendszer nagy szenvedélye, bálványa és szerelme, ez az az örök 
téma, amelyet Balzac állandóan, egyre újra és mégis állandóan más és más 
alakban, más és más jellemek és típusok, egyének és szenvedélyek képében 
rajzol és ábrázol. 

Regényciklust adott. Bizonyára Dantéra emlékezett, amikor ciklusának 
a Comédie Humaine nevet adta. Nagy feladatot vállalt ezzel magára, de 
óriása maradt a feladatnak. Teljességre törekedett és teljességet 'adott. Adta 
csakugyan egész korát, korának egész emberi társadalmát, annak szinte min-
den rétegével, társadalmi törvényszer űségével és mégsem elméleti síkon, de 
annak emberi valóságában, húsvér emberek szörnyű  szenvedélyeinek, akarat-
labirintusának egymást keresztezésében, egyéneken és típusokon át. Mert vagy 
3000 emberi típust ragadott ki korából és adott az utókornak, nekünk, akik 
ina alaposabban és főleg emberibb és .  emberebb módon ismerkedhetünk- meg a 
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balzaci korral az Emberi Komédia regényeinek, a korszak történeti mono-
gráfiáinak útján. 

Megteremtette a balzaci korszakot, mert teljességében tükrözte, teljes-
ségében állította elénk. Szörny ű  szenvedélyek fűtötték őt magát is, szinte 
mániákusan, akár csak megteremtett emberi alakjait, akiknek szenvedélyei a 
kor társadalmi törvényszerűségét tükrözik. Pénz, hatalom és írni-akarás, ez 
fűti Balzacot, aminthogy a pénz szenvedélyes szeretete vagy ellenkez őleg, a 
pénz hiányának éget ő  szüksége és nyomora és a hatalom rettent ő  akarása 
fűti embereit is. Ezért sokan, akár prostituálják magukat. Írók és m űvészek, 
tudósok és újságírók, sorra vetik el meggy őződésüket, mert megvásárolja 
őket a tőke. Nem így születtek ezek az alkotó művészek, tudósok és ideoló-
gusok, nem születtek meggy őződés nélkül, de előttünk vesztik el szüzessé-
güket, művészi, eszmei tisztaságukat. Mert így volt: mert a kapitalizmus kez-
deti korszaka a balzaci korszak és mert m űvészileg is csak így hat: ha tiszta 
emberek fájdalmas, tragédiás bels ő  harcok során válnak prostituáltakká, ha 
ott vergődnek előttünk és ha érezzük, tudjuk, hogy hatalmas harcot folytat-
nak sorsuk ellen. De a rendszer, a t őke végül is erősebb és erősebbnek kell 
lennie az egyénnél, egyéni fájdalomnál, különösen akkor, amikor az egyén 
még saját tőkés korának és t őkés osztályának szülötte és tagja. Igy nem 
talál erős talapzatra egy új osztály másfajta és még eí• ősebb, új és erkölcsös 
kollektívitására. 

Elbuknak ezek az írók és művészek és önmagukkal polemizálnak újsá-
gok hasábjain és közben, egy ízben sem adják a saját maguk véleményét és 
talán már le is szoktak az egyéni vélemény fény űzéséről. Igy fest az egyéni-
ség és személyiség kultusza, így az írói, m űvészi vagy tudományos szabadság 
a balzaci realizmus tükrében, a valóság, a gyakorlat megjelenítésében. 

0 .maga? ,  Hiszen rémregényekkel kezdte, habár ezeket nem is írta alá és 
soha sem illesztette be regényciklusába. Üzlettel, kiadói tevékenységgel foly-
tatta, de mindebbe belebukott. Akkor fogott hozzá az emberteremtéshez. A 
ciklushoz, hogy korának teljességét adja. Ezt meg is adta. Él ő  alakokat terem-
tett, akiket azután ő  maga is összetévesztett sokszor azokkal a húsvér embe-
rekkel, akik ott jártak körülötte. Sokszor ügy beszélt megteremtett regény-
alakjairól, mintha most találkozott volna velük az utcán: És elcsodálkozott 
társaságán, amelyet szóval tartott, hogy egyik tagja sem ismeri az illet őt. 
Azt hiszem neki volt igaza, Balzacnak, mert alakjai csakugyan igaz, él ő  
emberek • voltak, akiket hatalmas szenvedélyek f űtöttek, de akiknél egyen-
ként más és más formában' jelentkezett a pénz és hatalom akarása, annyira, 
hogy 3000 alakját ma is meg tudjuk egymástól különböztetni. És csakugyan 
éltek ezek az emberek és fejl ődtek. Mert ha egy regényben valamelyikükkel, 
mint ifjúval találkoztunk, valamelyik másik regényében, mint régi isme-
rőst örömmel üdvözöltük őt, habár addigra már meg is változott. Megvál-
tozott, mert átöntötte már a kapitalista olvasztókohó, magához formálta és 
idomította. Azért ráismerhetünk, mert alapszenvedélye megmaradt és meg-
maradtak legjellemzőbb tulajdonságai. És felkiáltunk: ejnye, de megváltoz-
tál Lucien; de más vagy, mint rég, Rastignac barátunk. No de, hogy alkal-
mazkodtál azóta korodhoz, idestova tán miniszter is lesz bel őled. Számtalan-
szor megjelennek egyes jellegzetes típusai, Vautrin, Nucingen vagy mások, 
mert ők a meghatároiótt típus "képviselői az Emberi Komédia társadalmá-
ban. Csak persze változnak,' öregszenek közben, mert az élet halad. 
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Hogy ő  maga betört-e, prostituálta-e magát? Igen, hiszen még . csak 
feltettük, de még nem válaszoltuk meg ezt a kérdést. 

Balzac utópista volt elméletében, ideológiájában., 0 . a régi arisztokrata 
világot, a királyságot áhította vissza. Össze szerette volna békíteni a parasz-
tot a gróffal, talán a kapitalizmust is az arisztokráciával, mert úgy érezte a 
tőkés rendszer kultúratagadó, kultúraromboló valójával csak az arisztokráciát 
állíthatja szembe, mert csak az arisztokrácia képes kultúrateremtésre, csak 
az arisztokráciának van és lehet kultúrája. A munkásságot természetszer ű-
leg még nem látja, vele még nem számol. Ez volt a balzaci tudatos vágy 
és szeretné regényeiben meg is valósítani álmait. Ez nem sikerül neki. 
Mihelyt elhagyja az elmélet terét és a társadalmi törvényszer űségeket élő  
embereken láttatja, cselekedteti — kénytelen meglátni, hogy alakjainak saját 
törvényszerűsége nem fedi elméletét, nem egyezik tudatos akarásával és 
elgondolásával. Balzac mindig van annyira becsületes m űvészember, hogy 
az igazságot kövesse és adja, még akkor is, ha az meghazudtolja az ő  cél-
zatos akarását és törekvését. Balzac az igazat adja és m űvész marad akkor 
is, ha ez fáj neki, ha az ellenkezőjét szeretné mondani annak, amit mondani 
kénytelen. Az igazság, a társadalmi és m űvészi igazság mindenekelőtt! Balza-
cot vonzza és leköti, Balzacot eljegyzi magának a m űvészi igazság és Balzac 
a reakciós ideológus, Balzac az utópista ezért mindig elbukik, mindig csatát 
veszt Balzaccal a művésszel szemben. 

Ez az, amit meglátott és olyannyira értékelt benne maga Marx is, ez az, 
ami őt többek között Tolsztoj ősévé is tette. Ha a »Parasztok«-ban például 
az arisztokrata nagybirtok és vele az egyetlen, az arisztokrata kultúra pusztu-
lását, tragédiáját akarta megírni és elsiratni, — akarata ellenére is a paraszti 
birtok, a kisbirtok tragédiás pusztulására világított rá a tőkés rendszerben. 
Mert önmagánalg sem hitte el reakciós és utópista álmait — a szemének és a 
valóságnak hitt, nem multbatapadt álmainak. A t őkés rendszer nagy ellent-
mondásait, barbárságát, kultúraellenességét kend őzés nélkül pellengérezi ki, 
de az arisztokrata kultúra és élet megérdemelt hanyatlását is kénytelen, 
akarata ellenére, de a valósághoz híven ábrázolni. Akarva vagy nem akarva 
kénytelen belátni és megmondani, hogy »már csak a piszkos ing alatt van 
patriotizmus«. Illúziót szeretne adni, de a valósághoz és igazsághoz híven, 
maga tépi szét saját illúzióit. 

Mivel mindig egyéni szenvedélyeken át ábrázolja a társadalmi tör-
vényszerűségeket, mindig egyénien, élő, konkrét valóságukban, megjelenési 
formájukban adja a típusokat. A társadalmi hatalmak és hatalmasságok, az 
állam, a törvényszék sohasem elvont, az ember fölött álló szörnyetegek, 
leviatanok, mindig egyéneken, húsvér emberek formájában jelentkeznek. És 
ezeket az embereket egyéni szenvedélyek kormányozzák. Viszont ezekben a 
szenvedélyekben megnyilatkozik egyúttal a társadalom hajtóereje és tör-
vényszerűsége is. 

Érdekes, hogy tipikus korképvisel őknek a rendkívüli, a nagy embere-
ket tartja, a jelent ős embert, nem a szürke hétköznapok emberét, akiben 
már erő  és kezdeményezés sincsen, aki báb a társadalom mechanizmusának 
bábjátékában. Vautrinok és Rastignacok, Grandetek és Gobseckek a balzaci 
típusok, az erő  és aktivitás képvisel ői. Balzacban nincs semmi a későbbi 
polgári elszürkülésből. Ezért alakjainak nyelve sem pontosan olyan, amilyen 
az a mindennapi valóságban lenne, hanem felfokozott, mert benne van 
mindaz, amit az ílyen emberek, ha homályosan is, de éreznek. A valóságban 
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ezek az alakok csak érzik azt, amit mint típusok képviselői, Balzac itt tuda-
tosít bennük és ki is fejeztet velük. 

Igy nyelvében és- alakjai nagyszabású voltában, talán kompozíciójában 
is van valami  romantikus. A nagyság romantikája. 

