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SZERKESZTI: 

MAJTÉNYI MIHALY 

Egy síremlék előtt* 

Egy emlékülésről érkeztünk, amelyen 
a vajdasági írók, a nép fóruma el őtt em-
lékeztek meg halott társukról, Thurzó 
Lajosról. Még fülünkben csengenek a sza-
vak a költőről, aki „úgy ment el mint a 
balladák hőse" de azért örökké velünk 
marad — ide most búcsúzni jöttünk tőle, 
mint olykor-olykor visszatérő  sokan e sír-
emlék előtt, amely látható és megfogható 
záloga a reá való emlékezésnek. 

A fejfák sírverse mindig a halállal és 
elmúlással kapcsolatos mementó: a köl-
tőké csak ritkán az. A költő  sírja, emlék-
műve — ha testi mivoltát idézi is annak 
aki elment, — ahogy az idő  lassan el-
mossa a könnyeket, olyasmit ébresztget a 
szívekben, ami több a múló könnynél: egy 
darab halhatatlanság. Egy kórszakot va-
rázsol maga köré amely felett megáll 
még az idő  múlása is. Azt a korszakot, 
amelyben a költő  élt és hatott. S én el 
tudom képzelni, hogy sok-sok év múlva, 
sok évtized múlva az a generáció, amely 
már az iskolai könyvekben tanulja Thur-
zó Lajos költeményeit, vagy tanulni fogja 
őket később, a késői korok tankönyvei-
ben, elzarándokol ide ehhez a síremlékhez 
— és akkor egy percre megcsapja az el-
mult kor; s azok az esztend ők éppen szo- 

cializmusunk építésének első  évei. Mert 
ez a poéta a proletár-sorsából érkezve 
magával hozta szép, örülő  szívét a forra-
dalmi diadalnak s zengte azt akkor, ami-
kor ábécéjét kellett adni az élet új fo-
galmainak, a felszabadult hazában. S ha 
Sírverset keresünk számára — az mindig 
csak az örök életigenlés az elpusztítha-
tatlan bizakodás: mosoly és optimizmus — 
a halálra nála sehol sem találunk. sorokat. 

A korszakot idézi ez a szobor itt a sír-
emlék fölött, a korszakot és benne a köl-
tőt. A művész, aki megalkotta a kultur-
munkás szimbolumának nevezi — nem is 
törekedett hasonlóságra — ám nevezzük 
akárminek, benne vibrál Thurzó Lajos 
egész élete. Minden figurális elképzelés 
egyetlen pillanatára szaritkozhatik csak a 
cselekvésnek — a kő, a márvány, a ter-
rakotta nem filmszalag, nem könyv ame-
lyet lapozni lehet, nem él őszó amely elő-
buggyan és ömlik mint a vízfolyás ... s 
én úgy látom mégis, hogy ebben a fel-
szegett fejben, ebben a isipetésben, a zseb-
redugott és tapadó karokban annyi ma-
gyarázat él, annyi akció és annyi elszánt-
ság -- több mint egy kibontott zászló 
vagy a kitárt mell. Benne van a sáros, 
rosszul világított utca, benne van a né- 

*) Elhangzott Zentán, Thurzó Lajos síremléke el őtt, a költő  halálának Ötéves évfordulóján. 
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ma makacsság, benne van 'a sokeezténd ős 
éhezés, de benne van a szüntelen remény-
kedés is hogy: csak előre nézni. Csak el ő-
re, arccal a haladás felé. Dolgozni, sietni, 
égni, lobogni ... emberivé nemesíteni a 
világot. Thurzó Lajos sok mindent nem 
érhetett meg, ami halála óta nagy opti- 

mizmusát igazolta, ez a szoboralak itt 
azonban a sírja fölött mindig és örökké 
az ő  előrenéző  hites tekintetét őrzi, 

Van egy verse költőnknek, amelyben 
talán leginkább, legművészibben ki'.-tudta 
fejezni a lelkiállapotát a felszabadulás 
utáni idők nagy'; bizakodášát: 

Ember az őszi utcán, 
a talpa alatt fénylik az őszi úttest 
s kabátján, kalapja görbe szélén 
csöndesen hull az őszi est, 
amely új most és csodás: 
a városok süppedt szélén is 
érett a vágyódás. 

Őszi est permetez 
élő  húsra, fára k őre 
vékony felhőnedvet, 
mely úgy szitál alá 
sötét tetőre 
mintha fűszál erekből finoman 
csepegne átlátszó tiszta .méz. 
Mert édes íze van mostan 
az őszi esőcseppnek is a szájon 
S hol lengnek könnyű  szelek 
a tájon, 
úgy ragyognak a sötét sárban 
mint parányi, fényes ezüstszemek .. . 

b megérett vágyódások poétája, mi 
volt az a rövid öt esztend ő  mindössze —  
a felszabadulástól a halálodig — az az öt 
év amikor a benned él ő  költő  végre teret, 
hangot kapott s : lettél a szakszervezeti 
aprómunka névtelen közkatonájából né-
pednek erős és hangos tolmácsa ... hány 
költemény múlt el veled, hányszor kel-
lettél volna országjárásra, költ ői episzto-
lák megírására távoli tájakról, .a mi 
tájainkról, a tengerr ől a hegyekről és ve- 

lünk élő  népekről.... hányszor kellettél 
volna az öröm és életigenlés varázsszavú 
kifejezésére, a megérett vágyódások —
vers—befoglalására .. de elvitt a szíved... 

S. most itt állunk mindannyian sírem-
léked szoboralakja előtt és lehajtott fej-
jel átéljük megrázó jutalmát egy emberi 
és költői helytállásnak .. . 

Majtényi Mihály 
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Thurzó Lajos 

öreganyám 

— Poéma a k&tt đ  hagyatékából — 

Hat éve már, hogy egy fájó napon 
csendesen eljött a halál a . házhoz 
és elvitte édes jó öreganyám 
ki közel volt már a százhoz. 
Őreá emlékszem most 
hogy gondolatban a multban járok 
s elvonulnak szép sorjában el őttem 
kedves arcok, szemek, régi jóbarátok. 

Alig nyílt el őttünk a világ 
máris félárvák lettünk: 
a szegénység sorsában egyre csak süllyedtünk. 
Beült a gond, az éhség riadt kis otthonunkba 
mely úgy maradt tollas fiókákkal 
mint fészek, madár-apa nélkül 
kit lel őtt az orvvadász, a t őke . 
s véresen hullt le az égrül. 

Apa nélkül 
valahogy mégiscsak tollászkodtunk 
nagy kínnal 
s vékony kis lábunkra álltunk 
egyszer a fészekben, 
máskor fészken kívül háltunk. 
Vetegettek morzsát jó és rossz emberek hébe-hóba 
ha már ne'm tudták hallgatni, 

hogy csipog egyre három éhes madárfióka. 
Kevés volt az nagyon, mit jó anyánk 
a házhoz tudott hozni, kis kosárban, 
megettük gyorsan. Nem állt a szánk 
és elfutottunk üres, korgó gyomorral 
epret keresni 
meg sárgarépát hulló napsugárban. 
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Ekkor jött öreganyánk 
gondjaiba vett s a házba' 
helyet adott és ezentúl 
minden lépésünk ő  vigyázta. 
Héj, de sok veszély lesett ránk, 
sütötte sok kis tiltás a kezünk 
lengő  szoknyája széles volt 
s a sok omló ráncba dugtuk buksi fejünk. 

Kiült szegényke a ház elé minden este 
— így volt a szokás .a falun — 	'A 

szekerek poroszkáltak az úton 
birkanyájak ügettek 
s öreg macskánk fent ült <á, kapun. 
Mi az eperfán gugolíúnk és félszemmel láttuk, 
hogy greganyó csöndesen : imádkozik ' 

mikor a nap két szélroham között 
halkan leáldozik. 

Így volt ez mindennap,;  tavasszal,-meg nyáron 
mikor a munkazaj elült a határon .. 

s mikor már jóestét köszöntötte - 
a munkából igyekv ő  kaszás jó népet 
Kötője' ;tartalmát, a . porba kirázta ; 
nagyanyó 
s fogta min csücsült, a kicsi széket , 
bement az udvarba 
onnan a házba. 

öcsémnek,- kit legjobban vigyázoít . 

utána kellett mindig menni. 	_ 
s vele még napvilágon , csöndben, lepihenni. 
De miel őtt .elszunnyadtak  
mi ketten : is sompolyogtunk szoknyája nyomába 
mi is bementünk a , szentképes szobába . 
Asztalkához ültünk, h űs tarhót eszegettünk 
ízes jó kenyérrel 
és nőttünk a ; kenyértől 
mindennap egy fejjel 
(dunyhában. kelesztették =a keny :erét.. 

s gyúrták kakastejjel) 

Mikor az aludt birkatejet kiskanállals 
sebtében behánytuk 
szájunk szélén csorgó nyállal 
a kis kaszni csikorgását vártuk . 
S kitárta nagyanyó a szekrény ajtaját 
hogy kezünkbe nyomja, mit ; a., vén- foga 
már nem tudott' elrágni: a ; kenyér haját. 
Kiituk a korsót jó fehér itallal 
markunk kenyérhéjjal volt tele 
s színünk áhítattal . . 



Öcs-émrriel aztán lepihentek: 
nagyanyó felmászott a magas' ágyba 
— kukoricaszárral kitömve a szalmazsákja —
úgy. ült -ott puha trónusán 
mint ferdeszem ű  ős 'urángól királynő .:. 
Csak- mozgott, hangtalanul mozgott _ a szája 
úgy hullt és pergett az olvasón esti imája. 

„Szaladáskor" született szegény öreganyó 
(a nép az,  nagy -volt akkor 	- 

mert -szabadságharc járta), 
cšöndes szegény` jobbágy volt az .apja 
s nem járatta lányát. iskolába. 
Tanyán élt öreganyánk és libát legeltetett 
12 éven -cít úsztatott a réti tónál, 
és mikor apja meghalt 
elvette „egy szegény vízimónár". 
Aztán <jöttek-'a gyerekek 
majdnem  kettesével 
nevelte őket jó anyjuk pQlentáal 
meg ősi _szép mesékkel.-- -- 
Ideje ne-m volt, hogy írni. tanuljon 
csak a sok gyerekre volt mindig a gondja 
meg arra • 
hogy f őzzön, -mosson meg a könnye hulljon. 

• Egyszer csak jó kés őn mégis- megtanult 
egyik lányától olvasni s kicsit írni az árva 
s kinyílt el őtte sok sok •értelem, 
mi addig el -volt el őle zárva. 
Nézte, forgatta a sokbetűs. csodát  

-olvasta lassan szótagolva 
mi legközelebb -volt hozzá: a bibliát. 
S mikor  már lányai a világba . 	 - 

röppéntek - bontott szárnnyal széjjel - 

maga maradt a kis szobában - • 
az egykönyvnyujtotta bölcseséggel. 
Idézte mindíg a szavakat: 
„szeresd felebarátod, mint tenmagadat" 
s mert csak 11 betűt tudott leírni 
s hitt az emberekben 
dobraverték egyetlen vagyonkáját 
szó nélkül, kegyetlen. 
Csalogatták soká: adja el a házát 
annyi pénzt kap érte, hogy nem is tudja számát. 
(Mert jó ház volt; közlepén állt a kocsik járásának 
s megtetszett nagyon egy éhes bognárnak, 
ki arramenet elbámult sokat e házon 
s műhelyt akart nyitni magának még azon a nyáron). 
Hangos volt és járt az ügyvéd szája 
a bognár meg ígért, száját ő  is használta 
nyúlós volt a szava akár a méz. 



Irodába anyát egy szép nap behívták 
s papír alá szegény odaírta 
U jházi Teréz 
S mint ilyenkor szokás már ezen a tájon 
per Vett a dologból; 
dolog lett, ami az ügyvédnek f ő  — 
nem egyezett az eladó, nem a vev ő  —  
s mi lehet akkor ha két szegény csatáz? 
Eltűnik a pénz, elúszik a ház . 

Nagy szomorúság vert fészket nagyanyó szívében 
mert pakkolnia kellett kis batyúját 
menni kellett mégis, elhagyni otthonát 
ha nem is akart szegény .. . 
A kis kertben sírtak a fák 
folyt a könny az ő  szeméb ől is, s kezén át 
végigcsorgott a káposzta levelén. 

Kés őbb már mi támogattuk anyót, 
csókolgattuk titokban könnyez ő  szemét 
s odaadtuk a . kenyér belét 
de nem vólt már gyógyír az élet mérge ellen. 
Kibuggyant végs ő  sóhaj a száján 
idegen házban sírta ki telkét 
mit ől mindig félt életében 
de szíve akkor már nem fájt 
elcsittult mellében úgy pihent: békében. 

t"It ján kikísértük s mmegöntöztük 
könnyekkel b őven az áldott földet 
mely eltakarja őt, 
kinek lelkünk, emberségünk annyit köszönhet 
Élete nagy tanulság nekünk 
kedves emlék, kinccsel teli bánya 
a legjobb asszony volt ő, mindenünk 
ősi puszták ferdeszem ű  lánya. 

660 



Néhány közvetlen szó 
Thurzó Lajosról 

Ütött-kopott, düledez ő  viskó — magam 
is jártam benne —, egyetlen vaksi ablak-
szemével hunyorgatott a világra ... itt 
húzódott meg a háború el őtt a zentai 
szakszervezeti csoport éš innen indult el a 
kis szabóinas, a későbbi költő : Thurzó 
Lajos. 

A régi.  „Híd" terjesztője volt és néha 
munkatársa is, nehézéletű , sápadt legény-
ke, akinek :a szíve már akkor is rendetle-
nül dobogott, de ebbe a beteg szívbe már 
akkor is belefért az egész világ. Abban az 
apró zentai házikóban nevelték, ott nevelte 
önmagát, .tanult, olvasott már akkor is és 
micsoda szenzáció lehetett szegényes, 
szürke életében, amikor a szándékaiban 
már akkor is nagy, forradalmi szerb köl. 
tő , Jovan Popovics - aki Zentán szolgálta 
katonai esztendejét - felkereste a szak-
szervezeti csoportot, megismerkedett a fi-
atal Thurzó Lajossal és hosszú, tiszaparti, 
esti sétákon elbeszélgetett vele, arról, ami 
van és különösen arról, ami lesz. 

Évtized multán is csillogó szemekkel 
beszélt ezekről a tiszaparti sétákról Jo-
van Popovicsról. 

Én együtt laktam véle Noviszádon, egy 
házban,. csaknem egy lakásban. Együtt 
bolyongtunk a városi fogalmak szerint 
igen nagy kertben, a Juli néni kukoricá-
sában és a forró, forrongó, nehéz és .gyö-
nyörűszép első  esztendeit a felszabadulás-
nők együtt lelkesedtünk, együtt énekel-
tük. 

Nem célom, de ma már nehéz is volna 
arról beszélni, hogy ezekben az id őkben 
mekkora költő  volt Thurzó Lajos és mit 
jelent akkori költészete. Ügy érezte ak-
kor — éš alighanem igaza volt —, hogy 
tanítani kell, magyarázni kell, lelkesíteni 
kell, égni és tüzet gyujtani. Ügy érezte, 
hogy a felszabadulás ténye még nem sza-
badította meg az embereket mindattól, 
amivel születtek, amire nevelték őket és  

amit beléjük vertek szüleik, tanítóik és 
elnyomóik. Győzelmet kellett énekelni az 
akkor vesztett lelkűeknek is — ezt csi-
nálta Thurzó Lajos és jól csinálta. 

Becsületes ember volt és becsületes 
költő : tanult állandóan, könyv nélkül rit-
kán láttam, de legtöbbször úgy, hogy fél-
rehúzódott a nagykertben, beült a kopott-
rongyos nyugágyba, ceruza és papír volt 
a kezében és egy nagy könyv: Endr ődi 
Sándor „kincsesháza" abból jegyezgetett, 
abból tanult addig, amig alaposabb, jobb 
könyvekhez nem jutottunk — de tanult 
állandóan, tanult mindig és érezhet ően 
nőtt az ember és nőtt benne a költő . Ki 
tudja, hová jutott volna, ha olyan korán 
el nem viszi  beteg szíve. Mert a _ zor már 
nagyon beteg volt,_ gyakran meg kellett 
állnia séta közben, elfúlt a lélekzete, .ki-
verte a veríték és így és Mégis jöv őt tu-
dott énekelni; pedig azt is tudta, hogy 
hiába harsog „Száguldó nagy harci éne-
ket" — ő  már nem tud száguldani; har-
sogni sem, és az ő  hites, boldog vetéséb ől 
nem fog már aratni. 

Szerette az embereket. 

Beteg szívével magához tudta ölelni 
elsősorban ezt a szép országot, ennek a 
szép országnak minden népét és sorban 
énekelte a tájakat és az embereket, ame-
lyeket látott és akikkel találkozott: szer-
beket, szlovénokat, dalmátokat és persze, 
Bácskát, a bácskaiakat és a zentaiakat, 
akiket mégis leginkább vallott szíve sze-
rint valóknak, hiszen olyan boldogan ölel-
te a Tiszát szülővárosa „öreg lábainál"... 

Ismertem az embereket, akikr ől énekelt: 
Szonyát, „a szép szerb rózsaszálat", aki 
a mi kertünkben virágzott ki és ismertem 
az otthonát is, ahol „az ablakon át nagy 
fekete szemmel benéz az est a szobába" 
és a girbe-gurba kis barackfát is, a kert 
végében; csupa személyes emlék, ha 
Thurzó Lajost olvasom, hiszen t őlem is 
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búcsúzott, amikor a tengert indult fel-
fedezni és engem is köszöntött, amikor 
teli diadallal visszatért a vasútvonalról... 
hogy is tudnám érdeme szerint méltatni 
a költőt, aki pedig minden érzésem sze-
rint igazi költő  volt, nem is annyivá azért, 
amit már elért, hanem azért és azzal, amit 
hitt, amit álmodott, amiben bízott és amit 
szeretett. 

Ma több az eredmény, nagyobb a siker, 
közelebb a cél: könnyebb énekelni. Ak-
kor, a romok között, igenis költ ő  volt, aki 
így tudott jövőt muzsikálni: 

Új táj int már országútra: 
szabad földek, gyárkémények. 
Ugar hízik volt szegénynek. 
Dús csírát mag magba hajtja, 
megdobban a szívem rajta. 
Égszínbül van minden kékbül 
s hit pattan az ostorvégbül .. . 

„Szóban koldus vagyok" — írta önma-
gáról . —, de gazdag volt, dúsgazdag volt 
szívben és nagyon tudott szeretni. Akkor 
is szeretett, ha a „türelmetlenelvet" gy ű-
lölte, akkor is, ha az elmaradókat korhol-. 
ta, akkor is, ha verni akarta a hitet a hi-
tetlenekbe. Tudta, hogy kevés az ideje, 
ma akarta már élni a holnapot, sietett, 
lángolt, lázadt, ha mások még mindig a 
tegnapi bajokon kotlottak. Még messze 
voltunk mai hatalmas új gyárainktól, de 
ő  már látta ezeket a gyárakat, az emberi 
szellem és munka óriási alkotásait és a 
még mindig holnapi holnapot is látta, 
érezte, énekelte — ezért volt költ ő, ha 
néha valóban koldus is volt szóban. 

És mennyire szerette ezt a várost, en-
nek a városnak kétkezi dolgozóit, pedig 
édeskeveset kapott a fiatal Thurzó Lajos 
ettől a várostól, ennek a városnak régi 
uraitól. A költő-szabólegény első  önma- 

gára szabott ruháját, kabátját az új Ju-
goszláviától kapta. És én láttam, meny-
nyire örült az első  új ruhának, mint ahogy 
mindennek tudott örülni, ami új, ami 
más, ami remény. A régi, rongyokat is 
láttam — ez volt a mult, és mi, mindket-
ten, bizony sürgősen el akartunk dobni 
minden régi rongyot. A lelkekből is. 

Lám, most iskolát kapott a kis zentai 
szabóinas, utcanevet is, síremléket Fis. O 
kapta, Thurzó Lajos, de egy kicsit a mi-
énk is, valamennyiünké, akik hisszük, 
hogy hit pattanhat az ostorvégb ől is, s 
akik most vele együtt érezzük, hogy 

A nappal lármája 
szép csendben elpihent, 
ezüst vitorlát bántva . 

a hold is útrakelt 
s kigyúlt mint esthajnalon 
örök tünemény 
hitem ötágú csillagán a fény... 

Hazajött Thurzó Lajos, „a szunnyadó 
Tisza-tájra" amelyre „mégis új id ők, szebb 
holnapok fénye világít ..." Hazajött, de 
talán el se ment; amíg élt a verseivel 
üzent hazafelé és most . épen úgy üzenget, 
épen úgy lelkesít, épen úgy gyujtogatja 
a tüzeket a szívekben. Kis gyerekek, ami-
kor a verseit szavalgatják, biztosan azt 
érzik, amit ő  érzett. Hazajött csak, de 
nem ment el, itt van, itt marad velünk. 
Tavasz Jándskával köszönti ezt a tavaszt 
és a tavaszok hosszú-hosszú sorát, ame-
lyek bizonnyal elkövetkeznek. És én sem 
búcsúzni jöttem Thurzó Lajostól, csak 
elbeszélgetni róla, vagy talán inkább 
vele... 

Mert mi még mindig együtt hisszük és 
énekeljük a tavaszt, a holnapot. 

Gál László 
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D o b rica C só "szi cs 

Gyökerek  
(Részlet) 

Atyian a sötét szobában ül és gondol-
kozik. Annyira belemélyedt gondolataiba, 
hogy a csonkig égett cigaretta megsüti a 
száját. 

Anyja sokszor mesélte, hogy is `tör-
tént,. mikor egyszer apjának vitte a va-
csorát. Elindult a hidacskán a part felé, 
de hirtelen olyan derékszaggatást érzett; 

_ hagy Majd -  belefordult a Moravába. 
Lukának odakiáltottam: „állítsd meg 

a malmot!" Luka csak bámult mozdixlat= 
lanul, én meg kínlódva vánszorogtam az 
ajtóig; végül is Luka estbekapott, 'pokró-
cai terített alám, majd egy .zsák búzát ön-
tött a garatba. De még miel őtt a búzából 
liszt lett, te fiacskám már á takaróra 
pottyantál. Halkan nyöszörögni kezdtél, 
mint egy fiatal kis állat, én meg, mintha 
minden erőm elszállt, beléd ömlött volna, 
feléd fordultam; te béka te! Nem láttalak 
jól a, sötétben, odakiáltottam hát Luká-
nak: 

„Vidd ki a holdvilágra éš nézd meg, 
fiú-e vagy lány?" 

Jött is Luka nagysebesen, elvágta a 
köldökzsinórt, felkapott téged és kivitt a 
pitvarba, a langyos holdfénybe, onnan 
kiáltott: 

„Fiú!" t» 

Nagyon boldog voltam hát, hogy meg-
jött az örökös, csak azt kívántam, olyan 
légy, mint V á j e. 

Atyám mindig zzégyelte magát vala-
hányszor Vaszi `tj ét emlegette azanyja. 
Mikor férje halálhírét hozták, nem akarta 
elhinni. Kiment a Morava partjára, leült 
egy nyárfa alá és négy nap négy éjjel 
várta vissza. Később megmutatta neki és 
öccsének Vasrcilije jatagánját, Vaszilijeét, 
aki nem tért vissza többé. 

„Ha visiszajön, minden örököse nevét 
evvel fogja az assztalba és a küszöbbe vég 
ni. Ha visszajön hallgatni fog, én meg 
szolgálok neki. Vaszilije hallgatása mé-
lyebb a kútnál, a Moravánál és a végte-
len tengernél. Néha énekel, 'utódait hívja 
énekével, utódait, kiknek emlékére som-
fát ültetett és három gyertyácskán gyuj-
tott halottak napján.". r 

Atyim kiskorában apja fez-ét` v1se1té, 
bár szégyelte a többi gyerek el őtt; később 
öccse, kapta a fezt. Atyám pedig báránybőr 
subarát kapott. 

Az anya úgy halt meg, hogy halálában 
is fejét Vaszilij e j ata.gánj ához szorította. 
Haláláig  gyászolta férjét és fiainak meg-
hagyta, hogy a jatagánt őrizni kell addig, 
amíg újra. férfikéz . gyújtja, meg a házban 
a szlavagyertyát . és férfikéz szegi még a 
sajáttermésű  kenyeret. 

Gyorgye, a : fia nehezen jött ;a világra. 
A bábaasszonyt messze Kraguj _evácból :  ho-
zatták a szüléshez . és napi fizetségként 
egy egész dénár járt neki. Atyimot. Pa- 
lánkán érte az üzenet, hogy azonnal sies-
sen haza, .örököse született. Amikor nagy-
sietve hazaért, anyja így fogadta:.. 

„A gyerek nagyon hitványka, bizony 
feleséged gyenge fajta, t őle hiába várod, 
hogy utódokkal népesítse be házadat, hisz 
megszakadt már az els őnél:. Neked pedig 
egész csapatra való fiú kell! Hármat biz-
tosan elvisz a háború. Mi 'szerb asszonyuk, 
tudjuk minden idők óta,. hagy családunkat 
megtizedeli a háború,_ a török! Végülis 
csak egy marad, de addigma már ki is al-
szik a vérünk". 

Luka aga varkocsa és szemöldöke olyan 
fehér volt, mint a derce. Azon a regge - 
len egy teli tarisznya  halat hozott és így 
szólt: 
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„isten áldása legyen rajtad, Atyim”, 
majd hozzátette: „A n ők csak arra valók, 
hogy szüljenek! Engem is egy nő  hagyott 
a fűzfagyökerek  tövében. Tudod, ahhoz 
gyenge a kezük, hogy bokán ragadjanak 
és a folyóba dobjanak bennünket! Ezt 
csak mi, férfiak bírjuk! Az asszonyok leg-
feljebb a fűzfa alatt felejtenek, hogy ott 
pusztuljunk az esőben! — Ma éjjel a ha-
lak énekeltek; minden évben csak egyszer 
énekelnek. Virradat előtt volt a lakodal-
muk és reggel úgy fehérlett a Morava vi-
ze, mintha tejjel öntötték volna le." 

Mikor Atyi7nnak leánygyermeke szüle-
tett, Luka nem hozott halat. Nem is moz-
dult ki a malomból, látni. sem akarta uno-
káját. Három hétig élt csak a kislány. 
Atyim üzleti útjáról érkezett. Mikor le-
nyergelte lovát, Zsivana már elsírta ma-
gát. • 

„Valamit baj van a háznál?" kérdezte 
a' férfi. 

;,Elvette tőlünk az isten", felelte Zsi-
vana. 

Atyim visszavonult a karámba, rábo-
rult az egyik állatra és úgy zokogott. —  
A halotti torra mégis előkerült Luka egy 
tarisznya hitvány kis hallal. Fia ezért 
nagyon . megharagudott rá. 

,,Merre - s széledt a menekül ő  tábor, 
- mely kivájt nyárfában kelt át a folyón? 
Mezítlábos asszonyok gázolják az 'ászi sa-
rát és görnyedeznek a hátukra kötött síró 
gyerekek súlya alatt. A fekete dolmányos 
férfiak átkozzák a szenteket, bunkósbot-
tal ütik a girhes jószágot. A juhok leso-
ványodtak, az eső  pedig zuhog, vigaszta-
lanul, éjjel-nappal, megöntözi az emberek 
verejtékét, a füstösen pislogó t űzhelyeket, 
az álmosan hunyorgató szemeket és az át-
kozódásokat". 

Ilyeneket olvasott Vukasin egy este és 
azt állította, hogy Luka, a nagyapa ebben 
áz időben született. 

Atytiian új cigarettára gyújtott és az ab-
lak felé nézett. Majd kihajolt a sötét, es ő-
szagú éjszakába. Nem messze sárgás fény-
folt világított; ott, ahol az a fényfolt van, 
ma virrasztamiak. Az ő  unokáját várják. 
Atyim úgy érezte, a szíve üszkös seb; seb, 
ami fáj. 

Ilyen esőtől terhes, nyugtalan éjszaká-
kon, az esőcseppek oly hegyesek, mint a 
zabszemek. Áttudják törni a sötétséget és 
összezúzódnak a földön. 

Valamikor nyugtalan volt ilyen éjsza-
kákon, nem jött álom a szemére, n őket 
kívánt, formás, telt n őket, akik megnyug-
tatják és álomba ringatják. Most is nyug-
talan. Irtózik feleségét ől, a lapos, körte-
mellű , kiszikkadt asszonytól, ő  a telt ido-
mökat 'szereti. Szinte fölsikított örömében, 
mikor meglátta Szimkát, kinek duzzadt 
melle .olyan, mint a görögdinnye. Szégyen 
ide, szégyen oda — írígyelte a fiát, Gyor-
gyet. Megvetette Gyorgyet, amiért olyan 
gyönge szinte nem is férfi már, és kevés-
ke erejét is Szétszórja. Öreg nagynénjé-
vel' bújik össze a padláson. A csorbafogú 
özvegyasszony férjét Knyáz Milos legé-
nyei ölték meg, mert lószerszámot lopott. 
A vén boiszorkány mérgezte meg az ifjú 
Gyorgye vérét és akkor sem hagyta bé-
kén, mikor már megnősült! Három nap-
pal a lakodalom után is rajtakapta őket 
a padláson, neki is ugrott akkor Gyorgye-
nak, de az megszökött! 

Atyim nagyon sajnálta Sziankát akko-
riban. Fürkészőn pillantott reggelenként 
a fiatalasszony szemébe, meglátja-e benne 
az éjszakai szerelem nyomát, de csak ál-
mlatlanság homályosította el a szép sze-
meket. Esténként ő  kísérte a szobájába... 
nagyon, nagyon kívánta a menyét ... 0, 
az 'apósa. Sžégyen, gyalázat; de így volt. 
Atyim, megborzongott, kemény öklét bele-
vágta az ablakba. Szimka szobájában sá-
padtan világított a mécses. F'ű'szeres szél 
szüremkedett be az ablak résén. 

„Mi újság?", faggatta Gyorgyet, mikor 
hazajött Belgrádból. 

„Semmi", felelte Gyorgye. 
„Akkor térj vissza Szimka ágyába 

Atyim végigvágta magát a hever őn. Se-
hogysem fért a fejébe, hogy családjában 
harminc éve egyetlen gyermek sem szü-
letett. Kié lesz vajjon az újszülött?! Az, 
akit Vukasin felesége szül Belgrádban, 
nem az övé. Ez sem az övé! Úgy érzi, re-
cseg-ropog a háztető  .a feje fölött. Pedig 
csönd van. A fekete kémény legurul a 
cseréprakásról, elönti az eső . Fekete víz 
csorog belőle, reggelre fekete pocsolya 
önt el mindent! 

„Eladhatjátok a birtokot, szétszórhat-
tok mindent, még a lovakat is eladhatjá-
tok, ha kell, de az én Vaszilijem házát ne 
bántsátok! Addig álljon, míg magától ösz-
szeomlik. Átkozott légy, Atyim, ha más-
képpen cselekszel!" 

£s a halála után ... és a halála után 
miért, miért is költözködött be mégis eb-
be a farkasverembe? Valaha még büszke 
is volt, büszkélkedett VaLzilij e házával. 
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Vele hasonlította össze új alápincézett há-
zat, melyet már maga szerzett. Eldicseke-
dett az idegeneknek, vendégeknek, hogy 
itt élt JuTiicsies Vaszilije az elöljáró, Ka-
ragyorgye csapatvezetője. Ime, csak ezt 
a két házat kell megnéznetek, hogy meg-
lásisátok, mennyit haladt Szerbia, egyet-
len emberöltő  alatt! 

Indulatosan belemarkolt az ablak fa- 
keretébe. Mintha töredezne a háztet ő ! A 
padló meg inog, mint a ladik .. . 

Vul~ mielőtt elindult, azt mesélte, 
hogy azon az éjszakán, mikor a kutyák a 
holdra ugatnak, alszik a szél. Elpihen a 
nyárfaerdőkben és melegszik a holdvilág-
nál. A Morava habjai úgy ficánkolnak, 
mint fiatal csfikók a homokon. 

... Atyim a vízimalomban egy dercés-
zsák tetején rajzolgatta az els ő  betűket. 
Vasárnaponként betért hozzájuk Gavriló, 
a szerzetes, hogy megtaníitsa az ábécére 
meg a számtanra. Luka nem a'kárta elhin-
ni, hogy olyan töméntelen sok betű  van, 
amennyi halat neki Gavrilo számára ha- 
lásznia kellett. Úgy vélte, hogy tanító és 
tanítvány összejátszanak és jeleket talál-
nak ki az ő  megtévesztésére. Kényszerí-
tette Atyimot, mutasson meg neki minden 
betűt. Luka minden betű  után egy rovást 
tett az ajtófélfára és megszámolta őket. 

Atyim is fizetett a tanítój ának a maga 
módján. Mindig jelentette mesterének, 
hogy a Moravának melyik részén áztatják 
az asszonyok a kendert. Évekkel kés őbb 
értette csak meg Atyim, hogy mire való 
volt ez, de elhallgatta titkukat. Gavrilo 
keretsztelte Vukasint. Akkor még fekete 
volt a haja és nem járt a fűzesbe, hogy 
kilesse a tapadó ruhájú asszonyokat. 

Mikor kijöttek a kolostorból, Gavrilo 
így szólt: 

„Ezt a fiút iskoláztasd!" 
„Hiszen olyan kínosan jött a világra", 

érvelt Atyim. — „Az öreg asszonyok azt 
mondják, . Zsivana nem éli túl a szülést". 

„A nagy gondolkodókat anyjuk nehezen 
hozza a világra" — válaszolt Gavrilo ke-
netteljesen. Atyim hitt neki, hitt a fiá-
ban és szerette ezt a másodikat és utolsót, 
jobban, mint Gyorgyét. Vukasin őhozzá . 
hasonlított, erős volt . és eszes, mindenki 
észrevette. 

Atyim ezekben az években kezdett disz-
nókkal kereskedni. Vagyont akart szerez-
ni, azt akarta, hogy lovai az ő  rétjén le-
geljenek, a háznép pedig olyan kenyeret 
egyen, mely az ő  búzájából készült. 

A parasztok nyiltan beszéltek arról, 
hogy Vaszilije késsel és baltával szerezte 
vagyonát. A törökök nyomába szegődött 
feleségével és mikor a nép kiűzte őket az 
országból, együtt fosztogattak elhagyott 
házakat. Az anyja azonban elhallgatta ezt 
fiai előtt s egyré hajtogatta: 

„Mindarz, amit most élveztek, az én 
gazdámé. Az ő  keze emelte ezeket a fa-
lakat, hogy megvédjenek a .  széltől, tető t 
húzott, hogy ne ázzartok. Termővé tette a 
földeket, hogy legyen mit enni nektek és 
barmaitoknak. Ez a föld egészen á Mora-
váig erdőség volt. Ó meggyojtottá a fákat 
és a tuskókat csupasz két kezével tépte 
ki a földből. Vérét hullatta nehéz mun-
kája közben, fejszéjéről is vér csepegett 
mikor ezt a földet elfoglalta. Az erősek- 
nek és dolgos kezűeknek több jutott min-
denből. A gyengék és lusták pedig. ezek-
hez szegődtek szolgának. Véres honfogla-
lás volt. Sokan lékelt koponyával ,hullot-
tak a tüskék közé és temetetlenül héverték 
ott egész nyáron át, amikor az  enyém- 
tiéd fogalmát tisztázták. Az én Vaszilijerm 
nem sajnálta b őrét kockáztatni a földért. 
Jobb mellén hatalmas sebet kapott. Ilyen 
volt apátok! Férfi a javából. Gabonás 
zsákot lehetett a könyökére akasztani. Ti 
az utódai pedig gyengék vagytok, éhen-
kórászok és görények, akik a másét rág-
csáljátok! Éhen döglenétek, ha a sors 
nem hoz az ő  házába. Sosem láttam még 
ilyen népséget, amely annyit tud falni 
mit ti! Azt akarom, hogyha leültök a¢ đ  
asztalához keresztet vessetek až ő  lelki-
üdvéért." Kipirultan mondta ezt az anya 
és sírvafiakadt a méregt ől. Gyerekeit ál-
landóan gyötörte ezekkel az öysszehason-
lításokkál, egészen haláláig. 

Akkor már szabad volt, a' föld, termő-
vé lett a talaj. De földet csak a nagy-
pénzű  kereskedők tudtak venni. Atyim 
sertéseivel bíbelődött, majd . bejárta az 
erdőket Belgrád és a Duna felé. 

Egyédül volt a 'bíbor és aranyszínű  
fák között a futkározó szélbeli, a harma-
tozó esőcseppék között , egyedül az 
erdővel a holddal és a` madarakkal... 
Látja magát, amint egy bükkfa alatt fek-
szik, magába szívja a bársonyos moha il-
latát. A hold csillogó tüzeket gyv,jrt a fü-
vön. Atyim elbámul: Milyén nagy is -az 
erdő  és mégis minden öröme belefér 
egyetlen madár dalába! Mintha bel őle 
szakadna ki a madár éneke -- az ágak 
közül idefénylik a végtelen égbolt, mely-
re már kiültek a csillagok. Végtelen a 
magasság és tiszta mint az đ  hite tiszta 
szándékában. 
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Azt akarja, minden úton az ő  barmait 
tereljék; a kompok az ő  gabonáját szállít-
sák és. .a  . kárisfák alatt új város épüljön 

ő  	 - az o ' n'épének . . . 
A: ház,,, Vaszilij é háza, rombadől . ._ 

Semmi  se maradjon:, bel őle ... a madár- 
csak énekeljen, az ő  madara az, dalában' 
minden kívánsága benne van .. . . Fiatal 
lágyhangú' asszonyok, erős csipőjüek, akik 
alkonyatkar friss  vizet hoznak a forrás-
ból. 

í 

Atyim új;  cigarettára gyujtva folytatta 
vándorlást a 'bükkök .és hársak; csillagrák 
és felhők alatt, kocsmától kocsmáig ván-
dorolt, á gáZdagság, földék és kenyér után 
hajszolva magát, hogy önnáló legyen és 
megszabaduljon. anyja szemrehányásaitól, 
Vaszilije emlékétől. Hogy gazda legyen 
végre és ne jövevény; módos gazda, ne 
csak fia Lukának, a szolgalegénynek. El-
ső  akart, lenne a faluban, Gyorgyenak ki- ; 
adni az apai jusst,Vukasint iskoláztatni, 
nagy ' embert nevelni belőle, hadd ismerje 
meg észét ' és hírét  egész Szerboai 

Akkoriban ismerkedett meg a jagodi.-
nai kocsmában Bogoszávlyevics Ádámmal, 
aki több újságot és tudós könyvet ismert 
a tanitónál és szebben tudott besélni 
mint az' Öreg szerzetes. Atyim és ° Ádám 
barátok lettek. A jövő  őszön Atyim már 
otthon maradt. Újságokat hozatott, köny-
veket olvasott, beszédeket tartott á' pa -
rasztoknak, szidta a tisztvisel őket és le- 
hordta a minisztereket: Lázítatt a  igazságot 
és szabadságot követelt  a népnek. Bíróvá 
választották, kés őbb !képviselő  Tett. Öb-
lös hangja úgy harsogott az országgy űlé-
seken, hogy meghallotta egész Szerbia! 

összerázkódott! Mire vittem és mivé 
lészek ezen a gonosz éjszakán mikor ide-
gen fattyú születik a házamban?!  

Áll az ablaknál és figyeli a . sárgás 
fényfoltot ami Szimka szobájából világít' 
ide ... Feszülten figyeli a szél zúgását a 
kőrisfák felől. Most utolérte a büntetés: 
Az ő  hibájából sok gyermek - maradt apa. 
nélkül. Most bünhődnie kell l.. . 

(Ford. D. M,) 

Kpnyovics Milán Kocsisok (olaj) 

■ 
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Csépe Imre 

Tavaszi emlékek 
Túrucz György barátomnak 

Már megint tavasz van Gyurkám, 
Olyan langyos mint egykor régen, 
A felh ők is délre szállnak; 
Mint akkor ott a faluszélen, 
Mikor néztünk utánuk, 
Szemre húzott kalappal. félig vakon 
A faltövében lapítva, 
Mint, földi poloskák a napon. 

Emlékszel-e még és látsz-e? 
Enged-e tün ődni a gond? 
Hogy visszapillants ránk a multba, 
Hol két együgy ű  bolond, 
Színes álmokat álmodtunk, 
Mit ébrem meguntak mások, 
Mert nekünk domb nem jutott, 
Csak völgyben az árok. 

