
Új va l lomás a kommunis ta he ly tá l l á s ró l 

„Ha emberek közt élsz, vedd ki a ma
gad részét minden igaz, becsületes, jogos 
küzdelemből. Állj a védtelenek, gyengék 
közé, az erősek, hatalmasok oldalán har
colni nem virtus." Benedek Eleknek ez 
a mondása ötlik föl bennem, mikor Io
sif Micunak, a romániai munkásmozga
lom harcosának könyvét* olvasom. Az 
utóbbi években kiadóink egymás után 
teszik az olvasó asztalára az emlékira
tokat, olyannyira, hogy egyesekben két
ségeket ébresztett: vajon ezek az írások 
valóban szolgálják a jelenlegi követel
ményeket, van-e létjogosultságuk, indo
kolható-e a szerepük? A kérdésre Balogh 
Edgár adta meg a választ, amikor kifej
tette: szükséges, hogy az új nemzedék 
megtudja, „nem a semmiből indul, ha
nem felgyülemlett értékeket fejleszthet 
tovább". Ehhez még annyit: gondoljunk 
arra a pótolhatatlan űrre, amelyet leg
inkább a munkásmozgalommal foglalko
zók és párttörténész szakembereink ér
zékelnek egy már soha meg nem születő 
Kohn Hillel- és Jordáky Lajos-vissza
emlékezés hiányában. 

Ebből a szemszögből kell értékelnünk 
Iosif Micu könyvét. A néhol naplószerű, 
máshol visszaemlékezés jel legű írást o l 
vasva a maga teljességében bontakozik 
ki a t izenéves ifjú bekapcsolódása a 
munkásmozgalomba, az illegális párt
munkába, a lebukás utáni helytállása a 
Horthy-rendszer elnyomó gépezetének 
megpróbáltatásaival szemben. Micu 
könyve azzal vál ik különösen értékessé, 
hogy az i l legális pártmunka olyan vo 
natkozásait részletezi, amelyekről eddig 
alig tudtunk. 

E megállapítás leginkább a könyv első 
részére vonatkozik. A szerző a Szilágy 
megyében 1939—1941 között kibontako
zott pártmunka egyes mozzanatait 
elemzi, s bemutatja az RKP azon törek
vését, hogy a legelmaradottabb, agrár 
jellegű vidékeket is bekapcsolja a ki
rályi diktatúra, a fasizálódás, majd a 
bécsi döntés elleni harcba. Ebben a ke
retben bontakozik ki Micu tevékenysége, 
a szerző azonban saját személyét több
nyire háttérbe szorítja, s a tárgyilagos
ságra törekedve igyekszik szerepét csak 
a mozgalom kontextusában vizsgálni. 
Élő, valóságos, hús-vér ember áll előt
tünk, akit fiatalságából eredő tapaszta
latlansága, a feladathoz való felnövés, a 
fiatalos romantika és a konspirációs sza-

* Iosif M i c u : 41 de zi le în g h e a r e l e DEF-ului . 
Edi tura Eminescu . Bucureş t i , 1974. 

bályok szigorúsága állandóan nehéz 
problémák elé állít. 

Micu két kérdéscsoportról ír az első 
részben: a szervezési munka mind sür
getőbb kiterjesztéséről és a társadalom 
valamennyi rétegének — beleértve a 
nemzetiségeket — szerves bekapcsolódá
sáról az antifasiszta ellenállásba. A felső 
pártszervek utasításainak szellemében 
alapvető feladatnak tekintik a magyar 
nemzetiségű tömegek mozgósítását, a 
testvériség eszméjének elmélyítését. A 
nemzeti kérdés marxista szemléletű fel
vetése, a hazafiság, a nemzetiségi tudat 
és a néptestvériség összekapcsolása — 
harcos antifasiszta fellépéssel —, íme, ez 
Micu hitvallása. Így kerül sor Brassai 
Viktor mozgósító erejű szavalóestjére 
Szilágycsehben, ahol Petőfi-, Eminescu-, 
Coşbuc-, Ady- és Cotruş-versek e lmon
dása után — ahogyan a Népszava egy 
későbbi nagysikerű előadóestjét kom
mentálta — a közönség szeretete „szinte 
a pódiumra szegezte". 

A Román Kommunista Párt döntése 
szerint 1940. szeptember elején úgy hatá
roztak, hogy míg egyesek Romániában 
állnak a párt rendelkezésére, addig töb
ben — közöttük Iosif Micu is — Észak-
Erdélyben maradnak, és a magyar kom
munistákkal vál lvetve lépnek fel a 
horthysta diktatúra ellen. „Erdély né
peit évszázadok szenvedései és örömei 
tették testvérekké. Ne tagadjuk meg ezt 
a múltat! Akik együtt küzdöttek a gya
lázatos román elnyomás ellen, ma foly
tassuk a harcot a magyar elnyomók el
len" — szögezte le egy korabeli röpirat. 

A szovjetellenes háború kirobbanása 
katasztrófa árnyékát vetíti népünkre. 
Micu könyve értékes adatokat közöl a 
tervezett partizánmozgalom megszerve
zéséről, előkészítéséről. 1941 nyarán kez
dődik meg Észak-Erdélyben a hírhedt 
„nyílt nyomozás". A letartóztatott 1200 
román, magyar, zsidó és más nemzeti
ségű kommunista között van Iosif Micu 
is. Ezek után ismeri meg a horthysta 
nyomozószervek kínzókamráit. A Csatári 
Dániel monográfiájában leírt gyűjtőhe
lyek mellett (Szamosfalva, Ákosfalva) 
más pokol tárul elénk, a nagybányai 
huszárlaktanya. A hírhedtté vált Juhász
csoport embereinek (Józsa Béla gyilko
sai) kezébe került Micuéknak a kínzás 
valamennyi állomásán át kell haladni, 
a fej és talpak gumibotozásától, a v i l -
lanyozógép alkalmazásától a megrende
zett kivégzésig. 

