
tendő utat: "türelmesnek és aláza
tosnak kell lennem" és "ha nem le
szek gőgös". (Szent Pál azt mond
ja a szeretetről: "nem fuvalkodik
fel"), Sokszor azt hisszük, hogy a
szeretet erénye ellen vétettünk, és
úgy akarjuk jóvátenni hibánkat,
hogy még több pénzt, időt, fárad
ságot fordítunk pártfogoltunkra.
Pedig bűnünk inkább kevélység,
uralomvágy, zsarnokoskodás, gőg

- és ezek ellen kellene küzdenünk.
De hogyan?
Mindenekelőtt tudatosítanunk

kell magunkban, amire már Kem
pis figyelmeztet, hogy nem minden
erény, ami jót cselekszünk; sokszor
csak szerenesés természet; tehát
belülről se büszkélkedjünk vele. De
másrészt nem is minden rosszaka
rat és vétek, ami rosszul sül el ne
künk; amiben nem sikerül megja
vulnunk, azt viseljük el alázattal,
mindig újra és újra megkisérelve
a javulást, mínt, olyat, ami "termé
szetünk" állandó velejárója. De a
"természet" végül is nem végzet.

NAPLÓ

Le nem vethetjük, meg nem vál
toztathatjuk, de fegyelmezhet jük,
féken tarthatjuk, nemesíthetjük, jó·
célok szolgálatába állíthatjuk: ne
velhetjük.

Ez pedig éppen pártfogoltjaink
segítségével történik leghatáscsab
ban. Ha t. i. magunk választjuk
meg, hogy kinek akarunk engedel
meskedni, kivel szemben akarunk
szelídek és alázatosak lenni, akkor
- csak éppen távolabbra tolva, de
mégis - a mi akaratunk, a mi
egyéniségünk érvényesül. De ha
azokkal szemben és azok kedvéért
tagadom meg a "természetemet",
akik tölem kapnak, nálamnál sze
gényebbek, gyengébbek, kisebbek;
akkor az Istennek engedelmeske
dem. O van jelen a szegények sze
mélyében. Akkor a természet vilá
gából a természet feletti világba
emelkedtem, és cselekedeteimbe
sodró erővel kapcsolódik bele egy
eddig nem említett tényező: a ke
gyelem. F_

THOMAS MANN. - 1875-ben szűletett Lübeckben s apjának;
a kereskedelmi főtanácsi címeit vieelő hajózási vállalatula.idonos
nak, különösen Délamerikában érdekelt szállbtási nagykereskedö
nek második fia. Egész. nevel tetése a családi cég junior-főnök&-
nek akarta szánni. Művészetének elemzői már életében eltűnőrltek

azon, miért nem le.tt az. Nem egy ikük abban vélte megtalálni a
rejtély nyitját, hogy az íróvá vált patrieius-sarj édesanyja maga
is délamerikai volt: ottani spanyol családnak s a déli, sárgabörű

indiánoknak keveréke. Thomas Mann maga mindig átsiklott eze
ken a vitákon s a faji kérdések körül való mindenfajta Ieszengós
nélkül vallotta magát német írónak s egyúttal a föld minden
fajta kultúrá.iát átélni és közölni tudó humanistának - teljes
életművével.

Első megjelent elbeszélései az 1897-es évszámot viselik. Ekkor
huszonkét éves volt s övéi számára is nyilvánvalóan eldőlt, hogy
nem az lesz belőle, arninek családja várta, hanem író. Két évvel
később, oa század utolsó esetendejében kez-dte el írni azt a család
regényt, amelynek hatásaitól - egészen nyugodtan mondhatnánk
iskolát is - még ma sem tudott megszabadulni éppen az ameri
kai családregény-irodalom. A Buddenbrook ház jelentőségéi azon-
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han nem ezeken a többé-kevésbbé jó, va.gy ugvanesak többé-ke
vésbé rossz utánzataim kell Iemérnünk, "hanem azon, amit a né
met irodalom számára jelentett s az európai irodalom számára
mutatott,

