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AZ EMBERI LÉLEK MÉLYSÉGRÉTEGEl

A lélektan tudománya az utolsó évtizedekben nagy előrehaladást mutat. Elmé
leti és gyakorlati jelentősége erősen megnövekedett, mégpedig többféle szempontból
is. Az alakzatlélektan révén előtört a lelki élet részeinek, elemeinek vizsgálatától a
lélek egészének megértéséig. A magatartásIélektan és más irányzatok nem eléged
tek meg a lelki élmények elemzésével, hanem felderítették a lelki folyamatok funk
cióit, szerepét a személyiség életfeladatainak megoldása terén. A képességvizsgála
tok folytán a lélektan immár kl tudja válogatni a gazdasági életben a kellő embert,
munkaerőt a megfelelő helyre. A "mélylélektan" lehatol a tudattalan folyamatokhoz,
tehát a vizsgálódást kiterjeszti a lelki felűlettől a mélység felé.

Azonban a mélylélektan egyoldalúan a lélektani evolúcionizmus és pathologiz
mus álláspontjáról indul ki. Vagyis úgy véli, hogy az az adottság van mélyebben,
tehát az az alapvetöbb, ami fejlődésben korábbi, alacsonyabbrendű és mai fejlődési

fokon beteges vagy legalább is rendellenes volna.. Az ember e szerint tulajdonképen
állat, legfeljebb beteg állat, mert több akar lenni az állatnál. Szellemi életünk kulisszái
mögött azonban állatok maradunk, és elbújtatjuk az undorító érzékiséget, a közönsé
gesnek, barominak tartott vágyakat. Egy keresztény igazságnak felét látja a mély
lélektan e ponton, nevezetesen azt a tényt, hogy az emberi természet megromlott,
és ezért a magasabbrendű egészséghez az út gyakran a betegségen át visz. De észre
kell vennünk az igazság másik felét is, az egész keresztény igazságot. Ez úgy szól,
hogy legmélyebb lényünk nem az állat, hanem a szellem. Más szóval: a legmélyebb
nem a legalacsonyabb, hanem egyúttal a legmagasabb is, noha nem egyszer lesüly
Iyed az emberben az alacsonyhoz.

Ezt az igazságot vette észre a mai lélektannak az az ága, amelyet fenomenológiai
lélektannak nevezünk. A fenomenológia eredetileg nem lélektan, hanem bölcselet, a
mai bölcseletnek talán legfejlettebb és legtermékenyebb, mindenesetre legérdekesebb
iránya. Képviselői: Husserl, Scheler, von Hildebrand stb. azonban szükségesnek lát
ták, hogy filozófiai vizsgálódásaik kiindulópontjait lélektani elemzések területéről ve
gyék. A logikai érvényességeket a gondolkodás hordozza. Az erkölcsbölcselet az
erkölcsi valóság fIgyelembevételével kezdödik. Altalában a lélek mélységeiből nyílik
meg az út a metafizikai látóhatárhoz.

A fenomenológia: adottságok leírása, mielőtt még azokat elméletek és elő fel
tevések meghamisíthatták .volna. Ezért azután a .lélektan területén is igen finom elem
zésekhez vezetett, és alkalmas arra, hogya keresztény vallásos ember lelki életét
is megfelelő, egybevágó módon Ielderíthesse.

Régi igazságot vesz észre a fenomenológia, azt a tényt, hogy az ember mivolta:
mikrokozmosz, mert egyesíti a létezés összes rétegeit. A philosophia perennis-ből tud
juk, hogy a létezés négy válfaja, egymás felett rétegeződve: anyag, élet, lélek és szel
lem. Ennek megfelelőleg, az emberi lélek felszines rétege az érzékiség, alatta a vita
litás, e mögött a szó szűkebb értelmében vett lelki réteg (a szó tágabb értelmében
valamennyi rétegünk lelki természetű is) és legmélyebben az emberi személy közép
pontja, magva: a szellem található. Jól érzékelteti a lelki élet e rétegeit Max-Schelar
az érzelem területén. Az érzéki érzelmek testünk bizonyos pontjára lokalizálhatók.
Elvileg akaratunk hatalmában állnak, akarafi beavatkozással létesíthetők az érzéki
gyönyörök, és ugyancsak akaratai beavatkozással szüntethetők meg (pl. narkózissal)
az érzéki fájdalmak. Az érzéki érzelmek abban különböznek az érzelmek minden más
rétegétől, hogya figyelem ráirányulására nem csökkennek intenzitásukban, hanem
erösödnek. Ha figyelmünket pl. haragunkra összpontosítjuk, ez azonnal a semmibe
foszlik szét. Egy fogfájás ellenben még hevesebben érezhető ilyen esetben. Az "én<nel
az érzéki érzelmek nem közvetlenül, hanem csak a test közvetítésével függnek össze.
Ha a fogam fáj, nem mondhatom, hogy "én fájok", ellenben egy vitális vagy egy
lelki érzelemnél hasznáIhatom ugyanezt a kifejezést, pl. "én vagyok fáradt", "én vagyok
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szomorú", Az érzéki érzelmek körében nem lehetséges együttérzés, utánaérzés. érzelmi
emlékezet (újraérzés), beleérzés és megsejtés [előreérzés). A tavaszi természetben
járva, érezhetem pl. a fák rügyeiben feszülő nedvkeringés vitalitását. Mindez az érzéki
érzelmektől lényegüknél fogva .meg van vonva.

A vitális érzelmek már "én"-érzelmek, de nem a lelki, hanem a testi "én'· -é:
Ilyen a pihentség vagy fáradtság, az egészség vagy betegség, ifjúság vagy öregség,
erős vagy gyenge vitalitás, a csiklandozás, a szerelern stb. érzelme. A vitális érzel
mek kiterjednek a test egészére, és képesek együttérzésre, rokon- vagyellenszenvre,
továbbá megsejtésre is. Az élet veszedelmét néha már akkor jelzik, amikor az érte
lem még mit sem vesz-ebből észre. A régi lélektan és gondolkodás csak érzékiséget
és szellemet ismert.. A vitalitás az elsőnél magasabbrendű, 'de a másodiknál alacso
nyabb. Két jellegzetes értékkategóriája nem személyfeletti, mint a szellemi értékek,
nem is tárgyérték, mint az érzéki gyönyör vagy fájdalom, hanem élőlények által hor
dozott. Ez a két vértékkategóría: a nemes és selejtes. "Nemes" nem erkölcsi értelem
ben, hanem abban a jelentésben, amint pl, egy nemes paripáróI beszélünk.

A vitalitás, az élet ereje vagy megkopottsága, nemessége vagy selejtessége
alapvetőbb és lényegesebb dolog egyének, népek 'és kultúrák életében, mint azok
az ösztönlélektani tényállások, amelyeket a mélylélektan felismerni vél, Az erös és
nemes élet valami vidám, bátor metefizikaí kaland, törekvés a valószinűtlenre és ki
számíthatatlanra, hódító hatalmi akarat, de pazar jóság .és önfeláldozás is. Az erős,

de parlagias élet kemény, nyers, szívós. A gyenge, leáldozó vitalitás számító, előre

látó, békés, alkalmazkodó, meghódoló, félénk, takarékos, biztonságkereső, megalkuvó,
nyárspolgári, ravasz, lágy. Onbizalma sebzett.

A lelki érzelmek alanya a lelki "én". Vidámság és szomorúság, boldogtalanság
és boldogság, a lélek robosztussága vagy kecses és könnyed -volta, lelki örömök vagy
bánat és gyász tartoznak ebbe a rétegbe. Az érzelmek közül a rokonszenvnek szen
telt Max Scheler igen finom elemzést. A. rokonszenv nem azonos az érzelmi ragá
lyozássaL Temetésén a siratóasszonyok sírása, a készülék lemezéről hangzó nevetés
átragad a hallgatókra, környezetre, anélkül, hogy valódi együttérzés jönne létre. Az
utóbbinak lényegéhez tartozik, hogya másik ember szomorúsága szomorúságot, öröme
örömöt kelt fel benne, de nem a gépies okság alapján, mint az érzelmi ragályozás
nál történik. A valódi együttérzés, együttörülés vagy együttszenvedés szellemi indoka,
értelme az a tényállás, hogy a másik ember örül vagy szenved.

A szellemi érzelmek az egyént összekapcsolják a magasabb esztétikai, logikai
és ethikai értékekkel. Ilyenek a logikai érzelmek, a problématudat- kínja, az igazság
megismerésében talált megnyugvás és gyönyör stb. Ide tartoznak az esztétikai érzel
mek: a tetszés és visszatetszés, a fenséges, bájos és nevetséges stb. Végül szellemi
érzelmek az erkölcsi érzelmek is. Erkölcsileg értékes tettek után a tengerek és hegy
óriások csendje tölti el lelkünket, önmagunk. tökéletes "kiélésé"-nek érzelme és a leg
nagyobb nyugalom.

Van tehát az érzelmeknek is szellemi rétegük.. Ide tartozik még és elsősorban

a szeretet érzelme. A szetetet középponti erény, alaperény. Minden erény egyfajta
szeretet. Bátor csak akkor lehetek, ha szeretem a bátorságot, igazságos, ha szerétern
az igazságosságot stb. A szeretet továbbá értékfelsedező funkcióval rendelkezik. Van
érzelmi megismerés is. Az, érzelmek segítségével fedezzük fel az értékeket. Az érté
kek megismerése nem elméleti és passzív, hanem gyakorlati és tevőleges úton törté
nik. Az életben, cselekvésben, magában a· szeretetben és gyűlöletben csillannak meg
az értékek. Ez az álláspont nem jelent· relativízmust, Ellenkezőleg, a fenomenológia
szerint az értékek fennállása ídőfelettí és abszolút. Az értékeket nem mí teremtjük,
csak felfedezzük. A tárgyban és nem pusztán az alany tudatában állnak fenn az érté
kek. A valóság nem értékmentes és értékközőmbös, hanem az értékek gazdag és színes
sokfélesége áthatja a 'létezést a legbensőségesebben, nem csupán külső máz, szín rajta.

Azonban az érték minősége és a megismerő érzelmi ténykedés minőségeegy

mással rokontermészetű. Érzelem és érték között megfelelés áll fenn. Szellemi értéket
csak szellemi érzelmekkel tudatosíthatunk. Minél magasabb az érték, annál mélyebb
érzelmi kielégüléssel jár mind tudatosítása, mind pedig megvalósítása. Az erkölcsi
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érték jár a legmélyebb kielégüléssel, megsértése a legmélyebb kíelégületlenséget
eredményezi.

A kielégülés mélysége nem azonos intenzitásával. Egy ismerősöm halálhírén
érzett szomorúságom esetleg nem olyan erős, heves, mínt egy fogfájás, .de mindenesetre
mélyebb ennél, Ha a személyiség mélyebb rétegeiben kielégületlen, akkor sekélyesebb
rétegekben keres magának kárpótlást. Igy keres kielégülést újabb meg újabb társas
kapcsolatok hajszoJásábari az, aki a legmélyebb, szellemí-erkölcsi rétegekben kíelé
gületlen. Igy fojtja bánatát borba az, aki szerencsétlen. Igy lép fel fokozott érzéki
gyönyörhajszolás a vitalitás megkopottsága esetén, pl. a tüdőtuberkulózis némely stá
diumában. Az érzéki gyönyör hajszolása ésa haszonhajhászás azonban mindig csak
jele vagy a rossz lelkiismeret erkölcsi kétségbeesésének, vagy a boldogtalanságnak
és szerencsétlenségnek, vagy a bánatnak és gyásznak, vagy végül a hanyatló, selej
tes vitalitás fáradtságának. Viszont mélyebb kielégülés és sekélyesebb kielégületlenség
egyazon lélekben egyszerre lehet jelen. Egy átérzett nehéz szerencsétlenség közepette
is lehetünk pl. derűsek, nyugodtak, de lehetetlen, hogy ugyanakkor vidámak is legyünk.
Sőt ugyanarra az érzelemállapotra különbözö érzelmi ténykedések Irányulhatnak. Egy
fájdalmat pl. elviselhetünk, alatta összeroskadhatunk, fellázadhatunk ellene, esetleg
élvezhetjük stb. Itt érzelmi ténykedés irányul érzelmi állapotra. A sekélyesebb érzel
mek állapotok, a mélyebbek ténykedések és irányuló természetűek.