A nagybányai 41 nap története kétség-



telenül a könyv legjobban megírt, leg
megrázóbb része. A börtönnapló a meg
próbáltatások, az árulások és kételkedé
sek, de elsősorban a hősiesség, a ma
gasabb erkölcsi szinten álló kommunista 
magatartás drámai erejű, nemcsak szub

jektív hangvételben megrázó, de ezen 
túlmenően forrásértékű dokumentuma. 
Értékét azonban emelte volna a gondo-
sab szerkesztés, rostálás. 

Szakemberek és olvasók nevében egy
aránt kérjük a krónika újabb könyveit. 

Bálint József 

Könyv az anyag szerkezetéről 

Örömmel vettem kézbe a Dacia 
Könyvkiadó magyar nyelvű szakkönyv
tár-sorozatának második kötetét, Máthé 
János munkáját*. De nyilván nemcsak 
örültem a kiadó jószándékának, olvasó-
kat-szerzőket segítő készségének, hanem 
el is töprengtem azon, hogy vajon me
lyik olvasóréteghez szólnak a hasonló 
művek. 

A magas fokon képzett, „szakkönyv
igényes" közönségnek nem jelent nehéz
séget az itt nyújtott ismeretanyag meg
szerzése sem román, sem külföldi (angol, 
orosz, francia vagy német) kiadványok
ból. A középfokú ismeretekkel rendelke
zőknek is gazdag hazai szakirodalmat 
és idegen nyelvekből fordított szakmun
kákat kínálnak könyvesboltjaink, egy 
elég széles réteg pedig ezenkívül ma
gyarországi kiadványokkal is kiegészít
heti könyvtárát. 

Marad tehát az ezen kívül eső, de ér
dekelt és érdeklődő réteg (talán a taná
rokat, középiskolás diákokat kell ide 
számítanunk legelsősorban, s a techni
kus- és szakmunkásgárdát); ehhez kell 
tehát szólniuk a romániai magyar szak
könyvek szerzőinek — úgy, hogy köte
teikkel még a közömbösekből is „meg
hódítsanak", akit csak lehet, s ugyanak
kor új adatokkal, a jelenségek érdekes, 
újszerű leírásával magasabb igényeket 
is kielégítsenek. 

Máthé János könyvének hasznosságát, 
szükségességét bizonyítja az, hogy mi
lyen gyorsan elfogyott. Ez többet mond 
minden méltatásnál, úgyhogy én a kö
vetkezőkben dicsérő szólamok helyett a 
kötet néhány hiányosságát szeretném 
szóba hozni, nem az öncélú vita vagy 
akadékoskodás kedvéért, hanem azért, 
hogy — meglehet, szubjektív — észre
vételeimet fontolóra véve, a szerző és a 
szerkesztő hasznosítsa őket egy esetleges 
új kiadásnál. 

* M á t h é J á n o s : Az a n y a g s z e r k e z e t e . A mode rn 
kémia i fizika a l ap ja i . Dacia K ö n y v k i a d ó . Kolozsvár -
N a p o c a , 1974. 

Meglep az előszó hiánya, amiről nem 
tudom eldönteni, mi okozza: a szerző 
szerénysége, belső erkölcsi tartása-e, 
vagy a fenti számvetés (a lehetséges ol 
vasóközönségre vonatkozóan) „aggasztó
nak" vélt eredménye? A címoldal kör
nyéke még egy meglepetéssel szolgál: 
nincsenek lektorok, pedig a leglelkiisme
retesebb munkára sem árt — in statu 
nascendi — még egy pillantást vetni. A 
nyomdai munkák ellenőrzésének hiányos 
volta elég súlyosan nyomja rá bélyegét 
a kötetre. Mindezek az alaki-technikai 
apróságok elsősorban a kiadó lelkén 
száradnak; most pedig lássuk érdemben 
a szerző munkáját. 

Máthé János bevezető és befejező ré
szek közé illesztett hat fejezetben tár
gyalja a kijelölt témát. Egy fejezetet 
szentel a szubatomos részeknek (az elemi 
részeknek és az atommagnak), egyet az 
ezekből felépülő atomnak, egy követ
kezőt az atomokból felépülő moleku
láknak s végül egyet az ezekből felépülő, 
jobbára szilárd testeknek. Ezzel be is 
zárulhatna a kör, hiszen a könyv címe 
nem ígér többet az anyag szerkezetének 
tárgyalásánál — a szerző azonban túllép 
az önmaga szabta kereten, s egy fejezet
ben az anyag szerkezetének megváltoz
tatásával foglalkozik, egy másikban pe
dig a molekulaszerkezet vizsgálatának 
módszereivel. Ez utóbbival viszont kár 
volt megtörni a könyv elméleti vonalve
zetésének ívét, jobb lett volna esetleg 
függelékbe iktatni — s erre vonatkozóan 
nem elégít ki az a (hallgatólagos) indo
kolás sem, hogy éppen most ismerked
tünk meg a molekulaszerkezettel, s ies
sünk tehát gyakorlatilag is igazolni az 
elmondottakat. Más fejezetekben más. 
dolgokkal ismerkedtünk meg, és hittünk 
a szerzőnek az azonnali kísérleti bizo
nyítás igénye nélkül. 

Itt jutunk el a köteten itt-ott érezhető 
sietség kérdéséhez. A sietség valószínű
leg abból ered, hogy a könyv a szerző
nek első i lyen terjedelmű és horderejű 
munkája, a bizonytalanságba pedig a 
meghatározatlan olvasótábor igényeinek 