A németség, amely középkora után Sohrllerrel és Goethével
nőtt csak fel ismét világirodalmi szintre, sokféle nemben alkotott
nagyot; a regény azonban - azután, hogya spanyol Cervantes
alkotta meg felülmúlhatatlan ősképét - még-iscsak a nagy fran
cia irodalmi iskolák s nagy angol írók műd'aja maradt. Goethe
kezdeménvei 'a, regényben: .nind a német, rnind a világirodalolll
számára csak töredékek és kísérletek. A legjobb német regény
a különben is svájci Keller "Zöld Henrik"-je: majdnem azt mond
hatnók, hogy véletlen személyi bravúr A XIX. század második
felének 'I'hornas Mann előtti német regényáradata: túlnyomó ré
szében irodalmi iparcikk s a maradék nagyon kicsiny hányad is
harmad, vagy legfeljebb másodrangú alkotás, nem tudja ábrázolni
az életnek, a valóságnak egyetemes érvényű körvonalait De, Tho
mas Mann mintha csak kárpótolrriakarná .a német regényt miud
azért, amit az száz év alatt nem tudott ábrázolni: már első re
gényében lángeszű ösztönnel vállalja négy nemzedék életkorának
és embereinek ábrázolását. Első nagy műve érppen azért remekmű,

mert 'serm azt nem vállalta, amit a korában még élő és dühöngő
zolai naturalizmus -az eg'ymáshoz kapcsolódó nernzedéksorok
durván-biológiai-kötöttségűábrázolását - sem pedig azt, amit az
ugyanekkor már megjelent irodalmi impresszionizmus tett, a sz.í
nes foltokban, puszta Idegzeti benyomásokban való feloldás kép
sorozatait.

Amit adott, az egy majdnem etnográfiai hitelességű társada
lomradzon túl HZ egyéniségek egész, sorának rajza volt, úgy aho
gyan az egyéniségek egyazon család egymást váltó ncmzedékeiuek
során át is megjelennek. A tár'g'yi.lagoseágnaík s a stílus klusszi
eitásának igénye1sségéhenaz alig huszonhatéves fiatal író mintha
csak ugyanazt a tollat vette volna fől, amelvet az aggalstYÚll
Goethe tett Ie a "Wilhelm Meister" befejeztekor. Ez volt a véle
ménye', szinte megrendttő őszinteséggelnundeu nérnel k rit ikusnak.

A "BUjddenbrock ház" II német ügyön túl azonban ourópui re
gény is vOilit. Rajza egy olyan jelenségnek, amely érvényes volt
az egész kontinens számára: rajza az, európai polgárság alkonyá
nak. Rajza annak, hogy nem az öröklés erői fáradtak ki, hanem
a feladatok fogytak el a polgárság életéből: az egyeternos huma
nizmus életfeladatainak harcos vállalása, keresése és valóravál
tása csökkent le benne,

Első nagy regényalkotása után Thomas Mann is mirrtha meg
torpant volna. Legalább is nem lelte meg a tonához illő nagy fel
adatot azonnal, hanem mintha egy kísérletező, erejét lernérő ta
nulenánvoeási időt engedélyezett volna magának. Ez II korszak a
nagy elbeszélések korszaka, amelyek közül már-már a botrány
okozás viharát kavarta föl a "Halál Velencében". Többi kisrege
nvéhez, vagy nagy elbeszéléséhez hasonlóan itt is a XX. század
megkívánta pszichológiai bravúr ötvöződik össze a legnemesebb
stdlusremekléssel. De, mintha ebből a regényéből is - Hem hiába
helyezte iB, halál miazmái közé - csupán 'a korhadás, az elmúlás
és a rothadás tenyészete villódznék fel.
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Életének és művének elemzői még ma sem döntötték el, a "Ya
rázshegy" keletkezésének förténetét- Vajjon még az első világhá
ború előtt fogant-e meg benne, vagy alatta 7 Davosi - rnindössze
két hetes - látogatása valóban még 1914-1'17 esik. Persze, a regóny
nem Davosról szól, hanem az első világháború előtti Európa szel
lemí látóhatáráról; egy korszak végéről. Davos csak a kilátópont
erre a látóhatárra. Azonban megintcsak jellegzetes - és 'I'homas
Mann katolikus értékelésében ezt nem hallgathatjuk el - hogy a
kiválasztott kilátópont: ismét csak .a betegség és a halál helye.
A regény külső váza, amint azok is ismerik. akik ezt nem olvas
ták, rendkívül egyszerű. Egy "egészen egyszerű" fiatalember, bi
zonyos Hans Castorp, északi kikötőváros nagypolgári ivadéka, mint
mágia Thomas Mann, beteg unokabátyja meglátogatására Davosba
érkezik s ottmarad. Betegen 7 Erre mindvégig nem ad határozott
választ 8. regény. De, baja mindenképen súlyos, sőt abban az: eset
ben súlyosabb, ha mint képzelt beteg marad ott. Esete rninden
esetre föltárja a XIX. század és a századvég "nagy", mondhatrri
klasszikus betegségének lehki természetét a szervezet bomlása
mögött a lélekét: .a lélek gyöngeségét, A magát eddig egés,zség-e.s·
nek tudott fiatalember számára sorra tárulnak fel 'azok a zavaros
kérdések, amelyekről idáig- vagy még nem tudott, vagy legalább
is nem vetett velük számot. Mi az, ember 'f Testből és lélekből ál! !
- válaszolja 'I'homas Mann, aki feltétlenül hisz a lélekben. Sőt