Lőrinc Péter 



KULTÚRELET  

Ezévi m űkedvel őversenyeink tanulságai 
A Vajdasági Kultúrszövetségek Magyar Osztálya az idén is megszer-

vezte a műkedvelőcsoportok és amatőrszínházak egymásközti versenyét, amely 
zentai április 1 és 2-án megtartott dönt őversennyel zárult. A döntő  gyđz-

`tese, a kikindai »József Attila« kultúregyesület színjátszó csoportja. A ' cso-
port már részt is vett a Noviszádon megtartott ünnepi játékokon, a tártó-

-mányi ünnepi szemlén, és mint a legjobb együttes, elnyerte a vándorzászlót. 
"Ez nem versenyszerűen folyt le, hanem egymás mellé helyezte a Vajdaság-
ban élő  népeknek a műkedvelés terén elért eredményeit, minden ittél ő  nép 
győztesének szerepeltetésével. Itt már nem lehetett úgy vetélkedni, mint a 
• csoportok versenyein, ugyanis egyes nemzetiségeknek, számbeli kisebbségük 
és nagyobb kultúrközpontok hiánya miatt, nem lenne esélyük a gy őzelemre, 
a számbelileg erős és városi kultúrközpontokkal rendelkező  szerb, magyar, 

-horvát műkedvelők mellett. Egymásmellé állítva azonban kiáltó szóval bizó-
- nyítjuk azt a tényt, hogy a felszabadulás után, a lenézett népb ől egyszerre 
feltör a tudás vágya, a haladniakarás, a szépség, a m űvészetek utáni törek-
vés. Egyszóval kultúréhség, — ami hatalmas mozgatója az épül ő  szocialista 
világnak, a dolgozó nép lelke átformálásának. Egyben dönt ő  bizonyítéka 
annak is, hogy nálunk a nemzetiségi kérdést igazi marxi-lenini felfogással 
oldották meg, minden nép legteljesebb megelégedésére, anyagi és kulturális 

-fejlődésének teljes biztosításával. Ez válasz mindazoknak, akik szemenszedett 
rágalmakkal mocskolnak bennünket, mert íme: a tények beszélnek. 

A vajdasági magyar műkedvelő  színjátszás tagadhatatlanul nem teg-
nap kezdődött, hanem gyökerei messze nyúlnak vissza a múltba. Nem akarok 
most kitérni arra, hogy miképpen keletkezett, mik voltak a célkitűzései, kik 

>és hogyan kedvelték a művészeteket. Művészet volt-e egyáltalán az, amivel 
foglalkoztak, mert ez nagyon messzire vezetne bennünket. Err ől egyszer 
külön kellene írni. Röviden csak annyit mondhatnánk, hogy a polgári m űked-
velés, a nyugodtan emészt ő  polgári intelligencia ifjúságának egyik kiélési 
formája volt. Lehetőšég a feltűnési viszketegség levezetésére, házilányok férj-
hezadására és más ehhez hasonló »kulturális« célok elérésére. Falun a hely-
zet még szomorúbb képet mutatott. A falusi intelligencia és egy pár unatko-
zó diák kezdeményezésére, a falu tehet őseinek bevonásával bemutattak egy 
:sereg üres, minden reális tartalomtól mentes népszínmüvet. Ezek, a polgári 
'társadalom által elképzelt falut, és az úgynevezett vasárnapi paraszt élet,¢t, 
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tükrözték. Ha akadt másfajta műkedvelés is, — mint ahogy akadt, — a mun-
kásszervezetek haladó szellemű  próbálkozása, annak egyhamar körmére nézett. 
a rendőrség, a szolgabíró. A jóltápláltak rétege pedig lenéz ő  fitymálással 
nézett el felette, lemosolyogta, polgári közönybe fullasztotta. 

Ma, alig hogy lehullottak a bilincsek, alig egy pár esztendővel a fel-
szabadulás után, egy soha eddig még nem látott, nem tapasztalt fellendülés-
nek vagyunk tanúi. A művelődés lehetősége eljutott a néphez, és a nép él 
az alkalommal. A kultúra utáni vágy, a kultúréhség általános. M űkedvelő,  
színjátszásunk is új alapokra került. Már nem a kiváltságosaké, hanem a 
népé. Magyar színjátszó' csoportjaink száma, ma, a Vajdaságban 110 körül 
mozog, számuk továbbra is emelkedik. Bár el őfordul, hogy itt-ott egy szín-
játszó csoport szétbomlik, mert rosszul van megszervezve. vagy nem valódi : 
életszükségletet fejez ki, hanem spontán, csak egy darab bemutatására ala-
kult. Helyette mások keletkeznek, meghatározott célkit űzéssel, állandó for-
mát öltve. Sokszor a széthullt csoportok is újból összefognak, és ügyesebb-
kezű  vezetővel állandó munkára rendezkednek be. 

Az egyes csoportok száma, természetesen, nagyon különböző.. Egészen 
kis létszámú színjátszó csoportok is vannak kisebb falvakban, településeken. 
Sokszor nyolc-tíz arra való lelkes fiatalon kívül, nincs is más számbavehetóy 
erő  a faluban. Viszont Kikindán az idei győztesnek ötvennél is több, aktív 
(vagyis állandóan működő) tagja van. Erre irígykedve nézhetnének a sokkal' 
magyarabb városok. 

Az idei versenyeken, az említett 110 csoportból 91 vett részt. A cso-
portok egyrésze indokoltan, másik, kisebb része indokolatlanul maradt le. Az: 
okok között anyagi és közlekedési nehézségek, szerepl ők megbetegedése;, 
szervezési hibák stb. szerepelnek. Az el ődöntő  járási, városi mérkőzéseken, 
az észak- délbácskai, bánáti döntőkben és végül Zentán, a bácskai, bánáti 
és a tavalyi győztes végső  erőpróbáján az említett 91 csoport. összesen 122 
előadást adott. Ezeket 35,206 néz ő  tekintette meg. Egy el őadásra átlag 2884 
néző  esett. Nagy teljesítmény ez, amely bizonyítja a közönség fokozódó érdek-
lődését a versenyek iránt. Megállapíthatjuk, hogy műkedvelő  színjátszásunk 
a legjobb úton van ahhoz, hogy tömegmozgalommá n őjjön, és mint ilyen, 
nagy lendítőerőt képvisel a szocializmus építésének kultúrfrontján. Éppen ez 
a mozgalom hivatott arra, hogy dolgozó tömegeinkkel közvetlen kapcsolatot: 
teremtve, segítse az új embert a holnapért vívott nagy épít őharcában. 

Ez a nagy szerep teszi kötelességünkké, hogy a lezajlott versenyek lefo-
lyását és eredményeit bíráljuk, mert csak a hibákon okulva, azokat elkerülve,, 
a bevált módszereket továbbfejlesztve, biztosíthatjuk a további egészséges ,  
és zavartalan fejlődést. 

Legelőször is, a szervezésről kell szólanunk. Nagy általánosságban . azt:: 
mondhatnánk, a szervezés megoldotta feladatát. A versenyek a kit űzött idő-
szakban, a tavalyi szervezést túlszárnyaló keretekközött, eredményesem 
bonyolódtak le. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem voltak kisebb-nagyobb-
hibái, hogy nem lehetett volna jobb. 

Kétségkívül nagy akadályokkal kellett megküzdeni. A járási verse-
nyekre néha nagy számú csoport indult. A vidékiek elhelyezése, oda és visz-
szaszállítása szükségszerűen torlódásokhoz vezetett, az ezzel kapcsolátos, . 

hibák és hiányok seregéhez. Megtörtént az, hogy a versenyz ő ' csoportok 
megérkeznék, félóra idQjük sincs a színpaduk berendezésére; (három-négy 
csoport szerepel egy előadás keretében), fellépnek, utána átöltöznek és már 
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fel a tehergépkocsira, gyerünk haza. Kell a hely másnak. Arra, hogy nyu-
godtan előkészüljenek, játék után ráeszméljenek teljesítményük sikerére, . 

vágy sikertelenségére, már nem marad idő. Arcra még kevesebb, hogy ki-
használják az alkalmat, és megnézzék más csoportok teljesitményét is, hogy -
azt összevessék a magukéval, hogy hasznos tapasztalatokat szerzzenek -- 
mert a vonat, vagy kamion nem vár. Igy aztán a versenyek nevel őhatása. 
a minimumra száll le, és kihasználatlanul marad a jó alkalom, bár a költ-. 
ségek, néha igen nagyok. Igy volt ez a zombori járás dönt őjénél is Kupu 
szinán; de azt hiszem, sok helyütt másutt is. 

Még rosszabb a helyzet, ha valami technikai akadály miatt az el ő--  
adások elhúzódnak. Ilyenkor megtörténik az el őbbi ellenkezője. Csoportok : 
lemaradnak, néha biztosítható éjjeli szállás nélkül, az emberek lemaradnak ' 
másnapi munkájukról, egyesek költségbe verik magukat, vagy munkabé-
rükből veszítenek. 

Viszont nem egy helyen fordult el ő  (pl. Topolyán a palicsiakkal),. 
hogy a megérkezett és még sorra nem kerül ő  műkedvelők, vagy azok, akik 
már lejátszották darabjukat, minden ráér ő  idejük mellett, egyszerűen tudo-
mást sem akarnak szerezni mások teljesítményér ől. Vagy .szétszélednek a 
szélrózsa minden irányába, vagy ha nem, úgy egy szomszédos teremben, 
esetleg a kocsmában szórakoznak, elárulva azt, hogy nincs m űvészet  azon--
felül amit ők adnak. Itt elsősorban az illető  csoportok rendezőjét terheli 
felelősség, hogy nem hívta fel színjátszóinak figyelmét a  már említett szem-
pontokon kívül, legalább is a kötelez ő  udvariasságra mások teljesítményé-
vel szemben. 

Nagy általánosságban azt mondhatjuk a' szervezésről, hogy kielé-
gítő  volt ott, ahol a helyi hatóságok és tömegszervezetek felkarolták a ver-
senyek ügyét. Jó, sőt nagyon jó ott,. ahol szívügyet csináltak belőle, ahol 
egy, vagy több ember minden idejét, képességét és ügyszeretetét latba vetette 
a siker érdekében. (Zenta). Ezzel szemben, például Vrsacon, a Kultúrszö-
vetség Magyar Osztálya által kiküldött bírálóbizottság tagjait azzal fogad-
ták, hogy ők bizony nem tudnak semmiről semmit. Még a versenyr ől sem. 
Sikerült is nekik a két elsőnek érkezőt a visszautazásra rábeszélni. Ám a 
harmadik, (Oláh Béla), nem hagyta magát befolyásolni, és káröltve a Kul-
túrszövetséggel, táviratilag hívta be a megjelenni tartozó egyesületeket.. . 

Igy szinte dróton rángatva Őket elő, mégis megtartották a versenyt. • Igaz, 
hogy négy nap kellett ahhoz, hogy három el őadást megtarthassanak, és az 
is igaz, hogy voltak egyesületek, amelyek még így sem állottak kötélnek, — 
akarom mondani, drótnak, — és nem jöttek. 