A. fenomenológia tehát felfedezi, hogy az érzelmek gazdag sokfélesége nem
meríthető ki a gyönyör-fájdalom kettősségével, sőt az erősebb vagy gyengébb inten
zitás különbsége sem elegendő ahhoz, hogy az érzelmek színes változatosságát vissza
adhassuk, hanem mélységkülönbségeket kell megállapitanunk közöttük. Az érzelmek
és velük az egész lelki élet rétegezett. Legmélyebb a szellemi réteg, és mí - Plotinos
sai szólva - akkor vagyunk önmagunk, ha azonosítjuk magunkat tulajdonképeni szel
lemi mivoltunkkal, és akkor vagyunk boldogtalanok, ha egy alacsonyabb természet
hez leereszkedünk. Az apostol is figyelmeztet, hogy ne "a hasunkban" éljünk.

A gyenge vitalitás silánysága vezet el a keresztény erkölcs meghamísításához,
a ressentiment és a farizeuskodás értékcsalódásaihoz. A ressentiment az élet irígylése,
de idealizmussal álcázva. "Magasztos eszményeid vannak. Vajjon mí a titkolnivalód?"
- kérdezi Nietzsche, mert ő összetéveszti a valódi keresztény szeretetet a ressentiment
értékhamisításaival. Max Scheler mutatja ki, hogy a valódi keresztény erkölcs min
den ressentíment-tól mentes, bár igen könnyű meghamisítani. A keresztény irgalmas
ság az erő bőségének önmagán-túlömlése, és ezért irányul agyengékre, szűkölkö

dőkre. A ressentiment ellenben erényt csinál a szükségből, ésa saját gyengeségét
befesti a keresztény erények színeivel. Gyávaságát békeszeretetnek, szolgalelkűségét

alázatnak, elvtelen !ágyságát türelemnek. nyárspolgári biztonságkeresését bölcseség
nek vagy mértékletességnek, tompa közönyét emelkedett, emancipált lelkületnek
nevezi stb. A farizeus a jóról beszé!, de a haszonra gondol. Elméletben idealista, gya
korlatilag utilitarista. Számára az a fontos, hogy ezt az értékítéletet mondhassa ki
önmagáról: "Én jó vagyokl"; nem pedig az, hogy valóban jó legyen. A saját jósá
gunknak ilyetén módon való intencionálása azonban önmagát teszi lehetetlenné. Aki
ugyanis' azt akarja, hogy az az intellektuális kép legyen jó, amelyet Önmagáról alkot,
annak akarata már lényegileg nem jó.

A mélylélektan ellenkezőleg képzeli el a lelki élet rétegezettségét. Szerinte az
"ősvalami" a legmélyebb; vagyis az állati ösztön a tudattalanban; és az "én", mint a
fejlődés során később kialakult közvetítő ősvalami és külső vÚág között, a lelki fel
színhez tartozik. Azonban a fenomenológia ellenkező irányú rétegezettségat fedez fel
a lelki életben, és e nélkül főleg q magasabbrendű lelki életet nem volnánk képesek
tudományosan megmagyarázni. Finomabb, differenciáltabb fogalomkészlet kell a szel
lemi-erkölcsi élet lélektani megértéséhez, mínt a mélylélektan fogalmai, mert ezek a
fogalmak igen hasznosak lehetnek a beteg, leépült lelki élet magvarázatához, de kez-
detlegesek a szellemi élet területén. .

Igy pl. a szublimálás fogalma elégtelen a farizeuskodás és valódi erkölcs meg
különböztetéséhez.* Hiszen az is farizeus, aki a jóról beszél, de ösztönkielégülésére gon-

• A farizeuskodás lélektanára vonatkozólag v. ö. bövebben «A meghamisított szellem korszaka.
c. művemmel. Budapest, 1947. Pántneon.
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dol. A valódi erkölcs az igazi önzetlenséggel kezdődik, az ösztönéletet ellenben jel
lemzi, hogy ott az ösztönkielégülés az egyetlen cél, minden egyéb ennek eszköze.
A jót azonban önmagáért és nem valamely ösztönkielégülés céljából kell akarnunk.
Igaz ellenben, hogy a valódi jócselekedet meghozza a kielégülést - a hátán. Akik
elveszitik önmagukat, megtalálják önmagukat, és akik megtartják önmagukat, azok
elvesznek. Igy szól a nagy keresztény paradoxon. Más szóval: amig az ösztönkielé
gülés a fontos számunkra, addig "a hasunkban élünk" és nem jutunk el a keresztény
élet mivoltához, tehát a lelki derűhöz és békéhez sem. Amikor azonban lemondunk
az ösztönkielégülésről magasabb értékek javára, akkor elnyerjük az igazi, mély ki
elégülést. Ebben az irányban a mélylélektan annyival is inkább kiegészítendő és dif
ferenciálandó volna, mert egyébként sok esetben épp a mélylélektan harcol a farizeus
kodás ellen,' az önma.gunkkal szemben való őszinteségért.

A farizeuskodás ellen való hlucban találkoznak: fenomenológia és mélylélektan.
E téren a mélylélektannak határozott érdemei is vannak. Hozzásegít bennünket, hogy
merjük tudni, amit tudunk és épp a tudatosítás révén eröt, támaszt ad nekünk él. saját
lelkünk sötét vagy beteg hatalmaival szemben. Ez az erő épp az önmagunk iránt való
őszinteség, tehát minden farizeuskodás ellenfele.

Másfelől azonban a mélylélektan tagadhatatlan műértést tanusit az undontó
baromiság iránt.. Állítólag azért érdeklődik az alacsonyrendű, kaotikus, állatias felől,

hogy azt kifürkéssze gyógyítás, feloldás, emberbaráti felvilágosítás céljából. Részben
van csak így a valóságos helyzet. Minden érdeklődés kétértelmű. Részben "l mély
lélektan' csak a betegesnek és állatiasnak megismerésére törekszik. De részben úgy
áll a dolog, hogy igen könnyen az igenlés, az együttérzés, rokonszenv viszonyába
kerülhet a kezdetlegessel, alacsonyrendűvel. Freud nyomán a mélylélektannak meg
győződése, hogy sorsunkat ösztönalkatúnk határozza meg. Mindazt, ami látszólag tör
ténik velünk, valójában magunk állítjuk elő. Az álomban a tulajdon akaratunk, anél
kül, hogy sejtenők. az objektív végzet képében jelenik meg. Ha azonban az igazságot,
valóságot és sorsot az ösztön dönti el, abban az esetben hivatásunkat és tudományun
kat is meghatározzák ösztönszükségleteink. Ez a megállapítás azonban csak magára a
mélylélektanra érvényes. Az ösztönélet posványos és beteg rétegeivel való állandó
foglalkozás, a benne való szűntelen vájkálás egyúttal akarva nem akarva ösztön
kiélés is. Mivel pedig ösztönkiélésünk alkalmas tárgyába szerelmesek szoktunk lenni,
épp ezért a mélylélektani kezelés, sőt maga a tanítás is "Ubertragung"-gal, indulat
áttétellel jár. A mélylélektan híveít nem csupán a tárgyilagos meggyőződés, hanem
sok esetben egy irracionális varázs köti hozzá a tanításhoz. egy olyan hit és szeretet,
amelyet egyedül Isten és a Mennyek lakói iránt volna szabad éreznünk. Ha továbbá
igaz volna, hogy az ösztön dönti el .eszméinket és tudományunkat is, akkor kétségte
len volna, hogya mélylélektan állitásai is csak egy bizonyos ösztönalkat számára vol
nának érvényesek és elfogadhatók. Más ösztönalkatú emberre nem. Nézetünk szerint
alighanem ilyenformán is áll a dolog. A csökkent vitalítású ember nem tud elkészülni
biszexualitásával és heteroszexuális fokra fejlődni. Nem tud dönteni, Iértí legyen-e
vagy nő, és ebbe betegszik a modern orvosi lélektan és elmekórtan szerint bele,
szchízoíd vagy mániás-depressziv folyamatok formájában. Erre a beteg ösztönalkatú
emberre rendkívűl találó, valósággal zseniális belátásokat tartalmaz a mélylélektan.

A boldogságot és megelégedettséget azonban nem lehet egyedül a szerelern útján
tartósan megszereznünk, még ama szerelem útján sem, amelyet a mélylélektan hívei
e tanítás iránt éreznek. Az ösztönkielégülés csak vitális sikon jelent kielégülést, még
az az ösztönkielégülés is, amelyet a mélylélektannal való foglalkozás nyujt egyesek-.
nek. A magyar nyelvben a "boldogság" szó régente nem a földi szerencsét, a vitális
és lelki rétegekben való kielégülést jelentette, hanem azt a lelki nagyságot, amely a
legmélyebb, szellemi-erkölcsi rétegek kielégülése, és amely a földi értelemben vett
boldogtalansággal és szerencsétlenséggel is megfér. A "boldogasszony", a "bot boldo
gabb vége" és ha.sonló kifejezések tanuskodnak ma is a szó régi értelméről. Ezt a
boldogságat nem az ösztön, hanem csak a szellem kielégülése hozza meg.

A szellem kíelégülését, valléserkölcsí életünket épp ezért nem is tudjuk meg
magyarázni merőben ösztönlélektani alapon. A vallásosság megértése szempontjából
természettudományos és szellemtudományos lélektan egyesítésére van szükség, amint
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ezt már 1935-ben "Jellemlátás" c. könyvem elején kifejtettem. és amint a mélylélek
tan egy új irányának képviselője, Szondi Lipót törekszik a kétféle lélektani irány
között való hídverésre. Az ösztönlélektani adottság ugyanolyan viszonyban áll a val
lásossággal, általában a szellemi jelenségekkel, mint a talaj azzal a növénnyel, amely
ből kinőtt. Bizonyára meg fogjuk érteni a növény némely sajátosságát. ha ismerjük a
talajt. A botanikus részére lényeges dolog a növény megismeréséhez a talajismeret
is. Azonban senki sem akarja azt állítani, hogy ezzel a növény tulajdonképeni sajá
tosságait mind megismerte. A növény nem puszta termése a földnek, hanern önmagá
ban nyugvó, eleven valami. Olyan teremtő folyamat megy végbe a nővényben, amely
lényegileg nem áll semmi közösségben a talajjal. a kőzösség itt csupán esetleges.
A vallásosság is ilyen teremtő folyamat, de szellemi síkon. Értelme és sajátossága
önmagában nyugszik, nem abban a körülményben. hogy alkalmas-e ösztönkíélésünk
számára lelki pót-anyagnak, az ösztönélet bénái számára kapaszkodásukat lehetövé
tevő lelki műkarnak. Eddig nem jutott el Szondi sem a természettudományos és a szel
lemtudományos lélektan egyesítéséhez. Nem is 'egészen az ő hibája, hiszen őtermé

szettudományos oldalról indult el, az ösztönök világából. Hogy a híd természettudo
mányos és szellemtudományos lélektan között, amint Szondi is kívánja, elkészülhessen.
nekünk segítségére kell sietnünk a túlsó partról, a szellemtudományos lélektan oldalá
ról. A szellemtudományos és természettudományos lélektan közötti hídverés szolgá
latában áll mostani cikkünk ís, a fenomenológia lélektani vívmányainak ismertetésé
vel, mert ezek figyelembevétele nélkül a híd nem készülhet el.