Én még mindig látlak ott 
A fal alatt, repedt sarkadon ülve, 
Mint egy színes rongylabdát, 
Foltos nadrágban kilónyi ingbe, 
Amint kísérted az úszó felh őket, 
Apád lyukas kalapja alul, 
S hallom a szomszédék Rudi-ját, 
Ki mormolva világ-részt tanul, 

Látod, ő  elment, mi meg maradtunk, 
Ránk éhe várt e tájnak, 
(5 meg kitudja, hol van már? 
Melyik részén a széles világnak, 
Vagy az is lehet hogy régen a föld alatt 
Alussza az igazak álmát, 
Egy-egy es őcseppben ülve 
Látogatja akácos hazáját. 
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Magamat is látom hozzád hasonlóan, 
Mindig éhesen megkékült lábon, 
Mint bakpulyka mérget eresztve, 
Náthásan a fűtetlen szobától, 
Amibe beásta magát a nyomor 
Mélyen álmainkba fúrva, 
Mint undok rákfekély, 
Mit hiába égetsz, kiújul újra. 

Elékszel-e Imég atökös-te1lre? 
A fekete napokra s a kínra? 
Mikor kenyeret nem láttunk, 
S odúnkban nem gyúlt egy szikra, 
Mert a tarisznyát meg a botot 
Átölelte a putri sarok, 
Mezítlábas öreg apámat farra-
Nyomták a koldust fogó zivatarok. 

Mint mezei egerekre a föld 
Ügy szakadt ránk az ólmos ég, 
Utána fagyra dobva, 
Szántottak bennünk a kínekék 
S az éjszakák, mint őrült kísértetek 
Csak jöttek, mentek egyre-másra 
Leplük alatt öreg apám, 
Lopva készült a másvilágra. 

Mert ő  is tüdőből indult el, 
Mint előtte búá apám szegény, — 
Szánalomra méltó apa-paripa 
Kinek nem T e' hanem Ke' volt a kenyér, 
Mert nem volt az égen az a Mária 
Ki sorsunkra könnyet ejtve 
Kegyelmébe vont volna bennünket, 
Mint mez őket a csillagos este. 

Egy gödörben a dögtemető  mellett, 
A faluszélére voltunk dobva, 
Mint egymásra hányt lim-lomok 
Kikre az istennek sincs gondja, 
Csak azoknak kik válogattak bennünk, 
Mint nyűtt lábbelik között a gazda, 
Ha a tél már fogyóban volt,  
Hogy melyiket húzza föl tavaszra. 

Egymáson hevertünk az iszonyat el őtt, 
Harminc putriban háromszáz lélek, 
A nyomor színes karneválja, 
S mint tüd őbajos sovány méhek, 
Ügy zsongtunk a !tavaszi napon, 
Egymás szájából a falatot lesve, 
Ritkán járt felénk a cigány is 
Hogy kártyáját sorsunkra vesse. 
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Még azok sem birták a szagot, 
Fölfordult soknak a gyomra, 
Ha néha felénk vetődtek, hol 
Télen hó f unás nyáron dögszag és gomba, 
Verte fel a putrik csendjét, 
Hol oly ' kábítóak voltak az esték, 
Mint nagyságos asszonyok arcán 
Akkor volt a festék . . . 

amikor eljött a szent-tavasz, 
fölszedte' sátrát '.a tél a goromba, 

A langyos napon a hegy alatt 
Mint falak tövében a földi poloska 
ügy nyüzsgött a sok pettyes gyermek 
Egymásra _hQnyva, dobva, 

a gödör melyben a putrik álltak 
Mint egy nagy szennyes kotla, 

Párolgott a nap  felé nyúlva, 
Mint ókori áldozati oltár, 
Melyben a halál f őzi kotyvalékát, 
Emberi tüd őt, májat sonkát, 
És minden végtagot mi mozog, 
Hogy feltálalja az égnek 'sorsunk, 
Mert munkába sem kellettünk 
Azt mondották, - feneketlen a gyomrunk. 

Így teltek éveink Gyurkám, 
Ha emlékszel még a multra vissza? 
Nincs az az itató mely jegyét 
Agyamból magába fölissza, 
Hogy elfeledjem a régi sebet 
Mit szívemre égetett az id ő, 
Még akkor sem feledem talán, 
Ha róna füvével a szívemre d ő l. 

Anyámat sem feledem ki, a padkán 
Ülve köt őtűvel gyapjút szurkált, 
Míg szempilláin gyémánt csüngött, 
Ráncai közt a bánat bujkált, 
Sem öregapám ki a kuckó mélyén 
Fehér hajjal ült az árva, 
Ki lapos zacskót szorongatva úgy-
Nézett ki, mint fiúisten Miatyánkja: 

Most hogy itt ülök fejtegetve a multat, 
Sok kínos dolog eszembe ötlik, 
Bár bujnak el őlem a vétkes napok, 
Mikbe benyúlok feltúrt könyékig, 
Papírra kaparva hogy lássák, 
Borzalmait a b űnös időknek, 

téged hívlak tanúul Gyurkám, 
Mert őseink mell őlünk kid őltek. 

tudom hogy jössz is ha kell ököllel, 
Mert te sem kívánod a multat vissza, 
Benne égtél velem együtt, 
Mint fölgyujtott kazalban a pelyva, 
A lángjaink sírása messze hangzott 
Rónákon, falvakon, városokon át 
Ötvilágrészre 'szórta szét, 
Koldus életünk borzalmas iszonyát. 
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Szirmai Károly 

A tűznél 

Novemberelejei este volt. Sűrű , korom-
fekete. A sötétség puha kárpitjai a föl-
dig lógtak. És zord északi szél , tombolt . 

szakadatlanul. Mintha láthatatlan sexegek 
száguldoztak volna visítva, süvítve, zagy-
va, zűrzavaros rikoltozással. 

A csillagoltó sötétségben csupán egy 
helyen látszott világosság. Nem nyugodt, 
egyenletes, meleg lámpafény,- hanem vö-
rösen, szeszélyesen lobogó tűz. Csak kö-
zelebbről tűnt ki, hogy egy széles, ma-
gas, sokrekeszes ablakot nyaldos a fénye. 

A tűz egy pusztában álló, elhagyott 
gyárépület kisebb, hodályszerű  helyiségé-
ben lobogott a cementpadlón. A tüzet 
hárman ülték körül. 

Mindhárom korosabb ember volt. Leg-
idősebb mégis a juhász. Alacsony, füstös-
bajszú, kormosszemöldökü, . kérges arcú 
ember. Tarka bárányb őrsapkában s szőrét 
vedlető  subában ült a tűznél. 

A juhász után korban a vadászpuskás 
éjjeli őr következett. Kemény, elszánt-
nézésű, deresedő  férfi. Szürke bekecsben, . 

rossz, fekete puhakalapban, durva , :pok-
rócon hevert a tűz mellett. 
—A harmadik, egy gépész talán negyven-
nyolcéves lehetett. Térdeit átfogva, feke-
te bőrkabátban üldögélt. Legjellemz őbb 
volt rajta széles, szögletes arca, nagy, pa-
rázsló, fekete szeme s hosszúellenz ős, bar-
na posztósapkája. • 

Ültek, hallgattak, pipáltak. Ilyen elha-
gyott helyen legcélszerűbb volt a pipa. 
S a legolcsóbb, mert csak a gyufáért kel-
lett pénzt kiadni. A dohány ingyen került 
a közeli .  táblákról. Idejükből bőven fu-
totta, hogy a gondosan szárított leveleket 
géppel felvágják. A kevés munkáért  kevés 
fizetés járt, . úgy segítettek hát magukon, 
ahogy tudtak. 

Ültek, hallgattak, megpiszkálták a tü-
zet és megrakták. Inikább csak azért,  

hogy ne üljenek sötétben. Mert melegé-
ből keveset kaptak. A cementfalú hodály 
egy-kettőre felitta. 

Hosszabban sohasem beszélgettek. Ha 
bele 'is kezdtek valamibe, hamar abba-
hagyták. Örökké egymás társaságára utal-
va, mit is tudtak volna egymásnak mon-
dani. Űjságot nem olvastak, él ő  újság pe-
dig ritkán került hozzájuk. A félrees ő  te-
lepen alig érintkezhettek valakivel. E-
gyébként is gyérszavu emberek voltak. 
Ridegek, családtalanok, maguknak valók. 
Különösen a két idősebb. 

Hosszú hallgatás után szólalt meg a 
barnasapkás. 

Cudar egy idő . 

Az — hagyta rá a juhász. 
Az őr semmit sem szólt, csak oldalra 

dőlve, a pislákoló tűzbe meredt. 
— Nem csoda, ha ilyen id őben történik 

valami — vélte a barnasapkás. 

Hát történhetik éppen — bökte ki 
pipáját szortyogtatva egykedv ően a ju-
hász, mint aki pillanatra sem gondol arra, 
hogy náluk is történhetik. 

-- Máshol talán, de itt — szólalt meg 
az éjjeli őr is — Rosszul járna — tette 
hozzá mindenre elszántan, még arra is, 
hogy azonnal lőjjön, gyilkoljon. 

Ugyan mit keresne itt valaki — 
mondta a juhász — A berozsdásodott gé-
peket vagy a birkákat? — Legyintett. 

Mert a szomszédos hodályba csukott 
bárkákat két puli őrizte. Micsoda ribil-
liót csapnának — gondolta — ha valami 
rosszbansántikáló vetődnék a közelbe. 

Megint elhallgattak. Nézték, hogy pa-
rázslik, ham,vadozi'k el egy-egy paradicsom-
karó, s közben a veszettül rohangáló szél-
vész kintornás hangjait hallgatták. Ráér- 



tek, nem volt sietős dolguk. Hosszú volt 
az éjszaka, bőven kialudhatták magukat. 
Megosztották hát magányosságukat az éj-
jeli őrrel, vele virrasztottak 'kilenc-tíz 
áráig is. 

A barnasapkás hirtelen felfigyelt. Mint-
ha a bomlottan száguldozó szélvész vi-
ongásából egy döbbenetes hang szakadt 

volna ki. Egy kétségbeesett, félelemt ől 
eltorzult asszonyi sikoltás. Utána még 
egy. Erre az éjjeli őr is felkapta a fejét. 
De többé nem hallottak semmit. A szél 
elfordult, más irányt vett, mindent össze-
zagyvált. 

Mi volt ez? — kérdezte a barna-
sapkás, akinek most se4n állt ki a der-
medtség tagjaiból. 

Ki tudná? — válaszolta az éjjeli 
őr. — Talán a tszél. Az szokott néha úgy 
sikoltozni. Ez is úgy hangzott. 

A barnasapkás kétkedően rázta fejét. 

Ez nem a szél hangja volt. Én hal-
lottam megtámadt lányokat, asszonyokat 
sikoltozni. Ez is ugy hangzott. 

Ugyan hol sikoltottak volna? — fe-
lelte az őr. — Nem lakik a közelben 
senki. 

És a csatorna túlsó oldalán? — On-
nan vágta ide a szél — er ősködött a 
barnasapkás. 

Csak egyetlen tanya van annyira' 
közel, hogy a hangot a szél ide kaphatta 
— vélte az éjjeli őr — Bár ezt sem hi-
szem. Ha még csendes éjszaka volna. De 
ilyen időben... 

Akkor mi lehetett? 

Mondtam, hogy a szél. 

Engemet is megkevert fiatalkorom-
ban — szólt közbe a juhász. — De azóta 
oda se neki. Tőlem ugyan visítozhat. 

A barnasapkás nem tudott mit felelni, 
elhallgatott. Azok il hallgattak. Szótlanul 
néztek a roskadozó tűzbe. A barnasapkás 
tovább töprengett. Bármit is mondtak a 
többiek, úgy érezte, neki. van igaza. Amit 
hallott, női sikoltás volt. Rémült, két-
ségbeesett, torokbaszakadt. De ha nem 
hitték. 

Lassan telt-múlt az id ő . Egyikük-mási-
kuk olykor megszólalt, rövid beszélgetés 
indult, azután megint elnémultak. A hall-
gatást egyikük sem érezte nyomasztónak. 
Hozzátartozott rideg, elmagányosodott 
életükhöz. 

A szél rikoltásaitól s a tűz pattogásá-
tól átszőtt csendet a szomszédos hodályba 
csukott két puli böfögése zavarta meg. A 
böfögést néhány vakkantás, majd méltat-
lankodó, felháborodott csaholás váltotta 
fel. 

— Megyek már, megnézem, ki jár oda-
künn — tápászkodott fel a tűz mellől az 
éjjeli őr, s kifelé indult. 

Nem telt bele öt perc, újra megnyikor-
dult a betárYiasztott, otromba hodályajtó, 
s belépett az 'őr. Egykedvűem ballagott 
helyére, majd elnyúlt a pokrócon. Csak 
azután szólalt meg: 

Valami vándorf éle volt zsákkal a 
hátán. 

Nem állította meg? — kérdezte a 
barnasapkás. 

—, Minek? Mire kiértem, csak a hátát 
láttam. Biztosan a szomszéd községbe 
igyekezett. 

Nem tartotta gyanúsnak? — firtat-
ta a barnasapkás. 

Akkor mindenki gyanús lehetne, 
aki erre jár. 

De ilyen időben s ilyen későn... 

Biztosan sürgős a dolga — vetett 
véget az őr a további kérdezősködésnek. 

Ismét hallgatásba süppedtek. De a gé-
pészt tovább furdalta, nyugtalanította 
töprengése. Akaratlanul is kapcsolatot ke-
resett az elhangzott asszonyi sikoly s a 
zsákot cipelő  ember közt. Már bánta, hogy 
nem ment ki ő  is. .45 megállította, nem 
engedte volna tovább, míg ki nem fag-
gatta, hogy mi dolga volt arrafelé. Dehát 
mulasztását már nem tehette jóvá. Ki 
tudja, hol jár azóta a vándor? Nem tért-e 
le az egyik dűlőútra, nem változtatott-e 
irányt? 

A zsákot is furcsállotta. Ha még batyu 
tett volna .... Mert hosszabb útra nem 
cipel zsákot az ember. Csak ha valami 
sietős ok, kapkodás nem 'kényszeríti. De 
társainak ezzel hiába hozakodna el ő . Le-
gyintenének. A magányos pusztai élet-
ben beszáradt a lelkük. Érdekl ődésük 
csak arra a kis körre terjedt, melyet apa-
dó létük mécsese világított meg. 

Tovább töprengett hát. De ha felhor-
kant vagy felvijjogott a szél, feszülten fi-
gyelt a tomboló éjszakába. Nem hall-e 
ismét asszonyi sikoltást? 

Azután lassan cihelődni kezdtek. Az 
őr elindult, hogy körülcirkálja a telepet, 
a juhász átballagott a szomszéd hodály- 
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ba, mert ott aludt a birkák közelében, a 
gépész elbandukolt az üres lakások közt 
lévő  hálókamrájába. 

Mikor a sötétbén levetkőzött, s a ta-
karó alá bújt, ismét esti élményeire gon-
dolt. Vajjon ki sikolthatott, miért, hol? 
Országúton érte-e a támadás vagy vala-
melyik tanyán? E kérdéseken rágódva 
aludt el. Álmában nagy vitája volt cim-
boráival. Azok erősködtek, hogy a rend-
őrség nem tudja elfogni a gyilkost. Mire 
nyomozni kezd, az már átjutott a vízvá-
lasztón. A hegyek s ' erdők közt pedig bot-
tal üthetik a nyomát. Barlangsík, szurdo-
kok védik. Haragudott is rájuk, hogy 
annyira mellette voltak. 

Reggelre megmozdult, felélénkült a 
.puszta. A szétszórt tanyákról innen is, 
onnan is, egy-egy ember indult el. Va-
lamennyien az 50. híd melletti tanya felé-
tartottak. Saját szemükkel is látni akar-
ták; hogy mi történt. Mert reggelre kel= 
ve, sietve terjedt el a hír, hogy a tanyás 
feleségét s leányát az esti órákban meg-
ölték. Azalatt, míg ő  a faluban járt. A 
gyilkos valószínűleg kileshette távozását. 
A szélviharos idő  is kedvezett. Mire a ta-
nyás visszatért, övéit vérben, zúzott se-
bekkel találta a padlón. A szobában el-
lenállás, -  dulakodás nyomai látszottak. A 
szekrények tartalma kiszórva, szétdobál- 

va. A pénz s néhány értékesebb holmi el-
tűnt. Amit a tettes sietve összekapkodha-
tott s begyömöszölhetett. Batyujába vagy 
zsákjába. Több homályos, otromba ba-
kancsnyom a híd felé mutatott. Ezért a 
gyártelep őrzőit is kikérdezték. A gépész t 
elégtétellel töltötte el, hogy neki volt 
igaza. (Bár ne lett volna.) Bár halgattak 
volna reá, s ne lettek volna annyira lom-
ha egykedvűségbe ragadtak. Akkor a gyil-
kos nem sétálhatott volna el zsákkal az 
orruk előtt. Most persze üthetik a nyo-
mát. Hasztalan telefonoztak a szomszéd 
községbe, hiába kerékpározták végig a 
rendőrök az utakat, hiába akartak nyo-
mára jutni dobszó vagy hangszóró útján. 
Semmi hír, a falvakban senki sem látta. 
Bizonyára átkelt valahol hajnali virradat-
ban a dunai réven. Átcsúszott a többi 
málhás, poggyászos emberrel. Elny űtt, 
porszürke ruhájában valamennyi munkás 
egyforma. Ki sejthette volna, hogy egyi-
kük gyilkos? Eltűnt, idővel feledésbeme-
rült, mint annyi más gaztett elkövet ője. 
Ć5 azonban nem tudta egykönnyen elfe-
lejteni. Ha esténként össze-összeültek a 
hodályba, a tűz körül, újra eszébejutott 
a tarokbaszakadt asszonyi sikoly. Külö-
nösen, ha odakünn szélvész tombolt, s ri-
koltozva szaggatta, tépte az éjszaka nagy, 
fekete lepedőit. Olyankor dermedten fi-
gyelt kifelé, mintha újra a kétségbeesett 
asszonyi sikoltást hallaná. 

Konyovics Milán 	 Bácskai interieur (olaj) 
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Urbán János 

A bácskai ég alatt 

Mint a vetetlen f űszálak fogjuk 
egymást, ez a sorsunk, 

a táj évezrede minket örökölt 
s velünk ring itt a föld, 

minket dajkál, véd, miként a nemzet 
a szép történelmet, 

míg ódon id ők álma pihen bennünk, 
vidék a szerelmünk. 

Nézem, -  a dombon százados nyárfa 
viharokat állja, 

hűs koronáján hiába incseleg 
a lenge fergeteg, 

áll az időben, titkos erővel, 
miként egy örök jel, 

gyökerében a mélység nedvet érlel 
s lombja játszik az éggel. 

Ki tudja? Egykor nagyapám apja 
pihent meg alatta, 

most én látom: árnya mint az alkony 
leng a gyapjas parton, 

a víz sodrát szemléli, hogy nyalja 
tarajzó habja 

a fűzfa kócos-tövére fonódott 
szürkeszép homokot. 

Én az árnyak legtete jén fekszem, 
a Nap áll felettem, 

hajításnyira tő lem ring bodrozó 
titkával a folyó, 

a vén munkálkodó csak hömpölyög 
tiszták és ördögök 

szívén s bárhova sodorjon sorsod 
emlékedben hordod . . . 
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Nekem langy öle örök ismer ősöm, 
ízén annyi ősöm 

álmodott; gyöngyét magamon érzem 
nyári verőfényben 

s ha morajlik lompos vihart mormol 
mint a révész a sorsról, 

ha kompon roggyant összébb a válla 
míg a felszínt járta. 

Ím emberként élünk, magunk módján, 
ez a század formál 

bennünket, ám őrizzük örökkön 
ami jó e földön: 

a szerelmet, békét, szül ői gondot 
mit anyánk is hordott 

értünk, 'ezerszer ölelve a rögöt 
míg vénné töpörödött. 

Miénk itt a multnak szépe, átka, 
békés perctől áldva 

a bűn kócos kontyában lángfényű  
villámunk a fés ű, 

de nem tompán cselez ő  vándorbot, 
mely vakokat hordott, 

ha bágyadt idők bánata termett 
fanyar ízű  epret. 

Mi új termése vagyunk e tájnak, 
sáros lábak jártak 

rajtunk, viharban mostuk az arcunk, 
de tiszták maradtunk; 

s minden jószándék békét lel nálunk, 
pihentet az ágyunk, 

fészkünk, ha gyenge vagy megterítünk 
s • melegít a szívünk. 

Itt a mez ők porhanyós összhangját 
a kenyérkék adják, 

mi féltjük a szegénység nyugalmát 
s akaratunk várják 

a bíbort öltő  ünnepi alkonyok 
hol a nyár alkotott 

erőt, célt annak ki adta hangomat 
a bácskai ég alatt. 
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Arcot örökít ő  békességgel 

Ismerem szíved melegségét, 
tudom, hogy békít az ajkad, 
tudom, hogy mindig szerettem 
a szépült életet rajtad. 

A tikkasztó nyári délben, 
a telek fagyasztó csönd jén, 
csókot teremt ő  csodáddal 
mindenütt csak értem jöttél. 

Én dacos, kócos gyermekként 
egyszerű  hitedet loptam, 
akkor még nem is tudtam, nem, 
hogy vad magamat raboltam. 

Nem tudtam és nem is hittem, 
csak néha véltem, hogy kés ő , 
hogy arcod formáló kezemb ő l 
tompán hull ki majd a vés ő . 

Nem hittem, hogy vad idegek, 
tiszta öröm, megtép ő  bánat 
teremti meg szemeimet, 
hogy anyás arcodig lássak. 

Most már érzem, hogy az idő  
ragad el tőled s ez az ének 
egykor emlékünk lehet, mint 
szépre váltott költ ői élet. 

Most nem tudom kinek könnye 
törli le későn írott bánatom, 
versem, melyben az a másik én 
élek, engesztel őn rádhagyom. 
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KORUNK 
A NOVISZÁDI RÁDIÓ IRODALMI 
FOLYÓIRATÁNAK ANYAGÁBÓL  

Szerkeszti : 

HERCEG 

JÁNOS 

Szelíd szó 

Már mindent betemet a hó. 
Szelíd szó, te szegény, 
Szelíd szó, te diderg ő , 
Hol egy szöglet, hol te megbujhatnál? 
Más madarakkal délre nem szállhattál? 

Már mindent betemet a hó. 
Ma fehér, holnap piros lesz a hó. 
Mit ér a nap, hogy ha te fázol? 
Mit ér a föld, a hős, a győzelem, 
Mit ér, há útján terajtad gázol? 

Vallok én, ki harcos harci sorban, 
Utánad vágyom, csak téged szeretlek, 
Bősz trombitazengés, fegyvercsörgés közt 
óvó, síró tenyérrel nyúlok utánad 
S leng ő  hars zászlók között 

Gyenge szárnyad suhogását lesem. 

Moszkva, 1936 
Sinkó Ervin 

L é v a y Endre 

Dalolj Pájó, dalolt!... 
— Hegyi történet — 

Különös ez a világ és temérdek benne 
a szépség, az ismeretlen szépség — . és 
az a kérdés űz folyton, hogy megtalá-
lod-e? 

Ilyenek a képek, az arcok, a meló-
diák... 

A hegyek néha egészen bezárják a ma- 
guk külön kis világát. A völgyet, a kat-
lant, a tenyérnyinek látszó erd őséget és a 
benne csörgedező  patakot úgy veszik kö-
rül, mint valami hatalmas fal vagy lom-
bokkal díszített természetes koszorú. Né-
ha egészen fölemelkednek a felh őkig, raj- 

tuk gurulnak végig a felh őtarajok s ak-
kor, amikor az ég és a föld így összeér, 
azt hinné az ember, hogy teljesen benne 
rekedt az élet. Ami itt van, az csak itt él 
és sehol máshol. Talán egy kićsit magára 
hagyatottan, talán egy kicsit ismeretlenül 
él, mint azok a madarak, azok az erdei 
énekes madarak, amelyekr ől az ember 
tud, de amelyeket m ég soha nem látott. 

Pájót gyakran fogták el ezek a gon-
dolatok, amikor a sumádiai hegyeket jár-
ta, s főleg akkor, amikor a völgybe eresz-
kedett s a 'kőfalak eltakarták el őle a  tá- 
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volabbi. világot. Jöttek ezek a gondolatok, 
gomolyogtak benne, mint a felh ők fenn a 
hegyeken, de ahogy jöttek, úgy el is hes-
segette őket, mert elfoglalták helyüket a 
dalok ... Tele van ez a Szerbia. dallal. 
Az ember akárhová • néz: akár a f űre, a 
lankásra, az ott legelész ő  fehér bárány-
ra, . fölötte a fák koronáira vagy egyene-
sen föl a hegygerincre, gondolataival 
mindjárt érzelme is melódiába szökken. 

Pájó hol dalolt, hol meg fütyörészett: 
így járta egyedül — és mégsem egyedül 
— sokszor napokon át a lakatlan vidéket. 

A sürgönydrótok ellen őre volt. Minden 
fölszerelése két lábraszerelhet ő  pózna-
mászó kapocs és egy vékonyka dróttal el-
látott fejhallgató, amit mélyen a zsebébe 
süllyesztve hordott. Ezekkel járta a he-
gyeket, mindenütt a vonal mentén, a meg-
jelölt szakaszon fölmászott a sürgönypóz-
nára, bekapcsolta hallgatóját a vezetékbe 
és kipróbálta mind a drótokat. A kap-
csológomb ide-oda került a dróton, ahol 
úgy vélte már, hogy nem viszi tovább a 
fizót, hogy hátha megtalálja a hibát s a 
távolról jövő  hangoknak útját egyengeti, 
hogy a hanghullámokon, a drótokon át to-
vább zengjenek. Ha egy-egy hang így föl-
szabadult és messzire továbbjutott, bol-
dogan füttyentett és utána zengett a dal 
fenn a sürgönypóznák tetején... 

Elhangzott a dal s ő  a hegyek fölött 
a felhőket nézte. Fejhallgatójában ezer 
és ezer hang duruzsolt mindig s közülök 
kicsengett egy női hang: 

Dalolj Pájó, dalalj! .. . 

Amikor ezt a hangot el őször hallotta, 
az első  pillanatban nem tudta mire vélni: 
ki szólítja őt néven a végtelen távolból, 
hiszen azon a pár blaznavai emberen kí-
vül jóformán senki sem ismeri. Nemcsak 
a nevét nem tudja, de azt sem, hogy a 
világon van. Hát még a külsejér ől? Van-e 
bajsza vagy ninćsen, kék vagy barna a 
szeme vagy éppen fekete, egyenes vagy 
görnyedt .a járása, hány tavasz borult itt 
virágba fölötte a hegyeken, s még vagy 
ezernyi kérdés. Mindezt legföljebb csak 
az anyja tudja s részben az a pár ember 
ott a völgyben, ahonnan ő  mindíg napo-
kig tartó portyájára indul és keresi a vég-
telen drótokon a hibákat. 

De ez a hang többször is megismétl ő-
dött. 

Ilyenkor ő  még erősebben odaszorí-
totta a gombot a drótra és még zengőbben 
fölhangzott a dal: 

„Dodji mi draga, dodj i ..." 

Valahol messze, a drót  túlsó végén, a 
belgrádi központban Bránka, a telefónos 
kisasszony jelentkezett és szíves hallgató-
nak szegődött hozzá majd minden alka-
lommal. És elég is volt csupán csak any-
nyi, hogy a biztatást hallja, ő  mindjárt 
ráhajolt a drótra, kedvesen nevetett neki 
és szinte kifogyhatatlan volt a szóból, a 
dalból. 

Pájó itt született, a szerbiai hegyek 
között és még ma is itt él. Olyan ember 
ő , akinek minden öröme és minden szóra-
kozása az a körút, amelyet nap-nap után 
tesz a sürgönykarók alatt mindig vigyáz-
va és figyelve: hogyan duruzsol odafenn 
a drót. A drótokkal beszélget és a dróto-
kon keresztül él együtt a völgykatlanon 
túl élő  világgal. Brankát még soha nem 
látta, nem is találkozott vele, csak így a 
sürgönykaró tetején hallotta, hogy ott va-
lahol a belgrádi központban dolgozik és 
továbbítja mindenkinek a szavát, az üze-
netét. 

„Valahogy úgy lehet ez a Branka is --
gondolta Pájó --, mint én. Mindig ott 
van, ahol .a ■dróton hívónak, keres őnek 
segíteni kell, alig hogy egyet-kett őt szól a 
hangja, máris jön helyette a hívott jelent-
kező , s erre ő  elhallgat, helyette amazok 
beszédének nyomán duruzsol a drót. És ő  
örül, tud örülni annak, hogy mások kö-
zött zavartalanul folyik a beszélgetés; 
röppen a hang téren és id őn át föltartóz- 
tathatatlanul, mindíg annál boldogabb, 
minél nagyobb távolságokat tud beérni, 
mert akkor érzi igazán, hogy a hang a 
legmesszebb ható emberi életjel, amelybe 
— s ezt ők tudják legjobban — az emberi 
érzelem mind belefér . . . Branka is ilyen 
nagyon szeretheti a hangot és a drótot, 
sokan nem is hinnék, hogy tud  az ember 
egészen jelentéktelennek t űnő  dolgokat 
szeretni . . ." 

Pájó sokáig csak Brankának ,dalolt. És 
ő  úgy is gondolta, amikor fölszökött a 
sürgönypózna tetejére, hogy a sumádiai 
hegyek között elhangzott dalt nem is hall-
gatja más csak ő  és ez a táj itt ezekkel a 
festőien szép lankásokkal, a kis erd őcs-
kékkel, amelyek úgy festenek innen, a 
sürgönypózna tetejér ől, mint elszórt vi-
rágcsokrok a nagy hepehupás mez őségen. 

Egyszer, amikor a drótot így vizsgál-
gatta, ahogy ő  mondani szokta: „végežte 
ellenőrző  munkálatait", valahogy több n ői 
hangot is hallott. De akkor még a többire 
nem figyelt, csak Branka hangját keres-
te a duruzsolásban. Meg is hallotta egy-
hamar. És szólt, őneki szólt: 

677 



-- Pájó! Holnap vasárnap van és én 
ügyeletes vagyok. Ugye, te ott nem dol-
gozol? 

Pájó az első  pillanatban nem tudta 
mire vélni, csak hümmögött valamit, ami-
ből mégis kibontakozott a hangfoszlányok-
ból összerakható kérdés: 

M-i-é-r-t? 

Branka egy kicsit megszeppent, de az-
ért mégis kimondta: 

ügy gondoltam, vasárnap is mássz 
föl ott valahol a sürgönypóznára, ha nem 
is olyan messze, mint a munkanapon, ha-
nem valahol közelebb a pihenőhelyedhez, 
szóval mássz föl holnap délután i's és da-
lolj nekem . . . 

Pájó lenyelte a zsibbadó torkába szo-
rult nyálat és megígérte, hogy ott lesz a 
találkozón. 

Másnap szép verőfényes vasárnap dél-
után volt, még szebb volt a blaznovai 
völgy, mint amilyen lenni szokott, Pájó 
fütyörészve indult az erd ő  alá, ahol elég 
'zavartalan helyen állt a pózna, hogy id ő-
ben ott legyen a „légyotton". Fölkapasz-
kodott a póznára, rákapcsolta a kis gom- 

bot a drótra és se szó, se beszéd, énekelni 
kezdett: 

„Dodji mi draga, dodji . . ." 

Amikor elhangzott a dal, kevéssel utá-
na, Bránka jelentkezett a drót másik vé-
gén. Egészen különös volt a hangja. Nem 
olyan, mint a hétköznapokon. Tele volt 
érzelemmel, talán egy kis meghatottság-
gal is, az is lehet, hogy egy-két könny-
csepp szorult a hangszálai közé, nem lehet 
azt tudni ilyen messzir ől, és a dróton ke-
resztül nem is láthatja az ember, csak az 
az egy biztos, hogy csodálatosan megszé-
pült a hangja, amikor azt mondta: 

— Köszönöm Pájó, hogy eljöttél . . 
s köszönöm ezt a dalt . . . 

Pájó nem tudta akkor még, hogy ez 
szerelem is lehet, hogy így is lehet sze-
retni vatamit, vagy valakit. De úgy érez-
te, hogy romost még jobban szereti ezeket 
a duruzsoló drótokat, ezeket a karcsú, té-
pett sürgönykarókat és a tiszta, 'szép em-
beri hangot, amely úgy száll a téren és 
időn át, mint az a szabad madár, amely 
ítt kering Sumadia hegyei fölött olyan 
magasan, hogy néha szinte beleveszik a 
fellegekbe. 

Párnámra átn yu jtott u j jperec .cel... 

Ne félj, nem vesznek el már tőled 
az ismerős, diákkori utcák: 
itt is nyomomba szegődik; 
imbolygó lámpákkal el őmbe vet ődik 
asszonyos kis tekinteted 
és az oktalan szomorúság. 

Ülsz otthon ölbehullt kezekkel, 
les-vársz az éjszakára. 
Pillantásod lankáin át f oly' 
a bizonyosság végtelen fénysugára 
s , így ülsz, karcsúszemöld ű, 
szerelmes kis japáni gésám . . 
Sem sz űzek, sem madonnák 
így nem néztek sohasem énrám. 

Ülsz otthon fehér nyoszolyádban. 
Lábodnál didergő  kis virágaid 
kinyújtják feléd soványka karjaik' — 
vagy álmatag szép királyleányka .. . 

A Hold ezüst haja kihalt karaulák hegyén 
leng szótlan húszévesek szuronya hegyén 
s a szomszédban érted zokog a kaszárnya 

Vársz otthon halálos dermedettel, 
meleg méhedben egy sz őke kisgyerekkel. 
Más senki, senki sem . . . 

Fekszel, párnámra átsímult ujjpereccel, 
suttogd, csak suttogd (ne eressz el!): 
„Virágos kert az én szivem ... !" 

Ne félj, nem vesznek el t őled 
csak örökre visszavezetnek 
bohó kis verejtékgyöngyök, 
mik leperegnek halovány arcodon. 

Ha majd gyolcs jó derekad 
ős kín kése hasítja át, 
kínom az egekbe taszítja föl magát 
s a Nap olvadt korongját 
két csonka kezemmel 
izzón átfogom. 

Fehér Ferenc 
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Bori Imre 

Thomas Mann : „A megcsalt" 
Thomas Mann legújabb műve (1954-ben je-

lent meg) alig mutatja azt a szellemi z űrzavart, 
amely ma Európában és külön a német iro-
dalomban uralkodik. Elszakadva hazájától még 
1933-ban, elszakadt az irodalmak örök tápláló 
talajától is: a mindig fejl ődő , mindig változó, 
mindig új élettől és eredeti, Thomas Mann-i 
akadémizmusba vonult vissza, amelyre különös 
hajlama volt és amely el ől már egyszer meg-
szökött a „Varázshegy" cím ű  művében. „A meg-
csalt" című  kisregényét olvasva senki sem hin-
né, hogy Thomas Mann német író, hogy ván-
dortáskájában 21 emigrációs év lapul, hogy ha-
zája fölött közben hatalmas pusztító vihar szá-
guldott el, amelynek nyomán ódon városok, 
karcsú gyárkémények és millió és millió ember 
enyészett el. Thomas Mann nem ereszkedett ebbe 
az emberi pokolba, amelyb ől Borhert kapkodó 
lélelczettel, sípoló tüd ővel hozta fel az éget ő , 
perzšelő  lávát mondanivalójának, stílusának 
lihegésében. đ  korrektül, patinásan, kimért 
nyugalommal, végtelenségig élezett objektivi-
tással, elbeszélői szenvtelenséggel, tiszta, mos-
datott szavakkal, gyémánttiszta, kristályosan 
áttetsző, elegánsan lüktető  mondatokkal, múlt 
idők, élet és halál, lélektani problémák elem-
zését mondja el. Amikor Európa még a nem-
régen látott halál víziójától meg sem tudott 
szabadulni, Thomas Mann egyszerű, de mégis 
akadémikus hidegségű  kisregényében az életbe 
bujt, az élet mögé rejt őző  halál képét idézi, az 
újra az életnek örül ő  emberek elé. Milyen  

más ez a halál, mint amit megszoktunk! A kli- 
maktériumát élő, ötven éves, tisztes német 
Junker-asszony, kinek férje, von Timber alez-
redes, az els ő  világháború első  napjaiban autó-
szerencsétlenség áldozataként h ősi halált halt, 
váratlanul szerelmes lesz egy fiatalemberbe, 
újra asszony lesz, ünnepli asszonnyá válását, 
légyottot beszél meg egy fiatal amerikaival, 
és ó, a sors gúnyja, nem jut el az ölelésig. 
Ez az új tavasz csak illuzórikus volt, látszat 
volt csupán, az újra felburjánzott élet a halál 
műve volt. Nem az újra visszatért tavasz, ha-
nem a tél, amely egy-két der űs napjával meg-
duzzasztja ugyan a rügyeket, hogy utána zord 
lehelletével megfagyassza. Itt nem lehet meg-
különböztetni, mi az életé és mi a halál m űve. 
Lehet, hogy Thomas Mann ebben a régi törté-
netben elejtett néhány célzást korára is. Lehet, 
hogy soha ki nem mondott, soha meg nem fo-
galmazott filozófiájából következtette ki az eb-
ből a művéből is kicsengő  és a címbe foglalt 
tanulságot: az élet csak látszólagos, minden a 
halál műve. A 80 éves Mann halált váró szto-
icizmussa ez? Vagy az az igazság, amit regénye 
végén így fogalmazott meg:. „Mert a halál csak 
eszköze az életnek, és ha az én kedvemért az 
ujj ászületést, a szerelmi gyönyört öltötte ma-
gára, akkor az nem volt hazugság és ámítás, 
hanem jóság és kegyelem". 

Az igazság minden esetre az életet igazolja 
és hisszük, hogy Thomas Mann is erre gondolt. 

S i n k ó Ervin 

Egy színházi élmény 
Az, hogy én magam írtam (a Híd leg-

utóbbi számában közölt költemény-ciklus-
ban), nem ok rá, hogy ne idézzem: 

„A 'szó dolga nem az, hogy versenyre 
keljen a lármával". S idézem ezt azért ;  
mert ezzel a sorral számomra is meglep ő  
pontosan, kifejeztem annak az alapelv-
nek a lényegét, mely a két napig Zágráb-
ban szereplő  francia színészcsoport művé-
szi felfogását, egész színpadművészetét 
jellemzi. Nemcsak a színpadi m űvészet 
esetében, hanem minden olyan emberi 
tevékenységnél, mely lehet őleg széles tö-
megeket akar megbűvölni, megnyerni, le-
nyűgözni, a kérdés mindig az: hogyan le-
het ezt legsikeresebben eléri? Kezdve az 
egyháztól, mely tömjénfüsttel, félhomály-
lyal, szemkápráztató szertartások pompá-
jával igyekszik a kedélyekre hatni, egész  

a wagneri operáig, mely valóságos szín-
padi ezermesterséggel hoz a néz ő  elé sár-
kányt, hattyút és hattyútól vont csónak-
ban énekelő  ezüstpáncélos hőst, sőt egé-
szen azokig a nagy tömegfelvonulásokig, 
melyek a katonazene, a zászlók tömege és 
az egyforma ingek, egyenruhák mennyi-
ségével hat az érzékekre és a képzeletre 
-- mindig a feladatot a rendez ő  abban 
látja, hogy az idegekre hasson, s hogy az 
idegekre hatva egy bizonyos tömegkábu-
latot idézzen elő . Maga a modern színpad, 
különösen mióta feladatát abban' 'látja, 
hogy versenyre keljen a mozgófénykép-
színházzal, a film minden képzeletet felül-
múló technikai lehetőségeivel, a legjobb 
úton van, hogy a különböző  boszorkányos 
fényeffektusokkal, süllyeszt őkkel és eme-
lőkkel a színházi rendez ő  munkáját vir- 
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tuóz cirkuszi mutatványok színvonalára. 
csökkentse. Nálunk is, különösen az utolsó 
években, a legnagyobb színházainkban is 
szemmelláthatóan úrrá vált a tendencia, 
hogy a színpadi rendező  munkájában á 
bűvészkedés foglalja el a színpadi m űvé-
szet helyét. Csak egy példát említek: a 
zágrábi Nemzeti Színházban legutóbb egy 
egyébként kitűnő  rendező , talán legjobb 
rendezőnk, azzal kápráztatta el a közön-
séget, hogy az egyes felvonások el őtt és 
felvonások közben a zenekarban két zon-
gora a zongorázókkal együtt a színpad 
széltében vándorútra kélt valami recseg ő  
szerkezet segítségével. 