Bizonyos mértékig a Magyar Osztály színjátszó szakosztályának veze-
tősége is vétkes a szervezési hibákban. Nem tartotta erősen a kezében az 
irányítást, ami viszont az egyesületek és a szakosztály között még teljesen 
meg nem szervezett hírszolgálatnak következménye. Igy a szakosztály, 
egyes versenyek után egy héttél sem kapott értesítést az eredményr ől. Emiatt 
a topolyai, bácskai döntőt, utolsó pillanatban, egy hétre el kellett halasztani, 
ami miatt annak bírálóbizottságában változás állt be. Éppen a színházi szak-
emberek estek ki, másoldali elfoglaltságuk miatt. 

Attérve a versenyző  együttesek művészi teljesítményére, sok minden-
ről kell beszélnünk. Itt széles skáláját láttuk a különféle alakításoknak,,. 
kezdve a művészietlen, nívón aluli kezdőteljesítményektől, fel  a műkedve-
lést meghaladó, többé-kevésbé már komoly színészeknek is dícséretérE- 
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szolgáló, alakításokig. Bizonyos rendszert kell tartanunk, hogy minél több 
szempontból vizsgálhassuk meg a látottakat. Miel őtt azonban, a hibák és 
jótulajdonságok felsorolásához fognánk, meg kell állapítanunk, hogy a 
tavalyi évhez viszonyítva, . színjáts$sunk nemcsak ,mennyiségileg, hanem 
minőségileg is fejlődött. 

Először . a helytelen darabválasztásról kell beszélnünk. Ez olyan ténye-
ző, amely fájó pont volt a multban és valóšzínűleg, még egy ideig kisérő  
jelensége lesz további munkánknak is. Szinte azt mondhatnánk színjátszá-
sunk egyik gyermekbetegsége. Túlfűtött ambícióból, vagy meggondolatlanság-
ból egyes csoportok olyan darabokat vesznek elő, amelyek meghaladják 
képességeiket. Elég, ha egy darab sikerrel fut a Magyar Népszínházban, hogy 
erre a műkedvelő  berkekből levelek özöne induljon meg a színházhoz, vagy 
a Magyar Osztályhoz. Néha a darabot kis falvak, még egészen kezd ő  műked-
velői is előadásra kérik. Hogy ne is említsem a »János vitéz«-t, »Csikós«-t, 
mint zenés darabokat Ezeket falusi, egyszer ű  és amellett, sajnos, rossz zene-
kari kíséret mellett operai nívójukról a paródiáig süllyesztik le kis és nagyobb 
falvak, városok műkedvelő  színjátszó!. Nem mondom, hogy els őrangú erők-
kel rendelkező, erős műkedvelő  együttesek, amatőrszínházak, ha megfelelő  
zenekar, kotta anyag és karmester áll a rendelkezésükre, ne bírkózzanak meg 
ilyen feladattal. De ilyen feltételelu1iíjján; ne tegyék. Többet ártanak maguk-
nak, közönségüknek és nem legutoljára a jugoszláviai magyar kultúrmunka 
színvonalának, mint amennyit a darabbal szerzett bevétel hoz a konyhára: 
Karmester nélkül nem lehet »János vitéz«-t adni, — pedig ilyesmi, sajnos, 
megesik nálunk. 

Nem részesülnek jobb sorsban nehezebb, klasszikus színdarabok sem. 
Dickens »Házi tücsök« című  darabját, sokszor kérik gyenge együttesek, pedig 
még a zrenyanini »Petőfi Sándor« kultúregyesület együttese, Vajdaság ez évi, 
harmadik helyezettje is, sok kivetni valóval adta elő, bár voltak nagy pozi-
tívumai. (A darab zenei aláfestése.) 

Krlersa »Haláltusája« (helytelen cím, helyette, »Haldoklás« volna meg-
felelőbb). Ben Johnson: »Volponé«-ja után is érdeklődnek egyre-másra kis 
együttesek. A Magyar Népszínháznak és a Kultúrszövetség Magyar Osztá-
lyának van dolga, amíg meggyőzi őket, hogy ez a darab nekik nem' való. 

A mából eredő, a szocialista építést tárgyaló darabok után is, váloga-
tás nélkül nyúlnak. Valószínűleg úgy gondolják, hogy a darab tárgyánál 
fogva biztos sikert jelent a bírálóbizottság el őtt. Egyik-másik esetben el őfor-
dult, hogy ilyen szempontokat vettek a bírálat alapjául, úgyhogy végeredmény-
ben nem is a műkedvelők versenyeztek, hanem a, darabokon keresztül az 
egyes írók. Ez a helytelen felfogás szerencsére már a multé. Err ől még később 
lesz szó. A mában gyökerező  darabokat éppen aktualitásuknál és a közön-
ségre tett hatásuknál fogva, nagyon figyelmesen kell el őkészíteni, rendezni, 
játszani. 

Ne nyúljunk olyan darabhoz, amelyhez az együttes átlagerejének 
és a darab külső  kívánalmainak megfelelő  szereplőket nem tudjuk bizto-
sítani. Nagyon rosszul járhatunk. jgyy például, a bezdání algimnázium diák-
csoportja előadásában a »Kéz a kézben« című  darab főszereplője,' Péter, egy 
egész fejjel alacsonyabb mint többi társai, ami nemcsak nevetségesen, de 
egyenesen groteszkül hat. A darab mondanivalóit már előre agyoncsapja. 

Az előadás külső  tényezőire, díszletekre, kor és alkalomhű  ruhákra és 
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a maszkra műkedvelő  csoportjaink még mindig aránylag kevés gondot for-
dítanak. A versenyekre, f őleg a járásiakat értem, a többség még mindig 
díszlet nélkül jön, vagy nagyon hiányos díszletekkel. Nagy része van ebben 
a technikai akadályoknak, szállítási nehézségeknek, de a túlzott takarékos-
ságnak is. Sokszor a helyszínen kérnek valamit kölcsön, néha négy-öt együt-
tes játsza el egyfelvonásosát ugyanazon színfalak között. A kellékekre is áll 
ez. Egy-egy szekrény, vagy ruhafogas néha két-három darabon át kísért. 
Nem vonatkozik ez, a már helyes útra talált együttesekre, ahol nagyon szép 
teljesítményeket láttunk. (A szabadkai »Népkör« »Haláltusá«-jának díszle-
tei, Kikinda Galsworthy: »Ezüstszelencé«-jének angol úriszobája és különö-
sen kellékeik: a teás készlet, ezüsttálca stb.) 

A ruházatban a korhűség utáni törekvés, mind er ősebb formában 
jelentkezik, bár találunk olyan eseteket is, ahol erre egyáltalán nincsenek 
még tekintettel. A mában játszák a százével őtti darabot. Vannak aztán túl-
zások is. A szabadkaiak »Liliornfi«-ja (versenyen kívül), ahol egyforma fecs-
kefarkba és szürke cilinderbe öltöztették a pesti Schwarz fogadóst, a kolozs-
vári tőről metszett magyar vendégl őssel. Az előadásról, a közönség 
történelmet nem ismerő  része valószínűleg azzal, a szent hittel távozott, 
hogy Magyarországon száz év előtt a népviselet frakk és szürke cilinder volt. 
Másoknál, láttunk aztán frakk alatt pullóvert is, ami falusi kezd őkről lévén 
szó, megérthető, de nem jóváhagyható. 

A maszkok, amennyiben vannak, még mindig sok kívánnivalót hagy-
nak hátra, bár itt-ott meglátszik a tavalyi és idei rendez ői tanfolyamok hatá-
sa. A helyzet mégis valamit javult. Nagyobb együttesek színházi borbélyhoz 
fordulnak, ami csak félig megoldás, mert az, aztán rendszerint a maga 

_gusztusára szüli meg a maszkokat, nem ismervén a darabot, vagy az abban 
előforduló jellemeket. A maszkot voltaképpen magának a színjátszónak kel-
lene megalkotnia — mind a bels ő, azaz lelki, mind a külső  maszkot is. Ez 
viszont eléggé fogas kérdés. 

A rendezést illetőleg javul a helyzet. A Magyar Népszínház rendez őt-
nek és élszínészeinek terepjárása, tanácsadó munkája egyaránt nyomot 
hagyott a rendezésekben. Am, ez még közelről sem elegendő . -Tennivaló 
marad elég. Sajnos, vannak még olyan egyesületek, ahol semmilyen, vagy 
csak látszólagos rendezés folyik. Természetesen az eredmény negatív. Akad 
még olyan rendező  is, — nagyobb csoportoknál, — aki évtizedes m űkedvelő  
multjára hivatkozva senkit ől sem hajlandó tanácsot elfogadni, senkit sem 
hajlandó a közelébe ereszteni. Hagyják őt békén a színpadi realizmussal és 
más izmusokkal. Ilyen és hasonló felfogás vezet aztán oda, hogy például a 

bácskai döntőben Topolyán, a zomboriak tizenkét szerepl ője, Nusics: »Gyá-
szoló család«-jában rajvonalat ült a színpadon, majd az egész három fel-
vonáson keresztül. Realizmusról, életr ől, a színészek mozgási lehet őségeirő l 
szó sem lehetett. Az el őadást a szereplők mentették meg egyéni játéktudásuk-
kal. Jó rendezéssel csodát m űvelhettek volna. 

A játék szempontjából a közkép nagyon változó. A rossz, vagy gyenge 
szereplésektől kezdve fel a nagy teljesítményekig mindenfélét láthattunk. Ami 
a darab megválasztásánál szempont, itt is az kell hogy legyen. Úgy össze-
válogatni a szereplőket, hogy beszéd és alakítóképesség szempontjából lehe-
tőleg beleilleszkedjenek a darab mondanivalójába, és ki ne ríjanak az alakító 
együttes átlagából. Mert ez súlyosan megbosszulja magát. Láttunk olyan 
együtteseket, ahol egy-két gyönge alakítás elvitte az egész darab sikerét. 
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Barátság, sógor, komaság a szereposztásnál nem jöhet számításba. Majd 
minden együttesben akadt egy-két, az átlagnál jobb, s őt jó alakítás is. Ezek 
mentették azt, ami menthet ő. Meglepően jó figurákat is láttunk, akikben 
érzés, velük született képesség és önkéntelenül alkalmazott, helyes mérték-
tartás tett tanúbizonyságot afel ől, hogy mennyi kihasználatlan erő  szuny-
nyad dolgozó néptömegeinkben. Sajnos, ezeket kiemelni és m űvészi mun-
kára kiképezni még nehézségekbe ütközik. 