Noszlopi László

KÉT KÖLTÖ

A József-utcában, majdnem szemközt a Horánszky-utca torkolatával, volt a
harmincas évek elején egy kapu alatt egy "könyvkereskedés": egy asztal, pár láda,
s rajtuk és bennük egy csomó könyv; jók-rosszak vegyesen, s valamennyi ígen
olcsón. Diákok,. egyetemre menet, gyakran megálltunk e "bo],t" előtt, válogatní;
ott vásároltam össze Krúdy Gyul.a legtöbb könyvét, s ott akadtam rá egyszer Füst
Milán verseskötetére. Név nem volt benne, hogy elárulja, kié lehetett a "Változ
tatnod nem lehet" e példánya, kí vesztegette el végső szorultságában; mert hogy
hajdani gazdája ígen szerette, s bízonyára nehéz szívvel vált meg tőle, arról egy
egész sereg bejegyzés tanuskodott. Az első vers fölött - "Osváth Ernőhöz!" .- még
csak ennyí állt: "Szép"; pár 'lappal tovább, az "Egy hegedűművészhez!". fölött már
ez: "Gyönyörű'; csak egyet kellett fordítanom, s máris az extázis vallomására. buk
kantam: "Ez az egyetlen vers: tökéletesen szép, el lehet harsogni", A vers címe:
"Epilógus: ° beata solitudo - ° sola beatítudo", Ajánlása: "Egy magyar költőhöz!"

És így kezdődik:

Sokféle ember van, ó, költöm, van fenséges is, gyengéden élvező,

S van olyan, ki létét egy másikkal úgy olvasztjaeggyé,
Mint a szobor, kíről azt hallottam, érce megolvadt,
S ellágyulva omlott le a tóba a víz iránti nagy szeretettől:

Nékem kín a szépség, fáj minden szeretet: titkomról sose szóltam ezért,
Csak mint a pap eddig: ki begomboIkozva állig s ünnepélyesen
Dühvel orditva, rázza az öklét, hogy visszhangzik a vidék, s furcsa

kézmozdulatokkal őrjöngve hazudoz:

Fájt az élet nekem is, nem voltam érzéketlen sohasem!
Amde torkom az összeszorult, hangom rekedt vala, s félszegen
hadonásztam erre-arra, kettős fájdalommal, hogy nem tudok szélani

igazán ...
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Később megint egy megjegyzés, a "Gyász"-hoz: "Ez nagyon finom I Szép, mély
haranghangon elmondva gyönyörű lehet." Haranghang, ehhez a "gyászhoz":

Gyászoló ágak alatt,
Régi szenvedések újra bántanak.
Egy viharfelleg rohanve halad ...
Ti hegységek és hallgató tavak:
Hagyjuk, úgy-e, hagyjuk a régi időket!

Hagyjuk pihenni őket!

... Az ágak némán bólogatnak, ringanak ...

Lehet, hogy ezek a ceruzával sebtében, izgatottan rótt szavak egy egzaltál lélek
. ujjongásai. 'De nem illik-e magához a költőhöz. magukhoz a versekhez is valami föl-
fokozottság? "Fáj a valóság: futni, rohanni segits, ó, Istenem ..."

De jaj, nem futhatsz el magadtól,
Bújj akár meszes gödörbe,
Bújj. akár zöld tenger alá:
Életed örök magány,

S ugyanaz, későbbi átírásban, most, az új "végleges" kötetben,* mintegy önnön
kommentárjává bővülve:

De jaj, magadtól menekvésed
Nincs e földön s föld alatt!
Magad vagy elméd ös-talánya,
Orökre társad, síri mécsed ...
S jaj, bús szerelméd. vagy magad ...
És életed örök magánya ...

Végül a "Zoltár""

0, Uram, engem bántanak - - -
Csendes vagyok, félek, kis helyre, sarokba meghúzódom
És utánam jönn)k, üszkösbottal szurkálnak szörnyü módon,
Fázékony testemmel jeges vízbe rántanak. -

A valóság fájdalma, ideges félénkség, "didergés" a nyers valóság .,ragadós
mézfürdőjétől", sikoly, panasz, lamentálás, "nagy magánosság is, a szívig ható", s
mindennek mélyén komor tudata a halálnak, odavetítése a halálnak a lét mögé, titkos
tartalomként, megnövesztő, sejtelmesen élő árnyékként; állandóan fölrémlő álombeli
lálomásként:

Egy nagy csarnok felét láttam egyszer világosan ciprusokkal,
Onnan ment egy temetési menet szótalan, imbolygó zászlókkal legelől,

S a halottat egy kis fekete kocsin hat fehérbe burkolt, néma
Lélek kísérte el - s velük én is vacogva és félve... .

0, alvó fénynek örökkévalósága: végtelen!
0, végső koppanás a szíven, végső döbbenet - halál!

Csupa aprólékosan reális kép a versekben, s mindaz irrealitás síkján. A víziók
realitása, - gondoljunk Füst Milán egy-egy regényére, az "Advent"-ra például; 
il képek egy lázáíbm kísérteties pontosságával peregnek. Ezek a páncélos lovagok,
szornyek, sikátorok, ez a süket fegyvercsörgés, néma harangkongás: megannyi láto
más és hallucináció, izgatott gótikus szörnyerdő. Van benne valami patológikus, hisz
térikus; a riévtelen bejegyző .egzaltációja csak visszhang erre a végsőkig fölajzott
költői világra. A forma, a sajátos, utánozhatatlan füst-miláni szabadvers bő sodrával
és benső feszültségével,- azzal az antik ízzel, mely folytonosan ott bujkál oldottsá
gátJan, - egy szüntelenül fölcsigázott idegalkat kífejezésmódja, mihelyt ez az ideg-

.• Füst Milán: Szellemek utcája. Versek. Dante kiadása.
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rezonancia elvész mögüle, - utánzóiban -, rögtön lapos és kínosan modoros lesz:
csupasz próza. Nála viszont a verbális bőség ("ó, én folytonJecsegek") is csupa hév,
villamosság, vergődő élet, tele valami megrendítő szorongással:

Uram. az én életem 'hiábavaló! Egy görcsös keserűség,

Egy fuldoklás az egész' . . . ' .

Kritikusai sokat hangoztatták Füst .Milán "páratlanságát": azt, hogy teljesen
egyedülálló jelenség kóra s korunk költészetében. Nincs' '- mondták -, rokona a
Nyugat_ nemzedékében. De vajjon, valóban nincs-e? Valóban olyan magányos-e? Ez a
költői világ valóban olyan egyedülálló-e?

Igaz, nem "hasonlít" se Adyhoz, se Babitshoz, se Tóth Árpádhoz, se Kosztolányi
hoz. De nincs-e valami atmoszférikus rokonság a "Szegény kisgyermek panaszai" meg
a "Zsoltár"közt? Nincs-e valami rokonság a világban való idegenségben, s ugyan
akkor a benső valóság reális szemléletességében, sőt abban a "fuldoklásban", gör
csösHégbep is, a fiatal Babits és Füst Milán közt? Nem valami közös, nemzedéld han
gulat szólal-e meg mindhármukban? S maga a füst-miláni benső realitás, lelki táj nem
emlékeztet-e fantasztikum ával, láz sodorta alakjaival, irracionalitásával a Cholnoky
Lászlóérar Ritter von Toggenburg, a felejthetetlen Prikk, vagy Tamás, prózában nem
egy-forrású-e a "Változtatnod nem lehet" fantasztikus középkorí képeivel és _hangu
lataival? Közös bennük valami élet-idegenség, fantázia-ajzó gyötrelem, kifutás a
"nem futhatsz el magadtól" ítélete elől az irrealitásba, s közös a lét bábjáték és
marionett-szerűsége is, a tétlen, akaratbeteg nemzedék pesszimizmusa, állandó kísér
tése a tudathasadásra, s az emberi magányosság mellett a költő társadalmi magányá
nak szenvedése, amit Kajetán panaszol el -az "Aggok a lakodalmon"-ban:

Festett' bohócnak érzem én magam,
Ki szemfényvesztő, szép csalfaságaimmal
Tétlenül lopo-m el e lázas földön szenvedők elől

E bús és szívettépő földi élet mínden édes,
Hűsítő javát!

Az esztendők folyamán ez a 'költészet nem változott sem formában, sem hang
ban. Legföljebb egy árnyalattal komorabb lett, képeiben kísértetiesebb, és tártabb a
hel'ál, az elmúlás felé. .

Mínt aki csendes és veszélyes utcán járkál éjtszaka,
És abban minden lobogásban volna, - hatvan fáklya. tüze ontaná

vad Iángjait;
A semminek... mert nincs ott senki sem. A szellemek utcája ez!

Talán éppen ezek a legszebb, legmegrendítöbb új versei: a "Szellemek utcája",
"Szózat egyaggastyánhoz", "Este van", "Köd előttem, köd utánam", meg a "Henrik
király", melyet valóban ííszép mély 1faranghangon" kell elmondani, végén a tragiku
san nagy, rekedtes és messzezengő fináléval :

De minek a szó? Nincs többé dolgom itt.
Akár az álmodó, a másik oldalamra fordulok,
De .nem álmodom már tovább. Mert nincs is mit, Minek a szó?
Hiába mondjátok, éri sosem éltem.

*
Szóálmok, fényszavak, amiket nem én mondtam,
Ok mondanak engem ...

Másfél sor Zelk Zoltán első kötetéből, a "csukiódon kibuggyan a vér" címűből.

Hozzá az évszám: 1928-30. Az új magyar líra, a, Nyugat "nagy" nemzedéke utáni, :túl
van egy romantikus hullámon. Fölfedezte a természetet, belévetette magát, a városi
ember lázas mohóságával szinte habzsolta. Ez volt a "Föld, erdő, Isten" meg-az
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"Angyalok harca" korszaka, a fiatal Szabó Lőrinc és Sárk.özi György lendületének
ideje, Kalibán kőnyvégetésének évadja. A "Csuklódon kibuggyan a vér" versein
szelídebb, nyugodtabb sugárzással még ennek a kornak a visszfénye csillog. "Szó
álmok, fén yszavak" , "nem én modtam, ők mondanak engem": a költő egy egész vilá
got akar visszaadni; szabadverseiben - nyugodtabb lejtéssel már, nem a romantikus
láz vad áradásával inkább bukolikus tónusban -, ezt a világot, tájat, természetet,
embert közvetíti. szétoldódik, szétíolyík a világban, s egy-egy sorában félreismerhe
te' enül csendül föl ez az 1930-as hang:

Az alkony becsurog a nyitott ablakon s tenyerére emel,
gyermeke vagyok én is.: mint a néma nyáj,
S mint az ének, ami megtörli homlokom ...

Vagy:
Árnyak szaladtak utánam s kiáltottak felém,
régi kutyám szűkölt lépteim megett,
de nem fordultam vissza, hiába kérleltek,
s az űzött szarvas sem tudott megállítani,
ki agancsai közt az erdőt hozta s letérdelt elébem.

A következő kötet: "Ulj asztalomhoz", --' 1930-32. Egy verse, "Szomorú pász
tor", jellegzetesen a régi hang és íz és szernlélet, ugyanaz a bukolika, mely megvan
a fiatal Radnóti Miklósban, Dsida Jenőben is, de egy másik már új tájékozódásra
vall, az "Anyám dalol.":

Ebédről maradt főzelék szagával
terhes a szoba - fullasztó szegénység!
Asztalunk sincsen, így élünk anyámmal.
mint emlék csillan elénk a reménység.

A költő önarcképe:

... paradicsomos üvegek közott
kábán merengek rímen, ritmuson
és vágyódom dús vacsorák után.

A magyar líra ekkoriban fordul át a realizmusba. A naturista romantika habzó
bárányfelhői, párás tájai szétfoszlanak; a bukolikus idill végetér. Megszületik a való
ság és a szegénység költészete. A "Kifosztott táj" (1932-36) verseiben először szólal
meg Zelk Zoltán igazi hangja. Vállalja világát; mint József Attila, Illyés Gyula, föl
fedezi az egyszerű szegénységben a Tírát, s a szegénység vigasztalanságában a for-
lfongó lázadást. .

Petróleumszag s kávésbögre ,
zsíros papír és tört kenyér -
s egy ember, aki ül a 'csendben
s nem vár és nem remél.

Csikorgó foggal ül hát csendben,
csüggedt düh ez: mély és konok
oly mindegy már, ember beszél, vagy
egy szekrény nyikorog ...