A Villard-féle francia 'síntársulat zág-
rábi, vendégszereplése — a Moliére „Don 
Ju.an"-j ának és Corneille „Cide"-j ének 
előadásával lázba hozta a közönséget és 
— ha valakit érdekelne ez a vallomás —  
a közönségben magát e sorok íróját is. 
Úgy tűnt nekem, hogy szinte elfelejtettük 
már s ime most, ezeken az el őadásokon 
látjuk, halljúk, átéljük, mi voltaképpen a 
színész művészete. Úgy hatott, mint egy 
hihetetlen meglepetés: a XVII. századbeli 
Corneille és Moliére 1955-ben Zágrábban 
a szemünk láttára elevenek voltak, els ő  
perctől kezdve elevenen szóltak hozzánk 
problémáikkal, kérdéseikkel, fájdalmaik-
kal s úgy magukkal tudtak ragadni, mint-
ha rólunk és nekünk szólnának. Hogy ér-
ték el ezt a hatást a színészek és a ren-
dezőjük? 'Egyszerűen, rendkívül egysze-
rűen: azzal, hogy hittek a művészi szó, 
a költő  szava életet teremt ő , életet magá-
ban foglaló, életet árasztó erejében. Néz ő  
és színpad között nincs függöny; ami az 
előadás kezdetét jelzi, .az .a néz őtéren ki-
alvó villany mellett csak a „zenei díszlet" 
(„décor musical”) — néhány akkord (Cor-
neille előadásánál XVII. századbeli motí-
vumok), mely megteremti az átmenetet, 
fölébreszti a hangulatot: a néz őközönséQ -
ből halló, figyelő , látó közönséget formál. 
Látnivaló egyébként kevés van a színpa-
don, ami a díszleteket illeti. A díszleteket 
a színész teremti meg a maga megjelené-
sével, a kosztümmel, a mozdulataival és 
a szóval. A néző  szeme előtt hozzák be 
szintén kosztümírozott technikái munká-
sok a trónszéket, mely körül az egész drá-
ma le fog játszódni. És azután a néz ő , aki 
hozzászokott ahhoz, hogy a színházban a 
rendező  bűvészmutaványain ámuljon _ el, 
most azon ámul, hogy nincsenek b űvész-
mutatványok. Amint a trónszék vagy 
akármelyik ülőhely eljátszotta a színpa-
don a szerepét, ugyanazok a hangtalanul 
Mozgó kosztümírozott munkások a néz ő  

szemeláttára távolítják el és a játék, az 
igazi, a nagy játék, melyet a kimondott 
szó végez el, a 'színpadon él ő  ember szín-
padon elhangzó szava, folytatódik. Ellen-
tétben a nálunk már-már szokássá vált 
homályos, félhomályos, sőt  elsötétített 
színpaddal, a reflektor arra szolgál, hogy 
megvilágítsa, a színteret és magát a szí-
nészt. És ezzel az intenzív küls ő  világos-
sággal teljes harmóniában hat a szó vilá-
gossága. Valami páratlan er ő  van abban, 
ahogy a Villard-színtársulat minden egyes 
tagja beszélni tud. A zágrábi nagy színház 
minden zugába teljes erejével elhat min-
den kiejtett szó. És a hangoknak .az a mo-
dulációja, melyet kísér az egész test, min-
den mozdulat játéka, gesztusok, amik 
mindig szervesen és a kimondott ;ázóval 
arányban születnek! Nem elkábítanak, ha-
nem fölfokozzák érzelmi és értelmi befo-
gadóképességünket, részesévé tesznek egy 
élvezetnek, mely épúgy az érzékeknek, 
mint a szellemnek élvezete. S teljesen ha-
mis képet alkotna magának a francia m ű-
vészek el őadásáról, aki. ezek után úgy 
képzelné azt, hogy valami aszkétikus szó-
székké változtatják a 'színpadot. A hihe-
tetlen gonddal megkomponált kosztümök. 
színpompája — pompa, mely azonban so-
hae válik öncéllá, hanem szervesen függ 
össze a színpadról felhangzó költ ői szóval 
-- gazdagabbá teszik a színpadot minden 
kulisszánál és ál-misztikus rendez ői fur-
f angnál. 

Még csak annyit: az el őadások maguk 
nagyon sokat mondtak és mégis rendkívül 
érdekes volt az a beszélgetés, melyet a 
társulat vezetője s maga egyben a társu-
lat legjobb színészei közül való Villard 
folytatott meghívott zágrábi kultúrmun-
kásokkal. A kérdésre, hogy az ő  színját-
szási módjukat forradalminak tekinti-e, 
azt felelte, hogy igen és nem. Igen, 
amennyiben szakít egy hamis és művé-
szetellenes Színházi módszerrel és nem, 
amennyiben a legősibb, legnemesebb ha-
gyományoknak a folytatója. A nagy spa-
nyol dráma és az Erzsébet angol királyn ő  
korabeli dráma népi mulatság volt, vá-
sárokon, pajtákban, nyílt téren játszották 
azokat a darabokat a színészek. Bízni kell 
a költői szó erejében és aszerint válasz-• 
tani a darabokat, hagy az els ő  kérdés le-
gyen: a költői szó drámai ereje és szépsé-
ge. Nem kell, nem szabad alábecsülni a 

,közönšéget: ha jól és a legjobbat nyújt-
ják neki, ámulva fogja átélni a maga be-
fogadóképességének nem Fis sejtett mély-
ségét. 
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Bálint István  

Az illuziók összeomlása  
Majakovszki halálának 25. évfordulójára  

„Lčnin többé nem élt. Es a Pobje-
donoszikovhoz hasonló emberek fokoza-
tosan elfoglaltak minden pozíciót. Ezek  

természetesen hideg, visszautasító sza-
vakkal fogadták Majakovszki kritikáját.  
mert többé nem volt szó szocializmus-
ról, hanem bürokratizmusról."  

(Borba, április 14)  

1930 április 14-én öngyilkos lett V. V. Maja-
kovszki, az oresz irodalom legújabb korszaká-
nak legnagyobb költője. Sok mindent kellene 
még kideríteni, kielemezni, hogy teljes képet 
kapjunk: mi minden omlott össze egy ember-
ben, aki szívvel-lélekkel, egész költ ői lendüle-
tével olvadt egybe az Októberi forradalommal, 
aki verseiben örök emléket állított ennek a for-
radalomnak, Leninnek. Verseiből, költői életút-
jából kellene megállapítani: mi minden ásta alá 
egyéniségének egyensúlyát, hogy végül minden-
ből kiábrándultan megszökjön a további harc 
elől. De Majakovszki még az újraértékelés ne-
hézségei és akadályai ellenére is tud valamit 
mondani nekünk. 

Oroszország forradalmi napokat él. A cári 
abszolutizmus megmerevedettsége alatt gyüle-
keznek a mindent elsöpörni készül ő  erők. A fia-
tal munkásosztály most teszi magáévá a világ 
átalakításának bolsevikok által közvetített esz--
méit, a parasztság egyaránt szenved a feudaliz-
mus válságától és a kapitalizmus kezdeti for-
máinak kegyetlenségétől, a polgárság mind sú-
lyosabb tehernek érzi a félfeudalista társadalom 
megkötöttségét és az elégedetlenséget lefojtani 
akaró cári terror csak a robbanó er őket növelte, 
sűrítette. A közelgő  kirobbanás egyik hírnöke 
az irodalom. Futurizmusnak hívják — szakítást 
jelent minden régivel. Sajátos bonyolult irány 
ez. Olaszországban jelentkezett, Marinetti és 
társai adták a nevét. Nyugaton az önmaga ere-
jének tudatára ébredt kapitalizmus hangja volt, 
azé a kapitalizmusé, amelynek nincs szüksége 
a mult illuzióira, elég er ős már ahhoz, hogy 
kitöltse új tartalmát, hogy költ ői ne a régi köl-
tői témákról, hanem a modern kor vívmányai-
ról — a versenyautóról énekeljenek. Orosz-
országban els ősorban a hagyományokkal való 
szakításra hatott. Kett ősség volt benne. Egy-
részt elégedetlenség, lázadás: „Megparancsoljuk, 
hogy tiszteletben tartsák a köp ő  jogát; 1. hogy 
tetszésszerinti és mesterséges szavakkal növelje 
szókincsét, 2. hogy gy űlölje azt a nyelvet, amely 
előtte fennállt." Másrészt kialakulása korszaká-
nak bélyegét viseli magán. 1905 után jelentke-
zik, a forradalom letörésének nyomai érezhet ők 
benne: a forradalmi intelligencia kiábrándulása 
vagy magára maradása a forradalom elcsitulása  

után. A forradalmi lendület a költészet terére 
szorul, hogy a haladó intelligencia ott élje ki, 
vezesse le forradalmi energiáit, vagyis bizo-
nyos fokig elforduljon a tényleges forradalom-
tól. Majakovszki kitör ebb ől a kettősségből.  

Mert ő  akkor már nemcsak költő. Tizenöt-
éves korában (1893-ban született) már Marx 
; Tőkéjét" olvassa. A marxizmus könyvein nőtt 
férfivé és hamar bekapcsolódik a bolsevik moz-
galomba is. Tizenhétéves korában tagja Moszkva 
körleti pártvetet őségének és többszöri letartóz-
tatás után száműzni akarják. Nála ez a költ ő i 
forradalom nem jelent elfordulást a világtól, a 
tényleges forradalomtól, nem öncél. A régi vi-
lág ellen indul harcba, tehát nem kímélheti a 
régi költészetet sem. Ezért tudja életre hívni a 
költészet történelmének legnagyobb forradal-
mát; irodalmi megfelel őjét annak a forradalom-
nak, amelyet a bolsevikok készítenek az egész 
világ ellen. Az eddigi költészet az osztálytársa-
dalmak eszmei felépítménye volt ; ' belesímult a 
régi világba. Eddig minden változás fenntar-
totta és ú,j formában reprodukálta a kizsák-
mányolást, most gyökeresen fel kell forgatni a 
világot. Nem lehet foltozgatni a régi költészetet 
sem. El kell vetni a régi költészet egész zson-
gító muzsikáját, zenei elemek helyett a szónok-
lás elemeit hozni előtérbe; elsöpörni a nyugodt-
ság sokszor pótszerként jelentkez ő  költészete 
ritmusának és rímjének egész fegyvertárát, he-
lyébe tenni az induló, a menetelés ritmusát; 
megtagadni a régi nyelvet, stílust: „adjatok rög-
tön polgárjogot az új nyelvnek; felkiáltásnak az 
ének helyett, dobpergésnek az altató dal he-
lyett"; létrehozni egy új költ őtípust, „szakítok 
a trubadurok és menasingerek hagyományával'', 
új , költőt, aki nem, vonul magányba az alkotás-
hoz, hanem ott ír a kávéházban, szerkeszt őség--
ben, séta, beszélgetés, értekezlet, billiárdozás 
közben, aki nem elvonuló ember, hanem nép-
gyűlések szónoka, közéleti ember — ezt jelen-
tette Majakovszki költ ői forradalma, szakítást 
minden hagyománnyal. 1✓s ez sem volt öncél, 
hanem csak eszköz az igazi forradalom el őké-
szítésére. „Azt mondják, valahol — talán Bra-
zíliában -- van egy boldog ember" —, mondja 
egyik versében Majakovszki, amikor felméri a 
körülötte lév ő  világot. A költészet csak eszköz 
ennek a lehetetlen világnak a megváltoztatásá-
ra. Igy olvad egybe a két forradalom: „A Ni-
kolajevban megtanítottak: nem kell kímélni 
sem Puskint, sem a kormányt". Ez a két forra-
dalom olvad ilyen jelszóvá: „Le a szerelmetek-
kel, le a művészetetekkel, le a redszertek-
kel, le a vallástokkal" és ilyen lázadássá, ami-
lyenre csak a költ ő  képes: „robbantsatók fel 
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mindent, amit az emberek tiszteltek és tisztel-
nek". Költészetében tehát egyesült: a költ ő; aki 
szakít minden előzővel, mert az irodalomban 
csak az új útaknak van létjogosultságuk, a fia-
talos lendületű  forradalmár, aki lázad minden 
igazságtalanság ellen, akinek romantikus elkép-
zelései vannak arról, hogy másképp kellene be-
rendezni a világot és a gondolkodó ember, aki 
tudja, hogy a világ megért a forradalomra, a 
régi ellen már ott sorakozik fel a forradalmi 
munkásosztály. 

A végrehajtott költ ői forradalommal, a for-
radalom és a költészet teljes egybeolvadásával, 
várta és fogadta Majakovszki az Októberi for-
radalmat. 1Jrthet ő, hogy ennek a forradalomnak 
minden nagyotakarása, illúziója olvadt egybe 
költészetében. Nem volt a' világirodalomban még 
egy költő, aki annyira következetesen vette vol-
na a forradalmár költők jelszavát: „ha nem 
tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmad és 
örömöd, nincs rád szüksége a világnak"; aki a 
legszubjektívabb valamit, a lírát annyira objek-
tívvé tudta volna tenni, annyira egybe tudta 
olvasztani egy nagy társadalmi megmozdulás-
sal, mint Majakovszki. De sajátos korszaka is 
volt ez a világtörténelemnék. „Hogyan véssem 
agyukba a gondolatkéseket: az oroszok tudnak 
más eszközt is, hogy a munkások feljussanak 
mindenhová, álmodozás, házasság és örökség-
várás nélkül", — írta Majakovszki, amikor Ame-
rikában a kirakatban ülve látott egy lányt s 
arra gondolt, hogy semmi nincs az életében, leg-
feljebb az álmok vagy várás egy gazdag férjre, 
átkínlódni egymásután a napokat igazi emberi 
élet nélkül. s a forradalom valóban a gyöke-
res változást jelentette a munkásosztálynál, 
amelyet semmi sem kötött a multhoz; a mar-
xizmust, amely tudja, hogy minden eddigi az 
emberiség történelmének el őjátéka, a dolgok 
uralmának történelme volt és még el kell jönnie 
az ember igazi uralmának, amely igazán és 
őszintén új világot akar, ahol nem teng ődés az 
élet. Érthető, ha ilyen eszmékkel áthatva Ma-
jakovszki a forradalom szolgálatába állította 
költészetét, szólamokat írt dícséretére, ha kel-
lett — mint ő  mondta —, még költészetének 
torkára is lépett, hisz mindennél fontosabb volt 
a nagy átalakulás segítése. Egy ilyen költ őben 
nem lehetett semmi beteges egyéni öröklétre, 
Parnasszusra törés. 

Még senki sem énekelte meg ilyen lendület-
tel, örömmel az egyénnek tömegbe olvadását: 
„Boldog vagyok, mert ezen er ő  része vagyok, 
mert közösek a könnyek, melyek erjesztenek. 
Erősebben, élénkebben nem is lehet átérezni a 
nagy, szent érzést: osztály" és „az egyén nulla 
és mit ér a nulla?". 

De nem érthet ő-e ez, ha tudjuk, hogy a mar 
roknyi bolsevik az egész világ ellen tudott harc-
ra mozgósítani és amikor ebben a harcban tény-
leg egybe olvadt egy egész ország. A forrada-
lommal egybeolvadásba nem. volt semmi ön-
ámítás, semmi hazugság, még csak illúzió sem. 
Valóban meg volt az akarat, a lendület és nem-
csak Majakovszki, de egy egész ország őszintén 
hitte, hogy megváltozik a világ. 

Ezek az eszmék mégis lassan illúziókká lesz-
nek. A nagy lenini nekilendülés elakad. Maja-
kovszki eszméi elszakadnak a valóságtól. O még 
mindig hisz bennük; de a valóság már más 
irányban ' fejlődik, új formában ismét felújul a 
régi világ, amely nem nyújt semmi többet az 
embernek, legfeljebb új hazugságokat. Az Ok-
tóberi forradalom lendülete már megállt, meg-
szűnt a'harc s Majakovszki azt hitte, még min-
dig minden a lenini úton halad, legfeljebb apró  

zökkenők vannak. Amikor a világ és a költő  
eszméi így elszakadtak, amikor a valóság már 
nem támasztotta alá őket, lettek illúziókká a 
költő  eszméi. Nem is gondolt arra, hogy a for-
radalom megtorpanhat, az elmaradottság, a fe-
lülkerekedett nyárspolgáriasság elfojthatja, ha-
nem nagyszerű  álmokat álmodott az új világról, 
a jövőt álmodta oda a jelen nehézségei közé, 
már megénekelte, hogy a szovjet munkásnak 
hideg-melegvizes fürdőszobája van, pedig már 
gyülekeztek a mult er ői, hogy a győzelem után 
meghiúsítsák az Októberi forradalmat. Azt hit-
te, sikerül a tömegek közkincsévé tenni a köl-
tészetet, életének utolsó három évében több. 
mint 200 felolvasó estét tartott, pedig már meg-
torpant az a forradalom, amely kiszakíthatta 
volna a tömegeket a nem gondolkodás, az elma-
radottság hínárjából. Elvet csinált abból, ami 
pillanatnyi kényszerűség volt: „jó, hogy paran-
csolnak nekem, de én akarom is, hogy paran-
csoljanak" — mondotta megrendel őinek, ami-
kor ezek a parancsok már nem jelentették min-
díg eszméinek szolgálatát. Ezeket az illúziókat 
nem lehetett sokáig tartani. A valóság mind-
inkább aláássa őket és ezzel aláássa Majakov-
szki hitét is. 

Az illúziók összeomlásának útja Majakovszki 
harca a forradalom fölé növ ő  nyárspolgárias-
sággal, a kifejlődő  bürokratizmussal és a büro-
kraták harca Majakovszki háttérbe szorításá-
ért, krítíkáiának elfojtásáért. Érdekes, hogy Le-
nin éppen egy Majakovszki verssel kapcsolat-
ban adta legjellemz őbb nyilatkozatát az Októ-
beri forradalom utáni helyzetr ől: „Mi valóban 
úgy vagyunk a dologgal (és meg kell mondani, 
hogy ez nagyon ostoba helyzet), hogy folyton 
ülésezünk, bizottságokat alakítunk, terveket ké-
szítünk — a végtelenségig. Volt egy típusa az 
orosz életnek — Oblomov: Folyton a kereveten 
feküdt és terveket készített. Azóta sok id ő  telt 
el. Oroszország három forradalmat élt át,. az 
Oblomovok mégis megmaradtak, mert nemcsak 
a földesúr volt Oblomov, hanem a paraszt is, 
nemcsak a paraszt, hanem az értelmiségi is, 
nemcsak az értelmiségi, hanem a munkás, a 
kommunista is. Elég megnézni minket, aho-
gyan ülésezünk, ahogy a bizottságokban dolgo-
zunk és máris megállapítható, hogy az öreg 
Oblomov megmaradt és sokáig kell mosni, sza-
pulni, cibálni és verni, amíg valami hasznát le 
het venni. Ebből a szempontból minden illúzió 
nélkül kell nézni állapotainkat". Epp err ől van 
szó. Az Oblomovok megkötötték a lenini nagy 
nekilendülés kerekét. A hétköznapok szürkesé-
ge, az elmaradottság, a társadalmi korlátokba 
szorítás egész rendszere, az, hogy az emberek 
csak külsőleg lettek bolsevikké, lényegében 
megmaradtak nyárspolgárnak. az , hogy a kom-
munisták minden törekvése csak az volt, hogy 
megtartsák a meglév őt — sárba húzta ezt a 
magasraszárnyalást., Az élcsapat nem volt elég-
é felfegyverkezve az új veszélyek ellen. Lenin 

halála után hiányzott a megfelel ő  vezető  is. 
Majakovszkinak ennek a líraian forradalmár 

költőnek, aki következetesen megmarad az ok-
I tóberi eszmék hívének, szükségszer űen össze 
kellett ütköznie a megtorpanó világgal, azokkal, 
akik csak szavakban voltak forradalmárok, csak 
szólamokat adtak s nem mély tartalmat, hanem 
az eszmékkel ellentétes gyakorlatot. Majakov-
szkinak versekkel, költészetének egész fegyver-
tárával harcba kellett szállni azzal a világgal, 
amely már nem halad .a nagy Október útján.. 
Ez a harc korán megkezd ődött. Már 150.000.000 
című  poémájának kiadása akadályokba ütközött. 
„Ülésezők" című  verse pedig, amelyre Lenin 
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is felfigyelt, véletlenül jelent meg, mert a szer-
kesztő  úton volt. ls Majakovszki felemeli sza-
vát a forradalom ellen: „Nyárspolgári szálak 
fonják át a forradalmat, és ez veszélyesebb, 
mint a Vrangeli horda". 

Sokáig még azt hiszi, hogy véletlen az egész, 
még lehet, érdemes harcolni, lehet eredményt 
elérni. Ezért tud még remélni, amikor Lenin 
arcképének elpanaszolja, mi minden történt ha-
lála után: „Mi természetesen mindnek a nya-
kára hágunk, de nehéz, nehéz, mindnek a nya-
kára hágni". A helyzet mind reménytelenebb. 
a harc mind kilátástalanabb lész, egyre világo-
sabban látja, hogy nem véletlen jelenségekkel 
áll szemben, mindabból, amit megénekelt, semmi 
sem lesz, üres szólamokká válnak, nem valósul- 

hatnak meg azon eszmék, amelyekre életét tette. 
Es nincs kiút. Mit lehet tenni? Mit, hogyan, 
kivel? Válasz nincs. Es ekkor minden össze-
omlik. 

25 évvel ezelőtt öngyilkos lett a forradalom 
nagy költője, mert nem tudta elviselni illuziói-
nak szertefoszlását, a forradalom megtorpaná-
sát, mert költő  volt, aki életét vitte min-
den leírt sorába, aki a hétköznapok kicsinyes 
megalkuvásától mentesen eddig líraian vállalta 
a forradalmat, most líraian vállalja, hogy meg-
hiúsultak eszméi, amikor már győzteseknek hit-
te őket; öngyilkos lett, mert illuzióinak szerte-
foszlása után nem látta hogyan lehetne mássá 
tenni a világot és ezt nem tudta elviselni. 

Konyovics Milán 
	

Topolyai utcarészlet (olaj) 
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OLVAS Á S 	K ö Z BEN 

„De hiszen azt mondják — folytatta 
Wilhelm —, hogy ez az általános és körül-
tekintő  művészet (a színművészet) el őre 
viszi a többi művészetet mind? 

Semmiesetre, hangzott a válasz; igény-
beveszi a többit azonban elrontja azo-
kat ... S amit az élet és a m űvészet 
nyújt, felhasználja pillanatnyi céljaira, 
nem csekély haszonnal. A festő  és mű-
vészete viszont, akik a színházból el őnyt, 
akarnak húzni, mindíg hátrányos hely-
zetben lesznek, a zene és a zenész ugyan-
úgy ... Az . dsszes művészetek úgy tűnnek 
előttem, mint egy .nagy család tagjai,. akik 
mind takarékosak és ezek között akad egy, 
akinek hajlama van: könnyen elherdálni 
mindent. És ebben az esetben a színészet 
az. Származására ez (a m űvészet) kétsé-
ges s ezt sohasem tudja sem mint művé-
szet, sem mint mesterség, sem mint kedv-
telés elfeledtetni. 

Wilhelm- nagyot sóhajtott és lesütötte 
szemét: egy'szerre világossá lett el őtte, 
mit élt meg és mit szenvedett át ezeken 
a deszkákon .:.." • 

Aki ezeket :a keserű  szavakat a színmű-
vészettel kapcsolatban leírta, nem más, 
mint Johann Walfgang Goethe: maga -is 
majdnem három évtizeden át .intendánsa 
a Weimari udvari színháznak. Goethe, aki-
nek az írók közül Shakespeare óta a leg-
több köze volt a -színpadhoz és• a színmű -
vészethez, a Wilhelm Meister második ré-
szében,: - a Vándorévekben mondatja el 
mindezt alakjaival. 

Ügy -tűnik, mintha egy háromévtizedes 
tövist húzott volna ki magából Goethe 
ezekkel a sorokkal a kissé utópisztikus 
környezetbe plántált regényében., Nem 
csoda, ha Petőfi (a hajdani kórista!) nem 
szerette ezt a másik költ őóriást és szívét 
hideg békasónak mondta — ellentétben az 
egész világ osztatlan bámulatával Goethe 
iránt. 
• A „Vándorévek" keserű  sorai azt mu-
tatják: akármilyen nagy volt Goethe,- a le-
mondott intendánsok szokott keserűsége 
őt sem kímélte. A színész rajongva és visz-
szavágyó 'szívvel hagyja ott a színpadot — 

az intendáns és a direktor fanyar mosoly-
lyal a szájaszélén. S ha véletlenül 
Goethe ... meg is tudja magyarázni. 

Ha már itt tartunk Goethenél , s éppen 
a Wilhelm Meister második részénél, az 
1829-ben megjelent Vándoréveknél, itt 
egy érdekes 'feljegyzést  tartogatok. Ez a 
mű  nagyjából KarTsbadban, a világhírű  
csehországi fürdőhelyen született. Idejárt 
a költő  akkoriban majdnem minden nyá-
ron és az itt írt elbeszéléseit, verseit f űzte 
nagyon laza kapcsolattal egymáshoz; ez a 
kötet lett a mű  első  részének, a .Lehrling-
jahrelak folytatása. Részleteiben Csupa 
műremek ez a hatalmas regény, de ilyen 
átrrienetek vannak benne (mégha százszor 
is oldott saruval kell a költ őóriás elé lép-
ni, idézem): „Itt azonban ugyancsak 'bele-
kerültünk a kutyaszorítóba; kénytelen va-
gyok ugyanis az olvasónak páréves héza-
got bejelenteni s szívesen látnók, ha 
nyomdászati megoldással az egész kötetet 
is befejezhetném ezen a ponton. Azonban 
talán a két fejezet közötti tér is elegend ő  
lesz az idő  tovatűnésének éržékeltetéšére, 
mint ahogy hozzászzaktunk, hogy a füg-
göny felhúzásával vagy leeresztésével sze-
mélyes jelenlétünk ellenére szinte érez-
hetjük az idő  múlását." Milyen egyszerű  
mód egy szerkezeti fogyatékosság leplezé-
sére! 

Szóval Goethet ezekben az években 
Karlsbadban találjuk. Micsoda kúrlista • is 
lehetett az, milyen csodálatos ma már a 
költőfejedelem testi mivoltának emléke 
(mint ahogy az a feljegyzés, amely szerirat 
a Byron-szobor felállításáért elindított 
gyűjtőíven J. W. Goethe úr egyszáz tal-
lérral szerepel). De hát ott volt a 'vendé-
gek közt évtizedeken át, mint ahogy ott 
találjuk a karlsbadi fürd ővendégek név-
sorában 1828-ban Paganinit is. Az „Ofen-
Pester Zeitung" (itt van egy bekötött régi 
évfolyam előttem) így ír err ől az esemény-
ről: „Karlsbad, Sept. 1. Bár az ezévi idő-
járás nem-igen kedvezett a vendégek szá-
ma május elsejétől mégis elérte a 3580-at. 
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Néhány nap el őtt a világhírű  Paganini 
adott hangversenyt, egy belép őjegy ára 
6 forint volt. Paganini úr egészségi álla-
pota nem a legjobb, epegörcsökben fek-
szik". 

Dehát mindez — az egész kúrlista eset 
— csak olyan intellektuális borzongás. 

A szenteknek az égben a helyük, a ki-
sértettknek a koporsóban! 

A zseniké a Parnasszus magassága s 
onnan nehéz leszabadulni vissza a földre, 
csak egy-egy ilyen árulkodó újságlap ha-
sábjain. 

De az már nem kísértetjárás, nem a 
személynek és a zseninek szóló áhítat, 
amit kissé odébb olvastam ugyanebben a 
régi kötetben. Egész egyszer ű  híradás: 
Két terv — ezt a címet adhatjuk neki, 
de odaírhatjuk szárazon azt is, hogy angol 
politika. Arról van szó, hogy 1828 május 
15-ikén a franciaországi Toulouse-ban 
meghalt Sir William Congreve angol tü-
zérségi tábornok, a róla elnevezett gyujtó-
rakéta feltalálója. 57 éves volt és a Mo-
niteur azt írja róla, hogy a generális há-
ború esetére két tervet dolgozott ki an-
nakidején, London megbízásából. Az egyik 
terv azt tartalmazza, hogyan lehet meg-
védeni Konstantinápolyt, a másik pedig, 
hogy lehet ezt a várost legkönnyebben el- .. 

foglalni aszerint, hogy az angol 
kormány a Török Birodalom 
mellett vagy ellene foglal ál-
lást. 

Erre mondták valamikor, hogy Őfel-
sége külügyminiszterének zsebében min-
den elfér. 

Az íróember legnagyobb rémének, az 
invenció hiányának, sőt a kiapadásnak 
megrázó sorait vetette papírra egyszer 
Jules Lemaitre, francia költ ő , regényíró és 
műbíráló: „Ebben a pillanatban még fo-
galmam sincs róla, mivel fogom betölteni 
azt az ötszázsornyi helyet, ami a penzu-
mom; csak azt tudom, hogy az ötszáz sor 
meglesz .a kiszabott id őre. De mennyi töp-
rengést és aggódást állok ki addig! Hátha 
semmit sem találok? Vagy jobban mond-
va, minthogy nincs semmi mondanivalóm, 
hátha hirtelen kivész bel őlem az a képes-
ség: ezt a semmit kifejteni — ezt a sem-
mit a szóknak hosszú sorozatával fejezni 
ki? Alapjában véve, ,azt hiszem, nincs sú-
lyošabb munka, mint az emberé, aki kény-
telen bizonyos napon a leírt szónak bizo-
nyos mennyiségét állítani el ő . Boldog az 
útkaparó, aki követ vág a nyárfával be-
ültetett nagy úton, vagy a vincellér, aki  

fűzfahajtással köti meg a sz őlő  finom ve-
nyigéjét. Boldogok azok, akik cukrot mér-
nek vagy szövetet árulnak. Boldogok 
azok, akiknek munkája csak apró materiá- 
lis cselekedetek sorozata, olyan kis csele-
kedeteké, amelyek már ismeretesek, min-
dig ugyanazok s amelyekről bizonyosak, 
hogy teljesíthetik. Belefáradnak néha, de 
sohasem aggódnak miatta. 

Boldogok még a plasztikus művésze-
tek művelői, a festők és a szobrászok is. 
Ezek kétségtelenül nyugtalankodhatnak, 
érezhetik, hogy munkájuk alatta áll an-
nak az álomnak, amelyet megtestesíteni 
akartak, de munkájukban van jelentékeny 
mesterségi rész, melynek bizton meg 
fognak felelni. Mindig lesz erejük,— már 
akárhogy — felrakni a festéket a vászon-
ra, s gyúrni valamit a nedves agyagból. 
Ha nem bizonyosak is benne, hogy jót 
fognak alkotni, tudják, hogy csinálhatni 
fognak valamit. Mert munkájuk anyaga. 
az  agyag vagy a festék látható és . meg-
fogható: itt van előttük, tudják, hogy nem 
fog eltűnni ujjaik elől. Ellenben az író 
olyan valamivel végzi a munkáját, amiben 
nem biztos és ami mindig megtagadhatja 
a szolgálatot. Mindent agyából kell merí-
teni, pedig nem tudja, hogy mi van az 
agyában. Nemcsak hogy azt nem, tudja, 
jó lesz-e, ami belőle kikerül, arra sem fo-
gadkozhatik, hogy egyáltalán ki fog-e ke-
rülni belőle valami. 

. Míg ezt a mondatot írom, nem tudom, 
mi lesz a következ ő , sőt azt sem, hogy tu-
dok-e majd írni ezután új mondatot? Va-
lami ismeretlennel 'dolgozom. AZ értelmi 
működés, mely bennem gondolatokat pro-
dukál s mely aztán szókkal fejezi ki eze-
ket a gondolatokat, mintha nélkülem tör-
ténnék; .  mintha jelen sem válnék ennél a 
működésnél; félek, hagy az öntudatlan, 
rejtelmes munka hirtelen megsz űnik és 
tollam- a levegőben marad. Ez bizonyára 
megtanít bennünket arra, milyen ..hívsá-
gos az irodalmi dicsőség, megtanít, hogy 
ne faragjunk bel őle érdemet, ha t űrhető  
dolog adja magát elő  á fejünkben. Kétség-
telen, hogy ez nagyon üdvös -lecke, de 
mindamellett ez a bels ő  munka miatt 
való folytonos bizonytalanság . csupa aggo-
dalommal és szenvedéssel jár. Vajjon vé-
gét érem-e most a munkámnak? Nem ér-
zem magamban csak útszéli meg zavarós 
gondolatok egymásra nyüzsgését. Rendbe 
:iozhatom-e zavaros eszméimet? Nem szo-
'ulok-e rá az útszéliekre? S végre talá-
lok-e szóösszetételeket, már akár közöri-
ségešeket, akár ritkákat, amelyek majd 
kifejezik ezeket a gondolatokat? Nem, 
nem fogak találni. Erzem, hogy mindjárt 
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vértólulást kapok ... Semmi, semmi... 
fekete foltok a fehér papíron ... cigaret-
támnak csigaalakban felszálló kékes füst-
je ... a kemencéből áradó hőség ... és 
egy gondolat sem, csak ez a roppant er ől-
ködés: gondolni akármit, akárhogyan. Ah, 
hogy megértem Musset sorát: „láthatni 
semmitevőket,  akik túrják 'a földet". 

Ha talán meg is kérd őjelezhetjük itt-ott 
Lemaitre vívódásainak sorait — a képz ő-
művészek mindenesetre vastag nagyplaj- 

básszal teszik fel ezeket a kérd őjeleket —  
s levonjuk belőle egy tárcacikk szükséges 
pózát — az agyából szavakat el ővarázsoló 
betűvető  meztelen kétségei mégiscsak 
megmaradnak. 

„Ének, hajolj ki ajkamon" -- így szól 
az örök költői invokáció s néha mégis Ba-
bits Atlantiszának búvára kapkod leveg ő  
után a költői sisak, alatt: fuldoklik és ke-
resi a szavakat, de sohasem biztos, hogy 
megtalálja őket. 

Majtényi Mihály 

Konyovics Milán 
	 Heverő  nő  (olaj) 
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Y Z ÉSEK  

R a d o v á n L á l i c s 

A szovjet írók második kongresszusa 
A szovjet írók második kongresszusát tavaly 

decemberben tartották, teljes két évtizeddel az 
első  kongresszus után. A szovjet írók szövet-
ségének statutuma határozottan kimondja, kogy 
a kongresszusokat három évenként kell tartani. 
Ha tehát a szovjet írószervezet vezet ősége be-
tartotta volna a statutum rendelkezéseit, akkor 
a tavalyi kongresszusnak a hetediknek kellett 
volna lennie, feltéve, kogy egy kongresszus a 
háború miatt elmaradt. Szükségtelen e tény ma-
gyarázatába bocsátkoznunk. Á Szovjetszövetség 
legútóbbi id őkben végbement társadalmi-politi-
kai történéseinek körülményei közepette ez telje-
sen érthető. Ismeretes dolog, hogy a Szovjet-
szövetség Kommunista Pártjának 18. és 19. kon-
gresszusa között teljes 13 esztend ő  múlott el. 
Szemmel látható, hogy a szovjet írók szövet-
ségének igazgatósága nem sok gondot fordított 
a demokratizmusra a reá bízott szervezet irá-
nyításában. A kongresszust végre mégis össze-
hívták, mégpedig nem azért, hogy végetvessP-
nek annak a kínos helyzetnek, amelyet a sta-
tutum ily flagráns megsértése teremtett, hanem 
egy más, sokkal fontosabb ok miatt. 

A szovjet irodalom kezdetét ől fogva a máso-
dik kongresszusig, a fejl ődésnek egy különleges 
útját tette meg. Történelmének els ő  korszakát, 
amely főleg a huszas évekre esik, egyrészt az 
alkotó kutatások, azok a törekvések jellemzik, 
amelyek oda irányulnak, hógy művészi formát 
adjanak az új valóságnak. Els ősobran ki akar-
ták fejezni a forradalomban született új ember 
arculatát, másrészt viszont az irodalmi alkotás 
Új felfogásáért harcoltak, amely telítve van 
időszerű  társadalmi tartalommal, át van itatva 
a munkásosztály ideológiájával. Új művészi ki-
fejezést kerestek, ellensúlyul a különféle bur-
zsoá dekadens áramlatoknak, amelyek az Októ-
beri forradalom után sem hagyták el hadállá-
saikat. Ebben a korszakban a szovjet irodalom 
jelentős sikereket ért el az írók egész sorát 
adta, akiket az olvasóközönség világszerte is 
elismert és megszeretett. A Szovjetszövetség 
társadalmi-politikai rendjében végbement vál-
tozásokkal ,párhuzamosan az irodalom is foko-
zatosan vesziteni kezdte aránylag önálló társa-
dalmi szerepét, s mindinkább a szovjet párt 
és államvezet őség agitációs propaganda eszkö-
zévé vált. Ez egyidej űleg a szovjet irodalom 
válság-korszaka is, amelyet a harmincas évek 
közepén már er ősen érezni lehetett, amely azon-
ban csúcspontját közvetlenül a második kon-
gresszus előtt érte el. 

Az irodalom alárendelése a párt- és az állam-
gépezetnek nem ment könnyen és fájdalom nél-
kül. Folytonosan súlyos megrázkodtatások kísér-
ték, amelyek nem rajzolódtak ki mindig vilá-
gosan a szovjet irodalmi élet felszinén, de sok 
jelenség kétségtelenül arra mutatott, hogy ezek 
a megrázkódtatások léteznek. Ezeknek az iro-
dalmi földrengéseknek igen sok tehetséges szov- 

jet író esett áldozatul. Mert a szovjet irodalom, 
ilyen vagy olyan formában, állandóan és nagyon 
szívósan szembeszállt azzal, hogy az uralkodó 
csoport szűkkeblű, pragmatikus céljai alá ren-
deljék. Harcolt a társadalomban betöltött ha-
ladó szellemű  szerepéért; harcolt, hogy a nép és 
az emberiség képvisel ője lehessen, amint Be-
linszki mondotta. 

A szovjet párt- és államvezet őség, amely 
egyébként nagyon sokat foglalkozik az irodalom 
kérdéseivel, a két kongresszus között eltelt leg-
utóbbi húsz esztend ő  alatt több ízben is meg-
kísérelte, hogy a maga módján oldjon meg bizo-
nyos irodalmi (és művészeti) vitás kérdéseket. 
Nem az irodalom érdekében tette ezt, hanem 
azoknak a feladatoknak az érdekében, amelye-
ket rá akart kényszeríteni az irodalomra. Ezen-
kívül, mivel az irodalom folytonos, végzetszer ű  
ellenállást tanusított, területén gyakran jelent-
keztek olyan jelenségek, amelyek igen vesze-
delmesekké válhattak volna, ha nagyobb ará-
nyokat öltenek. A szovjet vezet őségnek, _külö-
nösen a második világháboru után, igen sok 
gondja volt az irodalom (és a művészetek) kö-
rül. A l_áboru utáni els ő  néhány esztend ő  folya-
mán a bolsevista párt központi vezet ősége egész 
sor határozatot hozott az irodalomra és a m ű-
vészetekre vonatkozóan, amelyek nem csupán 
tartalmuk, hanem számuk miatt is szembetün ők 
(összehasonlítva a második világháboru el őtti 
időkben hozott határozatokkal). Feltün ő, hogy 
milyen jelentéktelen problémákkal foglalkozik 
egyik-másik ilyen határozat, ami rámutat arra, 
hogy milyen mértékben avatkozott bele a párt- 
gépezet és az államhatóság az ország irodalmi 
életébe. Az 1946 augusztus 14-én megjelent, a 
„Zvezda" és „Lenyingrád" folyóiratokra vonat-
kozó hirhedt határozat mellett a bolsevik párt 
központi vezet ősége a következ ő  határozatokat 
hozta az irodalmi és művészeti kérdésekre vo-
natkozólag: „A drámai színházak műsorkereté-
ről és a repertoár javítására irányuló intézke-
désekről (1946 augusztus 26)", „A nagy élet című  
filmről (1946 szeptember 4)", „V. Muradeli Nagy 
Barátság című  operájáról (1948 február 10)", 
„A Krokodil című  folyóiratról (1948 szeptem-
ber)", „az Ogonyok cím ű  folyóirat feljavítását 
célzó intézkedésekr ől (1948 október)", „a Znanja 
című  folyóiratról (1949 január 11)", „a szöveg 
durva politikai eltorzításáról Mamjan Bedni m ű-
veiben (1952 április 24)", és „a Cskalovi és Csi-
tinszki kiadóvállalat által elkövetett hibákról 
M. I. Mihajlov műveinek kiadásában (1952 má-
jus 22)". Ezenkívül a sajtóban gyakran folytattak 
kampányt a tudományban, az irodalomban és 
a művészetben előforduló elhajlások ellen (Alek-
szandár Veszelovszki komparativista irodalom-
történeti iskolája ellen, a „kozmopolitizmus" és 
a Nyugat előtti „meghajlás" ellen, a színm ű-
bírálók csoportja ellen, a „konfliktus-nélküliség 
elmélete" ellen, és így tovább). 
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Ezek a közbelépések azonban nem sokat se-
gítettek. A válság továbbra is mélyült és 1953 
meg 1954 folyamán olyan jelenségek mutatkoz-
tak, amelyek miatt a szovjet vezet őség komoly 
gondba esett és kénytelen volt újra közbelépni. 
Ezuttal a Központi Vezetőség nem adott ki újabb 
határozatokat, valószín űleg azért, mert az ilyen 
határozatok már túlságosan hitelüket vesztették 
és nem oldhatták volna meg a kérdést. Ehelyett 
az említett jelenségek ellen éles kampányt indí-
tottak a párt szócsövében, a Pravdában, vala-
mint a többi lapokban és folyóiratokban, s egyi-
dejűleg elhatározták, hogy összehívják a szovjet 
írók második kongresszusát. A szovjet írók síö-
vetsége nagyon tevékennyé _vált, s nagyon eré-
lyesen látott hozzá a kongresszus szervezett el ő  - 
készítéséhez. A lapokban és folyóiratokban meg-
kezdődött a kongresszust megel őző  vita, amely 
tavaly egész nyáron és egész őszön át tartott. 
Az előkészületek keretébe tartoztak az íróknak 
azok a " nemzeti kongresszusai is, amelyeket a 
mult év folyamán az egyes köztársaságokban 
tartottak meg. A szovjet írók szövetségének 
különleges intézkedései körül meg kell említe-
nünk a szövetség elnökségének határozatát, 
amely a Novij Mir folyóirat hibáira vonatkozik. 
Mindebből látható, hogy a kongresszusnak az 
volt az előzetes célja, hogy oldja meg, ha nem 
is a válságot (amelyet a Szovjetszövetségben 
nyiltan nem is ismernek el, hanem megjelölésére 
az „elmaradás" kifejezést használják), legalább 
bizonyos számú fontos elvi kérdést, amelyek a 
bolsevik párt központi vezet őségének határoza-
tai ellenére is megoldatlanok maradtak, továbbá 
azokat a kérdéseket, amelyek az új körülmények 
között jelentkeztek. A kongresszusnak célja volt 
az is, hogy szabályozza a Szovjetszövetség iro-
dalmi életének folyamatát és hogy egyensúlyt 
teremtsen a szovjet irodalomban, mivel ez az 
egyensúly az irodalom fejl ődésének legutóbbi 
szakaszában meglehet ős mértékben megingott. 