Külön kell szólanunk egy jelenségről, amely a versenyek céljának fél-
reértéséb ől származik és a minden áron való győzniakarásban nyilvánul: 
meg. Egyesek, és egész csoportok is, néha vezet őségükkel együtt, félreisme-
rik a műkedvelő  színjátszás célkit űzéseit, önmaguk és közönségük nevelését 
A. művészi és igaz szeretetét második, sokszor hetedik vonalra helyezve, csak 
azzal törődnek, csak azon mesterkednek, hogy valamilyen darabbal a ver-
senyen elsőnek fussanak be, -- ha törik, ha szakad. Nagyobb együttesek 
is elkövetik, szerintem azt a hibát, hogy egész éven át ezen a vonalian do1,--
goznak, Vegyük példának a szabadkai »Népkör« esetét. A vezet őség irodal-
már tagjai előre kiszámították, hogy Krlezsa: »Haláltusa« c. darabja, olyan 
nehéz fajsúlyú, hogy annak színrehozatala az együttest legalább is a végs ő  
döntőbe juttatja. Nem is kell hozzá más t  mint három erős szereplő  és két 
statiszta, a darab jó technikai kivitelezése, egy jó rendez ő  és kész. Szubo-
ticán csak akad három jó szerepl ő, pénz van, Garai Béla mint rendező  is 
itt van, így számtani pontossággal biztos a siker. A többi darabok el őállí-
tásánál már nem volt ilyen körültekint ő  gondosság, — hiszen úgy sem. 
mennek versenyre! Meg is látszott a teljesítményen. 

Kikinda, a harmadszor is győztes, elkövette azt a hibát, a vez üt ő  sé,g 
bevallása szerint, hogy már jó eleve kijelölte a verseny darabot, és erre 
aztán >>ráfeküdt«. De sajátmaguk is rájöttek arra, hogy ez nem helyes. A. 
verseny darabból kimaradt, a második, vagy harmadik helyezésbe szorult. 
tagok munkaszeretete megcsappant, az egyforma eséllyel nem ►)író n,ííked 
velők egymásközt vetélkedtek, lázadoztak, elégedetlenkedtek. A tapasztala-
tok alapján Kikinda jövő  évi munkájában egyforma esély ű  darabokat ter-
vez, körülbelül egyforma er ős szereposztásban. A legjobban sikerült darab-
bal nevez be a versenyre. Szerintem, ez a helyes megoldás. Bizonyára kihat 
majd, az összmunka minőségére, a tagok továbbképzésére, munkásközössé-
günknek minél több jó darabbal való ellátására. Végül megakadályozza azt 
is, hogy egyes jobbteljesítményű  színjátszók »sztárokká« váljanak, mint a: 
kapitalista multban. 

Sokkal egyszerűbb eszközökkel vívnak egyes csoportok az els őbbsé--
gért. A különféle cselvetések egész arzenálja alakult ki itt-ott a vidéken,,, 
mert hát: gy őzni kell mindenáron! Zentán, a sok helyi csoport közül az. 
ifjúságnak kellett befutnia az els ő  helyre, mert a parola szerint is: »Az ifjú-
ságé a jövő«. Miután ez vonalbeli, megállapítás, igazodni keli hozzá. Az ifjú--
ság, első  is lett. A bácskai dön őnél aztán beütött a krah. Az ifjúságiak 
ugyanakkor futballmeccse volt. Azt is, mindenáron meg akarta nyerni. De-
hogyan? Nem lehet egyidőben egyeseknek két mérkőzésen részt venni. Vagy. 
futball, vagy műkedvelés. És mégis találtak megoldást. A darab f őszerep-
lője és még egy-ketten elmentek futballozni, a hiányzó szerepl őket .pedig 
kölcsönkérték egy másik helyicsoporttól, akik szintén azzal a darabbal sze-
repeltek az előversenyen. Próbát minek is tartottak volna, inkább hevet-
tek egy kis szíver ősítőt, az többet használ. Az eredményt ől a bírálóbizott- 



Weigand J.: Mükedvelőversenyeink tanulságai 
	

389 

ság szédülési rohamokat kapott. A darab szerz őjét nem üthette meg a guta, 
mert szerencséjére nem volt ott. 

Ugyanazon a versenyen a horgosiak, közvetlenül a kupuszinaiak lemu-
tatója előtt megkeresték a színpadon a rivális együttes tagjait, és igyekez-
tek azokat elszórakoztatni. Miután mind a két helyen paprikatermeléssel 
foglalkoznak, nem csoda, ha olyan paprikás légkör keletkezett, kis híja, 
hogy tettlegességre nem került sor. — De felment a' függöny, a ] .upuszi-
naiaknak játszaniok kellett. A játékhoz szükséges hangulatról, Horgos gon-
doskodott. 

Egyesek, sőt csoportok a bírálóbizottságokat is befolyásolni lgyekez-
tek. Néha sírván, úgy »messzir ől«, a háttérből, néha közvetlen :lyilt fellé-
péssel. Néha a bizottság összetételét kifogásolták. El őre elfogultságot téte-
leztek fel egyes bizottsági tagokról, holott ők maguk voltak elfog .:itak. A 
zentai döntőn kifogásolták, hogy az egyik darabot színházi ember i rndezte. 
Elfelejtették, hogy a színház emberei hivatalosan is felhatalmazást kaptak 
a műkedvelő  csoportok támogatására, szaktanácsban, útbaigazításban, ren-
dezésben. Egyes hangok olyan messzire mentek, hogy a Kultúrszövetség 
Magyar Osztályát vádolták, hogy Bácskát Bánáttal szemben fav -Nrizálja. 
Mindössze az áll, hogy a bácskai részeke: könnyebb adminisztrálni, mint a 
bánátiakat, a nehezebb bánáti közlekedési viszonyok miatt. Az állítás nevet-
séges voltára, á versenyek végs ő  eredménye a legékesebben szóló cáfolat. 

A bírálóbizottságok komoly igyekezettel teljesítették feladatukat, ami 
nem éppen könnyű  dolog. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem mindig 
legszerencsé »tbb összetételűek, sokszor hiányzik közülük a szakképzett, szín-
házat ismerő  ember. Sajnos, a Magyar Népszínház sem adhat elegend ő  szak-
erőt a Kultúrszövetségnek. A színházat saját terveinek teljesítése veszi 
igénybe, így csak adott esetben nyujthat segítséget. Színházhoz ért ő  rmbe 
reket nevelnünk kell mindenáron. Ez legyen egyik legkomolyabb felada-
tunk. 

Elvétve előfordult az is, hogy bírálóbizottsági tagok döntésükkel, az 
illető  körzetben elvégzendő  frontmunkájukhoz akartak kedvez ő  talajt terem-
teni. Ez feltétlenül elítélend ő , mert részükről, a gyengébb ellenállás vonalára 
való helyezkedés ékes bizonyítéka. Igy kerülhetett ki Bajmok gy őztesként, a 
járási csoportok ottani versenyén, Nusics: »Miniszterné«-jével. csapnivaló 
rossz, pesti aszfalt-fordításban, amely nemcsak m űkedvelő  munkánk szín-

-vonalának lerontását jelenti, hanem ártalmas is közönségünk Nevelésére, 
magának, Nusicsnak irodalmi hírnevére. 

Ilyen szórványos jelenségektől eltekintve, bírálóbizottságaink rr,Lgtet-
tek minden tőlük telhetőt, hogy pártatlanul kielemezzék műkedvelőink tel-
jesítményeit. Itt-ott, ahol módjuk és f őképpen idejük volt hozzá, legalább 
.általánosságban, a verseny után kihirdették ítéletüket az együtteseknek, vagy 
ottmaradt rendez őiknek. Néhány versenyről a sajtó is megemlékaze;:t, a 
végső  döntésről pedig annak bírálóbizottsága jegyz őkönyvbe foglalta a ver-
senyző  együttesek teljesítményéről szóló szakvéleményét, és azt minden 
résztvevő  egyesülethez eljuttatta. Szerintem, ez az egyedüli helyes módszer, 
amely biztosíthatja részükre a további fejl ődést. Alkalmat ad nekik arra, 
hogy hibáikból és jótulajdonságaikból leszűrjék a tanulságot a jövőre nézve. 
Sajnos, éppen a versenyek kezd őfokán kiesett nagy többség, nem kaphatott 
ilyen útbaigazítást. Meg kellett elégedniök egy szép kiállítású, de sz űk37.avú, 
elismerő  levéllel. Az közölte velük, hogy ennyi, vagy annyi pont alapján 
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második, Ötödik, vagy hetedik helyezést kaptak. Itt is tenni kell valamit, ha 
neín akarunk puszta formalizmusba esni, és küls őségekkel foglaikazva,. 
nem akarjuk elfelejtetni az annál sokkal fontosabb lényeget. 

Miután az eddigiek során több szempontból megvizsgáltuk -n űkedve-
lőink idáig teljesített munkáját, versenyeredményeiket, megkísérelhetjük, 
hogy ennek alapján levonjuk a tanulságokat. Utat keresünk a további mun-
ka helyesebbé és sikeresebbé tételére. Mindent összevetve meg kell átlapí-
tanunk, hogy műkedvelésünk tömegmozgalommá n őtt. Igy fokozott felel ősség-
gel kell vele foglalkoznunk, hogy célját, tömegeink kultúrvonalának igazi 
felemelését, annak szocialista tartalommal való telítettségét elérhessük. Ez 
az utóbbi teendő  végtelenül fontos számunkra, mert szocializmust, csak szo-
cialista kúltúrával lehet felépíteni. Ez az egyetlen reális, igaz és 'gazságos. 
alapokon nyugvó kultúra — minden más megoldás, csak a dolgozó, épít ő-
munkástömegek kárára, becsapására szolgálhat. 

Mire van szükségünk? A kielemzett hibák elkerülésére, a megoldások 
megkönr}yítésére bizonyos átszervezést kell végrehajtanunk. Űjabb, jobb 
terveket készítenünk jöv ő  munkánk elvégzésére. Ha ezt elmulasztanánk, még 
súlyosabb hibáknak készítenénk melegágyat. 