Ez a "kifosztott táj", a Zugló lirája: éjtszaka csapzott kutyák üvöltík a város
felé a proletárnegyed panaszát és dühét. Ami az első kötetekben bizonytalanul szét
folyt, laza folttá mosódott: itt élesebb vonalakat kap; a kép határozottabb lesz a
világ valóságosabb; a forma is zártabb, szabadvers helyett kötött. A hasonlat nem
eltávolít, hanem közelebb hoz, nem szétold, hanem megköt. "Mint gyermekkézzel
rajzolt ábra, -..,- Olyan az alkonyati táj". Az ember, a költő nem belésemmisül il tájba:
kívüle marad, szeniléli. S az a lebegés, mely korábban olyan volt, mint valami go
molygó, fényes köd, az itt most valódi könnyedség, valódi fölrebbenés.
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Egy kecske jő most velünk szembe,'
mögötte bottal kisleány ...
a földön járnak vagy füzetbe? 
Hold ég a kislány yarkocsán.
Ott ring a Hold S· felszáll az égre,
s a sötétedő színeken
látom, ahogy felcsillan fénye,
s véle a félszeg szerelem.

Jelzőkben. képekben, a vers egész struktúrájában: fegyelem és pontosság. Az
alkoriv és "félszeg" szerelem irrealitásának is megvan a maga reális támasztéka :
él táj' "gyermekkézzel rajzolt ábrájában" 'a kecske és a kislány: mintha "füz,;tben"
járnának; s az egész kép; akár egy naív képeskönyv-ábra. Ezek más nem "szóálmok,
fényszavak". itt már nem a szavak moridják a költöt, hanem a költő válogatja és
mondja pontos szavait. De a fénynek, mely a verseken dereng; nemcsak a meglelt
költőí tudás a forrása; emberibb mélységből sugárzík. A gyöngédséget, játékosságót
a nagy, egyetemes szeretet sugallja. Az a szeretet, melyről "A lélek panaszaíból"
(1936--42) egyik legszebb verse vall;

Akit az Isten nem szeret,
nagyon megbünteti,
a szívébe a szeretet
bokrát ülteti.

Nem fonnyadnak el soha e
bokron a levelek,
dús televénybe bujtak el
a szomjú gyökerek.

Tüdőd érte zihál, dagad,
szolgállélekzeted,
hozzá futnak, miként patak,
véreddel az erek ...

Zelk Zoltán szocializrnusának mélyén az ember, realizmusának mélyén a .való
ság szeretete él. Ebből a szeretetből táplálkozik optimizmusa; ez a lélek adja meg a.
vigaszt a töprengő értelemnek:

Az értelem szük pitvarában,
a végesben a végtelent,
a nem szünöt az elmulóban
ím megleled, amíg teremt;
munkál az ész s vele a lélek,
mint a gazda, aki nyáron át
esővel, fénnyel összefogva
ápolja kertjét, udvarát ...

Vigaszt ad? A történelem vigasztalanságot tanít, reménytelenséget hirdet. Egy
strófa, 1944·ből, mintha a csüggedt erőből négy sornál nem is futná többre:

Hát megtanultam a világot,
e sárból, vérből rondaságot.
Tovább lapoznék. Nincs több. Vége.
Mért írtad, Istenem, mivégre?



1945-től 1947-ig: ezek már az új kötet, a "Kagylóban tenger" versei."

Költészet ez, tehát "'Valóság.
Van törzse, ága, levele ...

Törd fol e kagylót; kincse a táj, az emlék, az álom, a kő, a gyár, a halál és a
remény: a teljes valóság. A szerelemé is, a szerelmi lírának az a meghitt, tiszta, őszinte

hangja, az az egyszerűsége; közvetlensége, amit oly rég nem hallottunk magyar vers
ben. A kor polítlkai valósága is, de nem "parancsra", hanem az élmény igazságával,
és nem il pnlítikai program, hanem a verssé forrósodó élmény igényességével:
ezért nem vezércikk, hanem költészet. Ez a "Vita után" leckéje:

Leszállni a néphez? Emelni magasba? 
Ha mélyben, magasban: de élni vele!
Hogy sorsát ketyegje, hű óra, szíved,
ha éj legyen is, vagy ha hajnal e sors!

Elmény 'és valóság: ez adja meg Zelk Zoltán költészetének mély hitelét. Soha
nem emel kulísszákat, nem jár "festett egekben".' Hangja keményebb lett, verse cson
tosabb. szikárabb, - de niélyebb. S vannak versei, melyekben úgy, olyan telt han
gon s érczengessel. oly kozmikussátáguló lendülettel szól a szocializmus élményéről.

ahogyan előtte csak József Attila:

Atyjuk leszünk az évszakoknak,
nékünk, miértünk sokasodnak,
hogy megbírva mínden elemmel,
megtöltsük őket értelemmel 
egy intésünkre. mint ebek:
hozzánk simulnak mindenek!

S míként új borral ó hordókat.
lelkünkkel telítjük a szókat,
miket, mint vadszőlő a házat,
bevont, befutott a gyalázat, -
mit nem rnondtunk, most mondd velem:
Tavasz! Szabadság! Szerelem! Rónay György

A SZÖVETKEZETEK
TERMELÉSÜNK Új

ÉS MEZŐGAZDASÁGI

RENDJÉNEK KIALAKIT ÁSA

Mezőgazdasági l.ermelésúnk új rendjének kialakításában fontos feladatok várnak
a szövetkezetekre. Ez a körülmény kétségtelenül számottevően fokozza agrárszövetke
zeteink súlyát és jelentőségét, de egyidejűleg nagymértékben megnövelte a mezö
gazdasági szövetkezetek tevékenységével szemben támasztott követelményeket is.

Annak;' hogy szövetkezeteink e követelményeknek megfelelhessenek, természete
sen bizonyos előfeltételei vannak. Ahhoz ugyanis elsősorban kellőleg kiépített és való
ban jól működőmezögazdaságíszövetkezeti .hálózatra van szükság, továbbá arra, hogy
az egyes szövetkezetek tevékenységében a szakszerűség és az igazi szövetkezetí szel
lem maradéktalanul érvényesüljön. De ugyancsak szükség van arra is, hogy kormány
zatunk a mezőgazdasági szövetkezeteket helyes gazdaságpolitikával minél életképe
sebbé tegye és a nemzetgazdaság keretében megfelelő feladatkörhöz juttassa. Ezek
érdekében pedig mielőbb ki kell Jelölni azt a helyet és azt a feladatkört, amelyet a

• Zelk Zoltán: Kagylóban tenger. Versek. Dante kiadása,
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szövetkezeti mozgalomnek a mezőgazdaságban be kell töltemé s idejében rpontosan
és tervszerűen meg kell állapítani azokat a konkrét tennivalókat, amelyek a mezőgazda

ságí termelés új rendjében a szövetkezetekre várnak.
Az alábbiakban azokat a legfontosabb feladatokat kíséreljük meg összefoglalni,

amelyeket megítélésünk szerint a jövöben a szövetkezeteknek kell a mezőgazdaság

ban megoldaniok. Mielőtt azonban erre rátérnénk, előljáróban a mezőga,zdasági sző

vetkezeti mozgalom kialakulásával és a szövetkezeteknek a mezőgazdaságban betöltött
szerepével is röviden foglalkoznunk kell.

A szövetkezeti szervezkedés a mezőgazdaságban általában világszerte lényege
sen később indult meg,. mínt más foglalkozási ágakban. A szövetkezeti mozgalom ki
alakulása ugyanis szoros kapcsolatban volt a tőkés gazdasági rend" kifejlődésével. Mi
után pedig a kapítalizmus sokkal gyorsabban hódította meg az ipart, a kereskedelmet
és közlekedést, mint a mezőgazdaságot, a szövetkezeti szervezkedés is először ezek
ben a termelési ágakban kezdődött meg és .a szövetkezetek tagjai eleinte jóformán
kizárólag az ipari munkásság soraiból regrutálódtak.

A mezőgezdaság, amely termelésének sajátos jellegénél fogva" a piacoktól arány
lag hosszú ideig függetleníteni tudta magát, csak lényegesen később tért rá a kapita
lista elvek szerinti gazdálkodásra. A XIX. század folyamán azonban az egyre belter
jesebbé váló gazdálkodás következtében a mezőgazdaság is kénytelen volt elzárkózott
ságából kilépni, áttérni a tőkés gazdálkodásra s az egyre nagyobb mértékben meg"
induló versenyben éppen szervezetlenségénél fogva rendkívül válságos helyzetbe jutott.
Ennek eredményeképpen a szövetkezeti gondolat csakhamar tért hódított a mezőgaz

daság körében is s a mult század második felében már a mezőgazdasági lakosság is
igyekezett a szövetkezeti szervezkedésben rejlő előnyöket a maga számára biztositani.

Eleinte az' agrár lakosság leginkább "hitelszövetkezetekbe tömörült s hítelszük..
ségletének kielégítése révén, illetőleg hitelszövetkezetí keretben kísérelte meg terme
lési, értékesítési, beszerzési és fogyasztási problémáit megoldani. Csak ezt követőleg

kezdődött meg a mezőgazdaságban ét speciális beszerző, illetőleg értékesítő szövetke..
zetek szervezése, valamint a falusi lakosság elsőrendű életszükségleti cikkekkel való
ellátását szolgáló fogyasztási szövetkezeti hálózat kiépítése. A mezőgazdasági terme
lési szövetkezetek viszont sokáig nem tudtak az őket méltán megillető jelentőséghez

jutni s így a mezőgazdaságban e szövetkezeti tipussal számottevőbb mértékben csak
az utóbbi évtizedekben találkozhatunk.

De ha a szövetkezeti szervezkedés a -mezőgazdaságb an lényegesen később kez
dődött is meg, mínt más foglalkozási ágakban, ma már igen sok államban rendkívül
magas fokot ért el és valóban eredményes multra tekinthet vissza. A Nemzetközi
Munkaügyi Hivatal 1945-ben közölt adatai szerint! a világon található összes szövet
kezetek 830/0-a mezőgazdasági szövetkezet, illetőleg agrárjellegű falusi szövetkezet.
E szövetkezetek a mezőgazdaságí termelésben, beszerzésben és értékesítésben, továbbá
a mezőgazdaság hítelszükségletének biztosítása és a mezőgazdasági lakosság fpgyasz
tési cikkekkel való ellátása terén rendkivül fontos szerepet töltenek be. A mezőgazda

sági foglalkozású falusi lakosság ugyanis talán még jobban rá van utalva a szövet
kezetekbe való tömörülésre, mint a túlnyomó többségben nem agrárius városi népes
ség, miután a termeléshez szükséges eszközökkel és üzemanyagokkal, valarnint fogyasz
tási cikkekkel és hítellel való ellátása, továbbá az általa termelt vagyelőállított áruk
megfelelő értékesítése a legcélszerűbben szövetkezeti úton valósítható" meg, De fontos
feladatok. háramlanak a mezőgazdaságban a szövetkezetekre a megfelelő termelési kere
tek megteremtése terén is.

A mezőgazdaság szempontjából kétségtelenül a legnagyobb jelentősége a terme
lési szövetkezeteknek, valamint a beszerző és értékesítő szövetkezeteknek van. Szer
vezett mezőgazdasági termelés és értékesítés - különösen egy kisüzemekből össze.
tevődő mezőgazdaságban- ma már színte elképzelhetetlen a szövetkezésben rejlő elő

nyök felhasználása nélkül. E. szövetkezeti tipusok természetesen ritkán jelennek 'meg
a maguk tisztaságában, de az egyes agrárszövetkezetek. a legtöbbször mind a terme
lés, mind pedig a beszerzés és. értékesítés terén egyaránt tevékenységet fejtenek ki.

l Bureau International du Travail: Le mouvernent Cooperatif et les Próblemes Actuels,
Monréal. 1945.
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A mezőgazdasági szövetkezetek,működése ezideig talán az értékesítés síkján volt
a. legeredményesebb. Számos bel- és külföldi példa bizonyíthatja, hogy a szövetkezetek
színte pótolhatatlanok az agrártermékek értékesítésében, különösen egy olyan szerke-,
zetű mezőgaidaságban,amely túlnyomórészben kisüzemekből áll. A'kís-, közép- és törpe
üzemek ugyanis általában nem termelnek sem mennyiségileg, sem pedig minőségileg

nagykereskedelmí tételeket. Az izolált helyzetben lévő, a kereskedelmi útvonalak góc
pontjaitól rendszerint távoleső és megfelelő piaci ismeretekkel nem rendelkező kister
melők éppen ezért kényre-kedvre ki vannak szolgáltatva a közvetítő kereskedelemnek
8 terményeiket és te@ékeikef"(:sak akkor tudják megfelelően értékesíteni, ha szövet
k,ezetbe tömörülnek s ennek segítségével termelvényeíkből piacképes tételeket tud
nak forgalomba hozni.