Megoldotta-e a kongresszus ezt a feladatot? 
Milyen eredményeket ért el, s mit jelentenek 
ezek az eredmények a szovjet irodalomra nézve? 

Hogy legalább úgy-ahogy kielégít ő  jellemzést 
adhassunk a kongresszusról, vissza kell pillan-
tanunk a rajta megtárgyalt elvi és Szervezési 
kérdésekre. Itt azonban hangsúlyoznunk kell, 
hogy tekintetbe kell venni nemcsak maguknak 
a kongresszuson résztvevőknek a véleményét, 
hanem azokat a véleményeket is, amelyek a 
kongresszust megelőző  vita keretében, tehát 
előbb kaptak kifejezést. A szovjet írók második 
kongresszusa körüli tevékenység elválaszthatat-
lan egészet képez. 

A szovjet írók második kongresszusán, s őt 
a kongresszus előtt is egy kérdésr ől vitatkoztak, 
amely lényegesen fontos minden irodalomra (és 
általában minden művészetre), de a szovjet iro-
dalomra és művészetre különösen. Ez az iro-
dalmi alkotás viszonya az élethez, a társadalmi 
valósághoz. Vörös vonalként húzódik végig ez 
a kérdés az egész kongresszus el őtti és kon-
gresszusi vitán, minden bírálaton, a szovjet iro-
dalomról írott és a kongresszussal kapcsolatos 
minden cikken. Az orosz irodalomban ennek a 
kérdésnek hosszú és gazdag története van. Ezt 
azzal lehet magyarázni, hogy az orosz irodalom 
mindig közel állott az élethez és szükségleteihez. 
Mindig nagy társadalmi, politikai és erkölcsi 
ideálokat prédikált. Ahogyan egy alkalommal 
Alekszandár Hercen megjegyezte, az irodalom 
az a tribün volt, ahonnét az orosz nép a maga 
lelkiismeretének hangját hallgatta. Más irodal-
makban az irodalmi alkotás és a valóság viszo-
nyát gyakran tiszta esztétikai problémákkal fá- 

tyolozták el. Csernisevszki, a nagy orosz bíráló 
és forradalmi harcos nem véletlenül írta meg 
már a mult század közepén „A művészet eszté-
tikai viszonya a valósághoz" című  értekezését. 
Ezt a kérdést újra nagyon éles formában ve-
tette fel a forradalmi munkásmozgalom a hu-
szadik század kezdetén, amikor a különféle de-
kadens áramlatok ellen küzdött, mivel ezek az 
áramlatok tagadták az irodalom társadalmi jelle-
gét. Érthető, hogy ez a kérdés az Októberi Forra-
dalom idején is és utána is folytonosan el őtérbe 
került. Közben azonban abban az id őben, amely-
ről itt szó van, a. hivatalos szovjet teoretikusok 
ennek az annyira világos tételnek olyan ma-
gyarázatot adtak, amely ellentétben áll a m ű-
vészi alkotás lényegével és az irodalomnak, mint 
társadalmi tényez őnek a szerepével. 

Közvetlenül a második kongresszus el őtt és 
magán a kongresszuson is a m űvészi alkotás 
élethez való viszonyának problémája a szovjet 
irodalomban több formában jelentkezett. Egy 
ilyen forma az ugynevezett „konfliktus nélküli 
elmélet". Mivel az uralom állandóan nyomást 
gyakorolt az irodalomra és mivel azt követeli, 
hogy az irodalom a szovjet kormány gyakorlati 
politikai intézkedéseinek a hírver ője legyen, a 
szovjet irodalomból eltünt minden "bíráló állás-
foglalás a szovjet élet iránt. Az írók kezdték 
megkerülni azokat a tipikus társadalmi jelen-
ségeket, amelyek a bels ő  ellentmondásokat fe-
jezik ki. Nem foglalkoztak a konfliktusokkal, 
amelyek nélkül nincs és nem is lehet meg még 
a szovjet társadalom sem, nem ábrázolták az 
élet negativ oldalát. A valósággal szemben el-
foglalt ilyen álláspontra megfelel ő  magyarázatot 
is találtak. E magyarázat szerint a Szovjetszö-
vetségben, amelyben — állításuk szerint — fel-
építették a szocializmust, s megteremtették az 
alapot arra, hogy fokozatosan áttérjenek a kom-
munizmusra, az ellentétes osztályokat _megsem-
misítették, tehát ezek szerint a szovjet társa-
dalomban nincsenek öszeütközések, mint a bur-
zsoá társadalomban, ahol szakadatlanul ádáz 
osztályharc folyik. Ha tehát magában a társa-
dalomban nincsenek összeütközések, akkor nem 
lehetnek az irodalombán sem. A dolog e logi-
kája szerint az összeütközéseket maguknak 'az 
íróknak kellene kiagyalniók. Egyes bírálók azt 
állították, hogy a Szovjetszövetségben minden 
konfliktus csak a „jó" és a „jobb" között állhat 
fenn. Ezen az alapon olyan m űvek kezdtek ke-
letkezni, amelyekben az élet-valóságot émelyg ős 
idillel helyettesitették. Az efajta művek külö-
nösen a drámairodalom terén váltak jellegzete-
sekké. 

Végül azonban a „konfliktus nélküliség el-
méletét" hivatalos részr ől is el kellet ítélni. El-
lene már 1952-ben kampányt indítottak. A tá-
madásra a jelzést a Pravdában .1952 április 7-én 
megjelent „Legyűrni a dráma elmaradottságát" 
című  cikk adta meg. A „konfliktus nélküliség" 
kérdéséről ugyanebben az értelemben Georgije 
Malyenkov is beszélt 1952 őszén a Szovjetszövet-
ség Kommunista Pártja 19. kongresszusán. A 
kampány ezután még inkább fokozódott és utó-
hangja a szovjet írók kongresszusán hangzott el. 
A „konfliktus nélküliség elmélete" olyan pro-
bléma, amely lehetővé teszi, hogy megértsük, 
milyen helyzetben van az irodalom a Szovjet-
szövetségben és hogy meglássuk, milyen folya-
matok mennek végbe benne. Ez semmi más, mint 
az irodalommal szemben elfoglalt hivatalos állás-
foglalás végső,logikus kifejezése; annak a hely-
zetnek a következménye, amelybe a legutóbbi 
húsz esztendő  alatt a szovjet irodalmat bele-
kényszerítették. A „konfliktus nélküli" m űveket 
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ugyanažokról a pragmatikus állásokról itélték 
el, amelyekről azelőtt ajánlották őket. Amint 
majd látjuk, ez az elítélés egész sor követke-
zetlenségben szenved. Az ilyen művek, amelyek 
szépítik — vagy ahogyan a Szovjetszövetségben 
mondják: „lakkozzák" — az életet, szükségtele-
nek voltak, s őt még károsak is, mert említett 
tulajdonságaik folytán nem voltak kiadósak, nem 
lehetett olyan gyakorlati értékük, amilyenre 
számítottak, nem elégítették ki „a párt és az 
állam" (pontosabban mondva: az uralom) igé-
nyeit. A „konfliktus nélküli" műveket nem tették 
ki tehát éles bírálatnak, mivel realizumus-ellene-
sek voltak, mivel elleplezték és hamisan mu-
tatták be a valóságot, mivel a művészet taga-
dását jelentették. Nem úgy ítélték el őket, mint 
rossz irodalmi műveket, hanem mint rossz agi-
tációt, rossz hírverést. 

Ebben a megvilágításban kell szemlélnünk a 
szovjet irodalomban a szatíra kérdését is, amely 
szorosan hozzákapcsolódik a „konfliktus nélküli-
ség elméletéhez". A Szovjetszövetségben nem 
ellenzik a társadalmi jelenségek minden bírá-
latát, hanem csak azokat, amelyek veszedelme-
sekké válhatnak az uralkodó kormányzatra néz-. 
ve, amelyek túlságosan erős megvilágítást vet-
nek a szovjet társadalmi viszonyokra és meg-
magyarázzák a mai szovjet társadalmi-politikai 
rend lényegét. Ott a kritikát „a népnevelés egyik 
legkiadósabb eszközének" tekintik. 1) Más szóval 
a szovjet párt- és államvezet őségnek jóindulatú, 
lojális, engedelmes és nem nyilt, igazi bírálat 
kell. Ez az, amit a Szovjetszövetségben „bírálat-
nak és önbírálatnak" neveznek és amit a hosszú 
gyakorlat teljesen világosan meghatározott. A 
fent említett határozatok után a szovjet szatírá-
ban teljesen urrá lett a „konfliktus nélküliség 
elmélete", mert kétségtelen, hogy irodalmi terü-
leten ez volt a hivatalos politika is. Egy id őben 
propagálták az úgynevezett „pozitiv szatiráról 
szóló elméletet", vagyis az olyan szatíráról szó-
lót, amely dicséri a szovjet valóságot és kizáró-
lagosan a nyugateuropai és amerikai társadalmi 
rendet, vagy, pontosabban mondva, a nyugati 
nagyhatalmak politikáját bélyegzi meg. 

A „konfliktus nélküliség elmélete" és a sza-
tíra elleni kampány megkezdésével formailag 
megváltozott a viszony. A Pravda „a konfliktus 
nélküliség elméletér ől a drámairodalomban" cí-
mű  említett cikkében érintették a szatirikus 
művek kérdését is. Hangsúlyozták, hogy a szov-
jet társadalomban a szatirikus számára sok 
anyag van. „Drámaíróinknak — mondja a cikk 
— le kell leplezniők és irgalmatlanul meg kell 
vesszőzniök a kapitalizmus maradványait, a po-
litikai lanyhaságot, a bürokratizmust, a reny-
heséget, a szolgalelkűséget, a beképzeltséget, a 
gőgöt, a mohóságot, a munkavégzésnél mutat-
kozó lelkiismeretlenséget, a szocialista tulajdon-
nal szemben megnyilvánuló gondtalanságot, fel 
kell fedezniök mindent, ami közönséges, ami 
hátrafelé húz, ami akadályozza a szovjet társa-
dalom előrehaladását". 2) Amint látjuk a szovjet 
társadalom tökéletlenségeinek jegyzéke meglehe-
tősen nagy, még annak ellenére is, hogy ott — 
amint állítják — a szocializmust tökéletesen fel-
építették. „Nekünk Gogolyokra és Scsedrinekre 
van szükségünk" — mondotta az említett cikk 
írója. Ezeket a szavakat Malyenkov ismételte a 
Szovjetszövetség Kommunista Pártjának tizenki-
lencedik kongresszusán és mint jelmondatot, 

') V. Ivanov. Iz istorii borby za vysokuju idej-
nost sovjetskoj literatury, Moskva, 1953, 16-17 oldal. 

') Preodolet otstavanie dramaturgii, Pravda, 1952 
április 7.  

mint formulát, igen sokszor idézték őket, vala-
hányszor a szovjet irodalomról volt szó. 

De vaj j on ilyen komolyan gondoltak-e  a 
Szovjetszövetségben a Gogoly és Scsedrin tipusú 
szatirákra? Az erre a kérdésre vonatkozó összes 
tények és az egész vita, a Pravda cikkét ől kezdve 
a kongresszus előtti vitákon át, a kongresszuson 
1954 decemberében megtartott utolsó beszédekig 
azt mutatják, hogy a Gogolyokról és a Scsed- 
rinekről szóló jelmondat csupán szép frázis volt. 
Már a Pravda cikkében van egy lényeges kor-
látozás, amely a szovjet társadalom negativ ol-
dalainak ábrázolásárá vonatkozik. Azt mondja 
ugyanis a cikk, hogy „a pozitiv h ősökre nem 
szabad a negativ egyéneknek árnyékot boríta-
niok s ezeket az egyéneket nem szabad kidom-
borítani, kifejezőbb eszközökkel ábrázolni, mint 
a pozitiv alakokat". Egyébként egy pillanatban 
talán valóban a szovjet társadalom hiányossá-
gainak gyökeresebb bírálatát követelték. A „kon-
fliktus nélküliség elmélete" elleni említett cik-
ket elég erélyes kifejezésekkel írták és a fenti 
korlátozás nem is volt nagyon észrevehet ő. A 
„konfliktus nélküliség" elleni kampányt továbbra 
is elég éles formában folytatták. Azonban — 
amint már hangoztattuk — illuzió volt arra 
gondolni, hogy a fennáló körülmények között 
a szovjet „bírálat és önbírálat" határain belül 
igazi szatira fejlődhet. 

A szépítés, az élet „lakkozása" elleni er ős 
támadásoktól felbuzdulva, amelyek olyan drasz-
tikus módon jutottak kifejezésre a „konfliktus 
nélküli elméletben", illet őleg az ennek az „el-
méletnek" a hatása alatt írt müvekben, a szov-
jet írók kezdték napfényre tárni gazdag élet-
megfigyeléseiket, mégpedig éppen azokat ame-
lyek az élet negativ oldalára vonatkoznak. Uj 
regények, elbeszélések és drámai m űvek jelen-
tek meg, amelyekben teljes mértékben alátá-
masztották azt a megállapítást, hogy a szovjet 
emberek „szolgalelkűek, közönségesek, lelkiisme-
retlenek, mohók", akikr ől Zsdanov egyébként 
azt állította, hogy „egy egész fejjel magasab-
bak", mint a világ többi emberei. Igy mutatták 
be a szovjet embereket I. Gorodecki „Közéleti 
munkás" (Dejatel) című  drámájában, amelyben 
a szerző  a „városi tanács elnökének állását be-
töltő  bürokratát" ábrázolta; Anatolij, Marijen-
hof „Trónörökös" című  művében, ahol „egy 
csoport fiatal naplopót és haszontalankodót" mu-
tatott be, L. Zorin „Vendégek" című  darabjá-
ban, ahol szintén egész sor erkölcstelen tipussal 
találkozunk. Fjodor Panfjorov, ismert szovjet 
író „Volga — a folyók anyja" című  regényében 
egy magasrangú pártfunkcionárust sötét színek-

-kel merészelt ábrázolni. Regényének egyik f ő-
hőse, Malinov, tagja a párt kerületi vezet ősé-
gének. Panfjorov kapcsolatba hozza Gogoly Ma-
nilovjával. Szinte mondhatnánk, hogy szándéko-
san adott neki hasonló vezetéknevet. 

Hasonló módon egyes kritikusok is merész-
kedtek a szovjet életnek és negativ oldalainak 
rendszeres bírálatába kezdeni, nevetségessé téve 
azokat az írókat, akik dicshimnuszokat zenge-
nek mindenről, ami szovjet. B. Platonov bíráló 
kedvezően nyilatkozva Fjodor Panfjorov emlí-
tett regényér ől, azt mondja Malinovról, a regény 
hőséröl: „Malinov alakja — igaz, hogy bizonyos 
túlzásokkal és indokolatlan részletekkel — F. 
Panfjorov alkotó sikerét képviseli ... Ennek az 
alaknak az a konkrét feladata, hogy reális, id ő-
szerü környezetben bemutassa azt a magas párt-
tisztséget betölt ő  kommunistát, aki úgy visel-
kedik, mint valami nagyúr." 3) Mark Scseglov, 

3) B. Platonov: Novoe v nasej zizni I literature, 
Zvezda, 1954, 4. sz., 155. oldal. 
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a fiatal szovjet kritikus Leonov „Orosz erd ők" 
című  regényének negativ alakját. Graciánszkit 
elemezve, és bemutatva őt, mint' a szovjet kör-
nyezet képviselőjét, rámutat arra, hogy ez a 
haszontalan karrierista az idegenszer űség elleni 
harcot hogyan egyszer űsíti le arra, hogy Newton 
képét kidobatja az iskolai szertárból, vagy pe-
dig arra, hogy vitatkozik, ki találta fel a ke-
rékpárt. 4) Különösen érdekes M. Lifsic bíráló 
cikke Marietta Saginyan „Az író naplója" című  
könyvéről, amelyben ez a szovjet írónő  a Szov-
jetszövetségben megtett utazásairól és mint ri-
porter, tapasztalatairól számol be 5) Lifsic meg-
győzően bizonyítja, hogy ez a neves és oly na-
gyon dicsért írónő  mennyire felületes, amikor a 
szovjet gyárakat és kolhozokat írja le, másrészt 
pedig könyve elejétől végéig a szovjet élet kri-
tika nélküli dicshimnusza. Irónikusan összeha-
sonlitja Marietta Saginyánt Borodin „Igor feje-
delem" című  operájának zenészével, aki csak 
annyit tud, hogy idejében üt rá a harangra és 
énekli: „đrvendezzünk". F. Abramov, a bíráló 
lesujtó kritikát mondott a szovjet falu életével 
foglalkozó regények egész soráról és rámutatott, 
hogy a bennük szereplő  alakok mesterségesek, 
nem igaziak. 0) A szovjet irodalom bírálatában és 
annak hangoztatásában, hogy a szovjet iroda-
lomban hazug módon mutatják be az életet V. 
Pomerancev ment legmesszebbre (Az irodalmi 
őszinteségr ől') című  cikkében). A hivatalos kri-
tikusok a kongresszus előtt is és a kongresszu-
son is őt támadták leginkább. 

De az írók, akik olyan szívesen és oly gyor-
san tettek eleget a felhívásnak, hogy írjanak 
a szovjet élet rossz oldalairól, meg a kritikusok, 
akik az írókat ebben támogatták, a mostani 
körülményekhez képest túlnagy szorgalomról 
tettek tanúságot. A m űveikre való reagálásból 
ítélve ekkora szorgalmat nem követeltek t őlük. 
A „konfliktus nélküliség" elleni küzdelem kez-
deményezői és a szatira barátai azt akarták 
ugyan, hogy írjanak az írók a szovjet valóság 
negativ oldalairól, de ne éppen ilyen nagyon 
igazat ... Alekszej Szurkov a kongresszuson tar-
tott beszámolójában rámutat arra, hogy a szov-
jet irodalomban a végletekbe men ő  „konflik-
tus nélküliségből" áttértek az ellenkező  végle-
tekbe és a valóság jelenségeit kizárólag csak 
komor megvilágításban mutatják be«. (Aligha-
nem azt akarta mondani, hogy komor színek-
ben.) Ezeknél az okoknál fogva a kongresszust 
megelőző  és a kongresszusi vita arra irányult, 
hogy kijavítsák a „hibákat", és az „elhajláso-
kat", továbbá, hogy „szabályszer űen« fejlesz-
szék a szatirát. G. Alekszandrov a kongresszu-
son tartott beszédében megmagyarázta, hogyan 
kell értelmezni az összeütközéseket a szovjet 
társadalomban. Véleménye szerint a szovjet 
társadalomban osztályöszeütközések nincsenek, 
mert az osztályokat megsemmisítették. A szov-
jet társadalomban tehát csak életkonfliktusok 
vannak. Ezzel azonban nem magyarázott meg 
semmit, mert hiszen az osztályösszeütközések 
is élet-konfliktusok. Viszont a magyarázat ér-
telme egészen világos. Valami indokolást kellett 
találni a most végrehajtott eltérésre. Igy kell 
magyarázni azt az állítását is, hogy egyesek 
összeütközéseket agyalnak ki az „egyszer ű  em-
berek és a nép meg az államszervezet között", 

') Mark Scseglov: Ruskij les Leonida Leonova, 
Novyj mir, 1954, 5. sz., 237. oldal. 

S) M. Lifsic: Dnevnik Marietty Saginyan, Novyj 
Mir, 1954, 2. sz. 

') F. Abramov: Ljudi kolhoznoj derevni v ,posle- 
voennoj proze. Novyj Mir, 1954, 4. sz. 

7) V. Pomerancev: Ob iskrennosti v literature, 
Novyj Mir, 12. sz.  

vagy pedig konfliktusokat „idősebb és ifjabb 
nemzedékeink között" és így tovább. „Nem kell 
a valóságot szépíteni, de konfliktusokkal sem 
kell kedveskedni nekünk!" — kiáltja G. Alek-
szandrov. 8) 

Szemmel látható, hogy ha kellenek is Gogo-
lyok és Scsedrinek a szovjet irodalomnak, ak-
kor is csak megváltozott és nagyon korlátolt 
meghatalmazással. VI. Bahmetjev meghatározta 
a szovjet szatira és Gogoly meg Scsadrin sza-
tirája között fennálló elvi különbságet: „Go-
goly és Scsedrin a szatira csapásait mérve a 
feudális kormányzat bürokratizmusára, maga 
az államrend ellen küzdöttek. Mi pedig a ké-
nyelemszeretet és a formalizmus ellen küzdve, 
a mi berendezésünket védjük". 9) A szatirát te-
hát besorozzák a többi szovjet apologétikai iro-
dalomba. De a szatira természeténél fogva nem 
lehet apológia, mert ez ellentétben áll magának 
a genre-nak a lényegével. A szatira teljesen 
negáció, noha ez nem azt jelenti, hogy nincs 
pozitiv programmja. Ha nem így volna, akkor 
elveszitené minden értelmét és minden értékét. 
Ez továbbá nem jelenti, hogy a szatira mindent 
tagad, hogy azt is tagadja, ami egészséges és 
haladó. De a rothadtnak és á maradinak a ta-
gadásával kiemeli a pozitiv emberi ideálokat. 

Tehát minden maradt a régiben. Az említett 
szatirikus színművek írói rágalmazókká nyil-
vánították, azokat a kritikusokat pedig, akik 
támogatták ezt a vonalat, nemcsak egyes cik-
kekben bélyegezték meg, hanem a szovjet írók 
szövetségének egy külön elnökségi határozatá-
ban is. 10) Fjodor Panfjorov ellen bizonyos admi-
nisztrativ intézkedéseket is foganatosítottak, s 
ugyanígy jártak el más írókkal szemben is. 
Panfjorovot, az Oktjabr folyóirat f őszerkesztő-
jét leváltották állásáról, s őt mint egyszerű  tag 
sem maradhatott ennek a folyóiratnak a szer-
kesztđségében, amelyet éveken át ő  szerkesz-
tett. Az írók kongresszusán nem hallatta hang-
ját. Valóban mondhatjuk, hogy az írók ebben 
a helyzetben nem lelhetnek magukra és hogy 
nem könnyű  a helyzetük. Még Szergej Mihal-
kov is, aki pedig rendkivül módon bókol a 
szovjet hatalomnak, tiltakozott az irodalomra 
vonatkozó álláspontok ilyen változtatása ellen. 
V. Mink egy vígjátékával kapcsolatban, ame-
lyet először dicsértek, azután pedig nagyon le-
szidtak, Mihalkov a következ őket mondja: 
„Ugyanannak az írónak ugyanazon mű  miatt 
hol hideg, hol pedig melegvízbe mártása, amint 
ismeretes, a véredények görcséhez vezet, a vér-
edények görcse pedig sem szószerinti, sem pedig 
átvitt értelemben nem segíthet az írónak, hogy 
teljesítse odairányuló kívánságát, hogy folytas-
sa munkáját az irodalomnak ezen a „veszedel-
mes" szektorán. 11) Mint , a Gogolyról és a 
Scsedrinekről szóló jelmondat előtt, a szatira 
nagyon „pozitivvá" vált. Ismét kezdték el őírni, 
mit szabad és mit nem szabad kigúnyolni. Eb-
ben nagyon komikus fogalmazásokhoz jutottak. 
Egy író korábban feljegyezte azt a véleményt, 
hogy a szovjet szatirának nem volna szabad 
kigúnyolnia az olyan embereket, akiknek őr-
nagynál magasabb rangjuk van. Kétségtelen, 
hogy ezt az álláspontot makacsul tartják, hi-
szen a kongresszuson egy író (F. Szopko) kény-
telen volt megemlíteni, igaz, hogy elitélés-for- 

8) Kongresszusi beszéd (Literaturnaja gazeta, 1954, 
dec. 25), 

') Vl. Behmetev Neresenye zadacsi (Literaturnaja 
gazeta, 1954. okt. 14). 	 ■ 

Ob osibkah surnala Novyj Mir, Novyj Mir,. 1954, 
9. sz. 4. oldal. 

Kongresszusi beszéd (Literaturnaja gazeta 1954, 
december 22). 



mában: „Akadtak olyan karrieristák ... akik 
azt kezdték hangoztatni, hogy nem kell bírálni 
azokat a személyeket, akik magas állásokat 
töltenek be, mert az ilyen személyek hiányos-
ságai nem tipikusak, hanem csak azokra az 
emberekre nézve tipikusak, akik a ranglistán 
legfeljebb a második, vagy harmadik helyet 
foglalják el, alulról számítva". 12) 

A „bírálat és önbírálat" különféle formái 
mellett , a határozatok és utasítások mellett a 
Szovjetszövetségben a szatirikus irodalom ellen 
közönséges adminisztratív intézkedéseket is 
használnak. Közülük egyeseket mellékesen meg-
emlitünk. Ismeretes, hogy Mihail Zoscsenko, a 
leghíresebb szovjet humorista, akir ől 1934-ben 
az első  kongresszuson teljes elismeréssel szó-
lottak, és akit akkor beválasztottak a szovjet 
írók szövetségének Igazgatóságába, már régóta 
teljesen elhalgatott. "Iljf és Petrov elhunyt írók 
műveit nem adják ki többé, úgyhogy kit űnő  
szatirikus regényeik: a „12 szék" és „Az arany-
borjú" a Szovjetszövetségben úgyszólván biblio-
gráfia) ritkaságnak számítanak. Ezekkel az 
adminisztratív intézkedésekkel kapcsolatban A. 
Talvir csuvas író a kongresszuson nagyon ér-
dekes nyilatkozatott tett: „ A Szovjetszövetség 
kultuszminisztériumának fő  könyvkiadó válla-
lata nemrégiben elküldte hozzánk Cseboksáreba 
Kozlov inspektort, aki a terepre érkezése után 
megtiltotta a Csuvas könyvkiadó Vállalatnak a 
szatirikus művek kiadását ..." 13) Semmiképpen 
sem állíthatjuk, hogy ez a tiltakozás valamit 
segít. 

Hogy a szovjet irodalomban hogyan fogják 
fel az irodalmi alkotás és az élet viszonyát, az 
még világosabbá válik az úgynevezett pozitív 
kérdésben. Erről a kérdésről vitakoztak majd-
nem a legtöbbet a kongresszus el őtt is és a 
kongresszuson magán is. Mondhatjuk, hogy 
tulajdonképpen ez általában véve a szovjet 
irodalom egyik központi kérdése. Ezen a kér-
désen kisérhetjük figyelemmel leginkább a 
szovjet irodalom fejlődési vonalát — buja vi-
rágzását a kezdetben, hanyatlását kés őbb és 
mai válságát. Konstantin Fedin úgy véli, hogy 
„az új ember alakjában, ahogyan legjobb köny-
veink ábrázolják, egyenesen megtestesült a 
szocialista realizmus módszere. 14  Mi hozzáfűz-
nénk: és megmutatta teljes tarthatatlanságát 
(abban a formában, amelyben a mai szovjet 
irodalmi gyakorlatban alkalmazzák). A huszas 
s némiképpen a harmincas esztend ők szovjet 
irodalma az új (és valóban új!) emberek impo-
záns képtárát adta, akik a forradalomban szü-
lettek és áthatja őket az a hősi lendület, amely-
lyel az új társadalmi rend építéséért és a 
szabad, merész, aktív és értelmes ember formá-
lásáért küzdenek. Az írók új embereket, h ősö-
ket, az új humanizmus és az új erkölcs hordo-
zóit ábrázolták, mert az ilyen embereknek 
határozott helyük volt az életben is. Mikor 
azonban az új erkölcsi és emberi tulajdonságok 
hordozóját az életben a legutolsó helyre szorí-
tották hátra, s helyette a talpnyaló, a karrier-
ista és önző  jött, a pozitív h ős az irodalomban 
elveszítette el őző  jelentőségét. Akkor az új em-
ber való alakját az ideális h ős kigondolt kép-
zeletével helyettesítették. Ennek az ideális h ős-
nek a receptjét az irodalom a bolsevik párt 
központi vezetőségének határozataiban, a Prav-
dában megjelent utasító cikkekben, a szovjet 

12) Kongresszusi beszéd (Literaturnaja gazeta, 1954. 
december 26). 

1s) Kongresszusi beszéd (Literaturnaja gazeta, 1954. 
december 24). 

") Kongresszusi beszéd (Literaturnaja gazeta, 1954. 
december 26).  

írók szövetségében lefolytatott különféle „alko-
tó vitákban" kapta. Ezt az eljárást pontosan 
megfogalmazták egy cikkben, amely a kong-
resszus előtti vita keretében jelent meg. „A 
szocialista realizmus módszerét fejlesztve a 
határozatok rámutattak, mennyire rendkívüli 
fontos a szovjet irodalomra nézve a pozitív 
hős bemutatása és gazdagították a szovjet iro-
dalom pozitív hőséről alkotott elképzelésein-
ket". 15  Itt mindent a feje tetejére állítottak. Az 
életre (vagy ebben az esetben a pozitív h ősre 
ami egyre megy) vonatkozó elképzelések gazdag-
ságát a vezetőség egy határozatának tulajdo-
nítják, nem pedig az irodalomnak, amely pedig 
mindig segített feltárni az élet titkait. Az iro-
dalmat a vezetőség határozataiban kifejezett 
eszmék illusztrátorává züllesztették. 

A szovjet irodalom tehát ebben a kérdésben 
is sikertelenséget szenvedett. Ez az irodalom a 
második világháború után nem volt képes 
megteremteni a szovjet ember művészileg meg-
győző  alakját. Receptek szerint nem lehet m ű-
vészi emberalakokat kidolgozni. Az írók köny-
veikben holmi papír-tökéletességeket nyújtot-
tak, amelyeknek azonban semmiféle hasonlatos-
ságuk sincs a reális szovjet polgárokkal. A 
„konfliktus nélküliség elmélete" ellen folytatott 
kampány idején belátták, hogy az ideális h ősök 
régi receptjei gyengék és érvénytelennek nyil-
vánították őket. Megállapították, hogy a pozi-
tív hősök nem meggyőzőek, mivel túlságosan 
ideálisak és semmiféle hibájuk sincsen. Most 
azután elkezdődött a kampány az igazi h ősök 
alkotása céljából. Csakhogy megint mindent 
receptek alapján készítettek. Egy cikkíró úgy 
véli, hogy a pozitív h ősnek fel kell lelkesülnie, 
amikor a város ünnepi kivilágítását látja, tüzes 
szerelmesnek kell lennie és es őben, fagyban ott 
kell állania kedvese ablaka alatt. 16  Nehogy hibát 
kövessenek el, az írók nagyon vigyázva ada-
golták hőseiknek a gyarlóságokat és az erénye-
ket. A szovjet könyvek hőseinek pozitív és 
negatív tulajdonságaival foglalkozó vita a kö-
zépkori skolasztikus vitákra emlékeztet, amikor 
azt találgatták, hány ezer angyal fér el egy t ű  
hegyén... 

A kongresszus el őtti vitában egy E. Proto-
popova nevű  írónő  a „Komszomolszka Pravda"-
ban „a pozitív h ős ereje" cím alatt cikket 
jelentetett meg. 17  A cikk nagy vitát idézett el ő . 
E. Protopopova tételeit nagyon támadták, els ő-
sorban mint a „konfliktus nélküliség elméle-
téhez" való visszatérését. Valóban É. Protopo-
pova felfogása semmi más, mint ennek az 
„elméletnek" egyik formája. Protopopova azt 
követeli az irodalomtól, hogy valósítsa meg „az 
élő  formában megtestesült ideált". Gúnyolja 
azokat az írókat, akik azt állítják, hogy az 
életben nincsenek hiba nélküli emberek és hogy 
az ilyen emberek unalmasak, az irodalomnak 
pedig olyannak kell tükröznie az életet, ami-
lyen. Azzal a számtalanszor ismételt gondolat-
tal áll elő, hogy a szovjet művésznek köteles-
sége szemügyre venni „hogyan születik az eszme 
a társadalomban, hogyan bocsátja életgyökereit, 
amelyek nem látszanak valamennyien", és hogy 
„tehetségének erejével, az élet mélyrehajtó 
tanulmányozásával és a szocialista társadalom 
fejlődésének ismeretével felfegyverezve él ő  
alakokba öntse az eszmét, s úgy tárja a társa- 

15 ) A. Dementev, S. Sutockij, Partija — rukovo- 
ditel sovjetskoj pecati i literatury, Novyj Mir, 1954, 
9. szám, 223-224 oldal. 

1 °) Vera Ketlinszkaja: Geroi i konflikty nasego 
vremeni, Literaturnaja gazeta. 1954. augusztus 14. 

17) E. Protopopova: Sila polozitelnogo geroja, Kom-
somolskaja Pravda„ 1954, julius 13. 



dalom elé, mint valami új politikai feladatot". 
Protopopova követeli, hogy az írók teremtsenek . 

„ideális hőst", akinek egyetlen egy hibája sincs. 

Konsztantin Szimonov, a szovjet írók szö-
vetségének egyik titkára a kongresszus el őtti 
vita keretében egy cikket jelentetett meg amely-
nek a jellegzetes címe: „Mir ől lehet és miről 
nem lehet vitatkozni". 18  Szimonov a pozitív 
hősről és ellenlábasáról, a negatív h ősről szólva 
azt mondja, hogy egyes írók a negatív h ősöket 
bizonyos keserűséggel léptetik a színre, mások 
viszont azt elégedetten teszik. Ezek az utóbbiak 
a pozitív hősöket csak azért mutatják be, hogy 
— amint Szimonov mondja — „teljesítsék köte-
lezettségüket" (a Szovjetszövetségben tehát ez 
az írók kötelezettsége!). Nem bocsátkozik abba 
a kérdésbe, hogy az író, ha valóban tehetséges 
író, megkerülheti-e a negatív típusokat, ha már 
az életben találkozik velük (de még Szimonov 
sem tagadja, hogy ilyen típusok, valóban van-
nak 'a szovjet életben). Csak azért elégedetlen, 
mert az írók szeretik leírni az ilyen típusokat, 
a pozitív hősökről pedig csupán azért írnak, 
nehogy szemrehányásnak tegyék ki magukat, 
vagy pedig, hogy ne legyen valami kellemetlen-
ségben részük. Szimonov helytelenül magya-
rázza, hogy miért szeretik az írók a negatív 
hősöket. Az írók a negatív h ősöket nem azért 
szeretik, mert torzak és maradiak, hanem azért, 
mert rajtuk keresztül, ha a tagadás útján is, 
de kifejezik a jó és a haladás ideálját, humá-
nus ideáljuk szépségét. Természetes, hogy az 
írók ma nem szeretik az úgynevezett pozitív 
hősöket, hiszen azok nem is az ő  hőseik, hanem 
különféle határozatok és utasítások „h ősei". 
Rajtuk keresztül nem mondhatnak semmit. Az 
ilyen hősök nem elégíthetik ki az írók művészi 
alkotás iránt érzett szükségletét. De Szimonov 
hiába mérgelődik. Határozatokkal, utasításokkal 
és más eszközökkel rá lehet kényszeríteni az 
írókat, hogy „pozitív h ősökről" (vagy bármi 
másról) írjanak, de arra nem, hogy ezeket a 
hősöket szeressék is. Az orosz közmondás sze-
rint „parancsszóra nem lehet szeretni". 

De vegyünk egy másik példát. Sz. Geraszi-
mov „A művész és a hős" 19) című  cikkében a 
többi között az ifjú Oleg Kosevojról, A. Fade-
jev „Ifjú gárdájának" egyik h őséről beszél. Az 
ifjú szovjet hős szavai, amelyeket a Hitler-
hóhérok előtt mondott, nincsenek összhangban 
korával (hiszen csak 16 éves). „Éppen ez --
mondja Geraszimov — hogy éppen ezekkel a 
szavakkal beszél, a kifejezés lapidáris durva-
ságától megtisztított szavakkal, véleményem 
szerint ez az író érdeme, aki itt h ősének bol-
sevik intonációt adott, s ezzel felemelte a maga 
gondolkodásának, életfelfogásának, meggy őző-
désének, a maga emberi szenvedélyeinek a 
szintjére. Éppen ezzel a jelenettel jut az olvasó 
közvetlen közelébe Kosevojnak és rajta keresz-
tül Fadejevnek, az írónak is, a legközvetlenebb, 
a legrövidebb vonalon. „Geraszimov azt állítja, 
hogy „az író magas célja" ebben az esetben 
indokolja a hihetőség „látszólagos" megcsorbí-
tását és hogy emiatt „az igazság ereje" nem 
vész el. Csakhogy S. Geraszimov indoklása egy 
cseppet sem meggy őző . Miért kell Kosevojnak, 
a suhancnak Alekszandar Fadejev szavaival 
szólni? Nem volna természetesebb, ha Kosevoj 
a hitleristákhoz a maga gyermeki szótárával 
szólna? Nem volna ez művészileg meggy őzőbb, 
emberileg megrázóbb, s végül eszmei szempont-
ból helyesebb? Ha a szovjet írók A. Fadejev 

K. Szimonov: O diskussionnorn i nediskussion- 
nom. Znamja, 1954, 7. szám, 169. oldal. 

S. Geraszimov: Hudozsnik i geroj. Literatur- 
naja gazeta, 1954, augusztus 3 1.  

módszerét használják (a kritikusok pedig he-
lyeslik ezt), akkor vagy mint m űvészek tehe-
tetlenek, vagy pedig különleges okuk van olva-
sóiknak nem mondani igazat az életr ől, vagy 
pedig — ami még rosszabb — ehelyett olyasmit 
nyújtanak, ami egyenesen ellenkezik az igaz-
sággal. 

A valóság tökéletesítésének ugyanezt a mód-
szerét követeli Sz. Geraszimov akkor is, amikor 
a pozitív hős ellenlábasának — a negatív típus-
nak — az ábrázolásáról beszél. Ugyanabban a 
cikkben Jurij Janovszki ukrán író „Az állam-
ügyész lánya" című  művének a művészi értékét 
tagadja, mivel ebben a műben — túlságosan 
sok a romlott ember. Geraszimov azon nem 
háborodik fel, hogy az államügyész lánya „zül-
lött teremtés". Megengedi, hogy lehetnek nega-
tív típusok is, tehát ilyeneket lehet is ábrázolni. 
De nemcsak az ügyész lánya „züllött teremtés", 
hanem ilyenek a szülei is és ilyen az ügyész 
egész családja is. Ez pedig már sok. De nem-
csak az ügyész lánya „züllött teremtés", hanem 
ilyenek a szülei is és ilyen az ügyész egész 
egész családja is. Ez pedig már sok. De nemcsak 
ez. „Ennek a műnek az a hibája — mondja Gera-
szimov — , hogy egyáltalán nincs benne olyan 
reális életkörnyezet, amelyben az államügyész 
torz családja olymódon domborodna ki, hogy 
mint jelenséget, meg lehetne bélyegezni." Gera-
szimov nem tette fel magának a kérdést: „És 
ha talán nem is egészen természetes, hogy sen-
ki sem bélyegzi meg ezt a torz családot? Hátha 
a környezet, amelyben ez a család él, ugyan-
olyan?" Ma még azt is állíthatnánk, hogy ennek 
így kell lenni, mert különben a mű  hőse abban 
a környezetben nem lenne államügyész. 