Színjátszó csoportjaink nagy száma, területi szétszórtságuk, teljesít ő-
képességüknek, óriási, színvonalbéli különbsége, arra kényszerít bennünket, 
hogy szakítsunk az eddigi gyakorlattal. Nem vehetjük őket mind egy kalap 
alá. Tiszta területi felosztással sem mennénk sokra. Szakkádereink, — ezek-
ben amúgy is szegények vagyunk, — még jobban szétforgácsolnák erejü-
ket. A kívánt eredményt sem érhetnénk el, mert egyesítés helyett, haszon 
nélkül bontanánk. Csak a harmadik rtényez ő  alapján, a teljesítőképesség 
szempontját véve alapul, lehet egészséges megoldást találnunk. A Magyar 
Osztály Színjátszó Szakbizottságának noviszádi, április havi gy űlésén javas-
latok hangzottak el, amelyek közelebbvisznek a megoldáshoz. Ezek szerint, 
a műkedvelőcsoportokat fel kell osztani teljesít őképességük szerint három cso-
portba. A legjobb teljesítmény űek, a végső  döntő  három helyezettje. A nagy 
feladatokat, majdnem hivatásos színházi módon megoldó együttesek jutná-
nak az első  osztályba. Ettől gyengébbek, de még igen komoly színjátszást 
képviselők a második osztályba, és végül a többiek a harmadikba. Minden 
osztály, a saját osztályán belül venne részt a versenyeken. Az alsóbb osztá-
lyok elsői, automatikusan bekerülnének a felettük lév ő  osztályba. Igy kisebb 
együttesek is nyerhetnének egymásközt, és nem esnének egyszeriben ki a 
versenyből egy, hogy sport-nyelven szóljak, bajnoki csoport teljesítménye 
miatt. Igy valami liga féle, rendszer alakulna ki a m űkedvelő  színjátszás 
terén. 

Ez, a helyes műsorpolitika keresztülvitelét nagyban el ősegítené. A jóvá 
hagyott darabok jegyzékében meg lehetne jelölni azokat, a nagyon nehéz és 
igényes darabokat, amelyeket csak az els ő  csoportba tártozók t űzhetnének 
műsorukra. Ugyanígy meg lehetne határozni a második csoport által játszható, 
nehezebben előadható darabokat is. Míg a többieket, természetesen, minden 
csoport játszhatná. Ez a darab megválasztását is megkönnyítené. Sok kelle-
metlen meglepetést ől kímélne meg rendezőket és csoportokat. 

Ha már a műsornál tartunk, valljuk be őszintén, nincs minőségben és 
mennyiségben, csoportjaink nagy számának megfelel ő  repertoárunk. Bár- 
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mennyit is tettünk ezen a téren, ez még mindig kevés. Hiányt szenvedünk 
mind a multból, ,mind a jelenből való magyar darabokban. 'A > mult örök-
ségét még nem böngésztük át eléggé, nem értékeltük át és használtuk fel 
belőle mindazt ami pozitív. Nem is könny ű  feladat ez, tekintve azt, amit a 
népszínművek tartalmáról már a bevezetőben mondtunk. A megoldás íróinkra 
és 

 
kritikusainkra vár. Nagy hiányát érezzük zenés-tán cos daraboknak, mert 

népünk szereti; a dalt, a táncot, kéri is, de mi a rnultak operett lim-lom-
jában alig találunk olyat, ami értéket képviselne. Vissza kell térnünk a 
klasszikus operettekre és a hibásan operetteknek nevezett népi zenés játé-
kokra, ha ezen a téren segítséget akarunk nyujtani. Elő  • kellene készítenünk 
az igazí népdal (nem magyar nóta) és népi tánc reneszánszát. Igy a falu 
és a város dolgozója egyaránt megkapná őszinte, kedélyhullámzását kife-
jező  dal és zenekultúráját. Az idő  sürget, cselekedni kell, ha nem akarjuk, 
hogy a Nyugat bomlasztó dekadenciája megraboljon bennünket attól a kevés, 
igazi népi értéktől, amit a nálunk letűnt kapitalista korszak még meg-
hagyott. 

• 	ŽJjabb darabok is születnek íróink jóvoltából, akik kiragadva egy-egy 
mozzanatot, élménycsoportot a jelenb ől és a közelmúltból, ezt elibénk tárják. 
Itt egy a baj! Az íróasztaltól a színpadig, még mindig nagyon hosszú az út., +  
A várakozásban pedig elvész az írói nekilendülés és a közönség újat váró 
vágyódása. Kétszer ad az, aki gyorsan ad! Valamikor íróknak, m űvészeknek 
úgy kellett rálőcsölniök munkáikat az érdektelen közönségre. A mostani 
közönség, a dolgozó nép, keres és kér, és mi — tétovázunk. Szól ez, az 
íróknak, szerkesztőknek, kiadóknak egyaránt. 

A műkedvelő  színjátszásnak nyujtott közvetlen támogatás a multban 
elsősorban a rendezés kérdésében nyilvánult meg. A Kultúrszövetség Magyar 
Osztálya két ízben szervezett a Magyar Népszínházzal karöltve egyhónapos 
tanfolyamot. Eredményeképpen, sok helyen láttunk határozott javulást rende-
zésben és játékban. E tanfolyamok mégsem váltották be teljesen a hozzájuk 
fű;.;ött reményeket. Egyesületeink nem egyformán fogták fel horderejüket, 
sok helyről nem Olyan embereket küldtek, akik számbajöhettek volna mint 
jövendőbeli élrendezők. Azt küldték, akihez éppen hozzáfértek, akit az eluta-
zásra könnyen rá tudtak venni, ha nem is voltak meg a keresett adottságai. 
Sok helyről és sokszor központi fekvésű  helyekről, ahol a legnagyobb szük-
ség lett volna az ifjú káderek képzésére, senkit sem küldtek. Ez tette szük-
ségessé, hogy újabb munkamódszerek alkalmazását tervezze a Kultúrszö-
vetség, méghozzá egyszerre két irányban. A tanfolyamot végzett és haladni 
vágyó rendezők részére, rendezői szemináriumok megtartását, a nagyobb 
központok színjátszóinak esti tanfolyamokon való képzését. 

A szemináriumok sorozatát, az április hó 24-én és 25-én, Szuboticán, a 
Magyar Népszínházban megtartott els ő  ílyfajta előadás vezette be, Nusics: 
»A megboldogult« c. darabjának színházi bemutatója alkalmával. A Vaj-
daság minden részéb ől összegyűlt rendezőknek, Herceg János író, a darab 
fordítója tartott ismertetőt Nusicsról, a darabról és annak koráról. A rende-
zésről, a rendező  elképzeléseiről, a darabban előforduló jellemekről Garai 
Béla, a darab rendezője tartott el őadást. Az esti bemutatót végignézve, más-
nap, a szeminárium hallgatói részt vettek a szín-társulati ülésen, ahol meg = 
hallgatták a jelenlév ő  sajtókritikusoknak, a színházi tanácsnak `véleményét, 
majd a szereplő  színészek és a rendező  kritikáját és önkritikáját. Igy alkal-

muk volt meggyőződni arról, hogy milyen nagy gonddal és körültekintéssel 
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készíti el ő  egy hivatásos "színház darabjait, és hogy ezek a bemutató kriti-
kája után, a további előadások nyomán is fejlődhetnek. 

A színjátszók részére szolgáló, egyel őre csak nagyobb városokban meg- 
induló esti tanfolyamok, már szervezésben vannak. Heti két estét vennénk 
igénybe és hat hónapig tartanának. Elméleti és gyakorlati színjátszással, 
maszkírozással, irodalmi ismeretek nyujtásával stb., foglalkoznának. Hozzá-
járulnának egy komoly, felkészült színjátszó-gárda megteremtéséhez. Igy köz-
ponti helyeken a színjátszás min ősége nagyban emelkedne. Ezek a közpon-
tok aztán vendégszerepléseikkel eljuttatnák tapasztalataikat és ismereteiket 
a vidéki színészekhez. Ez okvetlenül maga után vonná egész m űkedvelő  
színjátékunk szintjének felemelkedését. 

Múlhatatlanul szükséges, hogy színjátszó együtteseink, amat őrszínhá-
zaink körül kifejlődjék a kritikusok tábora. Nem könny ű  dolog színházi kri-
tikusnak lenni, de a _legelemibb hibákat könnyű  észrevenni. Igy aztánf fokról-
fokra meg kell teremtenünk a színházhoz ért ők és a műkedvelőknek kriti-
kájukkal segítő  emberek táborát: a jövend ő  bírálóbizottsági tagokat. Szín-
ház és kritika együtt jár. Ahol nincs kritika, nincs színház, de még igazi 
értelemben vett műkedvelés sem. A jövőben lefolytatott versenyeket is, úgy 
kell megrendezni, hogy minden egyes résztvev ő  együttes írásban megkapja 
teljesítménye kritikáját, minden jó és rossz tulajdonságának kiemelésével. Az 
eddigi versenyek legnagyobb hibája éppen az, hogy a kritika majdnem 
minden esetben elmaradt. Hogyan javuljanak a színjátszók, az együttesek, 
ha nem tudják mibe voltak jók és miben rosszak? 

Szólanunk kell a Magyar Népszínházról is, annak a m űkedvelőket 
támogató szerepéről. Mint egyedüli magyar hivatásos színháznak, ezt már az 
állam is kötelességévé teszi. Mint a multban, úgy a jöv őben is törekedni fog 
ezen kötelezettségeinek eleget tenni. Vendégszereplései alkalmával igyekezik, 
hogy a reális színjátékot minél szélesebb körben terjessze, megválogatott és 
alaposan kidolgozott műsorával példát mutatva. Műsorpolitikájával bővíteni 
igyekezik a műkedvelők repertoárját is, hogy ezáltal segítséget nyujtson.Ácn 
a műkedvelőcsoportok olyan tömeges számban keletkeznek, fejl ődésük olyan 
rohamos, hogy ez a segítség hovatovább elégtelen. Kitűnik ez a színház ren-
dezői, élszínészei által magukravállalt gyakorlati tanács és segélynyujtást 
illetően. A színház élmunkásai vállalták egyes műkedvelőközpontok támoga-
tását, irányítását, de a gyakorlati megvalósítás szinte lehetetlen akadályokba 
ütközik. Főleg Bánát lett, a nehéz közlekedési viszonyok miatt, elhanya-
golva. Egy tagunknak Novi Itebejen tett látogatására öt teljes nap kellett. 
Ebből négy jutott az utazásra. Amellett színészeink tervszer ű  termelőmunkát 
végeznek, állandóan próbálnak, játszanak. Munkájuk személyhez kötött. 
Könnyebb kivenni egy üzemb ől egy kőművest, mint egy színészt a darab 
együtteséből. A színház segítségét tehát, ezzel a módszerrel nem lehet fokozni 
anélkül, hogy annak magának ne ártson. A bajon csak úgy lehetne segíteni, 
ha a • színjátszók létszámát 15-20 f ővel emelnénk, hogy egy kisebb csoportja 
állandóan a vidéket járná váltott darabokkal és emberekkel. Ennek terv- 
gazdasági szempontból, még egyelőre nincs itt az ideje. 