A.mezőgazdasági értékesítő szövetkezetek tevékenysége tehát arra irányul, hogy
tagjaiknak :termelvényeít a szövetkezésberejlő előnyök felhasználásával mínél kedve
zőbb feltételek mellett értékesítsék. Ennek érdekében a szövetkezetí tagok mint el
adók zárt tömörülésben jelennek meg a piacon, termelvényeiket a szövetkezet útján
együttesen kínálják eladásra, s igyekeznek azokat a közvetitök minél nagyobb mérték
ben tört.éni> kikapcsolásával értékesíteni és ezáltal az értékesítés hasznát az önmaguk
számára, biztosítaní. A mezögazdaségí értékesítő szövetkezetek azonban ezenfelül d leg-

. több államban a tagok termelvényeit minőségileg is ellenőrzik, a piacra kerülö mező

gazdasági -termények és termékek standardizálására törekednek, továbbá igyekeznek a
keresletet és a kínálatot egyensúlyba hozni, a termelést ennek megfelelően irányítani
s ezáltal, valamint megfelelő szaktanácsadás révén jótékony hatást gyakorolni magára
a mezőgezdaságí termelésre is.

De nem elhanyagolható szerepkör az sem, amit a mezőgazdaságban abeszerző

. szövetkezetek töltenek be. Abeszerző szövetkezetek ugyanis azt célozzák, hogy az
abban tömörült tagok a nagyban történő beszerzés .által a termelés folytatás ához .szük
séges anyagokat és eszközöket mínéljutányosabban szerezhessék be. Eszövetkezeteket .
egyébként sokan a termelési szövetkezetek egyik alcsoportjának tekintik, miután azok
az előnyösebb beszerzés révén a termelés költségeit igyekeznek csökkenteni s így
él termelő munkát jövedelmezőbbé tenni. Megjegyzendő, hogy némely államban nagy
számban alakultak és niüködnek különféle önálló beszerző szövetkezetek, melyeket a
fogyasztási szövetkezetektől az különböztet meg, hogy míg a fogyasztási szövetkezetek
elsősorban a tagok háztartási szükségleteit igyekeznek kielégíteni, addig abeszerző

szövetkezetek a termelés folytatásához nélkülözhetetlen anyagok és eszközök jutá
nyos áron történő megvásárlását kívánják lehetövé tenni. Ezzel szemben. a legtöbb
országban s így hazánkban is" a, szövetkezeti beszerzés többnyire nem önálló keretben,
de a termelő, értékesítő vagy fogyasztási szövetkezetek keretében bonyolódik le.

Egyre nagyobb jelentősége van azonban a mezőgazdaságban a termelési szövet
kezeteknek ís, A földbirtokmegoszlás terén tapasztalható állandó felaprózódési folya
mat folytán ugyanis a mezőgazdaságí üzemek területe már igen sok esetben nem teszi
lehetségessé a teljesen önálló kisüzemi gazdálkodás rentábilis folytatását. Ennek követ
keztében az ilyen üzemekben a mennyiségileg és minöségileg megfelelö és az üzem
tulajdonosának megélhetését is kielégítő módon 'biztosító gazdálkodás csak a közös
ségi és egyéni termelés szempontjait összeegyeztető és a fontosabb termelési eszkö
zök közös használatát lehetövé tevő szövetkezeti tömörülésben valósítható meg.

A mezőgazdasági termelési szövetkezetekbe tehát a kistermelők azért tömörülnek,
hog I' gazdálkodásukat mínél eredményesebbé tegyék és a kisüzemekben történő mező

gazdasági termelés számára az erők összefogásának és a szakszerű irányításnak ·iZ elő

nyeit biztosítsák. A termelési szövetkezeteknek általában két fajtája van, melyeket az
eddtgí vszóbasználat "termelőszövetkezet"-nek és "termelők szövetkezete"-nek keresz
telt eL2 A két tipus között aza különbség, hogy a fertnelőszövetkezetbe a tagok nagy
részt feladva gazdasági önállóságukat, kollektíve, termelnek, a termelök szövetkezeté
llen pedig csupán termelési tevékenységük egyrészét egyesítik és gazdasági önállósá
gukat továbbra ís megtartják.

. - ,

, • Ezzel kapcsolatban meg kell [egveznün k, hogy az új Szövetkezetí Törvényünk a -termel"
szövetkezet. elnevezést használj a s ezalat! a termelési szövetkezetet, tehát nemcsupán annak kollektlv
ta)tllJát értt. Ezért kívánatosIenne, hogy szövetkezetí Irodalmunk az említett két szövetkezetí trpusra
mlelObb új terminus technlkust honosítsun meg.
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A mezögazdaságbana termelési szövetkezeteknek mindkét fajtáj ával találköz
hatunk. Nálunk arányleg ritka az Ü. n. termelőszövetkezet, némely 'Országban azono'
ban nagyszámban vannak ilyen szövetkezetek. Ilyen szövetkezet .az orosz kolhosz,
a mexíkóí ejidos és a palesztinai kvutzoch, de vannak ilyen mezőgazdasági termelő

szövetkezetek Olaszországban, Spanyolországan, Franciaországban,' az ~s.zaka.r:netikai.

Egyesült Allamokban, Indiában és más államokban is. Hazai termelési szövetkezeteink
viszont túlnyomó többségben a termelők szövetkezetének ccsoportjéba tartoznak. Tag
jaik tehát egyéni gazdálkodást folytatnak s a' szövetkezet éppen ennek az egyéni
gazdálkodásnak a szakszerüségét és eredményességét hivatott előmozdítani.

Amint azonban arra az előzők során már rámutattunk, a mezőgazdasági szövet
kezéti típusok a gyakorlatban ritkán jelennek meg a maguk elkülönítettségében, de az
egyes agrárszövetkezetek a Jegtöbbször" mint termelő- (feldolgozó), beszerző- és érté
kesítő-,sőt mint fogyasztási szővetkezetek is működnek s nem egyszer termelő és
értékesítő tevékenységet fejtenek ki egyes hitelszövekezetek is. Végeredménybenazon-.
ban a szövetkezet jellegének megállapitásánál természetesen nem az az irányadó, hogy
cégében milyen elnevezést használ, illetve, hogy működésí körét mi míndenre terjeszti
ki, hanem, hogyaszövétkezet elsősorben és túlnyomórészben milyen téren fejt. ki
tevékenységet. .

A mezőgazdasági termelési szövetkezetek iránt a multban hazánkban, sajnos"
nem mutatkozott nagyobbmérvű érdeklődés s Igyeszövetkezeteink száma messze
elmaradt az egyéb szövetkezetí faj ták (hitelszövetkezetek, fogyasztási szövetkezetek).
mögött, Ez a helyzet az utóbbi időben lényegesen megváltozott. Mindazonáltal ezen a
téren még rendkívül sok a tennivaló. Már. nagyobb volt a multban is az érdeklődés a
mezőgazdasági értékesítő szövetkezetek egyes csoportjai tekintetében, azonban egészen
a legutóbbi időkig ezek sem tudtak hazánkban az öket megillető jelentőségre emelkedni.

Mezőgazdasági jellegű szövetkezetekben országunkban ezldőszerínt számszerűleg

nincs hiány. Ezzel kapcsolatban elég utalnunk az ezideig megalakult, több mint 2400
földmívesszövetkezetre, az 1200 tejszövetkezetre, valamint a mintegy 500 egyéb küIön
féle mezögazdasági jellegű szövetkezetre, ne a több mínt 1500 Hangya fogyasztási
szövetkezet és a közel 1000 hitelszövetkezet tagjainak túlnyomó többsége is a mező

gazdasági foglalkozású népesség soraiból kerül ki s Igy ezek a szövetkezetek is leg
nagyobbrészt agrárjellegű szóvetkezeteknek tekinthetők. Szövetkezeteink legnagyobb
része tehát mezőgazdasági szövetkezet vagy agrárjellegű falusi szövetkezet, azaz szám
szerűleg már eddig is kellő számú mezőgazdasági szövetkezettel rendelkezünk a mező

gazdasági termelés új rendjében a szövetkezetekre váró feladatok elvégzésére. Egye
lőre azonban, sajnos, csak számszerűleg. E szövetkezetek tekintélyes része ugyenis
még kezdeti nehézségekkel kűzd és nem tudja a gazdasági életünkben rávéró fel
adatokat maradéktalanul teljesíteni. Igen nagy szükség van tehát arra, hogy agrár
szövetkezeteínk gazdaságilag megerősittessenek,azok élére arra valóban alkalmas veze
tők kerűljenekés a szövetkezeti életből a termelői munka nyugodt menetét akadályozó
politikai viszálykodás kiküszöböltessék. Egyidejüleg gondoskodni kell arról, hogy a
mezögazdaságí szövetkezetek tevékenységében - mind gazdasági; mind pedig. műszaki
és kereskedelmi sikon- a szakszerűség hiánytalanul érvényesüljön s megfelelő szak
emberk kellő számban álljanak a szövetkezetek rendelkezésére. Az így megerősített

szövetkezetekre pedig minden téren míelőbb olyan gazdasági feladatok megoldását
kell rábízni, amelyek egyrészt a legcélszerűbben szövetkezetí úton hajthatók végre,
másrészt alkalmasak a mezőgazdasági szövetkezetek és a bennük tömörült agrárlakos-
ság anyagi megerősítésére. .

Az idő ugyanis sürget. Míelőbb gondoskodni kell arról. hogy az ország lakossá
gának megélhetését, biztosító javak végre kellő mennyiségben legyenek előállithatók

II közel1átási helyzetünk egyszer ismét megszilárduljon. De egyidejűleg arról sem sza
bad megfeledkeznünk, hogyha a mezőgazdaságí termények és termékek ma aránylag
könnyen találnak is piacot s ott könnyen értékesíthetők is, ez az állapot az előre

láthatólag rövidesen meginduló világversenyben gyökeresen meg fog változni. Akkor
pedig csak a minőségileg mínden tekintetben megfelelő mezőgazdasági termelvényeink
lesznek elfogadható áron értékeslthetők s azok is csak akkor, ha értékesítésük szer
vezetten. a rendelkezésre álló erők összefogásával történik. Erre az ídőre pedig mínd a
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mezögazdasági termelés, mind pedig ~z értékesítés terén idejében fel kell készülnünk.
nehogy a meginduló termelési verseny a magyar mezőgazdaságot készületlenül érj~·5

alig rendezendő sorait egy újabb gazdasági válság ismét szétzilálhassa.
. . A mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt kielégítő mezőgazdasági ter
melés természetesen mindenkor szervezö munkát igényel. Ugyancsak szervező munkát
igényel a megfelelő értékesítés lebonyolitásais. Miután pedig a földbirtokreform foly
tán az addigi termelési kereteink jórészt széttöredeztek, a most már túlnyomó több
ségben kisüzemekből összetevődő mezőgazdaságunk új termelési rendjét is ennek meg
felelően kell mieiőbb kialakítani.

Mezőgazdasági termelésünk új rendjének véleményünk szerint három alappillérre
kell felépülnie s ennek folytán a termelői munka megszervezésének is három szektor-
bimkell megtörténnie. .