Azt hiszem, ezekb ől a példákból világosan 
látható, hogy az említett cikkek írói ugyanazon 
az állásponton vannak, amelyen E. Protopopova 
és az úgynevezett „konfliktus nélküliség elmé-
letének" követői is, noha az ellenkezőt igyek-
szenek bebizonyítani. Valamennyiüknek ugyan-
az a művészetről alkotott felfogásuk, ugyanúgy 
vélekednek az irodalom lényegér ől és feladatai-
ról. Eszerint végül is nem lehet valami más 
irodalomszemléletük, mint azoknak, akik Pro-
topopovát és' a hasonló gondolkozásunkat képvi-
selik. „Az irodalom bírálatában ránk nézve az 
első, a fő  kritérium az a haszon, amelyet az 
irodalom kommunista ügyünknek nyújt és a 
művészi érték semmiféle elvont felfogása nem 
mentesíti azokat a m űveket a szigorú bírálat 
alól, amelyek eszmeileg idegenek nekünk, s 
arhelyek segítségükre lehetnek a mi ügyünk el-
lenségeinek" — mondja Konsztantin Szimonov.Y° 
Ha elvetjük a .,kommunista ügy"-re vonatkozó 
frázist, ami csak azért mondódott, hogy lehe-
tőleg leplezze az író igazi szándékát, a többi 
szó nagyjából véve pontosan fogalmazza meg 
az irodalomra vonatkozó mai hivatalos szovjet 
fölfogást és azt a politikát, amely a társadalmi 
tevékenységnek ezen a területén folyik. 

A többi kongresszusi anyag ezt a felfogást 
és ezt a politikát teljesen alátámasztja. 

A hivatalos definició szerint a szocialista re-
alizmus irodalma — márpedig a szocialista rea-
lizmus uralkodó módszer nemcsak az irodalom-
ban, hanem a szovjet művészet minden más 
ágazatában is — igaz módon ábrázolja a társa-
dalmi valóságot, forradalma fejl ődésében. Az 
eddig felsorolt tények nem a z ilyen jellemzés 
javára szólnak. A szovjet irodalom teljesen alá 
van rendelve az uralkodó gépezetnek, teljesen 
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a rákényszerített feladatok végrehajtásának út-
ját járja. Az irodalomnak kell népszer űsitenie, 
propagálnia a szovjet kormány intézkedéseit, 
védenie kell a kormány bel- és külpolitikáját, 
egy meghatározott irányban kell hatást gyako-
rolnia a szovjet polgárok öntudatának alakítá-
sára, mégpedig olyan irányban, amely a szovjet 
hatalmon lev ők számára kívánatos. Nem az a 
feladata, hogy a társadalmi valóság jelenségeit 
tükrözze, hogy e jelenségek lényegét és tör-
vényszerűségét feltárja és megmagyarázza, ha-
nem az előre megteremtett, reájuk vonatkozó 
képzeteket kell szuggerálnia. Jellegére nézve ez 
az eljárás nemcsupán realizmus-ellenes, hanem 
mély ellentétben áll a művészi alkotásnak a 
lényegével is. Ez az eljárás a szubjektiv ide-
alista világnézetb ől ered. Ezért a szovjet iro-
dalomban tulajdonképpen mindent a meghatá-
rozott előírások alá rendeltek. Minden író és 
minden bíráló előre tudja, milyennek kell len-
ni annak a műnek, amelyet „a szocialista rea-
lizmus" módszerével írtak. 

Az irodalomnak ezt az egy irányba terelését, 
ezt a csatornázását, ezt a szabályozását nem-
csupán a „hibás" m űvek bírálatával, új hatá-
rozatokkal és utasításokkal hajtják végre. Erre 
a célra számtalan más módszer is van, ame-
lyeket nagyon szorgalmasan alkalmaznak. Egyik 
ilyen módszer az író „nevelése". Err ől a kong-
resszuson nagyon sokat beszéltek és éppen ezt 
a kifejezést — a „nevelés" szót — használták. 
Az írókat nagyon gondosan készítik el ő  az elé-
bük tüzött feladatokra. Ezt az el őkészítést szin-
tén különféle módokon végzik. A Szovjetszövet-
ségben még irodalmi . intézet is van, amelyben 
az ifjú írókat iskolázzák. Nem kell azonban azt 
hinni, hogy csak a kezd őket, csak a fiatal író-
kat „nevelik", csak velük „foglalkoznak", csak 
nekik nyujtanak „segítséget". A Szovjetszövet-
ségben minden-  írót „nevelnek". Az írónak 
nyujtott „segítség" igen gyakran nagyon kel-
lemetlen formákat nyer, mert átalakul gyám-
kodássá, rákényszerítéssé. I. Ehrenburg a kong-
resszuson az írók „megsegítésének" e módjára 
egy nagyon érdekes szövegezést említett meg. 
„Irgalmatlanul segíteni fogunk társainknak" — 
mondta az az író, akit Ehrenburg idézett. Ezu-
tán Ehrenburg hozzáfűzte: „Véleményem szerint 
irgalmatlannak az ellenséggel szemben kell len-
nünk, nem pedig társainkkal szemben". 21  Az 
írókra rákényšzerítik azokat a témákat és azt 
a munkamódszert, amelyeket az írók nem sze-
retnek, s amelyek nem felelnek meg hajlama-
iknak. „Nálunk Lenyingrádban — mondja Olga 
Bergholc kongresszusi beszédében — A. Pro-
kofjev örömös alkotása dívik. Prokofjev csak 
a saját maga tónusában tud írni. 1Js ime, már 
néhány éve más témákat kényszerítenek rá, 
amelyek neki nem felelnek meg és szidják, hogy 
nincs egyéni intonációja. De, sajnos, ez nem 
csupán Prokofjevvel történik".2 2  Másrészt az 
írók képezik a Szovjetszövetség egyik legked-
vezményezettebb foglalkozási ágát. Nagyon jól . 
fizetik őket, s azok, akik szót fogadnak és tel-
jesítik a „párt és a kormány" által elébük sza-
bott feladatokat, összehasonlíthatatlanul jobban 
élhetnek, mint a Szovjetszövetség többi polgára. 
Ez nem az irodalomról való gondoskodás, ha-
nem a korrumpálás egy fajtája, amelyet szintén 
a szovjet irodalom „irányítás" rendszerével le-
het magyarázni. 

71 ) Kongresszusi beszéd, Literaturnaja gazeta, 1954, 
december 24. 

22) Kongresszusi beszéd, Literaturnaja gazeta, 1954, 
december 24. 

Az irodalmi munka irányításának és az iro-
dalmi alkotás szabadsága korlátozásának egy 
másik formája az, hogy az írok műveiben, mi-
előtt a folyóiratokban, vagy külön könyvekben 
kiadnák őket, . megváltoztatják a szöveget. A 
szövegváltoztatást gyakran a szerző  beleegye-
zése nélkül végzik, sőt néha maguk a szerzők 
kénytelenek megváltoztatni szövegüket, mert 
különben művük sohasem láthat napvilágot. 
Néha a könyvek szövegét megjelenésük után is 
változtatják, de szintén nem alkotói művészi 
okok miatt, hanem azért, mert „hiba" van ben-
nük. Ismeretes, hogy a Szovjetszövetségben az 
elhunyt írók szövegeit is változtatják. Még 
Maxim Gorki egyes műveinek újabb kiadása 
alkalmával is kihagytak néhány mondatot. 
Alekszandar Jasin, a költ ő  azt mondotta a kon-
gresszuson, hogy Vladimir Majakovszki vers-
gyűjteményéből még ma is „kihagyják az elu-
tasított szerelemre vonatkozó megrázó és ere-
jükben tragikus verssorokat és költeményeket". 
„Még a Literaturnaja gazeta is betold néha a 
szerző  tudta nélkül egy-két új verssor — a köl-
teményekbe" — folytatta Jasin. 23  A jövőbeli 
irodalomtörténésznek sok dolga lesz, ha meg 
akarja állapítani a szovjet írók hiteles szövegét 
és biztos, hogy ebben a munkájában nagyon 
érdekes dolgokra bukkan. Az említett módon 
több élő  szovjet író műveit dolgozták át". A 
legtöbb esetben a művekben rejlő  politikai „hi-
bákról" volt szó, nem pedig az irodalmi hiá-
nyosságot akarták kijavítani, mert ha vannak 
is ilyenek, sokkal kisebb mértékben fordulnak 
elő . Vaszilije Grosszmant nagyon sokszor és 
nagyon élesen támadták „Az igazságos ügyért" 
cimű  regénye miatt. Azután a regényt átdol-
gozták és Fadejev kongresszusi beszédében a 
legutóbbi évek legjobb szovjet irodalmi művei 
közé sorozta. Ez azt jelenti, hogy a m űvet po-
litikai okonál fogva támadták' és miután poli-
tikai „hibáit" kijavították, nemcsak jóvá vált 
hanem az egyik jegjobbá. Az is ismert dolog, 
hogy Fadejev „Ifjü gárda" cím ű  regényét át-
dolgozta, miután a kritika kifogásolta, hogy 
nem domborította ki eléggé a párt szerepét 
Krasznodon ifjúságának megszervezésében. Az 
más kérdés, hogy ezek a művek az átdolgozás 
után tökéletesebbekké, történelmi hüség szem-
pontjából jobbakká váltak-e. Sok mindenb ől 
ítélve, ezt nem igen állíthatjuk. 

Ilymódon a szovjet irodalom folytonosan a 
határozatok és utasítások Prokrusztesz-ágyán 
fekszik és ugyanolyan műtéteknek vetik alá, 
mint ez a híres ókori rabló a maga áldozatait. 
(Amint ismeretes, Prokrusztesz azoknak, akik 
az ő  ágyához mérten túl rövidek voltak, ki-
nyujtotta a lábaikat, azoknak pedik, akik túl 
hosszúaknak bizonyultak, levágta a lábait). 

Az irodalom irányításának és a pillanatnyi 
politikai, meg állami célok alá rendelésének 
egyik leghathatósabb eszköze az irodalmi szer-
vezet, a szovjet írok szövetsége. A szövetség 
1934-ben az első  kongresszuson alakult meg eb-
ben a formájában, de id őjártával társadalmi és 
professzionális szervezetb ől holmif éle állami in-
tézménnyé változott, amelynek igen nagy be-
folyása van az irodalomra, s őt maguknak az 
íróknak az életére és munkájára is. Az írók 
szövetségének sajtószervei — újságai és fo-
lyóiratai — vannak, s ilymódon nagy mérték-
ben hatást gyakorol a könyvkiadó-vállalatok 
munkájára és milliós alapokat kezel. Az írók 
nagy mértékben függnek tőle, anyagi tekintet- 

23) Kongresszusi beszéd, Literaturnaja gazeta, 1954, 
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ben is és könyvük megjelentetésének tekinte-
tében is. Az írók szövetsége óriási hivatalnok-
gépezetet teremtett, és amint a kongresszuson 
Vera Ketlinszka mondotta, valóságos irodalmi 
minisztériummá alakult át. Napról-napra láto-
gatják az írók, ott várakoznak a várótermek-
ben, s könyörögnek, hogy ügyüket intézzék el. 
A kongresszus előtti vitára vonatkozó egyik 
cikk érdekesen írja le az írószövetség légkörét: 
„Ha belépünk a Vorovszki utca 52-es számu 
épületének bármelyik szobájába, sokan nagyon 
is érezzük, hogy nem alkotószervezetünkben 
vagyunk, hanem inkább egy irodalmi ügyekkel 
foglalkozó irodában„ Ha toll-bajtársaiddal akarsz 
beszélni, akik az irányítás funkcióját végzik, 
előzőleg írásban kell jelentkezned, s néha hete-
kig kell várnod, míg fogadnak". 24  Mintha Mi-
hailo Koljcov első  kongresszuson mondott tré-
fás jóslata valóra vált volna. Koljcov akkoriban, 
a jövendőbeli szövetségr ől szólva, szellemesen 
ezt mondta: „Az írók formaruhába öltöznek 
majd és a formaruha irodalmi műfajok szerint 
különböző  lesz. Körülbelül ilyen: vörös zsinórt 
kapnak a prózaírók, kéket a költ ők és feketét 
a kritikusok. Bevezetik a jelvényeket is: a pró-
zaírók jelvénye a tintásüveg lesz, a költ őké a 
líra, a bírálóké pedig egy kisebb pálca. Ha 
a kritikus kabátgomblyukába tüzött négy pálcá-
val végigmegy az utcán, minden író „vigyázz" 
állásban köszönti". 25  Az írók talán nem viseltet-
nek ilyen isteni félelemmel a kritikusok iránt, 
de tény, hogy a Szövetség funkcionáriusai néha 
valóban megfélemlítik őket. 

A szovjet irodalomnak ez az állapota ponto-
san tükröződött a kongresszuson elhangzott be-
számolókon. A fő  referensek,—, és segédeik sokkal 
kevesebbet törődtek azzal, hogy híven bemutas-
sák a szovjet irodalom fejl ődését az elmult húsz 
esztendő  alatt, mint azzal, hogy indokolják és 
védjék az ezen a területen folyó szovjet poli-
tikát. A referensek a tényeket nem úgy válogat-
ták és rendezték, hogy milyen a jelent őségük a 
szovjet irodalomra nézve, hanem aszerint, hogy 
mennyire voltak alkalmasak a szovjet vezet őség 
felfogásának bizonyítására és intézkedéseinek 
igazolására. Az így megválogatott és csoporto-
sított tényekkel igyekeztek a szovjet irodalom-
ról olyan képet alkotni, amely nem felel meg 
sem a szovjet irodalom történelmi feljl ődésé-
nek, sem pedig mai állapotának. Ha megtekint-
jük a referátumokat és korreferátumokat, lát-
juk, hogy vannak köztük jobbak és rosszabbak, 
irodalmibbak és kevésbé irodalmiak. Minde-
gyikből hiányzik azonban egy nagyon fontos 
tulajdonság, amelyet az effajta dolgokban min-
dig megkövetelünk: a tárgyilagosság. Sok fontos 
jelenséget, amelyek az elmult húsz esztend ő  
szovjet irodalmát jellemzik, elhallgattak, vagy 
pedig- csak elmosódó képet adtak róluk. Egyes 
írókat, akiknek az irodalomban megvan a ma-
guk — nem is jelentéktelen — helyük, meg sem 
említettek, viszont másokra, akik kevésbbé te-
hetségesek és kevésbbé jelent ősek, sokkal több 
figyelmet fordítottak. Ami pedig a legrosszabb, 
a felhasznált tényeket nem kapcsolták össze 
kellőképpen, a véleményeket nem elemezték, a 
tételeket nem bizonyították. A referátumok és 
korreferátumok gyakran gyengén, vagy sehogy-
sem indokolt állításokból állnak. Ezért lénye-
gükben teljesen történelemellenesek, nem lát-
szik bennük a szovjet irodalom fejl ődési vona-
la, hiányzik belőlük a tények és jelenségek 

24) Nikolaj Panov: Tvorčeskij sojuz dolžen byt 
tvorčeskim, Literaturnaja gazeta, 1954, október 28. 

26) Pervyj Všesojuznyj sezd pisatelej. Stenografi- 
česki j otčet, Moszkva, 1934, 222. oldal.  

logikus, okszerinti összekapcsolása. Mindent 
összevetve, a szovjet irodalom nem pontos, 
egyoldalú, sőt mondhatnánk, szándékosan el-
ferdített képét adják. 

Ez a megállapítás els ősorban Alekszej Szur-
kov „A szovjet irodalom állapotáról és felada-
tairól" című  beszámolójára vonatkozik. Szurkov 
azt a feladatot kapta, hogy a kongresszuson 
ismertesse a szovjet irodalmat. Mindenek el őtt 
ez a tény magában véve 'is jellegzetes és mu-
tatja, hogy ennek a kongresszusnak a szintje 
az els őhöz viszonyítva mennyire lesülyedt. Az 
első  kongresszuson a szovjet irodalomról a f ő  
beszámolót Maxim Gorki adta, aki nemcsak 
nagy író, nagy alkotó volt, hanem eredeti iro-
dalmi felfogásai is voltak. Most is találhattak 
volna írókat, akik az irodalomról sokkal töb-
bet mondhattak volna, mint Szurkov. Ezuttal 
azonban tiszta bürokrata vonalon haladtak. 
Szurkov ugyanis az írók szövetségének egyik 
funkcionáriusa. A referenst ől ezen a kongresz-
szuson nem követelték, hogy a szovjet irodalom 
ismertetését egyéni módon végezze. Egyszer űen 
hivatalnok-módon el kellett mondania azt, amit 
a hivatalos tényezők gondolnak és mondanak. 
Ehhez a munkához Alekszej Szurkov elegend ő  
volt. Valentin Ovecskin, arra célozva, hogy a 
beszámolónak nincs egy eszméje, amely az 
egész referátumot áthatná, pontosan mondotta: 
„Alekszej Szurkov beszámolójából nekem az 
tünt szembe, hogy az írók húsz esztend ős mun-
kájának eredményeit egy halomba dobálta ösz-
sze. A referens irodalmunk alkotásait a közép-
számok elve alapján ítélte meg". 26  Szurkov sze-
rint a szovjet irodalom története tulajdonk ćp--
pen egyes kiemelkedő  — gyakran mestersége-
sen kiemelt — írókból és művekből áll. Ebben 
nem látszik az egésž, mert Szurkov a határo-
zatok és utasítások vonalán, nem pedig az 
irodalom tényleges fejl ődési vonalán jár. Ugyan-
ilyen módon ismertette a szovjet irodalom mai 
állapotát is. Ebben a tekintetben még jellem-
zőbb Nikoláj Tihonov „A világ id őszerű  prog-
ressziv irodalma" című  beszámolója. Ennek is 
az a fő  jellegzetessége, hogy nincs álláspontja. 
O is — ahogyan Ovecskin mondotta — mindent 
egyhalomra hányt. Csakhogy amíg Szurkov, 
mint orosz, a szovjet irodalmat ismeri, vagy 
pedig megismerhette volna közvetlen tapaszta-
latból (mert a szovjet irodalom legjelent ősebb 
része kétségkívül a szovjet-orosz irodalom) — 
addig Nikoláj Tihonov időszerű  világirodalomra 
vonatkozó ismereteit másod-, harmad-, s őt ne-
gyedkézből szerezte. Magából a szövegb ől lát-
szik, mennyire elveszett az anyagban, amelyet 
áttekintenie, rendeznie és értékelnie kellett 
volna. Tihonov beszámolójának vonala sem 
egyéb, mint a Szovjetszövetség külpolitikájá-
nak védelme és agitálás a béke-világtanác 
mellett. Még Tihonovnál is elképeszt ő  a tárgyi-
lagosságnak a hiánya és az az elvszer űtlenség, 
amely beszámolójának minden sorából el ő tör. 

Az egyes írók és műveik értékét Tihonov 
aszerint ítéli meg, hogyan gondolkoznak a Szov-
jetszövetségr ől. Ha egy író valaha dícsérte a 
Szovjetszövetség politikáját, de most már nem 
dícséri, művei automatikusan művészi szem-
pontból rosszak. „Másrészt azt látjuk, hogy 
egyes írók, akik nemrégiben még igaz könyve-
ket írtak, miután átléptek a reakció táborába, 
alkotás tekintetében zsákutcába jutottak. Ez 
különösen meggyőzően látszik az olyan írók pél- 

9 Kongresszusi beszéd, Literaturnaja gazeta, 1954. 
december 23. 
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dáján, amilyenek Pristley, Steinbeck, Diamel" 27  
— mondja Tihonov. Nem vitatjuk azt a lehető -
séget (de csupán a lehet őséget), hogy egy iró m ű-
vészi alkotóereje csökken ideológiai, vagy politikai 
nézetének megváltozása után, de Tihonov köteles 
lett volna állítását megindokolni. Ezt azonban 
egyetlen egy szóval sem tette. Egy más eset még 
festőibb módon mutatja, hogyan változik egy 
író értéke és jelent ősége, attól függ ően, hogy 
„a szocializmus táborából a reakció táborába" 
lép át és fordítva. Jean-Paul Sartret, a francia 
existencialisták vezérét a szovjet sajtó éveken 
át támadta, mint a dekadens, rothadt, maradi 
irodalom legtipikusabb képvisel őjét, mint az 
európai burzsoázia reakciós szellemének kifeje-
zőjét. Mikor azonban a világhelyzetre vonatkozó 
politikai nézetei közeledtek a szovjet álláspont-
hoz, illetőleg mikor 180 fokos fordulatot tett, 
Tihonov természetesen besorolta a haladó szel-
lemű  írók közé, igaz ugyan, hogy nagyon szé-
gyenlősen. 

Tihonov beszámolójában megadta hozzájáru-
lását Jugoszlávia és a Szovjetszövetség viszo-
nyainak normalizálásához. Beszámolója elején a 
fasizmus elleni harcos írók között megemlítette 
Auguszt Cezarecet és Iván Gorán Kovacsicsot, 
de ezt kiküldöttjeink közbelépésére tette. Ebb ő l 
a példából is látható, hogy vagy nem nagyon 
értette beszámolój ának tárgyát, vagy pedig szán-
dékosan figyelmen kívül hagyott néhány lé-
nyeges dolgot. Nikoláj Tihonov beszámolója a 
korszerű  progresszív világirodalomról, ugyan-
olyan, — ha nem nagyobb — mértékben, mint 
A. Szurkov és munkatársainak korreferátumai, 
azt mutatja, milyen irodalmi és eszmei színvo-
nalon mozgott a szovjet írók második kongresz-
szusa. Hangsúlyozza a kongresszus hivatalos 
jellegét, s olyan elemeket emel ki, amelyek ide-
genek a klasszikus orosz és szovjet-orosz iro-
dalomhoz, ez utóbbinak fejl ődése els ő  szaka-
szában. 

Ha azonban mindazok mellett, amiket el-
mondottunk, a két kongresszus közötti szovjet 
irodalmat annak az iránynak az alanián ítél-
nénk meg, amelyet mesterségesen rákényszerí-
tettek és olyan küls őségek alapján, amilyen-
ben a kongresszuson a „vezet ői" be akarták mu-
tatni, nem kapnánk róla teljes képet, s ezek 
szerint ez a kép egyoldalú, s őt hibás lenne. A 
szovjet irodalomnak emellett a hivatalos oldala 
mellett van egy másik nemhivatalos oldala is. 

mindenféle határozat, utasítás, el őírás hal-
maza alatt folytonosan megvolt az alkotás egy 
élő  áramlata, amely azt bizonyította hogy a 
szovjet irodalomban nem minden halott.. Ezt a' 
élő  áramlatot nem lehetett minden pillanatban 
eléggé érezni. Egyszer er ősebb volt  mákor vi-
szont annyira elgyöngült, hogy úgy látszott, 
teljesen el fog tűnni. De mindig megvolt, Ez 
egyrészt abból látszik, hogy a szovjet irodalom-
ból nem tűntek el teljesen az igazi művészi 
értékű  művek. Ilyen művek, igaz, napról-napra 
kevesebben vannak és amelyek: meg is ;eleinek 
közülük, gyakran er ősen el vannak torzítva a 
bennük előforduló .hibák" kijavítása miatt. 
Másrészt ez a tény abban az ellenállásban mu-
tatkozik, amelyet, a szovjet irodalom tanusított, 
sőt ma is tanúsít a hivatalos utasítások megöl ő  
szelleme ellen. 

Ilyen ellenállást tanúsított a r.7ovjet iroda-
lom a második kongresszuson. Err ől úgy — 
ahogy az eddig ismertettek alapján is meggy ő- 

") Sovremennaja progressivnaja literatura mira, 
Literaturnaja gazeta, 1954. december 23.  

ződhettünk. A szovjet irodalom különleges kö-
rülmények között él, ezért az állandó gyámko-
dás ellen kifejtett ellenállását nem mindig lehet 
pontosan felismerni. Néha nem tudja az ember, 
vajjon „bírálatról és önbírálatról", vagy pedig 
igazi tiltakozásról van-e szó. Az ember, még ha 
általában jól ismerí is a szovjet stílust, nem 
tud könnyen kiigazodni teleírt papír áttekint-
hetetlen tömegében, ahol mindenki ugyanazt az 
állítást ismétli, ugyanazokkal a kopott szóla-
mokkal, ahol valóban nem tudni, melyik gon-
dolat kitől származik és ki kit idéz. Az irodal-
mat nemcsak az írók nézik kritikus szemmel, 
akik valóban nincsenek megelégedve az irodal-
mi állapotokkal, hanem találni ilyeneket még 
a legbürokratább bürokraták között is, úgyhogy 
valóságos erőfeszítésre van szükség, hogy az 
igazi bírálatot a hamistól megkülönböztessük. A 
kongresszuson az összes referensek támadták 
Protopopovát, a „konfliktus nélküliség elméle-
tét", a szatira ellenz őit és azokat, akik „lakkoz-
zák az életet". Konsztantin Szimonov annyira 
„radikális" volt, hogy még Maxim Gorkinak a 
szocialista realizmusra vonatkozó felfogását is 
bírálta, rámutatva arra, hogy a szocialista rea-
lizmus nemcsak a szovjet valóság affirmációját, 
hanem a kritikáját is tartalmazza, márpedig 
Gorkinál ez a kritikai elem nincs hangsúlyozva. 
Szimonov azonban a fent idézett cikkben 28) je-
lentősen figyelmeztet, hogy vannak dolgok, 
amelyekről nem lehet vitatkozni, márpedig ép-
pen ez az, ami a valóság igazi bírálatát kizárja. 
Ezzel ellentétben azok az írók, akik valóban 
bírálni akarnak és akiknek van mit bírálniok 
a szovjet valóságban, kénytelenek tekintettel 
lenni különféle elhatárolásokra, nekogy a Szov-
jetszövetség ellenségévé nyilvánítsák őket. A 
szovjet irodalom állapotának igazi kritikáját 
eszerint gyakran ezekkel a kötelez ő  szólamokkal 
takargatják, amelyekkel minden írónak meg 

kell fizetnie az uralom számára az adót. A rákény-
szerítés és a gyámkodás politikáját ugyanígy 
leplezik a realizmusra, az élet igazi ábrázolá-
sára, a hibák megbélyegzésére és a többire vo-
natkozó nyilatkozatokkal. Az igazi kritikát leg-
jobban arról lehet megismerni, hogy a hivata-
los tényez ők nagyon erélyesen reagálnak reá. 
Mégis hangsúlyoznunk kell, nagyon nehéz meg-
állapítani, hol szűnik meg az „önkritika" és hol 
kezdődik az elvszerű  kritika; a Szovjetszövet-
ségben nincs lehetőség az álláspontok differen-
ciálására. Végül is egyetlen olyan író sem elé-
gedhet meg azzal a helyzettel, amelybe a szov-
jet irodalmat juttatták, aki becsüli a munkáját 
és nem vált egészen irodalmi hivatalnokká. Még 
I. Ehrenburg is, aki az uralom iránti hűségérő l 
ismeretes, nagyon kritizált egyes irodalmi kér-
déseket. 

A kongresszuson és közvetlenül a kongresz-
szus előtt a szovjet irodalom állapotának ko-
moly bírálatát néhány író megadta, akik emiatt 
valahogy nagyon is kiváltak a többi közül. 
(Nem mondhatjuk, ,hogy egy írócsoport, mert 
ezek az írók nem képeznek csoportot). Ehhez 
hozzájárult A. Fadejev is, aki beszédében külön 
kitért rájuk. Az említett írók: Valentin Ovecs-
kin, Margarita Aligej, Olga ' Bergholc, Venija-
min Kaverin, különösen pedig Mihail Solohov. 
Azok közül az írók közül, akik a kongresszus 
megtartása el őtti kritikájukkal tűntek ki, meg 
kell említenünk Ilija Selvinszkit, akinek a cik- 
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ke körül nagy vita kerekedett") és azoknak az 
íróknak a csoportját, akik a Literaturnaja gaze-
tábatl közölt nyílt levelükben a szovjet írók 
szövetségének átszervezését követelték (V. Ka-
verin, Em. Kazakevics, Mih. Lukonin, S. Mar-
sak, K. Pausztovszki, N. Pogodin) 30), de ezek az 
írók nem maradtak magukra. Annak ellenére, 
hogy a kongresszust jól „el őkészítették" és hogy 
lojális nyilatkozatokban egy csöppet sem sz ű -
kölködött, mondhatjuk, hogy éppen azok az 
írók nyertek a kiküldöttek körében legszélesebb 
körű  támogatásra, akik a leggyökeresebb bírá-
latokat adták. 

Az említett írók bírálatukban két dolgot 
állapították meg: a szovjet irodalom m űveinek 
aggasztó leromlását művészi érték tekintetében 
és a szovjet irodalmi élet teljes bürokratizálá-
sát. „A kritika kirohanásaitól félve munkánkat 
és az irodalmi állapotokat sohasem a m űvészi 
kritérium szerint értékeljük" — mondotta Olga 
Bergholc, lenyingrádi írón ő. V. Kaverin ezt a 
gondolatot még jobban kiélezi: „Az író fáradt 
fejjel jön erre vagy arra a gy űlésre. Es az írók 
egyik a másik után tartják a beszédeket, ame-
lyekben az irodalomról, mint olyanról egy szó 
sem esik"31). Olga Bergholc beszédében ugyan-
azt az eszmét hangoztatja, amelyet a kongresz-
szus előtti és a kongresszusi vita folyamán más 
írók is kiemeltek. Azt ugyanis, hogy a szovjet 
irodalomból úgyszólván eltűnt az ember és az 
emberi érzés. Az embert „exkavátorokkal, szkre-
perekkel, csatornákkal" helyettesítették. Ez kü-
lönösen a lírában látszik. Nincs és nem is lehet 
lírai költészet — mondja O. Bergholc — ha a 
költőnek nincs lehetősége, hogy valóban szaba-
don fejezze ki gazdag egyéniségét (amelyet ez 
a lenyingrádi költ őnő  nem különít el a társa-
dalmi környezettől). A szovjet kritikusok (értsd: 
az irodalom hivatalos képvisel ői) folytatja 
Bergholc — esküdöznek égre-földre, hogy minél 
több „jó és különféle" költ őt szeretnének látni 
(V. Majakovszki ismert szavai szerint); de cik-
keikből ítélve azt kívánják, hogy csak egyetlen 
egy költő  maradjon és az is „lehet őleg meg-
boldogult legyen". O. Bergholc bírálatát kiter-
jesztette a művészet többi ágára is. „A lírából 
majdnem egészen eltűnt a szerelem — mondja 

ahogyan a festészetb ől a meztelen test, a 
filmből pedig a mozgás ...". 32  

Solohov kritikája még lesujtóbb. Igaz, hogy 
beszédében ő  is tartotta magát bizonyos kor-
látokhoz és megemlítette a szovjet irodalom 
elmúlt húsz esztendejének sikereit, fölsorolva 
azoknak az íroknak a neveit iš, akiket a leg-
jobbaknak tart. De a szovjet irodalom általa 
adott kiértékelése nagyon általános és egészbe 
véve nagyon negatív. „Mindemellett — mondotta 

mint óriási kellemetlenségünk, ittmaradt 
ennek a színtelen, közepes irodalomnak a szür-
ke áradata, amely a folyóiratok oldalairól 
hömpölyög elő  éš elönti a könyvpiacot". Majd 
így folytatta: „Ideje már utját állni ennek a 
zavaros áradatnak. Közös er őfeszítéssel bizton-
ságos gátat kell építeni ellene, különben az a 
veszély fenyeget bennünket, hogy elvesztjük 
olvasóink becsülését, amelyet hosszú éveken át 
a komoly írók nagy er őfeszítései árán értünk 

ZA) I. Selvinszkij: Nabolevšij vopros. Literaturnaja 
gazeta, 1954, október 19. Lásd továbbá S. Golovaniv= 
skij: Učit a ne komandova,t, Literaturnaja gazeta, 
1954. november 25, továbbá P. Brovka (Literaturnaja 
gazeta, 1954. december 22) és Musztaj Karim (Litera-
turnaja gazeta, 1954. december 24) beszédeit. 
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si) Kongresszusi beszéd, Literaturnaja gazeta, 1954, 

december 22. 
Sz) Kongresszusi beszéd, Literaturnaja gazeta, 1954, 

december 24.  

el". Solohov azt mondja, hogy szavai nem vo-
natkoznak az ifjú irodalmi erőkre, akik „be-
ömlenek az irodalomba és egyik könyvt ől a má-
sikig növekszenek", hanem éppen az id őseb-
bekre, a már ismert irókra, akik közönséges 
iparosokká alakultak át. 

Ami pedig M. Solohov beszédében a legfon-
tosabb, a rossz irodalomnak erre az áradatára 
megfelelő  magyarázatot is ad. A hivatalos kri-
tikusok a szovjet irodalom „hanyatlását" ma-
igyarázva az egész ügyet az írók szubjektív 
hiányosságaira vezették vissza. Solohov ennek 
a „hanyatlásnak" mélyebbre ható okait kereste. 
Beszédének értelme és egyes kifejezett állításai 
alapján a szovjet irodalom mai súlyos helyzetét 
csupán azzal a bürokrata rendszerrel és bü-
rokrata szellemmel lehet magyarázni, amely 
ezt az irodalmat csúcsától a gyökeréig átitatja. 
A szovjet irodalomban irodalmi hierarchia ke-
letkezett, melynek a legmagasabbrangu képvi-
selői úgyszolván szentek és sérthetetlenek. Ha 
egy író, aki már „nagysággá" vált — s még 
hozzá nem is mindig irodalmi tehetsége foly-
tán — gyenge, vagy teljesen értéktelen irodalmi 
művet hoz nyilvánosságra, a kritika nem meri 
az illető  művet érdeme szerint elbírálni, s őt 
„meg nem érdemelt, mértéktelenül bátorító bó-
kokat" mond neki. Ezzel kapcsolatban Solohov 
V. Ovecskint támogatva megtámadta az iro-
dalmi jutalmazási rendszert. Véleménye szerint 
az irodalmi jutalmak elveszítették minden lét-
jogosultságukat. Egyéni izlés alapján, nem de-
mokratikus módon osztották ki őket. Nagyon 
gyakran majdnem teljesen értéktelen műveket 
részesítettek jutalomban és mell őzték azokat a 
könyveket, amelyek az olvasók körében méltán 
nagy sikert értek el. „Ilyen rendszer mellett 
— mondja Solohov — elszoktunk attól, hogy 
megkülönböztessük az aranyat a bronztól és a 
tökéletesen irányavesztett olvasó bizalmatlanul 
néz majd a következ ő  rnegiutalmazott író köny-
vére". Gúnyolva azokat, akik érdemrendekkel 
szeretnek cifrálkodni — és ilyenek az írók kö-
zött is vannak — Solohov ezt mondja:: „Nem, 
elvtársak, ragyogjunk inkább könyveinkkel, ne 
pedig az érdemrendekkel!" 33  

A szovjet írók szövetségének munkáját, 
amely a szovjet irodalom egy fájó pontját kép-
viseli, szintén éles és nagyon alátámasztott 
birálatnak vetették alá. A munkára vonatkozó 
részletek, amelyeket a kongresszust megel őző  
cikkekben és a kongresszusi vitában ismertet- 
tek, nagyon erős benyomást keltettek. Nem 
csoda tehát, hogy a szövetség irányítói nagyon 
is találva érzik magukat. Ilija Szelvinszki az 
említett cikkben kikel három költőnek — A. 
Tvardovszkinak, M. Iszakovszkinak és A. Szur-
kovnak — a meg nem érdemelt, de minden 
esetre jól megszervezett feldícsérése és reklá-
mozása ellen. A lePl"+Ábhi öt esztend ő  alatt A. 
Szurkov verseiről több mint húsz cikk és bí-
rálat, A. Tvardovszkiéröl ötven, M. I'szakov-
szkiéról pedig körülbelül negyven jelent meg. 
Szemmel látható, hogy a cikkeknek ez a száma 
nem áll megfelel ő  arányban a költő  értékével 
és jelentőségével. Más költőkről, akik nemcsak 
hogy nem rosszabbak, hanem még jobbak is, 
mint a felsoroltak, összehasonlíthatatlanul ke-
vesebbet írtak. Igy ugyanabban az id őben Sz. 
Kirszanovról négy cikk jelent meg, I. Szelvin-
szkiről egy, N. Aszejevről pedig csupán egy 
„mérges figyelmeztetés", hogy egyik költemé-
nyében a fűzfa nem ott nőtt ki, ahol n őnie 
kellett volna. Szelvinszki hat esztendeig nem 
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volt képes kinyomatni egyik tragédiáját, s mikor 
végre mégis kinyomatták, a kritikusok „nagyon 
szervezetten ... nem vettek róla tudomást". 
Szelvinszki ezeket a szokásokat és módszereket 
összehasonlítja azzal az id ővel, amikor még 
nem volt „irodalmi minisztérium". 34  A szövet-
ség telibetalált funkcionáriusai gyorsan és na-
gyon epésen válaszoltak, de akadtak írók, akik 
támogatták Szelvinszkit. Száva Golovanivszki 
idézi Gorki szavait, hogy „a párt és a kormány 
elveszi tőlünk a jogot, hogy egymásnak vezé-
nyeljünk".35  Sz. Kirszanov pedig rámutat arra, 
hogy „az írók szövetségében nem szabad fölöt-
teseknek és kérvényez őknek lenni, sőt olyan 
körülményeknek sem, amelyek ezeket is, azo-
kat is szülik". 38  Solohov beszédében nagy fi-
gyelmet fordított erre a kérdésre és támadá-
sait különösen K. Szimonov és hű  segítője, Rju-
rikov ellen intézte. Azoknak az íróknak a cso-
portja, akik aláírták a 'már említett nyilt leve-
let, követelte, hogy vizsgálják meg a szovjet 
írók szövetségének mostani szerkezetét. Fölös-
leges megemlíteni, hogy ezt az indítványt nem 
fogadták el. A kongresszus azon a véleményen 
maradt, hogy „gyökeresen fell kell javítani a 
munkát" az írók szövetségében, de a szövetsé-
get továbbra is er ősíteni kell. 

Azt hiszem, most lehetne felelni arra a kér-
désre, amelyet e cikk elején felvetettünk. A 
szovjet írók második kongresszusának nem si-
került megoldania azokat az ellentmondásokat, 
amelyekbe a szovjet . irodalom került. !s nem 

9 Lásd: Literaturnaja gazeta, 1954, november 25. 
J6 ) Literaturnaja gazeta, 1954, november 25. 
"") Kongresszusi beszéd, Literaturnaja gazeta, 1954, 

sikerült kihúznia a szovjet irodalmat már rég-
óta tartó súlyos válságából. A kongresszus csak 
még világosabban rámutatott arra, hogy ez a 
válság fennáll. M. Solohov esete ebben a te-
kintetben nagyon jellemz ő. A kongresszust 
ugyan nagyon gondosan szervezték meg, külö-
nösen pedig a rajta lefolytatott vitát, de azért 
a meglepetéseket. mégsem lehetett elkerülni. A 
szovjet irodalom hivatalos szóviv őire Solohov 
beszéde nagyon kellemetlenül hatott. A dolog 
annyival súlyosabb, mivel Solohov ma kétség 
kívül a legnépszerűbb és legismertebb szovjet 
író, nemcsak a Szovjetszövetségben, hanem vi-
lágszerte is és mivel kritikáját nagyon szug-
gesztiven mondotta. Hivatalos részr ől megkísé-
relték Solohov beszédét úgy bemutatni, mint 
személyes leszámolást. De minden tény az el-
lenkezőjét bizonyítja, azt, hogy ez komoly bírá-
lat volt, még akkor is, ha epésen és tempera-
mentumosan mondotta el. Ezért aztán felszó-
lították a legismertebb írókat, hogy feleljenek 
Solohovnak. És ami még fontosabb, abból ítél-
ve, ahogyan beszédét a kiküldöttek fogadták, 
szemmel látható, hogy nincs magára hagyva. 

Az eredeti terv szerint a szovjet írók máso-
dik kongresszusának meg kellett volna mutat-
nia, hogy a szovjet irodalom eddigi hivatalos 
vonalát egy szívvel-lélekkel helyeslik. Ezt az 
egyöntetűséget azonban nem mutatta meg a 
kongresszus. Csak azt mutatta meg, hogy szó-
fogadó, sőt még azt sem állíthatjuk, hogy ezt 
is a maga jószántából mutatta. Mindennek el-
lenére is ez fontos jel, amely arra mutat, hogy 
a szovjet irodalom válságát a jöv őben meg 
fogják oldani. 