Sokat segítene a helyzeten, ha a Magyar Népszínház irányító szerepét 
részben átvennék egyes kifejlett és haladott amat őrszínházak. Ezen a téren 
:sokat tesz már most is a Topolyai Járási Színház, amely a hozzá közeles ő  
tiszamenti helyeket látogatja és megegyezve a Magyar Népszínházzal, még 
műsorpolitikában is azt többé-kevésbé tehermentesíti. 
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Teljesítményüknél és a fent említett szükségleteknél fogva Kikindára, 
Zrenyaninra, a szuboticai »Népkör«-re és más er ős együttesekre várna az a 
feladat, hogy kövessék Bácska Topolya példáját, amat őrszínházakká, majd 
járási vagy városi színházakká váljanak. Min őségi megkülönböztetés szem-
pontjából, már most is tiszteletbeli amat őrszínházakká kellene nyilvánítani 
mindazokat az együtteseket, amelyek erre rászolgálnak. Viszont, el kellene 
venni ezt a címet, olyan együttesekt ől, amelyek névlegesen azok, de telje-
sítményben és adott körülményeikben távol állanak attól, hogy amat őrszín-
házak legyenek. Nevén kell nevezni a gyereket, és még lokálpatriótizmusból 
sem szabad áltatni magunkat és másokat. 

A kitartó munka, az önálló kezdeményezés és Z helyi hatóságoknak a 
kulturális haladás iránti érzéke hozta létre a Topolyai Járási Színházat és 
példája nyomán reméljük, hogy másutt is megindul a tevékenység ebben az 
irányban (Likinda, Zrenyanin.) Az állami támogatás sem marad el ilyenkor, 
mint ahogy ezt lépten-nyomon látjuk. Tito Jugoszláviájában a magyarok 
nem mostohagyerekek többé. 

Mindent összegezve azt látjuk, hogy a m űkedvelő  versenyek eredménye 
azt bizonyítja, hogy műkedvelő  színjátszásunk fejlődésének új szakasza 
előtt áll. A mennyiségi fejlődést nyomon kell követnie a min őségi fejlődés-
nek, amely ha nem is rövid folyamat, de kihatásaiban mélyebbrehatóbb, átala-
kítóbb. Az ugart feltörték, de az igazi munka csak ezután kezd ődik. Az átala-
kuló világ változásaiban most magán az emberen van a sor, annak kell átvál-
toznia a szocializmus igazabb és fels őbbrendű  emberévé. Munkálkodjunk 
mindnyájan ezen a fronton szeretettel, annak Sajátos eszközeivel. Bár ez a 
munkánk nem éppen könnyű, de minden fáradtságot megér. 

Weigand József  



KRÓNIKA  
A »FILM« ELSÓ SZÁMÁRŐL 

Napjainkban a film mind jobban 
utat talál magának a széles népré-
tegek felé. Ezzel magyarázható, hogy" 
az embereket fokozott mértékben ér-
deklik a film elméleti és gyakorlati 
problémái. A most indult Film c. fo-
lyóirat épp azt tűzte ki céljául, hogy 
ezekkel a kérdésekkel népszerű  alak-
ban foglalkozzék. A folyóirat els ő  
számában különös érdeklődésre szá-
míthat A. Vucsó cikke a forgató-
könyvek tárgyának kiválasz tásáról, 
Vojiszláv Nánovics »Achilles színes-
filmen« c. írása, melyben a szovjet 
nacionalizmus túltengésér ől ír a film 
terén, Zsivorád Zsivkovics színes ri-
portja a készül ő  jugoszláv filmekről. 
Ebből á cikkből megtudjuk, hogy je-
lenleg öt művészfilm készül hazánk-
ban, több dokumentáris filmen kívül. 
Vickó Rászpor »Alkotó filmkritika 
felé« címen ír a jugoszláv filmkritika 
feladatairól, irányáról és problé-
máiról. Radivoje Gyukics arról szá-
mol be rendkívül érdekes cikkében, 
hogy valósítsa meg A tó c. új m ű-
vészi filmünkét. M. Vitorovics »A 
dialektika közöttünk« čímű  fejtegeté-
sében a szovjet film jellegzetességei-
ről ír, a »Berlin eleste« c. szovjet 
filmmel kapcsolatban. A lap több kül-
földi filmet mutat be, így a Kerék-
pártolvajok, Három találkozás, Szere-
lem után, Boxolók, Elmaradt kirán-
dulás címűeket. Külön cikkben fog-
lalkozik Vladimir Pogacsics a Kötél 
című  amerikai filmmel. ',Ezekben a 
kritikákban különösen kitűnik az 
objektív bíráló hang, melyet épp 
Vickó Rászpor követel már említett 
írásában. A kritikusok egyaránt rá-
mutatnak a nyugati és szovjet filmek 
jó és rossz oldalára, behatóan tanul-
mányozzák a filmek társadalmi hát-
terét és szerepét, de (és ez határozot- 

tan haladást jelent) a filmek eszté-
tikai jelentőségével, a megvalósítás 
minőségével is foglalkoznak. A lap 
részletet közöl France Bevk »Trieszt« 
c. forgatókönyvéb ől. B. Nedovics tol-
lából ismerteti a 8 és 9 számú jugo-
szláv híradót, Ratomir Ivkovics pedig-
»A Drína úttalan utain« c. dokumen-
táris filmet mutatja be. Brána Vucs-
kovics nagy riportban számol • be a 
»9-es számú kék«-ről, a forgatás alatt, 
lévő  hazai sportfilmről. 

A filmkedvelő  közönség nagy érdek-
lődéssel olvasta a folyóiratot. Minden . 
cikke újdonságot, örömet jelent. Meg 
kell jegyeznünk azonban ;  hogy az ol-
vasók nem nagyon ismerik a film-
szakkifejezéseket, melyeket a lapban 
gyakran olvashatunk. Ezért szüksé-
gesnek tartjuk, hogy a szerkeszt őség 
valamelyik számban megmagyarázza 
a gyakrabban előforduló szakkifeje-
zéseket. 

A »Film« meglepően jó sajtótechni-
kával készült, kétszínű  nyomásban 
kiállítása hasonlít a nyugati művészeti 
újságok alakjához. Ezek a tények: 
minden esetre hozzájárulnak a lap 
sikeréhez, népszer űségéhez, és az elért 
eredményhez. 

A lap minden hó 5-én jelenik meg, 
ára 5 dinár. Felelős- és főszerkesztő-
je Alexandar Vucsó. 

SINKb ERVIN 
IRODALMI TANULMANYAI 

Nemrégen jelent meg Sinkó Ervin 
irodalmi tanulmányait tartalmazó 
könyve, amelyben a szerző  behatóan 
foglalkozik irodalmunk, a világiroda-
lom, különösen pedig az esztétika 
kérdéseivel. Ezzel a jelent ős könyvvel 
irodalmi bírálatunk még nem foglal-
kozott, nem értékelte ki és éppen 
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ezért itt inkább csak felhívjuk a fi-
gyelmet erre a könyvre. A kiadói 
megjegyzésben, Marijan Matkovics 
egyebek között a következ őket mond-
ja a könyvről: 

»Éppen azért, mert elvitathatatlan 
az esztétikai problémák boncolgatá-
sának hasznossága; de mert mi még 
csak a marxista esztétika elemi tudá-
sával fegyverkeztünk fel és Igy még 
nem vagyunk eléggé felvértezve e 
'bonyolult problémák tanulmányozásá-
ra ---- felértékelhetetlen jelent őséggel 
bir e téren minden mélyenszántó és 
átfogó kísérlet. Ebben az értelemben 
Sinkó Ervin tanulmányai hozzájárul-

-nak nemcsak a jugoszláv irodalmi 
"bírálat, hanem a marxista esztétika 
fejlesztéséhez is. Sokéves a munkás-
sága az esztétikai alkotás és általában 
a művészi jelenségek kérdéseinek 
területén. Munkássága nemcsak ab-

-bari nyilvánul meg, hogy az utóbbi 
-négy év alatt számos cikke jelent 
-meg folyóiratainkban, hanem abban 
is, hogy a két háború közötti idő-
szakban több írását közölték le a kül-
földi haladószellemű  lapok is. — Sin-

-kó Ervin ezekkel a tanulmányaival 
számos területet érint. Az általa tag-
lalt egyes problémák, mint például 
a szocialista humanizmus, az esztéti-
ka és etika viszonyának kérdése, a 
szocialista realizmus kérdése, rendkí-
vül időszerűek. Sinkó megoldja a4 
ezen részeket érintő  kérdést, gyakran 

-merész hasonlatokkal. Felhasználja 
a többi, marxista szempontból job-
ban megvilágított rész eredményeit. 
Ez a módszer szükségszerűen arra ve-
zeti, hogy új felfedezéseket tesz, új táv-
latokat nyit, új kérdéseket vet fel. 

-Éppen ez, s nem annyira a felvetett kér-
-désekre adott válasz, képezi értékét 
ezeknek a tanulmányoknak. Ezek ko-
moly, gyakran úttör ő  vállalkozások, 
amelyeket kevéssé és ritkán dolgoz-
tak fel marxista módon. Sinkó Er-
vin számos meghatározása, alapját ké-
pezheti egy átfogó vitának: és ezért 
a meghatározásoknak hasznosaknak 
kell bizonyulniok. Termékenyítőleg 
kell kihatniok a dialektikus-materia-
lista esztétika fejl ődésére. Ezeket a 
szempontokat értékelve, Horvátor-
szág állami kiadóvállalata Sinkó Er-

-vin könyvét besorozta a »Mai jugo-
szláv írók« alkotásainak sorozatába. 

ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK 
VERSENYE VAJDASÁGBAN 

A kultúregyesületek versenye igen 
szép eredményeket ért el az eddigi 
versenyek folyamán. Mondhatjuk, 
hogy kultúregyesületeink tánccsoport-
jai, zenekaraÁ és énekkarai sokat ha-
ladtak előre. Valósággal ugrásszer ű  
volt ez a lépés a multévi versenyt ől 
napjainkig. A most tartó és folyamát-
ban lévő  versenyek mennyiségileg is 
és minőségileg is többet adtak mint a 
multéviek. Közönségünknek különösen 
a népi tánccsoportok versenyén volt 
alkalma látni a nagy haladást. Mond-
hatnánk, dolgozó tömegeinknek a ver-
senyek folyamán alkalmuk nyílt meg-
ismerkedni népi szokásainkkal, eredeti, 
Vajdaságrá jellegzetes népi visele-
tünkkel ( a sajátságos kukuszinai, do-
roszlovói stb. viselettel) és népi tán-
cainkkal. Vitathatatlan tény, hogy 
egyesületeink a verseny folyamán 
mindezek. . mellett, kisebb-nagyobb hi-
bákat is elkövettek. Például: ha a né-
pi tánccsoportok versenyér ől beérke-
zett eddigi jelentéseket, jegyz őkönyve-
ket szemléljük, önkéntelenül is meg 
kell állnunk egyes soroknál. A verse-
nyen az eddig beérkezett jelentések 
szerint összesen 162 tánccsoport vett 
részt, köztük 37 magyar csoport. A 
táncokat nagyobbrészt jól begyako-
rolták és a táncosok is fegyelmezettek 
voltak, a színpadon való mozgékony-
ság — vagy helyesebben találékony-
ság — is jó volt. Itt, ennél a kérdés-
nél csupán az újonnan alakult cso-
portok árultak el némi hiányosságot. 
Ez természetes is, hiszen minden új 
csoport, ha nincs kellő  gyakorlottsága, 
beleesik ily kis hibába. A legtöbb 
esetben az volt a hiba, hogy tánc-
csoportjaink nem eredeti vajdasági 
népi tánccal készültek a versenyre, 
vagy pedig a viselet nem volt eredeti. 
Néhány esetben a viselet is, a tánc is 
kombinált volt. Népi tánccsoportjaink-
nak a jövőben az eredetiség felé kell 
fordulniok, kerülve minden népi íz-
től és zamattól megfosztott mesterke-
dést. 