még azt is tudja, hogy az emberi lélek valami titokzatos romlást
hordoz. 'I'homas Mann remekének írói teológiáját alapjában véve
nem sok választja el attól, hogy ez a teológia ne vallja az, ere
dendő bűn tételét. Az író igenis látja, hogy az ember a maga lel
kével egy, az anyagi fölött álló világrendnek a tagja, hogy való
ban van szellemi világ s ennek a szellemi világnak az emberen
kívül is különféle létezői vannak. Már a Varázshegyből kivllág
l ik, hogy Thomas Mann is hisz egy a világon kivüli, lelki természe
tűabszolut lényben. Szerinto azonban HZ, a lény magára hagyta
a világot, annak minden tökéletlenségével. betegségével, visszássá
g ával együtt. Az ember és az emberiség néha-néha félig-meddig
kilábal ezekből, deo lelkének és civilizációjának győngeségei néha
egyenesen megsokasodnak és összecsapnak a világ fölött. Ilyennek
látja 'I'homas Mann a XIX. század végét, 'amelyről jól látja., hozv
1914-ig ér. Jól látja a technikai civilizáció bűneit és gyöngeS>&l(cii.
N em f:énykornak látja, hanem ellenkezőleg a lelki hanyatlás' egyik
mélypontjának. Kritikája megelőzte Spenglerét ős spirituális
szempontjaiban sok van, amit .a katolicizmus is aláírhat. A regény
szereplőí beszélgetéseikben és vitáikban érintik míndazt, ami a kor
számára kérdéses. Mi az emberélet célja ~ - kérdezik eg'ymáatól. A
válaszok bevallják. hogy iR kor hit nélküli kultúrája elvesztette It

választ erre a kérdésre. A párbeszédek mögött mint valóságos bű

vészmutatvánvok villognak a részletkérdésekre felvetett válaszok:
az ernberélet célja nem lehet a szerelern, hisz, a szereleen vajmi
gyarló érzése az, e,gész mivoltában oly gyarló embernek, noha két
ségtelenül bonyolult érzés, amint ez megmutatkozik a beteg Hans
Castorp szerelmében a beteg orosz, asszony iránt; HZ, ernberélet
célja nem lehet a civilizáció további tökéletesítése, hisz ez ' sem
segit az ernberenj ez a cél nem lehet II modern kultura, hisz az
annyira meghasonlott, hogy filozófiája képtelen egyértelmű vá-
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laszt adni bármire is. A regény szereplőinek vitái démoni iró
niával tükrözik azt, hogy a modemkori filozófia eigy és ugyanazon
kérdésre nemcsak kétféle - természetesen egymással ellentétes 
válaezt tUidi adni, hanem sok választ, s ezek mind ellentétesek el",ry
mással. Az első világháború előtti európai kulturának egyetlen
olyan témája sincs, amely föl ne vetődnek a kanyargó, végtelenbe
nyúló, de éppen ezért lenyűgözően érdekes beszélgetésekben; vi
táznak mindenről, szerelemről. betegségről, seabadkőművességről.

protestantizmusról, katolicizmusról, az egyéni és közösség-i lét
ről, és semmiféle érvényes választ nem tudnak adni sem egymás
nak, sem önmaguknak. Az, hogy mit állapítanak meg, attól függ,
.milven nézőpontot választanak. Minden nézőpontból más és más
"igazságok" tárulnak föl, vagyis minden nézőpontból más és más
látkép, de hogYalátképek közül melyik esik egybe a valósággal,
.azt nem lehet megállapítani - körülbelől ez a regény leverő ta
nulsága.