(Fordította Hornyik János) 

Konyovics Milán 
	

Tájkép (olaj) 
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ÚO R T Ü Z 	~ F ENYEN 	L  

LORINC PETER  

A vajdasági nagybirtok  
és harc a földért  

Nincs társadalmi formáció nagybirtok nélkül,  
persze ez különféle társadalmi rendszerekben,  
különböző  jellegű  — hol rabszolgatartó latifun-
dium, hol hűbéri, hol tőkés nagybirtok, vagy  
végtére, állami birtok, vagy pedig termel ő  szö-
vetkezet a szocialista társadalomban. Ezért té-
vednek, akik Vajdaság multjában, hűbérrend-
szert látnak mindenütt, ahol bármilyen jelleg ű  
nagybirtokot vesznek észre. Ezt feltétlenül szem  
előtt kell tartanunk, amikor a vajdasági nagy-
birtokról és felosztásáért vívott harcról akarunk  
beszélni, mert annak már a XVIII-ik századtól  
kezdve nem volt tisztán és kifejezetten feudális  
jellege, hanem már attól kezdve t őkés nagy-
birtokká alakult át.  

Sokan tévednek akkor is, amikor a vajdasági  
polgárság fejlődésével kapcsolatban, mindég és  
kizárólagosan városaink iparának és kereskedel-
mének fejlődéséről beszélnek, vagyis a keres-
kedelmi tőke és céhiparosság fokán lév ő  városi  
polgárságról, szemelől tévesztve a kapitalizmus  
fejlődését falvainkban, pusztáinkon, habár e fo-
lyamat jóval nagyobb méreteket öltött és na-
gyobb jelentőséggel bír kapitalizmusunk és pol-
gárságunk számára, mint városainkban a céh-
mesterek, vagy a kereskedelmi patriciátus. Vég-
téré, patriciátusunk szállásainkon, mint földes-
úr vagy mint a birtokosok hitelez ője volt ér-
dekelve. Az első  pénztőke a XVIII-ik században  
a puszták a gulyák tulajdonosainál volt,  
ővéké voltak az els ő  jelentékeny betétek és de-
pozitok és az akkori „bankokban", mondjuk a  
szabadkai Ferencrendi kolostorban. A XVIII-ik  
században, a törökök kiverése után, amikor a  
pusztákat újból felosztotta az úgynevezett neo-
aquistica bizottság, területeinken az újból ke-
letkezett nagybirtok, nem volt többé a régi ér-
telemben vett feudális birtok, mert a munka-
adó — földesúr és a munkavállaló — paraszt  
között a közjogi viszonyok helyébe egyre in-
kább olyan magánjogi viszonyok lépnek, me-
lyek a kapitalista rendszerre jellemz őek. Ezek-
be a viszonyokba a parasztot nem er őszak és  
törvény kényszerítette mint jobbágyot, hanem  
mint kontraktualista maga kötötte meg szerz ő-
dését a földesúrral. Ezzel persze nem sz űnt meg  
a feudális rendszer, tehát a paraszt rá volt  
kényszerítve arra, hogy a földesúrnak járadékot  
adjon munkában, pénzben vagy természetben,  
de ezek magánszerz ődések eredményei. Minden-
féleképpen, átmeneti id őszakról volt szó a feu-
dális birtok burzsoá, kapitalista birtokká való  
átváltozásáról. Ennek megértése nélkül — nem  
érthetjük meg az 1848-49-es forradalom igazi  
jelentőségét sem.  

A kapitalizmus fejlődése Vajdaságban, kü-
lönben, nagyon lassú volt; meglassították a feu-
dális keretek és a Habsburgok merkantil ab- 

szolutizmusa, habár meg kell jegyezni azt is,  
hogy egyrészt maguk a birtokosok is kapitalis-
tákká lettek, tehát, maguk is részeseivé váltak  
a kezdődő  és fejlődő  kapitalizmus szektorának,  
ugyanakkor, amikor a Habsburgok maguk is  
rajta voltak, hogy kifejlesszék a vajdasági  
nyersanyag termelést, mind a földm űvelés, mind  
a bányászat terén.  

A falusi árútermel ő  pénzgazdaság fejl ődése  
és az élelmiszer és a nyersanyag termelés a  
polgári nyugat részére magával hozta az állat-
tenyésztésr ől a földművelésre való áttérést.  Á 
feudális földtulajdon korlátlan burzsoá tulaj-
donná vált, miáltal a parasztnak nem volt többé  
semmiféle joga a föld termésére, a legel őkre,  
erdőkre. Ezzel keresetté vált a birtok, mert az  

árú kitermelése mindtöbb jövedelmet hozott és  
a tulajdonosok azon voltak, hogy gyarapítsák  

azokat, tehát megkezd ődik egyúttal a paraszt-
gazdaságok „kikerekítése", vagyis kisajátítása.  

Ezzel megindul a parasztok proletarizálódása.  

Az árútermelés folyamatában épp az ilyen pro-
letár, épp az ilyen szabad paraszt munkája lesz  
mind keresettebbé, mert hamarosan rájöttek,  
hogy munkájuk sokkal produktívabb a jobbágy  
munkájánál, a robotnál. Igy a parasztok és a  
földesurak érdekei részben egyeztek, részben  

ellentétben álltak egymással. Mint az egyiknek,  

mint a másiknak érdekében állt, hogy a paraszt  
felszabaduljon, ne legyen többé jobbágy. De  
amíg a paraszt az elragadt birtokok visszaszer-
zéséért, saját földjéért harcolt, hogy ne váljon  
proletárrá, a birtokos azon volt, hogy birtokát  

még inkább gyarapítsa, s ezt azután a földjét ől  
megfosztott paraszt — a proletár, a szabad bér-
munkás művelje meg. Ezek az érdekek, ezek a  

törekvések nem jutnak ilyen tišztán kifejezésre  
a tömegek tudatában, nem ilyen világosak.  

A paraszti birtokok elragadását megkönnyí-
tették a törvények is, el őször Werb őczy jól is-
mert Hármaskönyve, valamint Mária Terézia  
urbáriuma is. Az árútermel ő  pénzgazdaság fej-
lődésének folyamán, valamint a föld erőszakos  
kisajátítása által, egyre növekedett a nagybirtok  
és — a zsellérek száma, s így 1848-ban már a  
parasztok 60 százaléka vagy földnélküli, vagy  
pedig kontraktualista dohánykertész ■(„duhá-
nyos”) volt. Ezek szerz ődés által jutottak föld-
höz, s így azt bármikor el is veszthették.  

A parasztok ellenállást tanúsítottak a prole-
tarizálódás eme folyamata ellen és gyakoriak  
voltak a parasztfelkelések, kezdve a XV-ik szá-
zadban történt Bogumil—Huszita mozgalomtól  
Szerémségben és Bácskában egészen 1848-ig.  
Már a XVI-ik századtól (Jovan Nenád) voltak  
közöttük szabad parasztok is — szökött jobbá-
gyok, hajduk, határőrök — kik azért harcoltak,  
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nehogy újból jobbággyá törjék őket, míg a 
jobbágyok fölszabadulásukért küzdöttek. (Def-
fanzív és offenzív felkelések). A kétfajta pa-
raszt gyakran együtt harcolt, s őt különböző  
nemzetiségű  parasztok is összefogtak ezekben a 
harcokban. A parasztok egyid őben (1660-1735) 
nemzeti vonalon harcoltak á Habsburgok ellen 
is. Esetleg szövetkezve is a nemességgel, habár 
az osztályharcot továbbra is folytatták. (Kuruc 
mozgalom). Érdekes, hogy a vajdasági paraszt-
mozgalmak már a XV-ik századtól kezdve — 
majdnem kivétel nélkül szabadságharcok is vol-
tak. Igy harcolt már Jován Nenád a törökök 
és a magyar nemesség ellen is, szabad szerb 
paraszt államért. Szabadságharc jelleg űek vol-
tak a XIX-ik század (1806-1808) elején vívott 
parasztmozgalmak is, melyek talán, először tűz-
ték ki világos céljukká: harcolni a földreform 
akkor aktuális formájáért, ahogy azt az akkori 
körülmények megkövetelték. Ugylátszik, hogy a 
feudalizmus ellen egyúttal a nemzeti szabad-
ságért folytatott harcok folyamán történt meg 
először, hogy a falu két táborra szakadt: az 
úrbéri telkesjobbágyok és a falusi szegénység 
táborára. Abban az id őben (1807), amikor az 
osztályharcokra bomlás falun, már régen folya-
matban van, már világosan észlelhet ő . Ticán, 
mint a falusi szegények vezet őjébe lép fel. 

Az osztályokra-bomlás és a falusi proleta-
riátus megjelenése annyira szembet űnő  a XIX-ik 
század els ő  felében, hogy 1840-ben helyzetüket 
már törvények szabályozzák, így pl. betiltják 
sztájkjaikat. Hasonló előírásokat hozott 1745-ben 
már a szabadkai rend őrség is. 

A parasztok a XIX-ik században, tehát már 
1848 előtt is két fronton harcolnak: a telkes 
jobbágyság a robot és egyéb kötelezettségek 
megszüntetéséért, a földjét vesztett pedig az el-
proletárosodás ellen, vagyis a földreformért, 
földért, _vagy legalább is a munkafeltételek meg-
javításáért harcol. A nagybirtokosok érdekei tu-
lajdonképpen egyeznek a parasztok törekvései-
vel, amennyiben a jobbágyság, a robot és más 
kötelezettségek megszüntetésére irányultak, vi-
szont a földbirtokos azon van, hogy a parasztot, 
mint szabad munkást, mint proletárt tartsa 
meg, hogy megőrizze birtokát. Ezen a téren nem 
egyeznek a birtokosok és a parasztok törekvései. 
A jobbmódú parasztok nem is gondolnak föld-
reformra, így tehát, egy táborban lehettek a 
birtkosokkal, a falu szegényei ellen, amennyiben 
szabad parasztok lehetnek és tulajdonosaivá 
válhatnak azoknak a földeknek, melyeket 
bizonyos kötelezettségek mellett m űveltek. Kö-
zös érdekeik tehát csak a feudalizmus meg-
szüntetésére szorítkoznak. Habár a birtokosok 
valódi érdekei a jobbágyság megszüntetését kö-
vetelik, a nemesek jórészt még sincsenek ezzel 
tisztában; így csak akkor látnak hozzá az úrbéri 
viszony rendezéséhez, különösképpen végleges 
megszüntetéséhez, amikor erre őket a paraszt-
lázadásktól, paraszt-agrárforradalomtól való f é-
lelmük rákényszeríti. Már a XVIII-ik század 
uralkodói is mindíg valamilyen parasztlázadás 
után rendezték ezeket a viszonyokat. A pozso-
nyi diéták törvényhozó munkája 1832 és 1848 
között is az őket megelőző  parasztlázadásokkal 
függ össze; még 1848 márciusának gyors és ra-
dikális törvényhozó munkájára is a 48-as for-
radalmaktól és a parasztmozgalmaktól való fé-
lelem késztette a rendeket. E törvények lényege 
a feudalizmus eltörlése, a robot és a tized meg-
szüntetése. A felszabadult volt telkes jobbágyok 
pedig valóban tulajdonosaivá váltak földjeik-
nek. Ezek a törvények nem vonatkoztak a kon- 

traktualistákra és a dohánykertészekre. A pa-
rasztok nem kapták meg az úgynevezett regá-
liákat — a makkoltatást, legeltetést, kocsmák, 
mészárszékek jogát és álmodni sem mertek ar-
ról, hogy a régebben elragadott földeket vissza-
kapják — mégkevésbbé arról, hogy mint zsellé-
rek vagy más földnélküliek földhöz jussanak. Te-
hát egyedül a jobbmódú parasztok voltak meg-
elégedve — az egykori telkes jobbágyok. A töb-
biek folytatták a harcot végig 1848-1849-ben 
most az új forradalmi kormány ellen, mely cser-
ben hagyta őket. A falusi proletariátus tovább 
harcol és ellenállást fejt ki a birtokos polgár-
sággal szemben, mely azon van, hogy megaka-
dályozza földhözjutását. 

A terepen a birtokosoknak eszébe sincs, hogy 
tartsák magukat a nemrég meghozott forradal-
mi törvényekhez, hanem továbbra is maguk 
ítélkeztek egykori jobbágyaik felett, továbbra is 
robotra vagy egyéb kötelezettségekre kényszerí-
tik őket. A parasztok fellázadtak az ilyen törek-
vések ellen. Ilyenkor együtt harcoltak a jobb-
módú parasztok a földnélküli szegényekkel. De 
amikor a proletáriátus a kontraktualisták jogai-
ért és földért harcolt, a jobbmódú parasztok el-
lenük, az úgynevezett kommunista törekvések 
ellen foglaltak ášlást. Igy keletkezett a már rég 
elpolgárosodott nemesek és jobbmódú falusi gaz-
dák' közös burzsoá frontja, mert mindkét cso-
port földjét a proletárok, bérmunkások, nap-
számosok, szolgák művelik meg, ezek viszont 
nem akarnak proletárrá válni, hanem maguk is 
földet követelnek. Ez az értelme és lényege az 
1848-1849-es vajdasági agrármozgalmaknak, 
különösen a kikindai és tiszai disztrikt, a Pro-
vinciális és Sajkásvidék paraszt mozgalmainak, 
mivel a határőrök csak ennek polgári tulajdon-
jogát követelték. Követeléseik a következ ők: a 
császári vagyis tiszti robot és a szövetkezetbe 
kényszerítés megszüntetése és földjük polgári 
tulajdonjoga. Ebben a parasztszabadságért és 
földért folytatott agrármozgalomban résztvesz-
nek a kolostori parasztok is, a fruskagorai ko-
lostori birtokok jobbágyai, valamint azok a 
jobbágyok és földnélküli szegények is, kik a 
dályai uradalomban dolgoztak, mely Rajacsics 
patriarcha--mitropolita tulajdonát képezte. A 
dályai uradalom különben is ismert harcairól 
már 1806-tól egészen 1938-ig. Ez utóbbi esetben 
a szlavóniai agrárproletariátus mozgalmának 
központjává vált. 

A falusi szegénységnek helyenként sikerült 
hatalomra jutnia és ezt tudatosan felhasználni 
arra, hogy forradalmi céljait elérje, hogy fel-
ossza a földeket. A forradalmi módon való ha-
talomra jutásnak jellemz ő  eseteivel Bánátban 
például Vránjevón találkozunk. Ezek a harcok 
különben eltartanak hónapokig, így a császári 
reakció még 1849 végén is rendkívüli állapo-
tot hirdetett ellenünk és rögtönítél ő  bíróságot 
— „a hatalom és a magántulajdon megsértése 
címén". Érdekes, hogy ezekben a harcokban, 
habár a szerbek és magyarok között javában 
állt a háború, vállvetve harcoltak a szerb és 
magyar falusi proletárok és kontraktualisták. 
Mindennek dacára gyöpgék voltak még s így 
továbbra is föld nélkül maradtak. 

A vajdasági hűbéri birtok t őkés birtokká 
változott, habár ez, még sok h űbéri csökevényt 
mutathatott fel. Ez volt nálunk mégis a t őkés 
rendszer megszilárdulásának útja. Mégis, az 
ilyen porosz junkeri módon képz ődött tőkés bir-
tokok mellett, volt elég oly paraszti és polgári 
birtok is, melyek a tőkés birtokra jellemz ő  tiszta 
és világos formákban jelentkeztek minden hű- 



béri maradvány nélkül. Gyakran el őfordult, 
hogy a grófi birtokot nagybérletbe adták a t ő-
kés polgároknak. Ez a birtok különböz ő  módo-
kon továbbra is gyarapodott, így még a XIX. 
század második felében is, az eredeti t őkefel-
halmozás egyes alakjainak, a tagosításnak és 
elkülönzésnek útján is. Ezért e különben haladó 
intézkedések ellen a parasztok ellenállást fej-
tettek ki, mert megvalósításuk módja megcson-
kította birtokaikat. Mivel ebben az id őben a 
földmunkások már .  korszerű  mozgalmaik kere-
tében harcoltak a munkafeltételek megjavításá-
ért és a földért — a tagosítás és a legel ő-
elkülönzés, valamint a parasztok ellenállása he-
lyenként a leghevesebb osztályharcok beveze-
tésévé váltak az agrár-burzsoázia ellen, a szo-
cialista-marxista párt keretein belül. 

Ezek a harcok a mult század kilencvenes 
éveiben kezd ődtek. A 90-es' évekig ugyanis 
akadt munkája a megszaporodott proletáriátus-
nak, mert a fejlődő  kapitalizmusnak sok mun-
káskézre volt szüksége mint a mez őkön, mint 
az utak, vasútvonalak építésénél, töltések eme-
lésénél stb. Igaz ugyan, hogy szántóföldjeinken 
az első  gép még a mult század ötvenes éveiben 
a legnagyobb birtokon: a baranyai bélyei Habs-
burg-birtokon jelent meg. Azért még a nyolc-
vanas években is túlnyomólag kézi eszközökkel 
művelték meg a földet, úgyhogy az aratás és 
a cséplés eltartott egészen december végéig. El-
lenben a kilencvenes években, a nagyobb ku-
bikos munkák megszűnésével és a gépesített 
munka előretörésével, a munkások mindnagyobb 
számban maradtak munka nélkül, a napszám 
pedig állandóan csökkent. Mindez egy új for-
radalmi helyzet megérésére vezetett. Igy kezd ő-
dött Vajdaságban a kilencvenes években, pon-
tosan 1889-ben a földmunkások szervezett, mar-
xista, osztályharcos mozgalma és pedig Zenta-
Csóka vidékén (Léderer-uradalom). Abban az 
időben Vajdaságban negyedmillió mez őgazda-
sági munkás volt, a legjobb földek nagyrésze 
pedig a maroknyi nagybirtokosé. A Csekonics 
(43.000 hold körül), Nákó, Bissingen, Chotek 
grófok, az Odeschalchi herceg (Ilok), oly polgá - 
rok, mint Fernbach, Lelbach, Gayer, Dungyer-
szky és mások voltak urai a t őkés nagybirtok-
nak, valamint a t őkés termelés városi szektorá-
nak is. Ugyancsak szövetségben voltak a bank-
tőke képviselőivel is, mely a maga részér ől már 
1900-ban szövetkezett az ipari t őkével és finánc-
tőkévé lett. A falusi és- városi polgárság szö-
vetsége nemcsak az állami, hanem a megyei 
hatalmat is átvette, ahol is egy Csekonics vagy 
Dungyerszky nevezte ki a szolgabírókat, s őt a 
főispánokat és alispánokat is, szórahajló, meg-
bízható lakájai közül. Ilymódon lett a proletá-
riátus harcából egyúttal hatalom elleni politikai 
mozgalom is, míg a kormány, természetesen, 
már kezdettől fogva a nagybirtok mellé állt, 
nemcsak fegyvereivel és törvényeivel, hanem 
tartalék gép és tartalék munkás, azaz sztrájk-
törő  táborok szervezésével Is. 

A gazdasági harc kezdetben f őleg az élet-
és munkafeltételek meg j avítását célozta, a t őkés 
társadalom keretein belül, de már az els ő  per-
cektől fogva á földreformért, ahogy akkoriban 
mondták: „földosztásért" folytatott harcot is je-
lentett egyúttal. A régi Magyarország keretein 
belül folytatott harcot a következ ő  szakaszokra 
lehet osztani: 1) A szervezkedés kezdete és az 

-első  harcok ideje 1889-1896. 2) A mozgalom 
hősi korszaka, a legfontosabb csaták kora 1897-
1906, 3) A mozgalom elhalása és megújhodása 
1907-1914, melyet a háború szakított félbe. A  

negyedik szakasz a forradalmi erjedés ideje 
(1917-1920) már a régi Jugoszlávia idejébe esik. 
1919-1920-ban megalakul Jugoszlávia Kommu-
nista pártja és ezzel a falusi proletáriátus har-
cának új korszaka veszi kezdetét. 

Minket, természetesen, a mozgalom ama id ő-
szakai érdekelnek mindenekel őtt, amelyekben a 
földreform utáni törekvés leginkább jut kife-
jezésre. Ezek a szakaszok különben egybeesnek 
a mozgalmak leghevesebb id őszakaival: a hősi 
korszakkal (1897-1906) és a forradalmi erjedés 
korszakával (1917-1919 és 1920). A proletárok 
tömeges felkelésének ideje ez, amikor jogaik-
ért, a jobb életre és emberi méltóságukra való 
joguk megvédéséért küzdöttek. Mivel a hatalom 
ezekben az id őszakokban fegyveres kézzel véde-
kezett, tömeges vérontásra, szinte polgárhábo-
rúra, csatákra került sor. Csak néhány adat: a 
zentai és elemiri csata 1897-ben. a bókai, ki-
kindai, tóbai összeütközés 1898-ban, az ittebei, 
szontai harcok 1904-ben, a kikindai mozgalom 
1906-ban, ahol helyenként néhány órára vagy 
napra a proletáriátus még a hatalmat is magá-
hoz ragadta. A földnélküli proletáriátus így 
jutott hatalomra Ómoravicán is, ahol néhány 
hétig meg is tartotta azt, de a leghevesebb har-
cok a bánáti „vörös köztársaságban" voltak 
(Melence, Elemir, Vranjevó, Taras, Kumane), 
valamint a Sajkásvidéken, Becse körül. Ezeken 
a vidékeken a nép több ízben maga látott hozzá 
a nagybirtok kisajátításához és felosztásához, 
vagyis a földreform megvalósításához. 

Vajdaság földnélküli parasztjai már 1781-ben 
harcoltak a földért. Ugyanis ebben az évben 
követelik a kikindaiak a distrikt hatóságától, 
hogy juttassanak nekik is az „überlandi" (ma-
radékf öld) réti földekb ől, melyeken a város-
atyák egymásközt osztoztak, ha ugyan nem a 
gazdagoknak engedték át azokat. E harcnak 
1848-ig különleges, sajátos jellege van és lénye-
gesen különbözött a szociáldemokrata, kés őbben 
a kommunista párt keretei között folytatott harc 
jellegétől. Habár a polgárok kommunista törek-
véseknek minősítették e föld utáni vágyat; er-
ről szó sem lehetett. Ezek a parasztok polgári 
forradalom útján akartak földhöz jutni. Tehát 
nem voltak kommunisták, habár mozgalmuk 
falusi proletár mozgalom volt is. Ellenkez őleg, 
1889-től a földmunkások Magyarország Szociál-
demokrata Pártjának keretein belül harcoltak, 
1919-től pedig (pontosabban 1920-tól) a Jugo-
szláv Kommunista Párt keretein belül, ami azt 
jelenti, hogy a földhöz jutást a proletár, szo-
cialista forradalomtól várták. 

1890 és 1923 között mégis nagy különbségek 
mutatkoztak, egyrészt a M. Sz. Sz. M. (Magyar-
ország Szociáldemokrata Pártja) vagy a J. K. P. 
programja, másrészt a terepmunkásainak törek-
vései között. Míg a munkások — a munkafelté-
telek megjavítása és a szocializmus mellett — 
földet is követeltek, addig az említett pártok pro-
gramja csak a nagybirtokok társadalmasítását 
vette tervbe, nem egyúttal a földreformot is 
A „földosztás" mellett némileg a disszidens Vár-
konyi állt — de a nagybirtokosoktól kisajátí-
tott földeket ő  is csak bérbe adta volna a föld-
nélkülieknek (1897) —, ezt akarta valószín űleg 
Pelagics is, aki ugyanaz időben működött Sze•-
rémségben. Ellenben az adai földmunkások lap-
ja, a „Zemljodelac" (1897) kimondottan „föld-
osztást" követelt, 1904-ben pedig a magyaritte- 
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bei mezei munkások er őszakkal is megszállták 
az „orgoványi" pusztát (Jenovai földbirtokosét) 
az aratás közepette és hozzáfogtak annak fel-
osztásához; csak kétnapos harc után tudták őket 
a csendőrök és katonaság eltéríteni szándékuk-
tól. 

A földmunkások harca a jobb munkafelté-
telekért, földért, szocializmusért olyan lendüle-
tet vett, hogy gyakran elbántak a csend őrökkel 
és egész zászlóalj gyalogsággal és huszárral is. 
Ezért némely polgári párt, természetesen a 
nagybirtokos polgársággal karöltve, azon volt, 
hogy a proletárokat szétválasszák, egy részüket 
(„egészségesek") a maguk részére nyerve meg, 
a 'másik öntudatosabb résszel szemben, többek 
között azzal is, hogy földet ígértek nekik. Ezt 
részben meg is adták, de pénzért, eladás útján, 
vagy pedig bérbe. Ok tehát a nagybirtok egyes 
részeinek — els ősorbark az állami és egyházi 
birtokoknak kisajátítása mellett törtek lándzsát, 
hogy azok parcellázása után földnélkülieket te-
lepítsenek. A szerbek közül különösen Jása To-
mics radikális pártja volt egy ilyen programm 
híve, mert azon volt, hogy a fruskagorai kolos-
torok birtokait adják bérbe a falu szegényei-
nek. A magyar pártok közül a 48-as független-
ségi párt, Vajdaságban például Váradi szintén 
ez úton kívánta megnyerni a proletárokat az 
urak politikájának. De a szabadelv űek (liberá-
lisok) is lehetővé tették az ilyen politikát bi-
zonyos törvények hozásával — leginkább a si-
keres „arató" sztrájkok után. A gyakorlatban 
azonban kevés földet osztottak fel, de azt a ke-
veset is olyan súlyos feltételek mellett, hogy a 
proletáriátus nem is juthatott hozzá, hanem 
gazdák bérelték vagy vásárolták azokat hosszú-- 
lejáratú lefizetésre. Habár az agrárpolgárság 
azon volt, hogy a mez őgazdasági proletáriátus 
harcát megfossza fegyvereit ől, még inkább fel-
vértezte és kiélezte az. Az 1914-es háború for-
radalmi mozgalmat szakított meg Vajdaságban, 
hogy azt ugyanakkor 1917-ig, még inkább ki-
élezze. 

Az 1918-1919-ben megkísérelt forradalom 
falvainkban ezeket a• jelmondatokat t űzte ki 
céljául: békét és kenyeret, szocializmust és föl-
det. Nem érhetett célt, mert a városi és falusi 
proletáriátus között nem volt meg a kell ő  kap-
csolat, mert általában elszigetelt mozgalmakról 
volt szó, melyeket nem kovácsolt össze egy 
egésszé semmiféle pártszervezet, semmiféle köz-
ponti irányító szerv, s őt — amellett, hogy a 
burzsoázia ellen keltett harcölnia — saját, régi, 
megalkuvó szocialista vezet ősége ellen is fel kel-
lett vennie a harcot — mivel az már akkoriban 
nyiltan átpártolt a burzsoázia, oldalára. Tehát a 
szociáldemokrata vezet őség a burzsoázia mellé 
szegődött saját tömegei ellen, a JKP pedig még 
meg sem alakult, a Pelagics hívek kommunista 
csoportja szintén csak a szervezkedés kezdetén 
állt. Mindez az 1918-ban megkísérelt forradalom 
vereségének és sikertelenségének f őbb okaivá 
vált. Csak helyi és ideiglenes sikereket értek 
el, igen csak azokon a helyeken, ahol a forra-
dalmi tömegek élén egy-egy helybeli öntudatos 
forradalmár állt. Mint már említettem, a mo-
ravicai munkások néhány hétre magukhoz ra-
gadták a hatalmat, de szociáldemokrata veze-
tőségük ellenezte a földreformot. Ellenben a 
„vörös szegletben”: Debelyacsán, Ilaridzsán, a 
Sajkásvidéken, Becsén stb. megkísérelték a föld 
elfoglalását és felosztását a földnélküliek kö-
zött. 

A burzsoázia ezúttal is hol terrorhoz, hol 
pedig az engedmények, a koncessziók politiká- 

jához folyamodott. Ilyen engedmény volt az 
úgynevezett földreform is, mely most is csak 
ideiglenes használatra, ideiglenes bérletbe, adta 
a földet minden tulajdonjog nélkül. Jásá Tó-
mics, a szociálopportunisták, Alexandar, a ré-
gens_; tudatában voltak annak, hogy földreform-
juknak csak az a feladata, hogy lefegyverezze 
a földnélküli proletariátust és elválassza azt a 
városi munkásságtól. Céljukat nem is titkolták. 
Maga a régens felhívást intézett a forradalmi 
földmunkásokhoz, hogy ne foglaljanak maguk 
földet, hanem várják be nyugodtan míg ő  oszt 
közöttük földet az új törvény alapján. Nem le-
het célunk, hogy ezen a helyen b őven és ki-
merítően ismertessük az úgynevezett földrefor-
mot, mely Vajdaságban 500-1000 hektáros ma-
ximumot hagyott, habár volt rá eset, hogy még 
sokkal nagyobb komplexumokat engedélyezett 
— mintagazdaság, ipari növények termesztése 
stb. címén. Altala nem jutottak földhöz a nem-
zeti kisebbségek, valamint a kommunista for-
radalmárok sem, míg a helybeli szerbeknek 
2-2%' hold jutott, a dobrovolyácoknak viszont 
8 1 ;; hold. Mindezt kártérítés ellenében és leltár 
nélkül. Ezután a földreform után, számos nagy-
birtok maradt meg: így a szabadkai katolikus 
püspök 18.000 holdas nagybirtoka, a 4000-5000 
holdas Léderer uradalom Csókán stb. Különben 
90.000 család mindössze 336.000 hold földben ré-
szesült. 

Ilyen földreform után, az agrárviszonyok még 
rosszabbak, még elviselhetetlenebbek lettek a 
mezőgazdasági proletariátus számára, mint ré-
gebben: ahogy nőtt a nagybirtok, úgy n őtt a 
proletárok száma is. Az 1935-ös adóstatisztika 
szerint, egész Jugoszláviában a 78.5 0/o kisbirto-
kos félproletár mindössze a földnek 28.6°/o-át s 
a jövedelem 16°/o-át bírta, míg az 5°/o nagybir-
tokok 51°/o fölött és a jövedelem 55.5°/o-val ren-
delkezett. Ehhez az 5°/o-hoz tartoztak a falusi 
gazdák (4.5°/o) és az igazi nagybirtokosok (mind-
össze 0.05°/o) akik az ország földjeinek 29 szá-
zaléka vagyis 7,000.000 hektár felett rendelkez-
tek. Tehát nekik még a földreform után is több 
maradt, mint a parasztok óriás többségének, 
mert ők birtokolták a föld 29 százalékát, míg 
a 78.5 százalék „földbirtokos csak a föld 28.6 
százaléka felett rendelkezett. A Vajdaságban 
hasonló volt a helyzet: míg a birtokosok 61 szá-
zalékának a földek 14 százaléka volt birtoká-
ban, addig a nagybirtokosok 6.3 százaléka a föld 
49 százaléka felett rendelkezett. Míg 1900 kö-
rül a Vajdaságban 250.000 földmunkás volt, 
1938-ban már 450.000-en voltak.Az ilyen hely-
zet természetesen további harcot követelt az 
igazi földreform eléréséért. 

Míg a földműves szegénység — úgy mint ré-
gebben is már 1897-t ől, sőt még előbb is — 1923-
ig is földet követelt, a maga földjét, addig az 
újpnnan. alakult J. K. P. továbbra is a föld 
társadalmosítása mellett foglalt állást — az el ő-
ző  szociáldemokrata pártok hagyományos vona-
lán. Ellenben, 1923-tól a Párt állásfoglalása a 
földreform kérdésében, valamint a nemzeti 
kérdés megoldásában is helyes útra terel ődött. 
Az 1923-ban megtartott harmadik országos párt-
konferencia határozatot hozott az agrárkérdés-
sel kapcsolatban is, amely a „burzsoá" földre-
form bírálata után, feladatul t űzte ki a paraszt-
bizottságok megalakítását a nagybirtokok fel-
osztása céljából: ,,. . . a nagybirtok kisajátítá-
sát (követelte) minden kártalanítás nélkül . . . 
amely nem lépheti túl a 30 hektárt és a pa-
rasztok földhözjuttatását . . . vallásukra, nem- 

701 



zetiségükre való tekintet nélkül éspedig teljes 
leltárral . . . 

Hasonló állást foglalt a J. K. P. III. kon-
gresszusának határozata is 1926-ban, mely éle-
sen bírálta úgy a „földreformot", mint a Párt 
előző  politikáját is az agrárkérdéssel kapcsolat-
ban. E határozat megállapította azt is, hogy a 
burzsoázia azon van, hogy liquidálja a tessék-
lássék „földreformot" és hogy a földeket vissza-
juttassa a nagybirtokosoknak. Ezért feladatul 
tűzi ki az agrárkérdés forradalmi úton való 
megoldását és e célból a munkások és parasztok 
egységes frontjának megszervezését. 

A J. K. P. IV. kongresszusa 1928-ban szin-
tén élesen bírálja a burzsoázia agrárpolitiká-
ját és megállapítja, hogy az agrárkérdés helyes 
megoldása egyedül forradalom útján lehetséges, 
amely kisajátítaná az összes nagybirtokokat és 
felosztaná azokat a földmunkás szegénység kö-
zött leltárral és kártalanítás nélkül. 

A . pártkon'resszusok eme határozatai alap-
ján, a Szabadkán székel ő  Földmunkás Szövet-
ség, amely tagja volt a független szakszerveze-
teknek (Jugoszlávia központi munkás szakszer-
vezeti tanács — C. R. Sz. O. J.) tehát, a Párt 
vezetése alatt állott, nagyon élénk tevékenység-
hez látott, nagy agitációs és szervezési munkát 
fejtett ki a földreformért is, a munkás-paraszt 
szövetség síkján. Az er ős terror ellenére, amely 
különösképpen a falun dühöngött, sikerült meg-
nyernie e harcnak a földmunkásság nagy ré-
szét. E harc irányvonaláról és erejér ől néhány 
megmaradt okmány és sajtótermék mellett, hí-
ven tanuskodik az 1926-ban kiadott „Agrárre-
form sírja felett" című  kis röpirat, mely lénye-
gében, az ugyanabban az évben megtartott párt-
kongresszus határozatainak tételeit dolgozza fel 
és népszerűsíti. 

rdekes, hogy a burzsoáziával együttm űködő  
szakszervezetek (U. R. Sz. Sz. J., O. R. Sz.) körül 
csoportosuló megalkuvók is kénytelenek voltak 
elnézni, hogy az amúgy is igen kislétszámú ve-
zetőség útjától eltér ő  irányba haladjon. A vaj-
dasági falvakban mindössze 2-3 helyi csoportjuk 
volt,, de még a szrbobráni csoport is az új föld-
reform mellett foglalt állást, habár tájékozatlan 
volt mert nem volt összeköttetésben a 
Párttal. Ezért 1926-ban követeléseinek 4. 
pontjában, azoknak a nagybirtokosoknak 
megadóztatását követeli, kiknek birtoka meg-
haladja a 30 lánc földet ,.és hogy 
senkinek ne lehessen 150 (!) láncnál nagyobb 
földje, az azon felül lev ő  földeket és az egyház 
földjét vegyék el, hogy az agrárreform célját 
szolgálja . . ." Igy, Szrbobrán munkássága, ha-
bár nem ismeri a Párt követeléseit, elhagyja 
vezetőségét és elindul azon a hagyományos úton, 
amelyen azelőtt is járt, már az 1890-es évek 
óta, amikor a dics ő  Szrbobrán, a Dungyerszkyak 
Szrbobránja, Bácska illegális, de forradalmi 
földmunkás proletáriátusának élén állt, a kü-
lönféle Dungyerszkyak ellen. 

1929 január 6, liquidálta a Földmunkás Szö-
vetséget és a Független Szakszervezeteket is. 
Valamivel előbb szervezte meg az U.R.Sz.Sz.J. a 
maga külön Országos Földmunkás Szövetségét, 
melynek székhelye Noviszád volt. Ez január 6-
odika után is folytathatta munkáját, de mint a 
burzsoáziával együttműködő  egyesület — tag-
ság nélkül maradt. Igy január 6 után egyrészt 
ott állt a szövetség — a tábornok katonaság 
nélkül — míg a tömegek szervezet nélkül ma-
radtak. Ebben az id őben 1929 és 1934 között, 
csak helyenként került sor egy-egy akcióra 
egyes még szabadlábon lév ő , vagy már szabad- 

lábra került párttag vezetése alatt. Különben 
borzasztó gazdasági válság és munkanélküliség 
ideje volt ez, a munkaadók ideje egyúttal a bér, 
a 8 órás munkaidő  és a szakszervezeti harcok 
egyéb vívmányai ellen, amikor a látástól va-
kulásig végzett munkáért 6-7 vagy 10-12 dínárt 
fizettek s az év folyamán pedig csak 60-70 na-
pon át dolgoztak. Habár az U. R. Sz. Sz. J. 
együttműködött a hatósággal és a burzsoáziával, 
nem volt képes arra sem, hogy a munkaadókat 
és hatóságokat rákényszerítse legalább saját 
törvényeinek és rendeleteinek tiszteletben tar-
tására. 1933-ban csak helyenként kevés föld-
műves lépett be az U. R. Sz.-ba az eddigi üres 
keretek közé. Viszont 1934-1935-ben tömeges 
lett a beözönlés, mivel a J. K. P. IV. konheren-
ciája határozatba foglalta az U. R. Sz. tömeb,:--
sítését és hogy ezt a szakszervezetet osztály-
harcos szervezetté alakítsák a forradalmi tö-
megeknek az U. R. Sz. keretein belül folytatott 
harc által az opportunista vezet őség ellen. Egy-
ben elhatározták, hogy a parasztokhoz legköze-
lebb álló követelésékkel kezdjék meg a harcot: 
válasszák meg a parasztbizottságokat, majd 
forradalom útján sajátítsák ki a nagybirtoko-
kat és osszák fel azokat tulajdonjoggal a föld-
műves szegénység között. 

Igy kezdetét vette az er ős és kiélezett osz-
tályharc új szakasza, mely Vajdaságban 1936-
1937-ben, Szlavóniában pedig 1938-ban érte el 
tetőf okát. Bánátban a leghevesebb harcok Me-
lencén, Kikindán, Zrenyaninban voltak, Bács-
kában pedig Becsén, Szabadkán és Moravicán, 
Baranyában a bélyei, Szlavóniában pedig a dá-
lyai uradalomban. Hiábavaló volt a hatóságok-
kal és a burzsoáziával továbbra is együttm ű-
ködő  megalkuvó vezet őség árulása is, hiába 
igyekezett liquidálni ezt a kiélezett osztályhar-
cot. A központi vezet őséget kivéve, a J. K. P. 
a szakcsoportokban mindenhol átvette a moz-
galom irányítását, mert a tömegek a Párt forra-
dalmi politikáját követték. Ekkor a megalkuvó 
szövetségi vezet őség, a hatóság segítségével fel-
oszlatta a kongresszust (1937), amely osztályhar-
cos vezetőséget választott volna, hogy továbbra 
is megtarthassa magának a hatalmat, a nagy-
birtokos burzsoázia javára. Egyes párttagokat 
sőt egész szakcsoportokat zárt ki a Szervezet-
ből. A Szakszervezetben új bels ő  harc kezdő-
dött, s ezzel gyengült a harc a burzsoázia és a 
safisztabarát kormány ellen, egyúttal a függet-
lenség, szocializmus és a földreform érdekében 
vívott harc is. 

Mivel ez a harc nagyon éles volt, különösen 
1937-től kezdve, nem csupán az U. R. Sz., de 
a Jugorasz sem tudta ezt ellensúlyozni a fasisz-
tabarát hatalom javára, ezért a kormány 1940 
végén megszüntette az URSz-ot s vele együtt 
az Országos Földmunkás Szövetséget is. 

A harcot a Szövetség keretein belül és azon 
kívül is, amíg az opportunista U. R. Sz. veze-
tőség ki nem zárta — a néph ős Szvetozár Mar-
kovics-Toza a J. K. P. Vajdasági Tartományi 
Pártvezetőség tagja, majd titkára, irányította, 
aki a szövetségben az opporunista Hadnagyev 
titkár mellett, mint hivatalnok dolgozott. 1937-
ben a kongresszus után ezt az állását is elvesz-
tette , . 

Ebben az id őben az új, igazi földreformért 
folytatott harcot is Szvetozár Markovics-Toza 
irányította, egybekötve azt a demokráciáért és 
a szocializmusért harcoló általános forradalmi 
mozgalommal, a fasizmus és a fenyeget ő  háború 
ellen. Nevezetes és közismert munkájában: „A 
földmunkásság problémái"-ban (1939), de külön- 
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ben is a földreformért harcolt, mely a földet 
leltárral együtt és kártalanítás nélkül, azoknak 
adja, akik azt művelik. Többek között, ezeket 
írja: „Továbbá, gyökeres földreformot kell vég-
rehajtani, mely a nagybirtokosok földjei, a ko-
lostori, egyházi és püspöki birtokok ellen irá-
nyulna, sőt a nagyobb paraszt birtokokat is 
csökkenteni fogja". 