Az elsőbe az állami gazdaságok tartoznak. Ezeknek a termelés minden ágában
az élen kell járniok s közérdekü termelési feladatok megoldásán kivül a minőségi ter
melés és a jó példával való oktatás terén is rendkivül fontos teendőket kell végre
hajtaniok. Az ezzel kapcsolatos termelési, beszerzési és értékesítési problémákat az
állami gazdaságok önállóan, azaz saját külön szervezetükben hivatottak megoldani, az
ehhez szükséges anyagi eszközökről azonban az állami költségvetés keretében gon
doskodni kell.

A második szektorba az Ú. n. maradéklJirtokok, valamint azok a mezőgazda

sági kis- és középüzemek sorolhatók, amelyek önállóan IS eredményes gazdálkodást
folytathatnak. Ezeknek az üzemeknek alsó határát holdszámban megjelölni általában
nem lehetséges, mert az il gazdaság földrajei fekvésétől. tőkeerejétől. talajának minő

ségétől stb. függ. (PI. egy nagyváros közvetlen közelében, illetőleg jó közlekedési
viszonyok mellett egy jó termőfölddel rendelkező belterjes törpebirtok is önálló üzem
egységnek tekinthető, mig a piactól távol egy lényegesen nagyobb üzem sem tud tel
jesen önállóan rentábilis gazdálkodást folytatní.) Az ebbe a csoportba tartozó gazda
ságok termelési feladataikat általában szintén önállóan oldhatják meg. Ehhez azonban
természetesen megfelelő tőkére van szükségük. Ennek pedig az az alapfeltétele, hogy
az állam egyrészt a teljes jogbiztonság megteremtésével. másrészt helyes közgazda
sági politikával, azaz a vállalkozás eredményeként mutatkozó tisztes polgári haszon
elérésének lehetővé tételével az egyéni kezdeményezésből sarjadó magánvállalkozást
támogassa, illetőleg a magántőkének ezekbe az üzemekbe való beáramlását elősegítse.

A beszerzés és értékesítés síkján viszont gyakran ezeknek az üzemeknek tulajdonosai
is összefogásra, tehát szövetkezetbe való tömörülésre kényszerülnek.

Végül a harmadik csoportba tartozó kis- és törpeüzemek gazdálkodásának cél
szerű megszervezése - mind a termelés, mind pedig a beszerzés és értékesítés terén
- kizárólag szövetkezett úton valósitható meg. Miután pedig a földreform fol ytán
mezőgazdaságunk számottevő része ilyen kisüzemekből áll, e szövetkezetekre rnező

gazdasági termelésünk új rendjében igen fontos és igen súlyos feladatok várnak.
. E feladatok rendkivül szétágazóak. Ezenfelül azok körvonalai véglegesen még
nem is jegecesedtek ki. s így e téren állandó változásokkal kell számolnunk. Annál
ís inkább, mert az ezzel kapcsolatos te.endőknek mindenkor a mezőgazdasági termelés
sel szemben jelentkező különféle követelményekhez kell igazodniok. Éppen ezért a
szővetkezetí úton megoldandó problémák hiánytalanul nem sorolhatók fel s az alábbiak
ban csak azok főbb irányvonalainak összefoglalására szorítkozhatunk.

Előljáróban - úgy véljük - abból kell kiindulnunk, hogyaszövetkezeteknek
a nagyüzemi gazdálkodás előnyeit kell a kisüzemekben történő termelés számára biz
íosítaniok, Ennek érdekében tehát a szétporladt nagyüzemek helyébe lépő kis gazda
ságok részére egy megfelelő termelési és értékesitési keretet kell megteremteniök,
melyben a szervezett együttműködés a munkaadói és munkavállalói alá- és fölérendelt
ségi viszony helyett az egyenrangúak közötti szolidaritáson , a közös érdekek feIisme
résén és az erők szabad akaratból történő egyesítésén alapul.

.Maguk a konkrét feladatok viszont természetesen abból a szempontból is külön
félék lehetnek, hogy a tagok termelési tevékenységüket milyen mértékben egyesítik.
Ezzel kapcsolatban egyébként utalnunk kell arra, hogy a kollektív szövetkezeti gazdál
kodásra az elmult években nálunk is több kísérlet tőrtént. E szövetkezetek legnagyobb
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része azonban ismét az egyem gazdálkodásra tért-át s igy: jelenleg csak .néhány agrár
szővetkezetünk gazdálkodik nagyüzemszerűleg a tagok. földbirtokain.

Mindenesetre 'kivánatos lenne míelöbb megállapítani a magyar szővetkezeti

.gazdálkodás optimális formáit. Ennél kétségtelenül tekintettel kell lenni arra, hogy a
magyar ember természetének általában az individualista gazdálkodási forma felel meg
.s igy termelöszövetkezeteink szervezetét is ennek megfelelően lenne célszerű kíala
kítani. Mindazonáltal e téren bizonyos külőnbség volna teendő a külső és belső üzem
kör között, A külső üzemkörön a termelési tevékerrység vcsupán egyrészének egyesí
tésével folytatott egyéni gazdálkodás mellett a belső üzemkörben (sőt esetleg az azzal
határos területeken is) már a kollektív kezelés látszik célravezetőbbnek. [Gyümölcsö
.sök, ipari üzemek, kertészetek, rizstelepek stb.) Ennek megvalósítása érdekében azon
ban kivánatosnak mutatkozik a magyar parasztság körében ezidőszerint elhatalmasodott
."kolhosz-pszichozis" mielőbbi kiküszöbölése s annak tudatosítása, hogy a belső üzem
körön folytatott közös gezdálkodás olyan messze van a kolhosztól, mint Makó Jeru
zsálemtől.

Ami most már mezőgazdasági szövetkezeteínknek a termelés terén végrehajtandó
feladatait illetí, ezek közül talán a legsürgösebb a gép- és eszközhasználat szövetkezeti
megszervezése, illetőleg a földreform során szövetkezeti tulajdonba adott mezőgazdeságt

gépeknek és eszközöknek üzemképes állapotba való helyezése és a termelés szolgá
Iatáha állítása. Ez az a munkaterület, ahol a szövetkezés szükségességét aránylag a
iegkönnyebb parasztságunkban tudatosítani. Egy 5-6 holdas gazda, de még az ennél
lényegesen nagyobb területen gazdálkodó sem vásárolhat saját erejéből és használhat
rentábilisan pl. egy traktort vagy egy cséplőgépet. Ezzel szemben a hasonló helyzetben
lévő gazdák együttes erővel a gépeket megszerezhetik s közösen kifízetődően is hasz
nálhatják. Ezt azonban célszerűen csak akkor valósithatják meg, ha szövetkezetbe
tömörülnek.

A mezőgazdasági géphasználat területén különös jelentőségük van a szövet
kezeti traktoroknak és egyéb talajrnűvelő gépeknek, továbbá a szövetkezetí cséplögé
péknek. De nem lebecsülendő az a feladatkör sem, ami termelésünkmegszervezésében
az egyéb szövetkezetí erő- és munkagépekre (vetőgépek, darálók, szecskavágók, szár
tépök, mütrágyázók, vetömagtísztítók, aratógépek stb.) vár.

Ugyanez a helyzet a szállítóeszközök (teherautók, gazdasági vasút stb.) terelt is,
melyeket a kistermelök színtén csak szövetkezeti úton szerezhetnek be és tarthatnak
üzemben. Ezzel kapcsolatban egyébként rá kell mutatnunk arra, hogy a traktorok és
teherautók nagyobbmérvű alkalmazása, azaz a magyar mezőgazdaság gépesitese révén
il mezőgazdaságunkbanszokásos túlzott Ióhasználat is csökkenthető lenne. Egy lófogat
tartása ugyanis legföljebb 20-25 kat. holdra lehet rentábilis. Ezzel szemben gyakran
néhány holdas gazdáink is tartanak már lovat, mert talajmivelési és szállitási problé
máikflt egyébként nem tudják megoldani. Ez azonban a termelési költségek tetemes
növekedését eredményezi. Ha viszont a talajmívelés és szállítás zömét szövetkezetí
:&épek végzik, a szövetkezetbe tömörült kisebb gazdák ló helyett más haszonállatokat
tarthatnak s így gazdálkodásukat jövedelmezőbbé tehetik. Ehhez persze le kell győ:tn1

:a magyar parasztnak azt az előítéletét is, amely szerint csak az tekinthető gazdának.
.akinek lova is van.

A szövetkezeti géphasználat biztosítása természetesen csak az első lépés mező

~azdasági termelésünkszövetkezetí megszervezésében. A szövetkezeteknek ugyanís a
termelés és minőségi színvonalának emelése érdekében egyidejűleg arra kell töreked
niük hogy megfelelő szaktanácsadással, termelési szerződések kötésével, a vetőmag

ellétásnak és a védekezőszetek jutányos áron történő beszerzésének biztosításával, a
.szükséges csávázási és vetőmagtisztitási munkálatok szövetkezeti úton való elvégzé
sével s általában a termelés irányításával tagjaik termelési tevékenységét olyanképpen
befolyásolják, hogy azok egyéni gazdálkodása a megkivánt szintre emelkedjék. Ezen
felül a szövetkezeteknek műkodésí területükön a lehetőséghez képest a nyomasos
gazdálkodásí rendszer bizonyos formáját kell megvalósítani. amelynek segítségévela
határ bizonyos részében lehetőleg egyfajta termények termeltessenek. E dűlőgazdálko

dás révén ugyanis elérhető, hogy a tagok megfelelő vetésforgót alkalmazzanak, vala-

24$



~1nt, hogy a .talajelökészítö munka, a vetés, a nevenyi kártevők elleni védekezés és a
betakarítás sokkal célszerűbben és olcsóbban legyenelv~gezhető.'

A gépszolgálat megszervezése mellett ugyancsak sürgős és' fontos feladat a meg
felelő szövetkezeti raktárak,magtáréJ,k" tárházak, górék stb. létesítése. A legtöbb szö
vetkezett tag ugyanis nem rendelkezik olyan épületekkel. amelyek lehetövé tennék
terményeiknek megfelelően történő tárolását. Igy a begyüjtött termények elrsktáro
zása és megfelelő kezelése a .legcélszerűbben szintén szövetkezeti úton valósítható
meg. Etekintetb7~ igennag>y jelentőségük van ll. földreform során igénybevett és szö
vetkezeti tulajdonba adott volt uradalmi épületeknek.
, De a szövetkeeetí tagok tekintélyes része nem rendelkezik megfelelő' istállók
,kal sem s így ,a közös istállók, takermányelökészítő kamrák stb. létesítése terén is
fontos feladaíok várnak aszövetkezetekre. Természetesen bizonyos időt igényel, amíg
'a szövetkezetí tagoknak a közös istálló elleni, ellenszenvét le lehet győzni. A későb

biek folyamán azonban arra kell törekedni, lÍpgy az álJathízlalás terén a multban a
nagybirtokok által végzett feladatokat ugyancsak a szövetkezetek vegyék át és a szö
vetkezeti istállókban és ólakban egyöntetű, jóminőségű és nagykereskedelmi tételek
ben forgalomba hozható hízóanyagot állítsanak elő. Hasonlóképpen fontos feladatai
vannak a s:iövetkezeteknek a szükséges apaállatok beszerzése és az állatok tartásához
szükséges takarmány biztosítása terén is. Etekintetben különös jelentőségük lehet a szö
'vetkezeti silóknak. Végül ö. szükséges trágya előállítása, tárolása és kezelése is a leg-
célszerűbben szövetkezetí úton eszközölhető. '

Igen fontos feladatuk a mezögazdasági szövetkezeteknek a földreform során szö
'vétkezett tulajdonba' adott mezőgazdasági ipari üzemeknek (szeszgyárak, olajütők, mal
mok, konzervgyárak, szárítók, gépjavító műhelyek stb.) mielőbbí üzembehelyezése,
illetőleg ilyen mezőgazdasági ipari üzemek létesítése se-zútona belterjesebbmező
gazdasági termelés lehetőségeinekmegteremtése.E mezőgazdaságiipari üzemek ugyanis
intenzívebb gazdálkodást tesznek lehetségessé, illetőleg lehetövé teszik iparilag feldol
gozható termények nagyobbmértékű termelését, a termények feldolgozásából elérhető

többletet a terme!őlfnek juttatják vissza; melléktermékeikkel pedig az állattenyésztés
és állathizlalás fokozásáteredményezhetik.