A versenyeken az eddig beérkezett 
jelentések szerint 42 zenekar vétt 
részt közöttük tíz magyar; 96 népi 
énekes, belőlük 21 magyar és 26 népi 
zenész, köztük három' magyar. 

Ha ezeknél a versenyeknél jobban 
figyelembe vesszük a műsorszerkeze-
tet, különösen pedig a népi énekesek 
műsorkeretét, meg kell állapítani, 
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hogy egyes helyeken a dalok megvá-
lasztása nem volt éppen szerencsés. 
Mentségül szolgálhat, hogy a népi 
énekesek és népi zenészek az eddigi 
versenyeken még nem léptek fel. 

T. J. 

A SZERBIAI iRŐEGYESÜLET 
KÖZGYÜLÉSE 

Egy évi jelentés egyórás-másfél-
órás szűk kereteibe algha fér bele 
a Szerb Népköztársaság iróinak egész 
tevékenysége; az ilyen irói enumerá-
ció íróink alkotólendületének sokré-
tűsége folytán legfeljebb a megjelent 
önálló kötetek számbavétele, a meg-
tartott írói estek és felolvasások szám;- 
szerű  felsorolása lehet, az írók egye-
sü•ete más szervezeti problémáinak 
falsorolása mellett. Pánics-Szuper a 
szerbiai íróegyesület titkára az egye-
sület április végén megtartott évi köz-
gyűlésén mégis ügyes kézzel olvasz-
totta össze az el őttefekvő  hatalmas 
anyagot. Bevezet őjében rövid eszmei 
irányvonalat és értékelést is adott, 
jelezve egyben, hogy az évi beszámoló 
voltaképpen csak kiegészít ője Bogda-
novics Milan egyesületi elnök refe-
rátumának az elmúlt esztend ő  és az 
1950-es év irodalmi problémáiról. A 
titkári jelentés el őljáróban leszögezi, 
hogy a népfelszabadító harcban és 
népi forradalmunkban született új 
irodalmunk annyira összeforrott a 
harccal és az ember felszabadításával, 
hogy kivetett magából mindent, ami 
társadalmi és művészi vonalon kárá-
ra lehetett egy egészséges organiz-
musnak. A dolgok ilyen összefüggése 
magával hozta, hogy az írói hívatás, 
az író elhívatottsága — az író egész 
munkássága ma magasan értékelt tel-
jesítmény az új társadalomban s 
hogy ez a tevékenység a népek fejl ő-
désének javát szolgálja, a szocialista 
állam felépítését. Hozzátette, hogy je-
lentése a szervezeti kérdések érinté-
sén felül elsősorban az írói tevékeny-
ségnek az egyesület keretében folyta-
tott munkásságot érinti, tehát az írók 
úgynevezett közéleti tevékenységével 
foglalkozik, munkájukkal a közösség 
problémáinak felismerésében, általá-
nos valamint különleges írói problé-
mák felvetésével stb. 

A számszerű  felsorolásból kitűnik, 
hogy a szerbiai íróegyesületnek 82 
tagja és 20 jelöltje van, a tagok kö-
zül hat a nemzeti kisebbségekhez tar- 

tozik, ezek túlnyomóan magyarok. A 
tagállományban beállott különböző  
változások részletes ismertetése után 
megtudjuk a jelentésből, hogy a szer-
biai írók az elmúlt évben összesen 
118 irodalmi estet és 61 önálló irodal-
mi előadást tartottak. Beszél az írók 
és a közönség közvetlen kapcsolatai 
megteremtésének pozitívumairól és 
nehézségeiről, hozzáfűzve, hogy sajnos. 
az  írók alig egyharmada vett részt 
ebben az aktív munkában, — úgy-
szólván ugyanaz a garnitúra — ami 
csak emeli a résztvev ők fáradozásá-
nak értékét. Külön kiemeli aztán az 
íróknak azt az akcióját, amelynek 
célja volt az ötéves terv hatalmas-
munkalendületének megismerése az 
egyes építőhelyek felkeresésével és a 
problémák megismerésével. Ebb ől az 
akcióból egy magyar írónk is kivette-
részét. A cél az volt, hogy különbö-
ző  irodalmi vetítésekkel visszaadjuk a 
munkaakciók lendületét: a munka 
még folyamatban van és remélhet ő , 
hogy befejeztével teljes eredmény 
születik. 

Az írói hivatás anyagi feltételeivel 
foglalkozva a titkári jelentés leszöge-
zi, hogy az írói munkásság ma anya-
gilag jólhonorált tevékenység s hogy 
az egyesület a lehet őséghez képest 
még ezen túlmenően is segítő  kézzel 
nyúlt oda, ahol erre szükség mutat-
kozott. Az az akció, amelynek célja, 
hogy az íróművészeinket más elfog-
laltságtól lehetőleg mentesítsük, to-
vább folyik — bár ezen a téren éppen 
az elvégzendő  feladatok sokasága, 
életünk más területén való munkál-
kodás szükségessége miatt, nem szü-
lethetett teljes eredmény. Végül fel-
sorolja a jelentés az íróknak 1949-ben 
és a közgyűlés napjáig 1950 áprilisáig 
megjelent önálló műveit. 

A titkári jelentés után Bogdano-
vics Milán ' elnök foglalkozott • az 
1949-es esztendő, valamint a mostani. 
év legfontosabb irodalmi problémái-
val. Vita után elfogadták az új alap-
szabályokat. Vajdaság, ahol eddig 
Noviszád székhellyel egyesületi al-
osztály működött, önálló hatáskörű, 
kirendeltséget kapott, melynek meg-, 
alakítása most van folyamatban. 

A közgyűlési anyaghoz hozzászólva 
Leszkovác Mladen vajdasági szerb-
író kifogásolta, hogy sem a titkári 
jelentés, sem az elnöki beszámoló, 
nem emlékezett meg külön a Vajda- . 

ságban élő  kisebbségek sajátos iro-
dalmi problémáiról, elsősorban a szé- 
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pen fellendült és nagy vonalakban 
fejlődő  román kisebbségi irodalomról 
és a magyar kisebbség mennyiségileg 
és minőségileg magas színvonalú iro-
dalmi tevékenységének működéséről 
és összetett problémáiról. A megvá-
lasztott új elnökség nevében Bogda-
novics Milan elnök igéretet tett, hogy 
ezt a felszólalást az új vezet őség ma-
gáévá teszi és annak szempontjait 
fokozottan szem előtt tartja. 

A JUGOSZLÁV 
NÉPTANC-CSOPORT 
NAGYSIKERŰ  
SVÁJCI VENDÉGSZEREPLÉSE 

A jugoszláv népi táncegyüttes az 
elmult hónapokban nagysikerű  ven-
dégszereplést rendezett több svájci 
városban, a néptáncok szépségein ke-
resztül érzékeltetve népeink művészi 
adottságát és mai nagy alkotólendü-
letét. Összesen hat ilyen táncbemuta-
tót rendezett az együttes, az els őt 
Zürichben, több mint kétezer néző  
előtt. A berni bemutatón megjelen-
tek a svájci szövetségi kormány és a 
diplomáciai testület tagjai is. Basel-
ban és Lausanneban — az utóbbi he-
lyen két előadáson — szerepeltek 
még a táncegyüttes tagjai, az együttes 
búcsúfellépte Genfben volt. A svájci 
rádióállomások felvételeket készítet-
tek horvát népdalokról, a sajtó a 
legnagyobb elismeréssel írt a jugo-
szláv folklor-művészet fejlettségéről. 

KEGYETLEN 
TERRORCSELEKMÉNYEK 
A HALADÓ GÖRÖG ÍROK 
ELLEN 

A görög reakció a makronisisi gyüj-
tőtáborban tartja fogva az irodalom, 
művészet és tudományos élet haladó 
szereplőit és mindazokat, akik nem 
nyugodtak bele abba, hogy az embert 
Görögországban megfosztják alapvet ő , 
emberi jogaitól. A tábor véreskezű  
hóhérai a legszörnyűbb kínzásoknak 
vetik alá ezeket a szerencsétleneket. 
Különleges osztályon helyezték el 
azokat, akiket »átnevelnek«. Az ilyen 
»átnevelés« eredménye a táborból ki-
szivárgott hírek szerint: csonttörés, 
sebek a testen, idegösszeomlás, tuber-
kulózis. Mintegy százötven ismert 
görög kultúrmunkás sínylődik a tá-
boroknak ezen az osztályán, közöttük 
két híres író, Dimitros Fotiadis és 

Ludemis Menelaoa. Fotiadis a görög 
haladó irodalomnak ez a nagynevű  
szereplője aktív- harcosa volt a né-
met-olasz hódítók elleni küzdelemnek 
majd a második világháború után a 
monarchofasiszták ellen küzdött. Ala-
pítója volt az »Eleftera Gramata« cí-
mű  folyóiratnak, autoritása olyan 
nagy volt a görög művészi és tudomá-
nyos életben, hogy a monarchofasisz-
ták sokáig nem merészelték letartóz-
tatni, végül azonban mégiscsak a' 
táborba került. Ludemis Menelaos 
költő  az 1940-41 évi olaszellenes hon-
védő  háborúnak hadirokkantja. Dalait 
a fronton szerte mindenütt énekelték 
a görög katonák. A német-fasiszta 
megszállás alatt ez a költ ő  a népfel-
szabadító mozgalomban vett részt, 
antifasiszta dalait népdalként énekel-
ték az ELAS harcoló h ősei. A mo-
narchofasiszták elleni küzdelem 
megint csak ott találja Menelaost a 
görög nép oldalán. Feleségével és be-
teg gyermekével együtt vetették fog-
ságba — azonban sem fizikai sem 
erkölcsi megalázás nem tudta meg-
törni kemény lelkét. Nem akart az 
árulók közé állni s azért lakója ma 
is a makronisisi tábornak. 