Szvetozár Markovics-Toza tisztában volt az-
zal, hogy nincs elegendő  földifik a célra, hogy 
minden földnélküli annyi földet kaphatna, 
amennyire szüksége van. Ezért tervbe veszi a 
mocsarak lecsapolását, az öntözést és mindenek 
előtt az iparosítást. Mindezt, csak a munkás-
osztály hatalomrajutása után lehet, persze meg-
valósítani, forradalmi hant útján, mely a mun- 

kások és parasztok szövetségére támaszkodna. 
Ez 1939-ben volt, amikor a Párt már megsejtette 
a fenyegető  fasizmus közelgő  veszélyét, de tud-
ta azt is, hogy az eljövendő  napok egyben dön- . 
tőek lesznek, mert a győzelem magával hozza 
a szabadságot is és megteremti a szocializmus 
kiépítésének és az igazi földreform megvalósí-
tásának feltételeit. Ezért is írja . Toza: „Ezek-
ben a napokban, egy arcvonalon kell találkoz-
niok a földmunkásoknak a többi munkással... 
Fel kell gyürekezni, mert közelednek a sors- 
döntő  napok ..." 

A földmunkások Pártjuk vezetésével való-
ban harcba indultak és kiharcolták az igazi 
földreform lehet őségét. 

Konyovics Milán 	 Tehénpásztor (olaj) 
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Sinkó Ervin : Szörnyű  szerencse 
Amikor a mult század második felében a 

német irodalomelméletben felülkerekedett az a 
tétel, hogy a költőben van valami végtelen — 
etwas Unendliches und eine Unendlichkeit —, 

amely homályos megfogalmazás csak azért volt 
jó, mert mindent belemagyarázhattak, Carlyle 
vitába szállt ezzel a zűrzavaros elmélettel és 
inkább a régi, közhasználatú, görög-római meg-
határozást fogadta el arról, hogy a költészet 
m e t r i k u s, zenéje van és maga a költ ői mű : 
ének. Kifejti persze, hogy nem a költemény 
ütemére, ritmushullámzására, hanem a zene mé-
lyebb értelmére, arra gondol, hogy a zene az, 
amely szavakkal pontosan meg nem határoz-
ható, szabatosan meg nem fogalmazható érzé-
seket, hangulatokat, indulatokat és — gondola-
tokat fejez ki, tehát a költői szavaknak, mon-
datoknak, .gondolatoknak éppen úgy melódiájuk 
van, -s bennük ugyanúgy fellelhet ő  a dallam 
pontosanszavakba nem önthető  belső  lényege, 
mint a zenben. A költeményt zenei gond  o-
1 a t n a k nevezi 'Carlyle, de — és éppen ez a 
legmegiep ćSbb és leginkább mába is beleillő  gon- 
dolatrnenetében — nem verseket idéz, hanem 
Shakespeare drámáit és Dante Divina Comme-
diájának nevezetesen az Infernonak drámai 
erejű  részleteit. Anélkül, hogy kimondaná, a 
drámaköltészet bels ő  zenéjét keresi és a vá- 
teszi muzsikát  leli -  meg a drámai monda-
tokban.) 

Annyi más egyéb bizonyíték mellett most 
Sinkó Ervin Szörny ű  szerencse című  leg-
utóbbi színműve is arra mutat, hogy alighanem 
Carlylenek van igaza az Unendlichkeit z űrza-
varával szemben, noha a legtöbb zenével nem 
foglalkozó ember számára a meghatározás; hogy 
a költemény: zenei gondolat, szintén minden 
tetszés szerinti belemagyarázást megt űrő  foga-
lomnak tűnhet. De ha arra gondolunk, hogy a 
musicos egyszerűen csak  előadóművész volt, a 
poetos volt az, aki verset és zenét alkótott, ha 
a szöveg és dallamának erre a szoros összefiig-
gésére figyelünk végig az évezredek irodalmá-
ban, különösen a drámai irodalomban, akkor a 
költészetben a zenei gondolat mindig meglelhet ő  
volt és marad; és ha a mai, a korszer ű  dráma 
felmérhetetlen távol esik is az ős tragostól és a 
kecskejátékoktól, a tragoediáktól, örök bels ő  
törvénye a drámának nem változhatott meg, 
mondatainak belső  zenéjük van, e mondatoktól 
pedig olyan idegszálak rendülnek meg, olyan 
gondolatsorok indulnak el, amilyeneknek felkel-
tésére a költészeten, s különösen a drámakölté-
szeten kívül csak a zene képes közönségesen 
léleknek nevezett ideg-, érzék- és . agysejtrend-
szerünkben. 

Ez a zenei gondolat rezdül a „Szörny ű  szeren-
cse" prózájában szövött mondataiban is. Hiszen 
a dráma már abban is rokon a zenével, hogy 
ugyanúgy csak művészibb közvetítéssel hat. Az 
olvasásra szánt könyvdráma sohasem igazán 
dráma és talán nem is egészen • igazi költészet, 
mert egy önmagával, bels ő  törvényeivel ellen-
kező, a2 életrekeltést ől és az epikus szabadság- 

tól ,a széles hömpölygést ől egyaránt megfosztott 
műfaj. Csak az életrekeltésre szánt dráma és 
zene teljesértékű, mely nemcsak arra való, hogy 
elgondolkoztasson, hanem arra, hogy emóciókat 
váltson ki. Különben maga az anyag is tanús-
kodik arról, hogy a prózában írt dráma is a 
vers zenei gondolatokkal teli szövetéb ől szövő-
dik, mert a dráma két-három órás játékban 
ad jellemzést, bemutatja alakjait, megismertet 
belső  lényegükkel, ellentmondásaikkal, élettör-
vényeikkel, világszemléletükkel, apró és nagy 
hibáikkal és erényeikkel; a valóság látszatát 
kelti, sűrít, tömörít, olykor egész emberréteget 
összefog, s ugyanakkor egy pillanatnyi meg-
állást nem tűrőn elmondja történésüket, amely 
egy az általuk kimondott szavakkal mindvégig 
szoros összefüggésben álló költ ői gondolatot fe-
jez ki; feszültséget teremt, -emóciókat vált ki, 
lebilincsel, gondolkozásra késztet, felzaklat; - és 
mindezt a szigorúan megszabott id őtartam ke-
retében, gyakran annyi mindent mondva, hogy 
annak elmondására regényben csak egy nagyon 
vaskos kötet lenne elegend ő. A szigorúan meg-
szabott, szétfeszíthetetlenül zárt keret költ ői 
tömörségre kényszeríti a drámaírót akkor is, ha 
prózában ír, s ennek a prózai szövegnek is lé-
lekbe rezdülő  belső  zenéje van. A mondanivalót 
pedig, amelyet a dráma kifejez,- sohasem lehet 
egyszerű, hétköznapi szavakkal, sohasem lehet 
olyan közvetlen erővel elmondani, ahogyan a 
dráma éppen költői erejénél fogva a gondolat-
társítás, a vizualitás és a tömegpszihozis a ható-
estiközeivel, új gondolatok keltésével és gondo-
latsorok elindításával megvilágítja, és ekkora 
emóciók kiváltására a drámán kívül egyedül a 
zene képes. (Valószínű, hogy a filmdráma ezért 
nem tud annyira a lélek mélyére hatni, mint 
az eleven játék, viszont éppen vizualitása és tö-
megpszihozisa révén hat sokkal er ősebben a 
rádiódrámánál.) 

A drámának ettől a belső  költői lényegétől, 
a zenei gondolatok finom eszközétől nem tud 
és nem iš akarhat szabadulni a korszer ű  dráma 
sem, a költői mondátoknak ez a belső , 
a lélek mélyéig hatoló muzsikája rezdül Sinkó 
Ervin drámájában is, habár a legkorszer űbb 
tárgyról, a forradalmi átalakulás nagy megráz-
kódtatásairól bešZél. Vallja és meggy őz róla, 
hogy ezek a megrázkódtatások örök emberiek, 
bármi váltja ki őket és az egyéni tragédia-
tragédia marad akkor is, ha az az osztály, az 
a réteg, az a csoport, amelyhez -tartoznak, egy-
általán nem szánalomra és sajnálatra méltó. 
Abban, hogy roppant társadalmi átalakulásunk 
közepette is, ennyire át tudjuk érezni mindazt, 
ami ember i, abban, hogy hőseinek önmaguk-
ban hordozott bukását az emberi tragikumá-
ban tudja megmutatni, ebben érzékelteti Sinkó 
Ervin most kiteljesülő  életünk egyik lényegét 
és szépségét szemben az el őttünk járt korok és 
időszakok, rendszerek és társadalmak érzelg ős-
ség és könyörtelenség hullámverése között ver-
gődő  szakaszaival, amelyek lényegükben így is, 
úgy is embertagadók voltak. 
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Sinkó tudja, látja és költ ői érzékenységgel 
érzi, hogy arról, ami most megy végbe az em-
berekben, ahogyan a mult terhes ny űgei a 
többségben építőerővé, egyesekben viszont tra-
gikummá alakulnak át, arról, ahogyan a for-
radalom a lelkekben, az ezernyi mindenfélével 
terhes idegrendszerben felépül, arról nagyon 
sok mondanivaló lenne. 'A legtöbbet a dráma 
mondhatná, a dráma érzékeltethetné legigazab-
ban éppen a költészet zenei gondolatának finom 
eszközével. Sinkó tudja, látja, érzi ezt, ezért 
fordul ismét a dráma felé — ez a hatodik szín-
műve — és ebből a szándékból, az emberi 
feltárásának gondolatából, de a költészet zenei 
gondolatának eszközeivel született meg a Ször-
nyű  szerencse. Az emberi és az embertelen nagy 
összeütközése ez a tragédia; tele van csupán 
érzékeltetett, a költ ői gondolattársítással, szinte 
zenei ütemmel,  fokozással és kirobbanásokkal 
idegeinkbe sugárzott mondanivalókkal, tele van 
nyugtalan és nyughatatlan lüktetéssel, nagy 
igazságok leegyszerűsítésével és apró történések 
nagy összefüggéseivel, eszmék és érzelmek har-
cával, a valóság és való felettiség egymásba-
fonódásával, mindazzal, amiben a mult, jelen 
és jövő  kavargásában verg ődünk. Es csak ha a 
költészet zenei gondolatának szemszögéb ől te-
kintünk Sinkó Ervin drámájára, csak akkor ért-
hetjük meg igazán, csak akkor érzékelhetjük 
a mondatok, gondolatfűzések mögđ'Et rejlő, sza-
vakkal pontosan ki sem :fejezhet ő  érzéseket, 
.,aiigulatokat és gondolatokat, amelyekben a 
valóság f e l e t t i a költ ő  váteszi feladató- 
bál, időkön és pillanatokon túli meglátásaiból, 
a kibántat valóságnak érz ő  jövőbelátásból ered. 
Csak így, a zenei gondolat útmutatásával ha-
tolhatunk az érzések és érzelmek mélyére, hogy 
felfogjuk azokat a gondolatokat a szavak mö-
gött, amelyek nem férnek szavakba. 

Viszont csak így foghatjuk fel azt is, csak a 
szándék és a valóságfeletti összefonódásának 
prizmáján keresztül pillanthatjuk meg azt is, 
hogy e dráma alakjainak gondolatmenete nem 
mindig az, ami természetes, emberien egyszer ű ,

•hanem az, ami a költ ői gondolathoz illő, s hogy 
a cselekmény nem mindig a valóság önként 
adódó menetéhez, hanem olykor a mondaniva-
lóhoz igazodik. Ezek az emberek intellektuáli-
san reagálnak mindenre, a költ ő  intellektusá-
val, nem az életösztön erejével, bátorságával, 
önvédelmi harcrakészségével. Ez alighanem a 
szándékból ered, abból, hogy a költő  a monda-
nivalójából indul ki és ahhoz igazítja a sorso-
kat, a cselekményt, nem pedig fordítva: a cse-
lekmény konkludál megátólértet ődően a mon-
danivalóba. Ez a fordított módszer nem fel-
tétlenül célravezet ő , nem mindig hat egyfor-
mán meggyőzően, nem mindig válik általa meg-
cáfolhatatlan igazsággá az, amit a költ ő  mon-
dani akar. 

Mert ha a sorsokat az elindítástól a tragi-
kus végig nemcsak a költ ői szavak belső  zenéjén 
át figyeljük, hanem természetes emberi ösz-
töneik tükrében, akkor néhány felelet nélkül 
maradó kérdés bukkan elénk. Kovácsné, aki 
a szó klasszikus értelmében magában hordja 
elbukásának belső  okait, a fasiszta rémuralom 
!idején elkövetett egy b űnt. Hogy gyermekét 
megmentse, megtagadta kínpadra hurcolt férjét,' 
akinek emléktábláját éppen másnap akarják 
leleplezni, és hogy hűségét bizonyítsa, feljelent 
egy zsidót, aki összeköttetésben állt a mozga-
lommal. Abban a pillanatban követte el súlyos 
bűnét, amikor mind a két ember sorsa eld őlt és 
számukra mindegy volt, hogy az asszony mit 
tesz. Jóvátételül rejtegette és felnevelte, anya-
ként szerette; fiának feleségül szánja a felje- 

ientett zsidó leányát. Az ünnepség előestéién 
megérkezik a leány, Eszter, magával hozza Váry 
Andrást, annak az intézetnek a szakemberét, 
amelyben dolgozik és egyszerre nemcsak a fel-
jelentő , a leány apját halálba küld ő  nevelőanya 
és a valót felismerő  neveltleánya kerülnek szembe 
egymással, hanem a szerelmi vetélytársak is. Az 
asszony egyszer régen, egy futó pillanatban, 
egy kalandban Váry szeret ője volt, s a leány 
most szeret bele Váryba, aki keményebb, me-
részebb, bátrabb, mint Kovács Tamás, Eszter 
vőlegénye. Sziporkázó szavak, mély értelm ű  
gondolatok, költői zenéjű  mondatok villannak 
és cikáznak a feszültséggel telt, lebilincsel ő  
párbeszédekben, de csak szavak, gondolatok, 
mondatok maradnak, elröppennek a leveg őbe, 
mert Kovácsnéból hiányzik a természetes élet-
ösztön, ugyanaz az ösztön, amely b űne elköve-
tésére késztette és amely most nem jelentkezik, 
nem működik, hogy harcoljon életért, szere-
lemért, vagy legalább a fia boldogságáért. B ű-
nét inkább újabb bűnnel tetézi, megöli magát, 
hogy tragédiája beteljesüljön: Es ha ebben 
mégis Sinkónak van igaza, az csak a mondani-
valóból következik, többek között abból, hogy 
nem lehet büntetlenül b űnözni sem élők, sem 
holtak ellen, nem lehet egy pillanatra sem 
szövetkezni a legvadabb ellenséggel, mert ez 
megfoszt minden er őtől, minden ellenállóképes-
ségtől, még a természetes életösztön harckész- 
ségétől is. Ezzel a tudattal fel kell adni a 
harcot, a harcot szerelemért, boldogságért, élet-
ért, utódok öröméért. De ez csak ebben a cse-
lekményben igazolt, az életben nem természe-
tes, mert az élet nem egysíkú, fegyelmezett és 
pontosan kiszámított és kiszámítható célokhoz 
vezet. Mint ahogyan Váry András szerepe és 
útja sem természetes. Gonosztev ő, aki tudott 
szédületet vinni a férje politikai harcai mellett 
háttérbe szoruló vidéki szépasszony életébe és 
ezért erősebben hatott az asszonyra, mint férje, 
aki sem feleségére, sem fiára nem tudott. hatni, 
nem tudta beléjük önteni harci készségét és 
erejét. Váryban er ős az életösztön; s ez az ösztön 
gerinctelenné teszi; készségesen kiszolgál min-
den uralmat, azt az uralmat is, amely felhasz-
nál ilyen embereket arra, hogy merényl őknek, 
rombolőknak, bomlasztóknak elküldje őket ide-
genbe. De előbb Ausztriába megy, onnan jön 
el hozzánk. S ebben a pillanatban már csak 
az állati szűkölő  ösztön marad meg benne. Nem 
követi tízezrekre men ő  társa sorsát, a volt fa-
siszták példáját, akik abban a pillanatban, 
ahogy a számukra rokonszenvesebb nyugati vi-
lágba kerültek, mentesnek érezték és érzik ma-
gukat minden alól, ami'egykori hazájukhoz f űzi 
őket és csupán romantikus ábrándokkal ápol-
ják gonosz hazafiságukat. Váry azonban nem 
ilyen. Nem szökik tovább, minél távolabb attól 
a hatalomtól, amely torkán tartotta a kést, ha-
nem elvégzi az elvállalt feladatot, revolwerekkeí, 
bombákkal felszerelten eljön hozzánk; hogy 
romboljon és a felfedeztetés el ől menekül csak 
Kovácsnéhoz, segítse át a határon. Az író ezzel 
alighanem azt akarja érzékeltetni, hogy ezekben 
a volt fasisztákban, akik gerinctelenül az új 
uralom szolgálatába szeg ődnek, erősebb a rom-
boló ösztön, vadabb az irtó, pusztító szándék 
az élet és menekülési ösztönnél is. Voltak és 
vannak ilyen emberek, de hogy az olyan in-
tellektuális emberek között is akadnak-e ilyen 
féktelenek, amilyen Váry András, azt csak azért 
látjuk valónak, mert az utolsó jelenetben Váry 
valóban inkább a halált választja, s nem keres 
időhaladékot. Eszter alakjában mutatkozik meg 
leginkább az intellektuális sokrét űség. Nem iszo-
nyodik el az asszonytól; ralim felnevelte,. akit 
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anyjaként, gyermeki emlékekkel és rajongással 
szeret, akkor sem, amikor megtudja, hogy ez 
az asszony segédkezett apja meggyilkolásában. 
Az idő  elmult, az apa emléke távoli, elmosódott, 
csak a borostás arc, s néhány apró, gyermeki 
meglátással megfogott kép él még belőle, róla. 
Most, ebben a pillanatban a leányban a n ő  
kerekedett felül, szerelmes és féltékeny és ez 
gaz érzés állítja szembe az 'asszonnyal. Csak 
nehezen, lassan jut tudatáig az asszony bűne, 
s nem is bizonyos, hogy csakugyan az robbantja 
ki az összeroppanását, talán inkább az, hogy 
az asszony erősebb nála, a férfi nemcsak a 
maga életéért harcol, hanem az asszonyért is, 
és ezt nem tudja elviselni. Visszamenekülne 
még vőlegényéhez, de az nem támasz, nem se-
gítség.-Hogy valóban csak a fiatalos kiforratlan-
ság teszi-e ilyen határozatlanná, kissé puhánnyá 
és a dolgokat olykor feleslegesen , boncolgató, 
marcangoló kétked ővé Kovács Tamást, a hős 
egyetlen fiát, erre nehéz feleletet lelni. Ahogyan 
nem a darabból, hanem az életb ől kapunk csak 
feleletet arra, miért olyan megbékél ő, mindent 
eltűrő  és semmi ellen nem lázadó, az öreg 
Schwarz, az elárult és meggyilkolt zsidó apjá-
nak alakja, hogy nem izzik fel benne a gy űlö-
let, nem szorul ökölbe a keze, amikor ott áll 
előtte Váry, a gyűlölt fasiszták egyik tudva tu-
datos képviselője, vagy miért olyan laza, jelen-
téktelen és a fiatal Ieánynak semmi segítséget 
nem nyujtó a kapcsolat Eszter és nagyapja kö-
zött? Igen, az élet felel arra, amit az író nem 
mond meg, vannak, akik nágyon is hamar meg-
bocsátanak, felejtenek, s nem gy űlölnek, nem 
gyűlölködnek olyan vadul, féktelenül, engesztel-
hetetlenül, ahogyan a fasizmust és a fasisztákat 
gyűlölni kellett, kell és kelleni fog mindig. 
Mindebben az élet igazolja a szerz őt, elsősorban 
pedig a mi kiteljesed ő  életünk; a mindennapok-
ban megleljük ezeket az alakokat, még ezeket 
a sorsokat is noha sokszor nem természetes 
reagálásuk színpadról is, az életben is kérdés ma-
rad. A darabban azonban mindenképpen kérdés 
marad a határőrség tisztjének szerepe. 

Ha az alakok és sorsok, . a jellemek rajzá-
ban, a tragikum és végs ő  drámai cselekmény 
menetében, jellemzésében, szabatos rajzában 
maradnak is nem egészen tisztázott kérdések, 
amelyekre a költői szöveg belső  zenéje sem ad 
teljes és kielégít ő  feleletet, magában a dráma-
építésben, a tömör és feszültséget fokozni tudó 
jelenetek rendjében Sinkó Ervin mesterien szer-
kesztette meg és fogta össze az els ő  két felvo-
nást, szavai, gondolatai, egy-egy szinte aforizma-
ként önállósulni tudó mondata annyi er őt, szép-
séget és zenei gondolatot• sugároz, hogy ez a két 
felvonás .komoly . és maradandó értéke dráma-
irodalmunknak. Talán ha a harmadik felvonást 
két részre bontotta volna, hogy ne kelljen, eny-
nyire túltömörítenie, hanem szélesebben höm-
pölyöghetne a kibontakozás, -  akkor ez a felvo-
nás, illetve az esetleges végs ő  két felvonás sem 
maradt volna az első  kettő  mögött. Igy .azon-
ban egy sokmindent érzékeltető, szépségekkel 
teli nyugalmas felvonáskezdet után szinte raké-
taszerűen, nyílegyenesen röppent fel a végs ő  
bonyodalom és a kibontakozás, olyan elementá-
ris erővel, amit a tragikus vég indokolttá tesz, 
de a nyugalmas kezdet nem eléggé fest alá. 

A szuboticai Népszínház magyar együttese a 
szerzőnek ezeket a kiváló erényeit igyekezett 
előtérbe' juttatni és soktekintetben sikerült  is. 
Varga István rendez ő  elmélyülten elemezte 
az " alakokat, jellemükét, jellegzetességeiket és 
indokólást lelt ' olykor azokra a mondatokra, 
gesztusok-ra, képekre is, amelyekben a termé- 

szetes és az intellektuális reagálás ellentétbe ke-
rült egymással. Jól kiaknázta a lehet őségeket, a 
jeleneteket sokszor úgyszólván önállóságukban 
építette meg, zárt egészként, hogy jobban ki-
használhassa belső  dinamikájukat; a fokozás-
ban, a hangulatok hullámzásában egy-egy fejte-
getés külön hangsúlyozásában meglelte a megol-
dást mindenre, amire meglelhette. Azzal, ahogyan 
az első  felvonás végén a tiszt megjelenik az 
emeleti ablakban s ahogyan a harmadik felvo-
násban lefüggönyözötten és zártan mered ugyan-
ez az ablak az alul dúló, tomboló jelenetre, a 
rendező  még a tiszt kissé elmosódó szerepére is 
némi indokolást adott e néma jelképekben. Min-
dennel azonban Varga sem tudott megbirkózni 
és néhol á szavak mögül hiányzott a fűtöttség, 
a játékból a lendület, a jelenetek menetéb ől az 
iram, s talán a jelenetek összefűzése, az új sze-
replők megjelenési módja sem volt eléggé vál-
tozatos, hogy a megjelenés és megjelenés közötti 
különbségeket jobban érzékeltesse. Mise en scé-
ne-je nagyon jó volt, élt minden, amikor kellett, 
anélkül, hogy túlsok mozgás lett volna a szín-
padon, viszont, ha a hangsúly megkövetelte, meg 
tudta állítani a szerepl őket, szinte percekre moz-
dulatlanná tette őket. Ami azonban nem érvé-
nyesült kellőképpen, az — különösen a második 
felvonásban — a zenei gondolat, a szöveg bels ő  
zenéje volt, néha egészen izzó hangulatú mon-
datok is szárazak, zenétlenek, olykor még hang- 
súlytalanok is maradtak. Ezért azonban alig-
hanem nemcsak a nehézségekkel birkózó ren-
dező  olykor halványuló invencióját okolhatjuk, 
hanem sokkal inkább. azt, hogy a premierlázban 
a színészek a nehéz szöveg hiánytalan és za-
vartalan elmondására helyezték a f ő  súlyt, a 
gördülékenységet (amit el is értek), helyenként 
fontosabbnak tartották a szavak értelmét át-
alakító zenénél .Nem forrtak eléggé egybe szín-
padi alakjukkal, nem lényegültek eléggé át azzá, 
akit játszottak és sokszor érezhetően j át s z o t-
t a k, nem pedig a művészi átlényegülésb ől ter-
mészetesen folyó mozgással és hangszínezéssel 
töltötték ki a szöveget. Á f őbb szerepekben F e-
renczy Ibi, Sánta Sándor, Dukainé Tóth 
Éva, Szilágyi László és Szabó István szo-
katlanul váltakozóan nyilatkoztak meg, hol izzó 
művészi hévvel, bels ő  tűzzel, hol meg nyersen, 
meggyőző  erő  nélküli játékkal elevenítették meg 
szerepüket; mindegyiküknek volt néhány olyan 
jelenete vagy akárcsak egy-egy gesztusa, amivel 
érdemes lenne külön és nagyon alaposan fog-
lalkozni, s utána lehanyatlott életlendületük és 
á szerző  szavai szinte a semmibe hulltak. A há-
rom kisebb szerepben V e r s e g i József, D u d á s 
Lajos és- V u j k o v Géza sajnos csak „jól ki-
egészítették az együttest", de egyikük sem nyuj-
tott olyan kis szerepekben is megnyilvánuló 
jellemzést, ami a szokványosnál több lett volna. 
P e t r ik Pál színpadi képei nagyon szépek vol-
tak, megadták á megfelel ő  keretet a játéknak, 
bőséges lehetőséget nyujtottak a . változatos 
mozgásra és megfeleltek a szép, a hangulatos 
képeket kedvelő  szerző  elgondolásának. 

Ha végiggondoljuk a darabot és el őadást, 
végső  eredményképpen azt kell megállapíta-
nunk, hogy a Szörnyű  szerencse egyik újabb 

-érdekes állomása a drámaíró Sinkó Ervinnek, 
aki olyan költői tartalommal telíti szövegét és 
annyira mestere a színpadnak, az emberi érzé-
sek és érzelmek olyan gazdag skáláját szólal-
tatja meg és annyi mindent mond, hogy m űve 
méltán sorakozik az utóbbi évek jelent ős hazai 
színdarabjai közé. Elismerést, megbecsülést és 
= sikert érdemel. 

Sulhóf József 
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BALÁZS-PIRI ALADAR 

A nyelv keletkezése 
Az ember legősibb szavai • 

Az ember legősibb szavait feltétlenül azok kö-
zött a szavak között kell .keresnünk, amelyek 
beletartozhattak a legprimitívebb ember foga-
lomkörébe is. Ezek a szavak a mássalhangzók 
szabályos változásain keresztül olyan alakokra 
vezethetők vissza, amelyekben a mássalhangzók 
kézül csak a K, L, M, N, P, T, V van jelen. Az 
is előfordul, hogy egyes ősi szótövek változatla-
nok maradtak, illetve nem ment végbe bennük 
olyan hangváltozás, amely által új mássalhang-
zó keletkezik. Vegyünk erre egy példát! Ez egy-
ben példa lesz már arra is, amit a bevezetésben 
mondtunk, hogy a nyelvek ősállapotában azo-
nos vagy hasonló alakú és jelentésű  szavak ke-
letkeztek egymástól függetlenül a különböz ő  
nyelvekben: 

A magyar láng szót a nyelvészek finnugor 
eredetre vezetik vissza, s a vogul lum (parázs), 
lomet (láng), az osztyák lumen (lángoló), a finn 
loimú, leimu v. liemu (láng) stb. szavakkal vetik 
össze. Ezek szerint a magyar szó eredetileg 
lámg volt, s a könnyebb kiejtés végett került 
sor a M > N hangváltozásra. Ez valószín ű, mert 
több példa van a magyar nyelvben ilyen hang-
változásra. Pl. a szánt ige régi alakja számt, a 
ront igéé romt. Az ugor nyelvekben tehát az ősi 
szótőnek ezt a három alakváltozatát találjuk: 
lum, lom, lám. Ez megfelel az u magánhangzó 
általános fejl ődésének (nyiltabbá-válás), amely 
minden bizonnyal egyike a leg ősibb magánhang-
zóknak. A H. B. nopun alakja ma így hangzik: 
napon. A latin plumbum (ólom) a franciában 
plomb (u > o > a hangváltozás). Az U másik 
irányú változása az u > ü. A latin pluma (toll) 
a franciában plume (kiejt.: plüm). A finn loimu, 
leimu, és liemu szavak oi, ei, és is kettőshang-
zói azzal magyarázhatók, hogy a finn nyelvben 
az eredeti magánhangzó gyakran kett őshangzóvá 
alakult át. Jó példája ez a három szó annak is, 
hogy a magánhangzók mennyire ingadoznak 
ugyanakkor, amikor a mássalhangzók változat-
lanok maradnak. A három ugor szót ő  (lum, lom, 
lám) közül az . els őt megtaláljuk a latin lumen 
(világosság, fény) szóban. A jelentésbeli kapcso-
lat kézenfekvő, mert minden világosság, fény 
a tűznek valamilyen formájából, a lángból vagy 
izzó testből (Nap, parázs, izzólámpa stb.) ered, 
Ebből a latin szóból származik az olasz lume 
(világosság, lámpa) és az U > Ü hangváltozás 
után a francia lumiére (világosság). A harmadik 
alakváltozatot megtaláljuk a görög lampas fák-
lya, lámpa) szóban. A tűzzel, lánggal való kap-
csolat itt is nyilvánvaló. Ezt a görög szót vette 
át sok nép a világítóeszköz megnevezésére. 

A tűz 

Az eddigi kutatások eredménye arra mutat, 
hogy a tűz az egyik olyan fogalom, amelyet 
az ember leghamarább megnevezett. Az aláb- 

biakban bemutatunk több olyan ősi szót, amely 
a tűzzel kapcsolatos. Ezek a Szavak és szárma-
zékaik nemcsak magát a tüzet (a lecsapó tüzet, 
a villámot is) jelenthetik, hanem a tűz formáit 
(láng), hatását (éget), tulajdonságait (fény), az 
éghető  anyagot, a tűzből származó anyagot (füst) 
a meleget, á tűzhelyet stb. is. Ezek az ősi sza-
vak, illetve szótövek rendszerint  két mással-
hangzóból és egy magánhangzóból keletkeztek. 
Később az ősi alakhoz különféle végz ődések ta-
padtak, vagy az ősi szó más szóval összetétellé 
kapcsolódott, s így keletkeztek a különféle je-
lentések vagy jelentésárnyalatok. Az ember ezek-
kel a szavakkal els ősorban a tüzet nevezte meg, 
de a szavaknak á mai nyelvekben található 
egyes változatai arra mutatnak, hogy a t űz 
és a meleg ellentétét, a fagyot és a hideget is 
megnevezte velük. 

A tűz egyik ősi neve a P és L hangokból 
keletkezett. A két mássalhangzó összekapcsolá-
sára, illetve a kiejtés megkönnyítésére a nem 
artikulált magánhangzó szolgált a P és L között 
vagy a PL után. A különböző  nyelvek szavainak 
tanúsága szerint az ősmagánhangzó helyét ma 
bármelyik magánhangzó elfoglalhatja. Ami a P 
és L, mássalhangzókat illeti, a következ ő  hang-
változásokon mentek, illetve mehettek keresztül: 
P > F vagy P > B; L > R. Ezek a hangvál-
tozások, amint látni fogjuk, szabályszer űen 
ismétlődnek. 

A következőkben felsoroljuk a szónak mind-
azokat az alakjait, amelyek a végbement hang-
változások után a mai nyelvekben el őfordulhat-
nak, s az egyes szóalakok után zárójelbe tesz-
szűk a különböző  nyelvek megfelelő  szavait. 
(Rövidítések: A = angol, F = finn, Fr = fran-
cia, G = görög, L = latin, M = magyar, N = 
német, O = osztyák, 01 = olasz, P = perzsa, 
Sz = szerb, Szl = szlovák, T = török, V = 
vogul). 

I. A magánhangzó a P és L közé kerül: 
pul (?); pol . (F: poltta = égetni; polttee = 

égés, égetés; poltto = - égetés); pal (F: pala = 
égni; palele = égni; fázni, fagyot érezni; paleltu 

megfagyni, megfázni; Sz: paliti = gyújtani, 
égetni; Szl: pal slnca = a nap tüze; palenka = 
égetett szesz, pálinka .; pálit' = tüzelni); pel (?), 
pöl (?); pil (F: pilkaa = csillogni); pül (?). 

A P > F hangváltozás után: ful (L: fulmen 
= villám), fol (?), fal (?), fel (?), föl (?) [M: föl 
(az ebéd)], fil (?), fül (M: f űlik). 

Az L > R hangváltozás után: pur (F: puraa 
= forrni, buzogni, sisteregni), por (F: porotta = 
égetni, izzítani; poro = meleg hamu), par (Sz: 
pariti = melegíteni, forrálni; para = g őz; T: 
parlak = fényes, világos), per (?), pör (M: pör- 
köl), pir (M: pír, pirít; pirkad, piros, pirul), 
pür (G: pyr = tűz). 
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A P 	F és L > R hangváltozás után: fur 
(L: furnus v. furnax = kályha, kemence; Fr.: 
four v. fourneau = kályha, kemence; T: furun 
= kályha), for (L: fornax = kályha; Fornax = 
a kemencék istenn ője; forceps v. forpex = pa-
rázsfogó; 01: fornaio = süt őmester, pék; forno 
= kemence; (M: forr, forral, forraszt, forráz, 
forró), far (?), fer (L: ferveo v. fervo = pörköl-
ni, égetni; fervens v. fervidus = forró, tüzes; 
fervor = forróság, h ő), för (?), fir (?), für (?). 

A P > B hangváltozás után: bul (?), bol (?), 
bal (?), bel (?), böl (?), bil (?), bül (?). 

A P > B és L > R hangváltozás után: bur (?), 
bor (?), bar (P: bark = villám; Sz: bariti 
forralni), ber (?), bör (?), bir (P: bíryán = forró), 
bür (?). 

II. A magánhangzó a PL után következik: 
plu (?), plo (?), pla (Sz: plamen = láng; Szl: 

plamen = láng), ple (?), plö (?), pli (?), plü (?). 

A P > F hangváltozás után: flu (?), flo (G: 
flax = láng), fla (L: flagro = ég, lángol; flamma 
= láng, tűz; Fr: flamme = láng; N: Flamme = 
láng; flammen = lángolni), fle (A: flame = t űz, 
láng), f1ö (?), fli (?), flü (?). 

Az L > R hangváltozás után: pru (L: pruna 
= parázs), pro (?), pra (Sz: pražiti v. pržiti = 
pörkölni, pirítani; N: prasseln = sisteregni), 
pre (?), prö (?), pri  (?), prü  <?)• 

A P > F és L > R hangváltozás után: fru (?), 
fro (N: frost = fagy; Fr: froid = hideg), fra (?), 
fre (01: freddo = hideg), frö (?), fri (01: friggere 
= sütni; Fr: frire = sütni; N: frieren' = fagy-
ni,. L: frigus = hidegség, fagy), frü (?), 

A P > B hangváltozás után: blu (?), blo (?), 
bla (?), ble (A: blaze = láng, lobbanás; Szl: 
blesk = villám, Sz: -blesak = vakító fény, vil-
lanás), blö (?), bli (N: Blitz = villám; Blink = 
villanás; blinken = villogni; Sz: blistati = ra-
gyogni), blü (?). 

A P > B és L > R hangváltozás után`. bru 
(A: brew = főzni, forralni), bro (?), bra (N: 
Brand = égés, égetés; Branntwein = égetett 
szesz, pálinka; braten = sütni; Fr: brasier 
parázs, tűz), bre (N: brennen = égetni; A: brand 
= parázs; brandy = égetett szesz, pálinka; v. ö. 
Szl: pálenka, N: Branntwein és A: brandy), brö 
(?), bri (Fr: briller = csillogni, ragyogni), brü 
(Fr: brűler = égetni). 

A P és F hangokból alkotott szóval kapcso-
latban els ősorban azt kell megfigyelnünk, hogy 
ott, ahol a két mássalhangzó egymás mellé ke-
rül, a finn és a magyar nyelvben nem találunk 
példát. Ez megegyezik a nyelvtudósoknak azzal 
a régebbi megállapításával, hogy a finn-ugor 
nyelvek a szó elején nem tűrik a mássalhangzó-
torlódást. 

A finn nyelvben sok esetben el őfordul az, 
hogy egy-egy szóban ugyanazon a helyen kétféle 
mássalhangzó állhat. Ez a különbség mindig a 
szabályos hangváltozások keretein belül mozog. 
A P és L hangokból alkotott szavak közül példa 
erre a p o l t t a és p o r o t t a szó (pol — por; 
L > R). 

A bemutatott szavak tanúsága szerint a finn 
nyelvben és a szláv nyelvekben nem ment végbe 
P > F hangváltozás. Ezért van az, hogy a finn 
nyelvben semmi, a • szláv nyelvekben pedig ke-
vés szerepe van a F hangnak (az utóbbiakban 
is valószínűleg csak a nyelvkeveredés által). A 
germán és a, román nyelvekben, a görög, a latin 
és a magyar nyelvben végbement a P > F hang-
változás, ezért ezekben a nyelvekben sok a F-
vel kezdődő  szó (a P > F hangváltozás a szó-
kezdő  P-re vonatkozik — L: pater > N: Vater). 

Említettük, hogy a szláv nyelvekben nem 
ment végbe P > F hangváltozás, tehát ezekben 
a nyelvekben megmaradt az ősi P. Nagyszerű  
példája ennek az egyik oldalon a Sz: plamen  
és a Szl: plamen,  a másik oldalon pedig a 
L: flamma, a Fr: flamme és a N: Flam-
me. 

Finn-magyar viszonylatban a P > F hang-
változásra példa a F: p u r a a és a M: forr (a 
régi nyelvben: furr) forral, forró stb. 

A szerb nyelvben megmaradt az ősi P hang 
a pražiti szóban, de a N: braten és bren-
nen, valamint a Fr: brasier és br ű ler 
szavakban a P helyét B foglalta el. 

A mássalhangzók kétféle elhelyezkedése egy 
nyelvben is megfigyelhető, pl. Sz: p a li t i —
plamen  (pal — pla). 

Az ellentétes jelentés (meleg-hideg) is meg-
figyelhető  egy nyelvben, pl. 01:. friggere — 
freddo; F: pala-, palele-, paleltu-. Még jobban 
megfigyelhet ő  a következő  példákon különböző  
nyelvekben: 01: friggere,  Fr: frire — N: 
frieren. Ez az ellentétes jelentés ugyanezekben 
a nyelvekben a következ ő  szónál is előfordul. 
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ö N Y V 

Két vélemény egy új regényről 

DOBRICA CSÓSZICS 

Koren# 

DOBRICA CSÓSZICS 

Gyökerek 

A háború után a szerb irodalomnak nem volt 
nagy, európai jelent őségű  regényírója. Ivó An-
drics művei közül csak a „Kisasszony" igazi re-
gény, értékesebb műve, a „Híd a Drinán" inkább 
évszázadok krónikája. Szerbia élete felér folt 
maradt a regény térképén, s csak most, alig 
néhány éve, indult meg, mozdult el helyér ől ez 
a műfaj. Mindjárt új a regény hangja is, szokat-
lan, de eredeti hang. Davicsó Költeménye . az 
első  fok, most pedig, egymás után két nagy m ű , 
Konsztantinovics „Add meg nekünk ma" és llo--
brića Csoszics „Gyökerek" című  regénye a foly-
tatás talán a beteljesedés, a tökéletesség is. 

Csoszics mögött ott van a „Majd megvirrad 
már" írói tapasztalata, . de új regényében, a 
Gyökerekben, új írót is felfedezhetünk. Ez az 
a regény, amelyre vártunk, megérkezett az az 
író, aki Európában is méltón képviseli a szerb 
regényirodalmat. 