Végül különös jelentőségükvan a szövetkezeti gezdélkodésban a nagyobb össze
függő területén fekvő felosztott gyümölcsösöknek, szőlőknek és rizsföldeknek is, ame
lyek helyesen és célszerűen csak a szövetkezeti keretben kezelhetők, Egyébként ugyanis
néhány ember hanyagsága igen sok kistermelő szorgalmas munkájának eredményét
Ilemmisíthetimeg. E téren természetesen többféle megoldás lehetséges: a teljes kollek
tiv kezelés, a részbeni kollektív kezelés, amikor csak bizonyos munkálatok végeztet
nek közösen. egyébként a tagok a szükséges munkálatokat maguk végzik és végül az
egyéni kezelés olyan formája, ahol a tagok termelői tevékenységét a szövetkezet pusz
tán irányítja, illetőleg a beszerzés és az értékesítés vonalán mozditjaelő.

Természetesen nem lebecsülendő feladatkör az sem, amit a szövetkezetnek él, 'tagok
szakismereteinek bövítése és az igazi közösségi szellem megteremtése , terén kell el
végeznie. E téren igen nagy jelentőségük van a szövetkezeti székházaknak, melyek
Iehetővé teszik, hogy a szövetkezeti tagok ott időnként összejöjjenek, gondolataikat
kicseréljék, egymástól tanuljanak és az érdekazonosság, valamint a kölcsönös egy·
másrautaltség érzésétől áthatva a szövetkezeti munka alapját képező szövetkezeti szel-
lemetönmagukban kifejleszthessék. '

Az' elmondottakban kíséreljük meg nagy vonásokban vázolni azokat a feladato,
kat, amelyek megítélésünk szerint a jövőben a mezőgazdasági termelés terén a szövet
kezetekre várnak. Ezzel kapcsolatban azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a nunden
tekintetben megfelelő szövetkezeti gazdálkodás máról-holnapra természetesen nem való
sítható meg .s annak kialakítása hosszabb fejlődési folyamatot, egyidejűleg pedig szí
VÓs, kitartó és céltudatos szervezőmunkát igényel. Ezenfelül, mivel e rétegben nagyobb
,tökeakkummulációra nem lehet számítani,' a .magántőketúlzott méretű beáramlásának
pedig szövetkezeti szempontból bizonyos gátakat kell szabni, e szövetkezetek - leg
lllább is tevékenységük kezdetén ~ az alI am támogatását nem nélkülözhetik.

Ghyczy Béla



A RÁDIÓJÁTÉK KÉRDÉSÉRŐL

Amikor a 20-as évek közepe táján a nrűsorszóró rádió megszünt "csoda" lenni
és bekapcsolódott az életünkbe, egyszerre és egyhelyt szállítva fülünknek míndazt,
amiért addíg különféle színtereket . kellett felkeresnünk - szinházat, operát, hang
versenytermet -. megkezdődtek a kísérletek a sajátosan rádiószerü műtajokra. Egy~

hamar bebizonyosodott, hogy a hírközlés addigi módja, valamint az ismeretterjesztő
és szőrakoztató előadások előadótermekben bevált formái csak ideig-óráig felelnek
meg. Ki kell találni valami mást, valami addig egészen újat, ami másutt, mínt a rádió
ban, elképzelhetetlen, Igy, ezekből a tapogatódzásokbé] születtek meg az Ú. n. "össze
kötő szövegek" -- zenét, verset, prózát egy bizonyos témakör szerint egyetlen vegyes
és mégis harmónikus egységbe kötő prózák, a kabaré-konferánszok és a hajdani
"Uránia' tudományos előadásainak különös, csak hallásra elképzelt ötvözete. Igy
született meg - különösen az angol rádióban használják gyakrán és sikerrel '- á
hírközlésnek bizonyos dramatizált, dialogizált formája, A vegyes müsorok kerültek.
rníndjobban az előtérbe, e.gy irodalmi-zenei revüfajta. az addig csak felolvasott el
beszéléseket megpróbálták több hangra alkalmazni, valami sajátképi módon "radío~

Icruzálni". A külsö közvetítések - melyek eleinte csak hangképeket nyujtottak egy
eg}' eseményről, szinházi előadásról --, nem maradtak meg ebben ra hangzó-statikus
állapotukban. s szpiker beült a hallgatóval a páholybaés onnan konferálta végig a
színpadon történő, s füllel természetszerűleg csak részben felfogható látható esemé
nyeket. Mindjobban szűkült a felolvasások időtartama: az előadók rövidre fogták
mondanivalójukat, - a néhány esztendővel ezelőtt még 25-30 perces tanulmányok,
novellák időtartama leszűkült 10-15 percre. És ugyanakkor megkezdődött a "látha
tatlan színház", vagyís .e rádiójáték típusának kialakítása, mert hovatovább kiderült,
hogy a szinpadra írt drámáknak csak egy töredéke alkalmas a stúdióból való közve
títésre.

Míndegyik újításnak, míndegyík kísérletnek alapgondolata ugyanaz volt: harc
az unalom, az egyhangúság ellen. A hangszóró előtt ülő hallgató figyelme hamar ki
merül, szórakozáséban nem támogatja semmi kulissza; a monotón szó, a végtelenűl

ömlő ze-ne ellarikasztja és eltereli a figyelmet, mert hiányzik a közvetlen kapcsolat
a mű ..és közönsége között, Amikor a rádiószerű ötleteket rádiér-műfajokká próbálták
kiépíts-ni, 1i!lsösorban ez az elv vezetett: ahanghoz ragadni a hallgatót, közvetlen és
maghitt kapcsolatot teremteni vele, kitágítani a képzeletét. állandóan ébrentartani a

. Iigyelmét. Minden újítás ennek a törekvésnek szolgálatában állt, sJgyfermészétszerü
.leg elkövetkezett a műsornak a lehető legvégsőlehetóségíg való ,;rovatosítása", Ez
oa, rcvatosítás, amennyire megmerevíti a műsort, annyira vonzó is ajcözönség felé es
különösen nevelő szempontból, - amível a rádió őskorában alig törődtek - Iontos.
A hallgató a heti műsorban mindig megtalálja a maga "rovatát",dmit valahogyan
úliY "uyit ki", mínt az ujságokban megkedvelt rovatait, elsősorban.azt keresve ki. a
heti műsorból. A magyar rádió hetente 28-32 ilyen állandó rovattal dOlgoZík;l11elyek
.az istentiszteletek közvetítésétől a gyermekrádióig,a magyar muzsika kultwizatóla
zenés-prózai egyvelegig, a kertészeti tanácsadótól a. heti hangos híradótg.va-Mtinkás
.kultúrszövetség rnűsoraítól a falurádióig váltógatják .téméfkat :és szolgáljak'a han
gatót. Ez a fokozott és fokozódó rovatosttás. a tádióSzerÜlIÍűfajoktovábbfejlesztése

közvetlenebbé teszi a kapcsolatot a rádió és közönsége között,' afféle viszonyt alakít
ki köztük. mint a képeslapok szerkesztől üzenetei, Egyfelői·tehát a harc az unalom
ellen, másfelől a figyelem minél fokozottabb lekötése az .indító oka a rádió sűsoraí

Jejlesztésének, átalak.itásának, sajátossá képzésének.
Egyetlen területen nem alakult ki még ma sem a sajátos rádíószerűség:.arádió~

játéknál, a "láthatatlan szinhá~"müfajánál.·Cserés Miklós, a magyar rádió drámai
.osztálvának vezetője, könyvében* éppen. azokat' az okokat keresi, amelyek miatt á
tökéletes rádiójétek még nem született meg és azokat a lehetőségeket próbálja nyo
mon követni, dramaturgiai elvvé rögziteni, amit az eddigi próbálkozások eredményez-

.. Cserés Miklós: Láthatatlan sztnliáz. (A rádiójáték dramaturgtája), - Parnasssiis t~'8,



tek. Hogy a színpadra írt dráma nem felel meg a míkrofón céljaira, az kezdettől vilá:
gos volt. Az első stúdióból közvetített drámáknál ís megpr?bálkoztak már valami
primitív alkalmazással, átdolgozással, hogy mindazt, ami eredetében vizuális, elsősor

ban hallhatóvá tegyék. De ez még csak szükségmegoldás volt, - jól-rosszul hozzá
férhetővé vált a hangszórón keresztül is egy-egy drámai mü élménye, s mivel java,
részt széles rétegekben ismert műveket vittek mikrofón elé, a hallgató korábbi élmé
nyeivel segítette ki friss "hangszórós" élményét. Teljes átdolgozásra, mikrofónra való
adaptálásra sokáig nem került sor, - a meglévő anyagot, meghagyva a dráma ere
deti szerkezetét, igyekeztek alkalmasabbá tenni. Az élmény tehát, amit a hallgató
kapott, színházi élmény volt, egyfajta különős közvetítés egy közönség nélküli szín
házból egy láthatatlan közönségű, hatalmas méretű éter-nézőtérnek. Az első kísérlet
arra, hogy drámaíró csak a mikrofónra képzelje el drámai mondanivalóját, 1924-ben
történt: ekkor sugározta először a londoni rádió Richard Hughesnek - az emléke
zetes "Szélvihar Jamaikában" írójának - "A comedy in danger" címü rádiójátékát,
eszinterében leszűkített. rövid, drámai dialógust, Herczeg Ferenc "Két ember a bá
nyában" című egyfelvonásosának téma-pendantját. Hughes igyekezett élni il 'hang
sajátos rádió-Iehetőségeivel (visszhangzó kopogtatás stb.) és felfedezett egy elvet,
amely később - a rádiójáték fejlődésének középső szakaszán -, majdnem egyed
uralkodóvá, már-már kellemetlen sablónná lett. Felfedezte, hogy szükséges egyfajta
."akusztikai mag", amely köré a drámai történet felépül. A folytatók ezzel az akuszti
kai maggal éltek aztán vissza - zörej-drámákat írtak, változatos hangzás-képek soro
zatát, zaj-ritmusra építve fel a drámát, amit a dráma természete mi att csak drámai
ritrnusre lehet felépíteni. A zaj, a zene csak kisegítő elem lehet, vagy a mese al ap
ötlete, mellyel visszaélni már veszélyes. Cserés könyvében idéz is egy·két ideális
peldét erre az akusztikus alapötleten épülő rádiójátékra (a cseh Karvacs "Bűvös

hangr-ja. vagy ami talán jellemzőbb: Roger Richard "Ellopott hang"-ja) - de mindez
csak időleges jelenség, visszaélés a míkroíón és a hallás lehetőségeivel. A csak
akusztikumra felépített rádiójáték előbb-utóbb elunalmascdik, - amíg új, addig érde
.kel, s itt logikusan ugyanazon a fejlődésen kell a rádiójátéknak átmennie, mint a han
.gosfílmnek, amely fejlődése során egyre kevesebb fölösleges zaj- és zene-effektussal
dolgozik, s a filmet kiemeli a kezdeti fényképezett színházra és zaj-sorozatra
épített állapotából. Furcsa paradoxon felé kell hogy közeledjék a fejlődés: a hanggal
való takarékoskodáson felépülő rádiójáték, felé. A kezdeti "hangjátékok", "zörej
játékok" helyébe a drámailag megkonstruá!t - "láthatatlan színháznak" kell lépnie,
amely a színjáték lényegét, a drámai akciót, a szigorú, racine-i konstrukció t tartja
.elsösorben szem előtt.