A Varázshegyeizze! a tanulsággal aligha volna nagy és sors
döntő regény. Ami miatt mégis az, az egészen más valami. S ez
.az ember-ábrázolása, Az embert, legalábbis a rnodern embert talán
senkisem ábrázolta még a maga lelki életének ebben a bonyo
lultságában és sokrétűségében, mint Thomas Mann, Me.g tudja
mutatni, hogy még főhőse is, az irónikusan szimplának jelzett Hans
Castorp is: milyen ijesztően sok le!J1ki rétegből és készségből áll.
Minden ember csoda és rejtély, egymástól eltérő, rnerőben más
és soha többet meg nem ismételhető szenzáció l - vallja 'I'homas
Mann az emberekről, ismét csak egy katolíkus igazságot fedezve
föl önkéntelenül is a saját útjain, a saját eszközeivel, az Irózseni
élményvilágán keresztül.

- Eljön-e az idő T- veti fel a kérdést maga a regény - ami
kor az ember, ez az oly végletesen gyarló s egyben oly végletesen
bonyolult lény: végérvényes igazságokat fedez fel sberendezheti
rá nemcsak a válságba jutott Európának, hanem az egész emberi
ségnek életét T E kérdésre válaszul az író mégiscsak megesitlantat
valami reményt s ez, a humanizmus hitvallása. Lényegében az,
hogy az emberi léleknek gyarlóságai ellenére is vannak kétségbe
vonhatatlan értékei: még pedig mindenek előtt elsősorban az, hogy
ha nem is tud H saját erőiből tökéletesen fölismerni végérvényes
igazságokat, de olthatatlan benne az, igazság keresésének vágya; il

ha nem is t.ud az: ember és az emberiség a saját erőiből egy har
monikusan boldog életet berendezni, de szintén meg vanbelllle II

boldogság akarása. Thomas Mann humanizmusa abban áll, hogy
igenli az olyan emberi életrendet, amelyben kutatható az igazság
és megkísérelhető a boldogság; olyan humanizmus ez, amelybe
bármely alapon álló társadalmi. gazdasági és politikai rendszer
belefér; H "Varázlshe.gy" 'I'homas Mann.ia azért tudta a második
világháború után igenelni a mai világ hovatovább nagyobbik fe
lének kollektív életrendjét !

Trodalom és olvasóközönség, bárha nehezen tudtak számot vet
ni a "Varázshegy" igazi jelentőségével, mégis érezték. hogYa mű
a század irodalmának egyik legnagyobb alkotása. S a re~rény fe
Iülmúlhatatlannak tetszett, de csak addig, ameddig maga Thomas
Mann meg nem irta a még- ennél is jelentékenyebb és hatalmasabb
.József-tetralógiát. E~ta kétezeroldal as titáni látomást arról, hogy
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rni az európai eiv ilizáció lényege. Az, hogy a kinyilatkoztatott val
láson alapszik !