Témája a mult század végének szerbiai pa-
rasztja, á történések kora kegyetlen id ő : az 
Obrenovicsok uralma. Az események középpont-
jában a Kátics-család áll. Atyim, az apa, oda-
haza erőszakos családfő , a politikában rebellis, 
Milán király ellensége; fiaiban kettéválik a csa-
lád: Gyorgye visszahúzódó, tehetetlen, medd ő , 
meghasonló paraszt, Vukasin párisi diák, m ű-
velt ember, aki leszámolt apja patriarchális fel-
fogásaival, a politikában is ellenkez ő  álláspontot 
foglal el. Szimka, Gyorgye felesége a regény leg-
kiemelkedőbb nő-alakja. Vággyal telített asz-
szony ő, a fajfenntartás ösztöne irányítja éle-
tét, amely a férje hideg karjai, az el őítéletek 
sötét erdeje • és a bika-er ős férficselédnek való 
odaadás között vonaglik álmatlan, könnyes éj-
szakákon, mindhalálig. Hogy teljes legyen a szo-
ciológiai és karakterológiai képtár, itt van Tóla 
Dacsics, Káticsék cselédje, a szerb nép mély-
ségeinek előreküldött hírvivője ,csak az ő  er0é-
vel képes folytatni létét a Kátics-család, és itt 
van Nikola, „a kis Szerbia els ő  bányásza", aki 
Csoszics emberei közül még a legvilágosabban 
látja a sors útjait. 

Rengeteg összetevője van a Gyökereknek. 
Elsősorban a kilencvenes évek Szerbiájának tár-
sadalmi erői, amelyek összeütközésének zaja a 
regény állandó, hol lehalkuló, hol harsogó kísé-
rőzenéje. A másik az emberek, a szerb parasztok, 
akik Csoszics keze alatt legendás nagyságokká 
nőnek. Igy is lehet, de így is kell a mindennapi 
embereket ábrázolni, megszabadítva őket minden 
apró és kicsinyes vonástól, mint a mi Móriczunk 
Túri Danija, aki „Túlnőtt a paraszton, el az 
emberig, túl az emberen. fel a ködökig", mint 
Giono vagy Ramuz parasztjai. ' ők többet tud-
nak, nagyobbat akarnak, mint csak a földet 
túrni, gondjaik és gondolataik messzebb szár-
nyalnak. Megfogamzott, már bennük él a kö-
vetkező  nemzedékek álma és lázadása. 

Az irodalom örök nagy kérdése, minden ered-
mény titka: hogyan lehet felfedezni, m űvészi 
formába önteni egy történelmi korszakot úgy-
hogy ez a felfedezés mélyebb legyen minden 
filozófiánál, szociologiánál, statisztikánál, ho-
gyan lehet olyan alakokat formálni, amelyek 
egyéniségükben, hússá-vérré alakulva fejezik ki 
a társadalmi fejl ődés és a történelem adott sza-
kaszát, minden problémáját, ellentmondását ne-
kilendülését és megalkuvását. Dobrica Cšoszics-
nak sikerült megfejteni ezt a nagy titkot, m ű-
vészi módon elénk varázsolni a mult század 
Szerbiáját. 

A társadalom kibontakozásának Szerbiája ez. 
Felszabadul, ellentétes er ők hatnak benne, és a 
széthúzó er ők lefojtására kialakul az új hata-
lom — az állam. Ez az egész forrongás jelent-
kezik Csoszics regényében három ember alak-
jában. Mindegyikük különböz ő  oldalról vilá-
gítja meg a helyzetet, hogy együttesen teljes ké-
pet adjanak. A regény emberábrázolásának nagy 
művészi értéke, hogy bennük és mögöttük egész 
korszakot látunk. Itt van mindjárt Atyim alak-
ja. A régi és új Szerbia drámai összeütközését 
testesíti meg. A mult embere, a felkelések esz-
méi, következetessége, meg nem alkuvása, egy 
primitív társadalom öntudatra ébredésének egész 
erjesztő  ereje él benne, hogy összeütközésbe 
kerüljön az új társadalmi er őkkel; az állammal. 
Ebben az új világban már tehetetlenné válik a 
hősi korszak nagy energiájú embere. Hiába 
szervez új felkelést, már nem tudja befolyásolni 
a világ alakulását, a társadalom halad a maga 
útján, és lassan lefojtja, keretbe szorítja a nagy 
energiákat. A régi Szerbia Omlik össze, hogy 
helyet adjon az újvilág kicsinyes megalkuvásai-
nak, tehetetlenségeinek, a kapitalista világ Szer-
biájának. 

Fia, Gyorgye már a mult keretbe törésének 
egész megtorpanását egyesíti magában. Vívódása 
a paraszti életforma egész félúton megállását 
tükrözi vissza. Apáink foglalkozása már nem 
öröm, de mást nem tud találni, tovább nem tud 

i 
menni. Egy egész életforma kiúttalanságát lát- 
juk, abban az id őben, amikor ez a kiúttalanság 
a megszerveződő  társadalom lefojtó er őinek ha- 
tására kialakul, amikor még az új seb fájdalmá- 
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Egyik kritikusunk, régi módszerét követve, 
Csoszics Gyökereit, egy szociológiai és az iroda-
lomtól távol álló képlet alapján úgy mutatta be 
mint a társadalmi er ők összeüiközését, illetve mint 
, ennek a drámai harcnak ábrázolását. Az ilyen 
felfogás, enyhén szólva, leegyszerüsítése a Gyö-
kerek problematikájának és Csoszics művésze-
tének lefokozása. Más ez a regény, kevesebb 
de több is egyúttal. Kevesebb, .mert a drámá-
nak csak egyik hányada általános társadalmi 
jelentőségű, de több, mennyivel több, társadalmi 
vonatkozásaiban is (egyénekbe sűrített osztályok 
és rétegek vívódnak és szenvednek a Gyökerek 
oldalain), művészi szempontból is. Amit a mo-
dern jugoszláv költészetben Popa, Davicsó, Pav-
lovics és a többiek megvalósítottak, az vonult 
be Csoszics új művével a regényirodalomba. A 
szerkezet újszerű  megoldása és az egyéni, nagy-
részt lírai stílus jellemzik a Gyökereket. Az id ő , 
amely a mai regényírók legnagyobb problémái 
közé tartozik, Csoszicsnál állandó jelen, az el-
múlt és a pillanatnyilag folyamatban lév ő  ese-
mények összefonódása. Talán zavart kelthet ez a 
módszer, ez a megoldás, de csak els ő  benyomás-
ként; a regény kompozíciój ának követelménye 
a tökéletes zártság, az okok kutatása azonban 
szükségessé teszi a multbatekintést, márpedig 
ez megbonthatja a regény egységét. Ezért szük-
séges az idő, helyesebben az id ők összeszövődé-
sét keresni. Csoszics impozánsan oldotta meg ezt 
a feladatot. 

Beszélni kell arról a gyönyörű, gazdag, néha 
meglepően eredeti nyelvről, amellyel Csoszics 
regényét írta. Ez valójában a parasztok nyelve, 
azoké, akikről ír, tartalmazza mindazokat a kin-
cseket ,amelyekre olyan b őven akadunk a szerb 
népköltészetben. Elfelejtett, de jelentésükben és 
szépségükben élő  szavakat találunk a regényben 
lépten-nyomon. Díszítő  jelzői nem romantikus 
ékszerek a szavakon, hanem húsbavájt rovásai 
az életnek; hasonlatai átlépik a hétköznapi éle-
tet, képcseréi megdöbbent ők és varázserő  él ben-
nük. 

Boriszláv Mihajlovics azt írja err ől a regény-
ről, hogy megtalálta soraiban a mai valóság gyö-
kereit. Általában felfedezésszámba megy a Gyö-
kerek. Új tájakról, ismeretlen szellemi kontinen-
sekről fejtette le a burkot, és az irodalom hol-
napja felé világít. 

Lector 

val ég, és amikor a megszokás még nem tette 
fásulttá. Vukasin, a másik fiú, a megtorpanás 
másik formája. Gyorgye azért szeretne mást, 
mert a régi nem öröm, nem értelem. Vukasin 
már megismerkedett a nyugati világ nagyobb-
vonalú életformájával, hogy utána csak tehetet-
lenségét érezze: belássa máskép kellene alakulni 
Szerbia életének és nem tud és nem talál utat, 
lehetőséget a problémák megoldására. 

Igy jelenik meg három ember alakjában egy 
társadalom minden emberi problémája, az ellen-
tétek, a leszorító és felhajtó er ők, az összeütkö-
zések egész drámai feszültsége. A regényben tu-
lajdonképpen nincs is más, mint ez a három 
ember. Szimka, a három férfi mellett legjob-
ban kidolgozott alak, csak néma megfigyel ője 
a férfiak szenvedésének, és csak aláhuzza a 
tragédiát azzal, hogy amikor megcsalja férjét 
és idegen vért visz a családba, a Kátityok kiút-
talansága és tehetetlensége már nem tud mást 
tenni, mint belenyugodni mindenbe, és amikor 
már az egész világot elvesztették megelégedni 
azzal, hogy ha idegen is, de legalább fenntarsa 
nevüket. A szolgák statisztálnak, a parasztok 
teljesen homályba vesznek. A küls ő  események, 
történések sem fontosak. A bels ő  drámán van a 
lényeg, a társadalmi problémák egyénekké kon-
kretizálásán. Ezért lesz a regény alkotási mód-
szerének központi vonása, hogy minden oldal-
ról megvilágítja ezeket a központi alakokat: gon- ' 

dolatok, vivódás, álmok, emlékek, vágyak, ön-
kínzó beszélgetések vannak, és a külső  esemé-
nyek csak a keretet adják. Nehéz er ővel, sodrás-
sal bírni ezt az alkotási módszert, és Csoszics-
nál sem futja mindig az er őből. Egészében azon-
ban értékes műalkotás ez, a mult, a jelen gyö-
kereinek olyan .  feltérképezése, amilyenre csak 
problematikájával, meglátásaival, irói és em-
beri állásfoglalásával a mi világunkhoz kapcso-
lódó igazán tehetséges író képes. 

b-t 

Egy szerbül megjelen ő  Molnár-regény 
margójára 

A jugoszláv könyvpiac nem mindennapi, ma-
gyarvonatkozásu eseményének igérkezik egy alig 
ismert Molnár regény: „A zöld huszár" közeli 
megjelenése. Az érdekességet fokozza, hogy a 
könyvet Cetinjében nyomtatják és adják ki. A 
kiadó: Crriagora Népköztársaság állami könyv-
kiadóvállalata: a Narodna Knjiga. Alighanem ez 
az első  magyar irodalmi mű, amely nagy iram-
ban fejlődő, legkisebb tagköztársaságunkban, 
napvilágot lát s nagyon kell örülnünk, hogy im-
már idáig jutottunk: a magyar irodalom iránti 
érdeklődés átível a Lovcsen büszke csúcsán. 

A választás, úgy hisszük, szerencsés. A „Na-
rodna Knjiga" szép kiállításu sorozatába az 
,;Obeliszk" könyvek közé a nemrég elhunyt vi-
lághírű  magyar író és színpadi szerző  méltó mun-
kája sorakozik. Elférnek benne legszebb érté- 

kei egyszersmind szerencsésen kívülrekednek 
művészi és emberi fogyatkozásai. Szembeötl ően 
erős élménytartalom hevíti benne az él ő  lélek 
hőmérsékletére Molnár hangját s ez szerz őnk 
esetében sokat, talán a legtöbbet jelenti. Egyéb 
munkáival kapcsolatban számtalanszor, — mond-
juk meg mindjárt, jogosan, — vetették szemére, 
hogy a művészi igazságot alárendeli a hatásnak. 
ötletek és elmésségek papírálarca alatt visszá-
jára fordítja a valóság logikáját, szóval, nem 
embereket teremt ,csak bábokat mozgat. Ráol-
vasták, hogy a színházi ember elnémítja benne 
a költőt, hogy nincsenek szenvedélyei, fölényes 
irodalmi nagyiparos csupán, aki kívül és felül 
áll marionettjein, nem tör ődik milliđvel és lé-
lekkel, vezérelve: a meghökkentés, mottója: az 
aforizma. 
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Valóban: Molnár neve els ősorban mesterien 
épített darabjai nyomán söpört végig öt világ-
részen, tehát nem a lélek él ő  szárnyain, csak 
a technika, a bravúr, az elmésség szikrázó ra-
kétáin lendült a világhír ormaira. A varázsos 
hangszer: az emberi szív kevés munkájában zen-
dül meg. Mindössze talán a „Pál-utcai fiúk" a 
„Liliom" meg egy-két kisebb elbeszélés tanusko-
dik érzelmi élete gazdagságáról, emberfaragó 
erejéről, arról hogy több volt virtuóznál: költő  
volt. 

A „Zöld huszár" feltétlenül e müvek között 
van. A görögtűz hideg csillogása helyett a köz-
vetlenség forró áradását érezzük benne. Érett 
korában írta, sikerrel, ünnepléssel, vagyonnal a 
háta mögött. Élménymagjára jellemz ő, hogy 
ugyanezt a témát egy másik elbeszélésében a 
„Rabok" című  kisregényben is feldolgozza. A 
„Rabok" meséje, bonyodalma s őt kifejlése fel-
tűnően egyezik a „Zöld huszár"-éval. Ifjúkori 
élményről lehet szó és tudjuk, hogy az ifjúság 
némely emlékképe mily mélyre ágyazódik. 

Maga a történet nem nagyigény ű. Jelentőssé, 
irodalmilag, emberileg érdekessé közvetlen el ő-
adása, eleven, színes korfestése no meg alakjai 
teszik, melyek mindegyike keményen, egyenesen 
áll a lábán. Igazi emberek, igazi sorsok bonta-
kozását látjuk, húsvér lények szenvedélye izzik, 
testvéreink tragédiája pereg el őttünk. S az egé-
szen mint különös csillogás ömlik végig az emlé-
kezés édes melankóliája. 

Az író ifjúkorában: a század els ő  évtizedé-
ben játszódik a mese: egy fiatal budapesti újság-
író és egy vidéki bodegáslány végzetes szerel-
mének megindító története. A bodega: a mai bá-
rok őse, de valamivel több is. A képmutató szá-
zadelő  számkivetettjeinek az éjszaka emberei-
nek, az úgynevezett bohémeknek tanyája volt, 
ahol olcsó fröccs és olcsó szerelem várta az éj-
szaka vándorait. Ilyen bodega alkalmazottja a 
„Zöld huszár" h ősnője. Az újságíró egy vidéki 
kiküldetés alkalmával, véletlenül ismerkedik meg 
vele. A fiatalember szépjövőjü tehetség, máris 
neve van, ezenfelül boldog v őlegény. Menyasz-
szonya gazdag család gyermeke, tiszta, józan, il-
latos polgári virág. Szeretik egymást, nemsokára 
egybekelnek. A vidéki bodegában töltött véletlen 
este azután fenekestől forgat fel el őre cirkalma-
zott sorsokat. A lány mohó szerelemmel, félre-
siklott élete minden elfojtott szenvedélyével 
szeret a fiatal emberbe, utána szökik a f őváros-
ba, árnyékként követi mindenüvé. A férfit elein-
te dühbe gurítja, majd gondolkozóba ejti, vé-
gül meghatja a néma kitartó szerelem, mely 
pillantások alamizsnájával is megelégszik. Mire 
azonban a lány kétségbeesett üldözése mögött  

felfedezi a viszontszeremre érdemes odaadást, 
mire rádöbben, hogy voltaképpen 8 sem meny-
asszonyát szereti, hanem a szerencsétlen kurti-
zánt, addig a végzet már át is gázol a lányon. 
Öngyilkos lesz, meghal, a fiatalember pedig kö-
vetni akarja a halálba. Az ő  öngyilkossága azon-
ban nem sikerül, életben marad és megtépázott 
lélekkel tér vissza menyasszonyához. 

Ennyit mond a történet, amelynek fordula-
taiban elevenen jellemzett mellékalakok egész 
galériáját vonultatja fel az iró. Molnár Ferenc 
mestere a művészi ökonómiának, itt pedig, ahol 
személyes közösséget vállal h őseivel, felülmúlja 
önmagát. Néhány odavetett vonással, egy-egy 
mondattal, rátapintó jelz ővel embert, levegőt, 
hátteret, sőt kort teremt. Az öreged ő  vidéki szer-
kesztő  olyannyira él, hogy szinte kilép a papír-
bél. Az újságíróvilág figurái, a színház rabszol-
gái, a mágnáskaszinó léhűtői megannyi szinte 
anatómiásan szemléletes ábrázolás. Mögöttük pe-
dig a századeleji, liberális-nagypolgári Magyar-
ország korrumpált, álszent világa, a mocsárvilág 
poshad, melynek gyalázatos erkölcsi törvényei-
ből elkerülhetetlenül következik a bodegáslány 
halála. 

Kivételes vonása a regénynek, hogy Molnár 
benne szabadjára engedi líráját, melyet másutt 
elhallgattat, az átlagközönség szórakoztatási igé-
nyeire dolgozó virtuóz... Látjuk, hogy nem ide-
gen tőle a realizmus, hogy társadalomszemlélete 
sem feneklik meg fényűző  környezetben lebbenő  
álomfigurák kastankodásainak és erotikus kom-
plekszumainak elemzésén. Ahogyan ebben a 
könyvben a történések láncszemeit egybefonja, 
ahogyan egy agyongyötört szegény leány szívén 
és egy, osztályának előítélet-béklyóiba vert fér-

' filelken át, szinte lombikban, mutatja be, hogy 
az adott társadalomban a hősnőnek menthetet-
lenül pusztulnia kell, — ebben már ott a kritika: 
a hanyatló városi polgárság lesujtó kritikája. 

Molnár Ferenc 1878-ban született és 1953-ban 
halt meg. Magas kort ért el. Sok siker ízét ízlel-
te, nevét öt világrész színpadai és könyvkira-
katai harsogták és harsogják ma is. Fáradt, ki-
hamvadt aggként halt meg Newyorkban, ahol 
utolsó éveit töltötte. Magányos ember volt és 
tipikus polgári író, mestere a tömegszórakozta-
tásnak, a könnyed, vállvonogató szellemesség-
nek, mely nem kíváncsiskodik és nem ítél. A 
„Liliommal", a Pál-utcai fiukkal és még egy-két 
munkájával, amelyek között ott a „Zöld hu-
szár", mégis megmutatta, hogy több a sikeres 
írónál: nagy író, aki osztályának tüzetesebb 
szemrevételére is képes. 

Debreczeni József 
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AZOK, akik ma lapjainkat és folyóiratainkat 
figyelemmel kísérik és 01 v a s s ák is, mind 
gyakrabban láthatják, hogy egyre többször el ő-
térbe kerül az ifjúság új szerepe az új társa-
dalmi körülmények között. 

A KOMUNIST legújabb kettős száma nem 
egy írásában foglalkozik ezzel a kérdéssel, mert 
a fölszabadulás óta eltelt tíz esztend ő, ma már 
egészen más formában veti föl el őttünk a kér-
déseket és más választ is kíván ezekre, sem 
minthogy egy-két írásban elintézettnek vegyük. 

Miko T i p a l o cikkében a népi ifjúság to-
vábbi kiszélesítésér ől és szakszervezeti meger ő-
sítéséről beszél s akkor, amikor megállapítja, 
hogy ma már egészen új káder áll e szervezetek 
élén, hiszen tíz esztend ő  alatt nemzedékek vál-
tották egymást; a legf őbb föladatok lényegét 
igy fogalmazza 'meg: 

„Az utóbbi néhány esztend ő  alatt Jugoszlá-
via népi ifjúságának vezet ősége azon fáradozott, 
hogy megszervezze az ifjúság minél sokoldalúbb 
társadalmi életét s ennek kapcsán különféle 
kultúrszervezetet, sport- és más ifjúsági szerve-
zetet létesítsen. Ugyanígy a népi ifjúsági szer-
vezet valamennyi központi bizottsága arra tö-
rekedett, hogy a többi társadalmi tényez őt is 
megmozdítsa az ifjúság nevelése ügyében. Ezek 
a tevékenységek és törekvések igen jelent ős 
eredményeket hoztak. Ma már nem lehet el-
képzelni az ifjúság alapszervezeteinek titkár-
ságát vagy a komitétokat, amelyek nem foly-
tatnának széles vitákat és megszervezési akció-
kat az ifjúság kultúrtevékenysége, sport- és tár-
sadalmi élete megszervezése körül. Az ilyen te-
vékenység eredményét mutatják azok az adatok 
is, amelyek arról beszélnek, hogy horvátországi 
kultúregyesületekben, azoknak az egyes szak-
osztályaiban, a „Selja čka sloga" és a „Prosve-
ta" szervezeteiben 95.000 ifjú dolgozik, a sport-
egyesületekben és a „Partizán" szervezeteiben 
pedig több mint 67.000 fiatal er ő  tevékenykedik. 
Az elmúlt esztendőben ugyanebben a népköz-
társaságban 269 községi és 62 járási kultúrszem-
lét rendeztek, amelyen 55.000 ifjú vett részt". 

A folyóiratnak ugyanebben a számában Budo 
Soskics  az ifjúság művészi tevékenységéről 
beszél és nem véletlen, hogy éppen a művész-
és a közönségnevelés vonalán olyan nagy hang-
súlyt helyez a műpártolók és a műkedvelők 
— akárha könyv- és irodalombarátokról is van 
szó — új rétegeinek kinevelésére. Ami viszont 
magát az amatőr .színjátszás föladatait illeti 
mind a műsorpolitika, mind pedig az új színházi 
ízlés kinevelése terén, nem kétsége;, "hagy ezen 
a téren is milyen nagy föladat hárul az ifjú-
sági színjátszókra, az új, fiatal el őadókra, ren-
dezőkre, akiket már semmiféle régi hagyomány 
nem marasztal és nem fékezi őket abban. hogy 
merészen nyúljanak azokhoz az újításokhoz, 
amelyek a szocialista szellem ábrázatára alakít-
ják át a helység kultúr- és művészéletét. Budo  

Soskics írásában arról még külön beszél, hogy 
milyen nagy szerep vár erre a nagykorú és érett 
ifjúságra a falun, ahol eddig talán éppen ava-
tatlan kezekben volt a munka és ezért kullogott 
mindenben messze a fejl ődés mögött. 

KEVÉS olyan folyóirat van, amely igazán 
meg tudja őrizni a fölkeltett érdekl ődés han-
gulatát. Ez talán azért van, mert nem tartja 
kezét az olvasó üt őerén, hanem messzire elka-
landozik és beletemetkezik olyan témákba, 
amelyek a mindennapi dolgokban él ő  embertől 
messze estek. A „DELO" azon kevesek közé 
tartozik, amelyre bátran rá lehet mondani: 
„ . .. végre egy lap, amelynek él ő  a hangja, 
figyelemmel kíséri az életben és az irodalom-
ban hullámzó eseményeket és minden leírt sza-
vára vigyáz". 

Most jelent meg a harmadik száma s benne 
egész sor értékes írás. Legel őször éppen a leg-
első  ragadja meg az olvasó figyelmét. Miodrág 
P r ot i c s írta „Művészet és valóság" címmel. 
Tanulmányában azokra a kérdésekre ad választ, 
amelyek a művészet és a valóság viszonyát fe-
szegetik. „A valóság kérdése a társadalmi kö-
rülmények mellett els ősorban az egyéniség ere-
jétől függ, amely erkölcsi és intellektuális terebé-
lyességében megnyilatkozik; azoktól a képessé-
gektől, amelyek látását, megérzéseit és tömörí-
tését erősítik" — írja Protics. — „Ez az oka 
annak, hogy az egyik alkotó úgy fogja föl a 
valóságot, mint a szenzációk összességét; a má-
sik mint érzést vagy megérzéseket; a harma-
dik mint eszmét; a negyedik mint rendszert, 
mint a dolgok kikristályosodását. Az els ő  és az 
utolsó között nagyon nagy különbség van. Mert 
az első . valóság alatt csak azt érti, ami kép 
gyanánt a látószögébe kerül: az ő  számára ez 
szigorúan meghatározott érzékeltet ő  valami. Az 
utolsó számára viszont sokkal egyetemesebb: 
szerinte nemcsak az érzékszervekben, hanem a 
gondolatokban, az érzelmekben és az eszmékben 
is él: szerinte a valóság nem olyasvalami ami-
lyennek látszik, hanem amilyennek érzi és ami-
lyennek gondolja az ember ... Az fizikai és 
szellemi lényének minden összetevőjével fedezi 
föl a valóságot. Az élet megismerése az emberi 
értékek gazdag skálájában nyilvánul meg. A 
művészetben „az élet nem csak az érzések, ha-
nem az érzelmek kifejezéáét is jelenti, nemcsak 
az érzelmeket, hanem az eszméket is, nemcsak 
az eszméket, hanem az eszmék rendszerének 
összefüggéseit is, ami lehet ővé teszi a tárggyal 
való mind közelebbi kapcsolatot" (Elio Faure: 
B'arbre d'Eden). Az út a szenzációtól az eszmék 
rendszeréig — az út a relatívtól az abszolutig. 
Ebben könnyű, de mind mélyebb az alkotó tel-
jessége az élet és a természet tartalmával." 

„Ha az általános valóságból átmegyünk ko-
runk valóságába, — akkor minden világosabbá 
és határozottabbá válik. Az az állítás, hogy egy 
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olyan korban élünk, ahol kihal a régi, mint ami 
maradi és történelmileg túlhaladott dolog és új 
születik, dialetktikus szükségszer űség, ez igen sok 
írásban és vitában ,helyet 3foglal a politikai 
közgazdaságtantól kezdve egészen az esztétikáig. 
Társadalmunk most éli át ezt az átmeneti kor-
szakot és minden ember — tekintet nélkül arra, 
hogy alkalmas-e arra, hogy elméletileg össze-
sítse a dolgokat — saját tapasztalataiból, látja, 
érzi és fölismeri a két kornak, a két életföl-
fogásnak a változását." 

Am nemcsak Miodrág Protics írása veti föl 
így az irodalom időszerű  kérdéseit, tanem rajta 
kívül még egész sor írás, akárha Rade Vlkov 
„A humanizmus lefokozása", Gavrilo Vucskovics 
„Egy disakkord" című  tanulmányaira, jegyzetei-
re gondolunk, — de mellettük a szépirodalom 
darabjai is ezt a friss szellemet árasztják. A 
Figyelő  rovatból külön ki kell emelni Szvetiszláv 
Nikolics írását a „Folyóiratokon át". Lapjaink-
ban még nem találkoztunk ilyen vitat-
kozó beszámolókkal, amelyek valóban fölkeltik 
az érdeklődést az említett lapok iránt. 

Az irodalomszemlélet egy hasonló kérdését 
veti föl a „NASA SZTVARNOSZT" legújabb szá-
ma is. Radován L á 1 i c s a lap hasábjain a szov-
jet írók második kongresszusáról beszél és el-
mondja, hogy a kongresszuson azt a problémát 
vitatták meg, amely nemcsak a szovjet iroda-
lom, de az egész világirodalom számára mond-
hatni a legid őszerűbb. „Az irodalmi alkotás 
viszonya az élethez, a társadalmi valósághoz" 
— a tömör megfogalmazása ennek a kérdésnek 
és éppen a fölsorakoztatott példák, idézetek bi-
zonyítják, hogy az idealista filozófián alapuló 
esztétikai szemlélet lassú átalakulásával (és föl-
váltásával is) ez a kett ő, az irodalmi alkotás 
és a társadalmi valóság — egymáshoz mind kö-
zelebb kerül. 

A társadalmi folyóirat dr. Goldstein Alek-
szandar tollából gazdaságpolitikai cikket közöl 
jogi megvilágításban,. Nikola Dragicsevics „Ener-
getikánk fejlődésének távlatairól" beszél, a „Vé-
lemények és viták" című  rovat pedig egész sor 
időszerű  problémát vet föl az 'olvasó el ő tt. 

A folyóirat anyagának túlnyomórészét a 
szépirodalom teszi ki a „REPUBLIKA"-ban. 
Lapjaink új számainak gyűjteményében kétség-
telen, hogy szépirodalomban ez a leggazdagabb 
s külön erénye az, hogy a közölt munkák leg- 

gyobb része él ő  íróink új alkotásai. Dragutin 
Tadijanovics verset közöl, Mirkó Bózsics új re-
gényéből ad részletet „új és régi otthon" cím-
mel, Szíme Vucsetics három verset közöl, Iván 
Doncsevics pedig és Zdenka Jusics egy-egy 
művészi elbeszéléssel jelentkeztek ebben a szám-
ban. 

Am nemcsak a hazai, de a külföldi irodalom-
ról is kapunk képeket. Cs. Velyacsics fordítá-
sában részleteket olvashatunk a „Dhammapade" 
nevű  hindu antológiából, amely a hindu erkölcs-
ről beszél és idézetekben Buddha tanításait 
mondja el erről. 

Külön értéke a folyóiratnak a művészi mű-
fordításoknak az a színes csokra, amit Gusztáv 
K r k 1 e c adott. Bár egy kis tömör bevezet ő  
világosabb képet adott volna az olvasónak arról, 
hogy kik ezek az új német lírikusok és milyen 
helyet foglalnak el az él ő  német irodalomban, 
de ha már nem kopfban vagy kis tanulmány-
ban, akkor ahelyett összevont jegyzetek formá-
jában kapja meg ezt az olvasó „Jegyzetek" címmel 
ugyancsak a folyóirat végén. Tizenöt új német 
lírikus mutatkozik be itt, köztük vannak olyan 
nevek (Richard Dehmel, Hugo von Hofmann-
stahl, Hermann Hesse, Georg Heym), akikkel 

találkoztunk, de itt vannak az egészen újak is, 
akik már a második világháború idején vagy a 
háború után jelentkeztek. George Forestier 
(1915) például kéziratokban hagyta hátra költé-
szetét, mert Indonéziában t űnt el, mint a fran-
cia idegenlégió katonája, Paul Celan, bukovinai 
születésű  tehetséges lírikus pedig ma Párisban 
él s ott írja német szürrealista verseit. Igy 
ebben a csokorban valóban — szinte szivárvány-
szerűen — váltakoznak a színek. 

NAPJAINKBAN mind termékenyítőbb ha-
tása van az irodalomnak. Ennek bizonyságai 
nemcsak a művek, hanem azok a kezdeménye-
zések is, hogy például 1955-ben majd minden 
hónapra egy-két új folyóirat megjelenése esik. 

E lapok között most egy egészen újhangú 
folyóirat jelent meg Szabadkán — elgondolásai-
ban új és átfogóbb, mint az eddigiek. Szellemi 
életünk fejlődése érlelte meg a dolgokat any-
nyira, hogy most szerb, horvát, magyar, ruszin, 
román író összefogott egy közös vállalkozásba. 
Lehet, hogy az első  számnál még nem rajzolódik 
ki az a távlat, amit ennek az irodalmi, társa-
dalmi és művészeti folyóiratnak ,szántak, de 
már az a tény hogy. hasábjain Vajdaság majd 
minden népének köréből jelentkező  író és toll-
forgató helyet kap — minden eddigi kezdemé-
nyezésnél szélesebb és a mi szocialista valósá-
gunk számára egyetemesebb vállalkozást jelent. 

Az új folyóirat a „RUKOVET" nevet kapta; 
szerkeszt őségi kollégiumában helyet foglalnak 
azok, akik itt, a Vajdaság északi sarkában az 
irodalmi és a szellemi élet m űvesei. Kvazimodó 
Braun István, Mihajló Dejanovics, Géza Gülka, 
Mirko Huszka, Esztera Ivkovics, Joszip Klár-
szki, Lázár Merkovics, Sztevan Pálics és Urbán 
János a főszerkesztői szék pedig a fiatal 
horvát költőnek, Lazar Merkovicsnak jutott. 

Az első  szám még csak részben ad kereszt-
metszetet. A szerb és horvát írók, költ ők mel-
lett és a fordításoknak közzétett magyar írók 
munkái mellett jelentkezett a bánáti román írók 
körének költője Florika Stefán három költemé-
nyével. A fiatal horvát költ ők közül Jakov 
Orcsics, Ante Zolnaics, Iván Sokcsics 
és Szinisa V u c s i n i c s verseivel találkoztunk; 
műfordításban olvashatjuk Thurzó Lajos, fiata-
lon elhunyt lirikusunk ..Országúton" című  ver-
sét (Lazar Merkovics ültette át horvát nyelvre) 
és egy kis verset tett közzé Ivanka Rackov is. 
A széppróza rovata is elég népes ahhoz, hogy 
a lap első  száma alig több mint három íven 
jelent meg. Itt két elbeszél ő  és egy drámaíró lén 
a közönség elé. Kvazimodó Braun István és 
Klarszki Joszip egy-egy elbeszélést adott. Ma-
tija Polyákovics pedig legújabb színpadi mű-
vének első  fölvonását tette közzé. Mihajló De-
janovics párisi naplójegyzete egy részletet hoz 
úti élményeiből, Lévay Endre „Magunkról be-
szélünk" című  írása pedig irodalmi életünk bels ő  
problémáit veti föl. 

Szerény, de szép kezdeményezés, is, hiszen 
két vagy három évig tartott itt a készül ődés, 
amíg eljutott a megvalósulásig. Az új, fiatal 
szerkesztőségnek ma még nincs nagy választéka 
az anyagban, amit az els ő  számban közzé tett, 
azt gondosan rakta össze — bemutatkozásnak. 
írók új pódiuma ez és — mondjuk ki nyiltan 
—, ígéret is a „RUKOVET", fiatal er ők készülő  
munkáiban ígéret ahhoz, hogy a jöv őben mi-
nőségben is mennyiségben is igényesebb, számot-
tevőbb és irodalmilag kiforrottab lesz, és már 
ismertnevű  és várt „írásgyüjtemény" az olvasó 
előtt. L. 
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P Z Ö M Ü V ES Z E T 

B. Szabó György 

Konyovicsnál 

 

1955 tavaszán 

 

Hatalmas műtermét egy rögtönzött, nagy-
méretű  festőállvány választja ketté: Konyovics 
a „Bácskai lakodalom" kompozícióján dolgozik. 
Az egész napi lázas alkotómunka hangulata az 
esti műteremben: friss, száradó és a villany-
fényben ragyogó színfoltok a hatalmas felüle-
ten; apró színvázlat a fest őállványhoz támasztva 
emlékeztetőül és ösztönzésül; töpreng ő  művész 
kutató, bíráló tekintete, amikor újra meg újra 
számbaveszi a megmunkált részleteket és egy 
hirtelen szemvillanással egybefogja az egészet. 

(Most fáradtan egy székbe ül, távolabb a 
képtől, de szemében a kép színei ismét feltün-
döklenek. Elgondolkozik. Ezek a hallgatag, t űnő  
éjszakai percek is az alkotás pillanataihoz tar-
toznak.) 

A festői tömörítés, sűrítés problémája fog-
lalkoztatja: megtartani az élmény intenzitását 
kompozícióban, nagyméretű  alkotásban, leküz-
deni a méretek és az anyag ellenállását a nagy 
felületek megmunkálásában, túljutni a klasz-
szikus kompozícíó makacsul visszatér ő  törvény-
szerűségein és a modern képalkotás és való-
ságlátás művészi eszközeivel megragadni korunk 
nyugtalan, feszítő  és gazdag élményanyagát. 
Önmagát adni, művészi és emberi egyéniségét, 
őszintén, és hiánytalanul, bátran és következe-
tesen. A festészet nyelvén fejezni ki az érzések, 
élmények, hangulatok áradatát: rajzban, vonal-
ritmusban, színértékekben, faktúrában. 

(Önmagát? Igen, de mult és a jelen: Prága, 
Páris, a zombori patriciusházak kongó komor-
sága, a kispolgári vegetálás együgyű  értelmet-
lensége, egy elmaradott primitív paraszti kör-
nyezet • mozdulatlansága (a széles látóhatár 
egyetlen mozgalmas, nyugtalan felülete a sárgán 
hullámzó, aratóra váró buzatábla); a megye-
háza tövében leng ő  vöröscsillagos lobogók alatt 
tüntető  tömeg 44 őszén, a dunai hídépít ők, a 
dubrovniki napégette sziklafalak között makacsul 
visszatérő  már-már sötétkékbe játszó vízfelület, 
a Fernbach-szállás átalakulása, metamorfózisa 
állami birtokká, épületeivel, egykori béreseivel, 
hétköznapjaival, a zentai tiszapart lusta nyu- 

galma, a topolyai utcák izzó forrósága és az 
„54-es Kompozició" új utak, új távlatok és fes-
tői lehetőségek felé mutató szintézise. 1Js San 
Francisco, New York ... Önmagát adja? Való-
ságunkat adja önmagán keresztül — a m űvészet 
formanyelvén. 

Változó világunkat és a változó Európát; 
egy régi társadalmi rend hullásának és pusz-
tulásának művészi vizióját s egy új, emberi 
világ születését, amelyben nemcsak az emberi 
viszonyok változnak meg, hanem változik, fej-
lődik a látáskultúra is és új megfogalmazást 
nyer a művészet társadalmi helye és szerepe. 

A festészet új fejl ődési szakaszához érkez-
tünk és most szükségszerűen le kell válnia 
minden idegen elemnek a festészet testér ől, 
mindannak, amit elmúlt századok uralkodó 
osztályának ízlése parancsolt vagy aggatott rá 
és a tematikai, narratív, elbeszél ő  elemek kö-
vetkezményeit ől kezdve a művészi alkotás tech-
nikájáig, a műalkotás társadalmi funkciójáig 
minden gyökeres revizióra szorul. Multunk, 
jelenünk és egy kicsit jöv őnk is ott él Konyo-
vics alkotásaiban.) 

Lovak ágaskodnak, felsallangozott, felcifrá-
zott lovak, vonul a násznép (talán a lányos-
házhoz mennek); a kép ritmusában a bácskai 
szerb kóló üteme dobog, a mozgásnak ezt a 
nyugtalanságát és ütemességét fejezi ki a kom-
pozíció, ezt fokozzák a színek, ezt idézi elénk 
a Konyovicsi látással megfestett alakok galé-
riája, tájunk, környezetünk emberanyaga. Hát-
térben az utca házai fehérlenek, felettük a kék 
égen imbolygó, lusta délel őtti felhők. 

(Felállt a székb ől, újra friss. YJj képeket 
mutat. Mindegyiket gondosan ideiglenes keretbe 
illeszti. A kompozíció köré új képek sorakoz-
nak. Egy percre meghökkenek. Nem nézett 
rám: az élmény intenzitásának fontosságáról 
mond néhány szót. A kompozíciókban is. 

Amikor egy új képe rámábaillesztésével baj-
lódott és háttal fordult felém, éreztem, hogy jó 
vele és képeivel lenni. Kissé büszke voltam és 
boldog is, hogy Konyovics közöttünk él.) 
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Történelem : 

JOHN REED: 

Tíz világrenget ő  nap 

Egy haladószellemű  amerikai újságíró számol be érdekfeszít ő  
riportkönyvében az 1917-ben lejátszódott drámai eseményekr ől. 

Szépirodalom : 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ : 

Pacsirta 

Az első  világháború előtti város alakjai jelennek meg szemünk 
előtt Kosztolányi egyéni, mindig új vetítésében. 

Ifjúsági irodalom : 

MARK TWAIN: 

Koldus és királyfi 

Minden korú fiatal emberek 'számára írta ezt a könyvet a 
nagy amerikai író. Pompás, mindvégig érdekes és tanulságos re-
gény,  bemutatja   'középkori Anglia minden ls illU dsaL, de minden 
nyomorát, szenvedését is. 

Megrendelhető  

Testvériség-Egység könyvkiadóvállalatnál 
NOVISZáD, Teodorovics utca 11 
Telefon 26-33, 23-02 — Póstatakarék számla 300-T-251 
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Rövidesen megjelenik 

MAJTÉNYI MIHÁLY 

Bige Jóska házassága 

Regényirodalmunkban a „Garabonciás" megjelenése után újabb üde, 
vidám hangot jelent Majtényi Mihály új regénye. A kit űnő  elbeszélő  
közvetlen hangja, művészi emberábrázolása és kedves humora igazán 
élvezetes és élményszerű  olvasmánnyá formálja ennek a különösen érde-
kes összetétel ű  vajdasági embernek az életét. 

Az olvasó érdeklődéssel várja úgy, mint irodalmi életünk új ese-
ményét. 

A regényt B. Szabó György m űvészi illusztrációi díszítik. 

SINKÓ ERVIN 

Optimisták 

Regény 

Az író történelmi tárgyú regényének második kötete most hagyja el a saj-
tót. Olyan ismeretlen részleteket tár föl a Forradalom éveib ől,amely nemcsak 
regényszerűségüknél, de történelmi hitelüknél fogva is magukra vonják 
az olvasók érdeklődését. Sinkó Ervin merész kézzel nyúl ebbe a rend-
kívül nehéz és összetett témába, — ezért méltán nevezhet ő  műve az első  
világháborút lezáró történelmi évek és a magyar forradalom egyik leg-
kiemelkedőbb regényének. 

A tavaszi, nyári könyvpiac ezzel a könyvvel egy ritka érték ű  művet 
helyez az olvasó asztalára. 

Mindkét regény megrendelhet ő  a 

TESTVÉRISÉG — EGYSÉG könyvkiadónál 

Noviszád, Arszó Teodorovics utca 11. — Telefon 26-33, 23-02 

Postatakarék számla: 300-T-251. 