. Cserés rádiódramaturgiai kisérletében nagyon helyesen az eddigi eredmények
ből próbálja levonni a rádiójáték lehetőségeit. Az eredmények azonban - legalább is
az ismert és a könyvben is ismertetett példaszerű rádiójátékokban - ellentmondanak
a drámának. A példák szerint a rádiójátékok írói elsősorban a film technikáját pró
bálják míkrofónra alkalmazni, s nem a dráma technikáját igyekeznek "rádiósítani" -,
Cserés pedig, él képzett elméleti dramaturg, természetesen a dráma felépítését köve
teli meg a rádíójátékoktól. Szerinte - s azok szerint is, akik nem a riport és a film,
hanem a színpad felől érkeznek a mikrofón elé -, a rádiójátéknak rövidre fogott,
feszülten érdekessé épített drámának kell lennie, amely a mikrofón előtt nem kény
szerül egy-két sz ínhellyel, a megszokott drámai időtartammal megelégedni, hanem
a színpaddal ellentétben, a végsőkig kiszélesítheti ·a színtereket, dolgozhat az idő

lehetőségeival ~-'. és trükkjeivel. Az ismertetett néhány példa - s különösen Norman
Corwin hérom-zédíójétéka - rádiószerű abban az értelemben, hogya fülön át elkép
zelhető, él kulisszákat és a kellékeket nem kívánja meg s a maga elfolyó, film- és
regényszerű konstrukciójában is van benne némi drámai feszültség. De igazi drámai
ság csak egymásból következő, egymást a drámai összeütközéig támogató jelenet
sorból alakulhat ki, - az eddigi úgy-ahogy bevált rádiójátékok felépitését pedig a
jelenet-sor egymás-mellettísége jellemzi, s mozaíkszerű építkezéssel bizonyos nyers
riport-hatást .el lehet érni, de drámaít soha. Az eszményi rádiójátéknak valahogyan
Shakespeare-ből kell elindulnia, akinél az egymást gyorsan váltó színtereken és idők

ben töretlenül haladnak az események a drámai kifejlet felé. Az eddigi rádiójátékok
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ezt a drámaiságot nélkülözik. Mindi.g egyes részeik, szakaszaik, - más területről véve
hasonlatot: képeik - hatnak, és sohasem az egészük. Igy van ez Cserés "rádiójáték~

parudigmáinál" is, amelyeket rádiódramaturgiai alapvetésnél azért kénytelen felhasz
nálni, mert az eredményekből próbál dramaturgiai szintézist kikövetkeztetni, s nem -,
egy más és talán instruktívabb módszerrel - egy rádiódramaturgiai elképzelést pró
bál számonkérni él példákon. Igy aztán fejtegetései során, nagyon logikusan, kény
telen azt megállapítani, hogy példái között a legrádiószerűbb valóban az volt, ame
lyik a legszinpadibb valamennyi között: Vszjevolod Ivanov ,,Kosztya bátyánk"-ja, -c
mert abban legerósebb a feszültség, legmértéktartóbban alkalmazottak a hang-eff'ek
tusok és legzártabb a konstrukció.

Gyakorlati tapasztalat szerint az eszményi rádiójáték a leglegszűkítettebb belső

dráma, kevés ember összeütközése egy központi. drámai '- ha úgy tetszik, olykor:
akusztikai - mag körül. A rádió műsorszerkesztését az unalom elleni harc vezeti,
il figyelem minél teljesebb, mintegy diktatórikus megragadása, - az a fajta rádió
játék, amely eddig kialakult, ezzel gyökeres ellentétben 'szét akarja szórni a figyel
met. AUandóan, még a legszebb eredményeknél is (Norman Corwin .Runyon Jones
különös utazása" című munkája) fenyeget a veszedelem, hogy a hallgató fígyelmét
apróságok, mellékességek - zene, zaj stb. - kötik le és nem az akció egésze. Ebben
a pillanatban pedig az igazi és lényeges hatás semmisül meg, - a mű nem rögződik

a hallgatóban, hanem szétszóródik az éterben. A drámai koncentrálással majdném
mmdegyik példa megpróbálkozik - még a drámaiatlan hallucinációru épített "Vizi
malom" is, Sőtér István költői kísérlete --, de a mikrofón nem viseli el a fél-meg
oldast. a figyelem nem tud állandóan újra bekapcsolódni drámai töredékekbe. s nem
turlolyan teljes drámai élményt szerezni magának, amely végeredményben mínden
dialógusra épült mű lényege kell hogy legyen. Az egységes benyomásra kell töreked
nie a rádiójáték írójának, s ahogy Cserés nagyon helyesen kifejti: drámai dialógus
sal kell elsősorban dolgoznia. Es az eddigi rádiójátékok írói éppen erről feledkeztek
meg, - epizódikusan szerkesztettek, minden újabb jelenetnél mintegy előlről kezdték
mondanivalójukat, mert a dialógust javarészt a kulisszák hanggal való megelevení
tés ére alkalmazták és csak ezzel a kitérővel jutottak el az elkezdett meseszál további
bonyolitásához. Az "akusztikai mag"-nak, a hangeffektusoknak természetes szerepét
átvitték a dialógusba, amely belső izgalmak kitárása helyett külső tények kőzlésére

pazarlódott. Egy végigzúgó vonat pillanatnyi hangeffektusa többet közöl a sztntér
atmoszléréjáról, mintha a színtér-rajz kelleténél bővebben épülne be a szövegbe, 
egy zenélő óra pillanatnyí muzsikája tőbbet elárul egy biedermeier-szoba Iégköréről,

mintha a dialógus pepecselne ennek a biedermeier-szebának leírásával. A mikrofón
előtt ar. ídő egyszerre összeszűkül, az óra gyorsabban jár, - a rádiójáték írójának a
szo szeros értelmében fülön kell ragadnia és szolgálatába kényszerítenieaz időt, ha
drámai hatást akar elérni. '

Az epizódokból felépülő rádiójátéknak - s egyben az idő megragadásának
van egy lehetősége, amivel sokan élnek és visszaélnek: ez egyfajta "képeskönyv
technika" . Egy drámai történet valamiképp ',,,kinyílik" a hallgató előtt, - epizódok
villanak fel belőle és az epizódokat szpíker magyarázza. Meglehetősen primitív meg
oldás ez, legszerencsésebben színpadra írt drámák adaptálásánál használható, de mű

fajilag valahogyan közelebb jár a "hangba kondenzált d"rámához",mirtt a külön
íéle "irodalmias-költői", film- és riport-kísérletek. Itt ai éterből míntegy kiemelked
nek egyes epizódok, a .legszültebb drámai pillanatban, a szpíker vagy a szűken, leg
szükségesebben dialogizált keret beszélőí az előkészítő eseményeket közlík, s így
minden "képben", vagyis szükségszerűen csak konfliktusban 'a mondanivaló legdrá"
muibb Izgalmait kapjuk, állandóan ébrentartva figyelmünket. Valahogyan a görög
drámák magyarázó kórusos felépítésére emlékeztet ez az ötletszerűen "meséskönyv
technikájunak" nevezett rádiójáték, s lehetövé teszi, hogy a hallgató állandóan' á
dráma izgalmában éljen. Amennyí jó lehetőséget nyujt ez a megoldás, annyi veszélyt
is rejt magában. Veszélyt azért; mert kényelmessé teszi a rádiójáték írój át, utat té~

vesztet vele, a drámai jeleneteket csak a keret illusztrációjává fokozza le, s ebben
a pillanatban a jó megoldásokat kínáló forma elveszti értékét, éppen' úgy, mínt a 'zaj
és hang-effektusokkal visszaélő riport-rádiójáték. Cserés különféle rádiójáték-
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technikák efajta lehetőségeit következteti ki. példa-rédíójátékaíból, de ezek ll. techni
kák .,--. a szerkezetkrescsen(ló-dekrescsendó' módja, mint Corwinnál, vagy a, vissza
felé gombolyítás mint Edwards "K,elepcél1en"dmű rádiójátékában -, nem tekinthetők

'egy-egy végleges, gyümölcsöző szerkezetí elvnek, s kifejtésükkel Cserésnek is vég
eredményben az a szándéka, 'hogy lehetőségeket mutasson meg, konstrukciós kerete
ket, amelyeket aztán az eljövendő rádiójátékok írói kifejleszthetnek, közeledve a
.míkrofón lehetöségeível.célő.egvfajta rádió kamara-dráma megvalósítása felé. Hogy
azonban ezunegszülethessék.rannak legfontosabb Ieltétele, hogy a;z eddigi gyakorlat
regónyíróí, riporterei ,után, drámaírók.próbálkozzanak az új műfajjal, drámaírók,
akiknek vérükben ran a dráma technikája, akik nem idegen területről érkeznek,
kísérletezökként. a. rádiójáték telé. Mert a tapasztalat azt mutatja, hogy vérbeli dráma
irá eddig ~ külföldön is. -nálunk is -,alig gondolt még a rádióra, holott egy sajá
tosan drémaí-jellegü.. műfaj csak akkor, alakulhat ki, rögződhet egy végleges "para
dígmába", ha ez ezddegenkedés megszűnik.

A "Láthatatlan Színház"értékes eseménye a magyar dramaturgiai irodalomnak,
a maga nemében, ..:... igen szűkszámú külföldí próbálkozások (VaIOielgud, Franz
Eassbínd, Curt Paqué•. Gerhart Eckert, .Roger Richard. Arthur Pfeiffer} után -, úttörő
vállalkozás. Cserés Míklós az elméleti dramaturg és a gyakorlati szakember hozzáérté
sével, tapasztalataival-myúlt érdekes témájához. annak minden lehetőségét megvizs
gálta és így próbált az eredményekből kikövetkeztetve, egy dramaturgíaí alapvetést
adni. Könyvének _. túl más, és szép értékein -, van egy missziója is: útmutatást
nyujtani, .segítséget adni a próbálkozóknak, és saját lábára állítani végre a botladozó
csecsemőt, a rádiójátékot, amelyről igen helyesen állapítja meg, hogy "önállósága
kibontakozásával a rádió egyetlen önálló művészetí ágává.... a "septem artes líberales"
'hez a filmet is hozzászámítva - egyszer !l', kilencedik szabad J.1lüvészettéválhatik.

Thurzó Gábor

SZINHÁZ

'CORNEILLE-BEMUTATÓ A «KIS SZINHÁZBAN»

Ha a színház több akar lenni, mint szórakoztató üzem, sőt több "tükőr"onél is,
amelyben önmagára eszmél egy kor és ha a szinház nem elégedik meg egy nemzet
"önismereti iskolájá"-nak szerepével, hanem embernevelő missziót vállal, - Pierre
Corneille drámái szükségszerűen jelennek meg a műsoron, Az embertelenség évei után
az embernevelő kűldetés vállalása pedig a színház számára: kötelesség!

Benedek Marcellt illeti köszönet' azért, hogy Corneille "Polyeucte" címü tragé
diájának lefordításával megteremtettea .Iehetőségét annak, hogy a "Kis Szinház" ezt
-a kötelességet teljesítse. Het Racine-dráma hibátlan és művészí tolmácsolása után ez
a Corneille-interpretálcis azt a reményt ébreszti mindnyájunkban, hogy az illetékes
fórumok belátva e nagy írót teljesítmény jelentőségét, megteremtik a lehetőségét

.annak, hogy Benedek Marcell legalább a legjelentékenyebb Racine- és Corneille
drámák nagyobb gyüjteményével ajándékozza meg a 'magyar irodalmat. "A mártir"
címen színrekerült "Polyeucte" fordítésa azt a bevált, sőt egyedül lehetséges elvet
követi, hogya francia rímesalexandrínus magyar nyelven rímes ötös és ötödfeles
jambusokban zeng egyenértéku drámaierövel. Ez a szellemi hűség, tökéletes tartalmi
'hűséggel párosulva világos, nemesen munkált, korszerű, de mégsem .modernkedő ma
gyar nyelven szólal meg. a verset szerető színész és a verset kedvelő hallgató, vagy
olvasó egyformán öszinte örömére.

Miben áll Corneille drámáinak embernevelő hatása és jellege? Talán' abban a
.sajátosságában, hogy - amint azt számosan megírták 'hőseiről - Corneille "nem
olyanoknak mutatja be az embereket, amilyenek, hanem' olyanoknak, amilveneknek
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