ZENESZERZOINK MŰVEINEK 
BEMUTATÁSA ANGLIABAN, 
FRANCIAORSZAGBAN 
ÉS OLASZORSZÁGBAN 

A mult év folyamán zeneszerzőink 
számos művét adták elő  külföldi 
hangversenyeken. A jugoszláv zene-
szerzők műveinek előadása London-
ban, Rómában, Bernben és számos 
más nagyvárosban jelentős mérték-
ben hozzájárult ahhoz, hogy felkelt-
se a külföldi el őadóművészek érdek-
lődését zenealkotásaink iránt. Az el-
múlt évben számos - külföldi m űvész 
vendégszerepelt hazánkban. Ugyan-
akkor megismerkedtek zeneszerz őink 
alkotásaival, sőt a műveket később . 

hazájukban is előadták. 
A mult évben Londonban bemutat-

ták Skerjanc zongoraversenyét és 
Tajcsevics hét balkáni táncát, Svájc-
ban Joszip Szlavenszki kamara-m ű-
veit, Irországban és Franciaország-
ban pedig Sulek második, »Eroica« 
című  szimfóniáját és Kozina »Bijela 
Krajina« című  szerzeményét. Az 
Angliában rendezett hangversenyeken 
játszották Sztevan Hriszticsnek 
»Ohridszka legenda« című  szvitjét, 
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Sulek »Eroica« szimfóniáját és Kozi-
na »Bijela Krajina« című  művét. 
Irországban, ahol pedig néhány évvel 
ezelőtt édeskeveset tudtak zenénkr ől 
-- előadták Gotovac szimfónikus kóló-
ját, B. Papandopulo szimfoniettjét, 
Berse »Tragikus nyitány«-át, N. Dev-
csics »Isztriai szvit«-jét és Gotovac 
Éró a túlvilágról« című  operáját. 
Olaszországban előadták Hrisztics 

»Ohridszka legenda« című  szvitjét, 
Rajicsics gordonka-versenyét, Mile 
Cipra »Bolyeg dragog« című  szerzemé-
nyét, Bozsidár Kunc »Aggódás« című  
művét, P. Konyovics »Anyám, meg-
mondom atyámnak« és »Triptihon« cí-
mű  szerzeményeit. 

Ezenkívül számos  hangversenyt 
rendeztek Ausztriában és Svájcban is. 
Zeneszerzőink műveit több külföldi 
rádióállomás — így az oszlói, stockhol-
mi, ausztráliai, mexikói stb. rádió-
állomások is, — sugározták. 

AZ UNESCO 
ÖTÖDIK ÉRTEKEZLETE 

Az UNESCO, az egyesült nemzetek 
művelődési, tudományos és kulturális 
szervezete május 22. és június 16. 
között Firenzében tartja V. általános 
értekezletét. Hazánk, amely nemrég 
lett tagja ennek a szervezetnek, kül-
döttséggel képviselteti magát ezen az 
értekezleten. 

MEGALAKULT A JUGOSZLÁV 
ZENESZERZŐK SZÖVETSÉGE 

Beográdban február 2-án és 3-án 
megtartották a Jugoszláv Zeneszer-
zők Szövetségének alakuló kongresz-
szusát. A -  kongresszuson résztvett 124 
zeneszerző, hazánk minden köztársa-
ságából, valamint számos közéleti és 
kulturális munkás. Dr. Oszkár Danon, 
a beográdi Népszínház operájának 
igazgatója beszámolót tartott »Zenei 
alkotásunk kérdéseir ől« címen. Imer-
tette zeneéletünk tőrténetét kezdeté-
től, a XVI. századtól máig, majd fog-
lalkozott azokkal a viszonyokkal, 
amelyekben dolgoztak és alkottak ze-
neszerzőink és zenészeink a régi Ju-
goszláviában. Akkor nem volt lehet ő-
ségük, hogy szervezetet alakítsanak. 
Nem léphettek-  kapcsolatba egymás-
sal. Nem tevékenykedhettek közös 
erővel azon, hogy zenei kultúránkat 
gazdagítsák, fejlesszék és, hogy meg-
szervezzék a zenei életet. Danon ki- 

emelte a zágrábi dr. Pavao Markovac 
és a beográdi dr. Vojišzláv Vucsko-
vics haladószellemű  zenemunkások 
szerepét a háború el őtti zenei életben. 
Mindketten elestek a népfelszabadító 
harcokban. 

Hazánk felszabadulása után megala-
kították a zenészek és zeneszerz ők 
szakegyesületeit, amelyek egybegy űj-
tötték és egymással kapcsolatba hoz-
tak minden zenei munkást. Szerbiá-
ban, Horvátországban és Szlovéniában 
külön-külön is megalakultak a zene-
szerzők egyesületei. Zeneszerz őink he-
lyesen láttak hozzá mai zenealkotá-
sunk időszerű  kérdéseinek megoldá-
sához. Danon ezután beszélt népeink 
minden rétegének a zene iránt foko-
zottabban megnyilvánuló érdeklődésé-
ről, majd pedig a zenealkotásunkban 
jelentkező  fogyatékosságokra és hi-
bákra tért rá. »El őttünk, az új Jugo-
szlávia zeneszerzői előtt — mondotta 
Danon — ma hatalmas lehet őségek 
állnak. De, zenénk egészében még 
mindig nem állt talpra. Mai zeneal-
kotásunk még mindig nem számolt le 
véglegesen az úgynevezett moderniz-
mus, dekadencia, kisérletezés, kon-
sztruktívizmus és ehhez hasonlók ká-
ros maradványaival. A multnak ett ő l 
az örökségétől csak nehéz, hosszú 
ideig tartó és fáradhatatlan alkotó 
munkával, az állandó ellenőrzéssel, 
bírálattal és önbírálattal lehet meg-
szabadulni«. 

A kongresszus végén meghatároz-
ták a további feladatokat. A Jugo-
szláv Zeneszerz ők Szövetségének kép-
viselőit fogadta Tito marsal is és 
hosszabb ideig elbeszélgetett velük. 

HALADÓSZELLEMŰ  
SVÉD KÖZÉLETI MUNKÁSOK 
JUGOSZLÁVIÁBAN 

A napokban visszatértek Svédor-
szágba Fitt Carlson kelt ő  és Lars 
Ericson újságíró, ismert svéd közéleti 
munkások, akik több mint két hétig 
Jugoszláviában tartózkodtak. 

Pitt Carlson már 1948-ban is volt 
Jugoszláviában. Mint Svédország Bé-
kevédelmi Nemzeti Bizottságának tag-
ja, tiltakozott az ellen, hogy Jugo-
szláviát kizárják a békehívek nem-
zetközi szervezetéb ől. Amikor pedig 
Jugoszláviát mégis kizárták, tüntet ő-
leg kilépett , a svéd békebizottságból. 
Larc Ericson tavaly októberben láto-
gatta meg hazánkat a svéd újságírók 
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egy csoportjával. Mindketten azért 
jöttek Jugoszláviába, hogy ismét a 
helyszínen győződjenek meg arról, 
hogyan épül nálunk a szocializmus. 

Beográd, Szarajevó, Jablanica, Dub-
rovnik, Cetinye, Budva és Titograd 
meglátogatása után a legkedvez őbben 
nyilatkoztak a látottakról. 

»ALMANACCO 1950« 

A rijekai olasz Unió nemrég adta ki 
— az idén is mint minden esztendő-
ben 1948 óta — évi almanachját 
»Almanacco 1950« címmel. A rijekai 
és isztriai olaszoknak ez az évkönyve 
megjelenésében, de f őleg tartalmában 
erőteljes válasz az olaszországi irre-
denta körök suttogására, amely az 
úgynevezett trieszti B-zónában, Rije-
kán és Isztriában élő  olaszok állítóla-
gos nemzeti elnyomatásáról szól és 
amely alattomos propagandához az 
olasz tájékoztatóirodás sajtó lapjai is 
csatlakoztak, szinte versengve ebben 
a Jugoszlávia elleni hajszában. Az év-
könyv hasábjain nemcsak az olasti 
kisebbség írói és kultúrvezet ői, ha-
nem a kiemelkedő  számú rohammun-
kások, feltalálók és újítók, tehát ma-
guk az olasz munkások is megszó-
lalnak, hirdetve a túlsó partról jöv ő  
rágalmak alaptalanságát. Az almanach 
magé így ír: »Az itt megjelent cik-
kek, amelyeket többnyire munkás-
emberek, olasz dolgozók írtak, a ha-
ladás még egy formáját mutatják be, 
melyet munkásaink a szocialista ha-
zában elértek — nevezetesen a kultú- 

ra terén elért eredményeiket, melyek 
emelésére minden lehet őséget meg-
kaptak«. 

A kiadványnak egyébként az a fő  
jellegzetessége, hogy cikkírói többnyi-
re munkások; az évkönyv .a Jugo-
szláviában élő  olaszok életét mutatja 
be. Az olvasó így egyrészt megismer-
kedik mindazzal, amit az olasz dol-
gozók ádtak a szocializmus építésé-
hez, másrészt megismeri mit adott a 
szocialista Jugoszlávia az olasz kisebb-
ségnek és mit nyujt állandóan, hogy 
ez a kisebbség szabadon művelhesse 
nyelvét és egyéb népi sajátosságait. 

A gazdagtartalmú évkönyvben erős 
nyomát találjuk annak, hogy a rije-
kai és isztriai olaszok sem maradnak 
el népeink .  közös erőfeszítései mögött, 
hanem élénk részt vállalnak . az alko-
tómunkából. Az olasz munkás ma 
harcosa a többter¢nelésért folyó moz-
galomnak a gyárakban; vannak újí-
tóik és észszerűsítőik, az olasz paraszt 
és halász jelentős számban szövetke-
zetekben dolgozik. Az almanach eh-
hez mérten bemutatja az Ötéves 
Tervért folytatott harc gazdasági 
eredményeit, mint a jobb jöv őért fo-
lyó harc biztosítékát. Élénk cikkek és 
tanulmányok számolnak be az olasz 
kisebbségi kultúra fejlődéséről, a rije-
kai színházról, a műkedvelő  csopor-
tokról, kultúregyesületekről, kultúr-
otthonokról, az olasz népiskolák és 
középiskolák eredményeiről stb. Mind-
ezek — megint hangoztatjuk — élénk 
bizonyítékai annak, hogy a népek 
egyenjogúsága nálunk nem frázis, ha-
nem élő  valóság. 
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