A .,kinyilatkoztatást" persze ismét csak nem a katolikus
teológia értelmébec fogja föl 'I'hornas Mann, hanem azt vallja,
hogy az abszolutumnak .világf'ölötti igazságai, az isteni létnek és
isteni lénynek közlései: mithoszok által történnek. S így kísérli
meg az ószövetségi kinyilabkoztatást is a mithoszok sorába állí
tani. Ám azzal a hozzáadással, hogy mégis csak ezeken a mitho
szokon át nyilvánultak meg az abszolutunmak, az wilágon túli
transcendens valóságnak igazaágai az emberiség számára: az, hogy
Isten van, személyes létező, s az emberi léthez szorosan és nélkü
Iőzhetetlenűl hozzátartozik, hogy az isteni létezőt föl ismerje, vel"
valami kapcsollatot valljon. A regény katolikus olvasója nem is
tudja eldönteni, mi számára meghökkentöbb. Az-e, hogy ennek
a tételnek igazságlát 'I'hornas Mann ujra és ujra érezteti, vagy az.
hogy mekkora kortörténeti tudással és valóságigénnyel idézi föl
a bibliai József történetén és egyérniségén túl azokat a nagy val
lási géniuszokat s közaűk elsősorban Jákobot és Abrahámot, akik
nek eszmélődésein át az Egy-Istenben való hit megmenekedett aj;
emberiség számára a csillag- és állat-kultuszok kr-ízisén át. Szin
te nincs olyan modern regény, arnelv a modern környezetet olyan
elhitetőerővel tudná ábrázolni, mint Thomas Mann a félnomád
Jákob életét, vagy a korhadó Egyiptomét, vagy akár a babvloni
kultura körébe eső Háránét. Abr,ahám vándorélete vonul el előt
tünk, majd Jákob SOTsa; saz elődök hagyományát, az egyisien
hitet, 'a zseniális és szép J ózsefnek kell megőriznie sorsa viharában.
mint valami lángocskát a szélben, Ez a hit 'I'homas Mann szerint
mithosz, de még szerínte is az emberiség legigazibb és legdöntőbb

fontosságú mithosza. És ez, a h.it végül mégiscsak megmenekszik,
s ellndúl lerakni a fehér ernber civilizációjának és küldetésének
alapíait. Thornas Mann egyik legnagyobb vonása, sőrt a század
történetében történelmi szereplővé ernelő tette az volt, hogyaJkkor
rnerte és tudta megírni ezt a regényt, amikor Európát a hitleri
barbárság mithosza ostromolta s próbálta meg leigázni.

Életét és műveit mi csak idáig akarjuk követni. Nagyon nehéz
lenne szólnunk Doktor Faustus-áról, amely számunkra túl bonyo
lult, helyenként szinte követhetetlen jelképekkel ábrázolja, hogyan
lép oda a németsézet jelképeeő hőse melló a démoni, az értelem
ellenes, a romboló. Még kevésbbé érthető utolsó nagyobb elbeszélő

alkotása, egy középkori meseregény, költött pápa-alakkal a kö
zéppontjában. Miért majdnem lehetetlen kihámozni, hogy mi en·
nek a regénynek ,a rnondanivalója ~ Nyilván azért, mert itt oly
géniusznak is, mint Thomas Mann, meg kellett élnie szelleme ha
nyatlását. De titán távozott el vele s életművének darabjai a jö
vendő nagy katolikus regényének is építőkövei! Possonui László

A GüRÖGORSZAGI ORTHODOX EGYHAZ életét és helyzetét
kevéssé ismerik a nyugaütbbra fekvő keresztény világban. Pedig
szdmo« érdekes tanulságot nyujt sok szempontból és sok minden
kinek, nekünk katolikusoknak is. Az elmult száz esztendő alatt: 
kiilönösen pedig az elmult éotieedekben. - alig volt mozgalom,
ó;rf}mlat politika,i, társadalmi, gazdasági, szellemi téren, amely ne
érintette volna valamilyen formában ezt a földrajzilag annyira



fontos helyen fekvő félszigetet. Nem egyszer rázta meg alapiaibcu«
az ország társada.lmát a háború. Eppen ezért igen alkalmae annak
tanulmányozására, hO'llyan állja meg a helyét ilyen körülm-ények
és ennyi változás között az orthodox egyház.

A nagy változások százada igen súlyos megp'róbáltalás dé ál
lítolta a görög orthodoxiát. Egyrészt belső természeténél totnx«
hiányzoU belőle az az alkalmazkodóképesség, ami a római. kaio
licizmust jellemzi, másrészt a tör.-ők uralom hosszú évszázadai alatt
nem volt módjában kifejleszteni azokat az intézményeket, amelyek
alkalmassá tették volna, hogy zökkenők nélkül meg tudjon felelni
a modern kor által felvetett kérdésekre.

A keleti egyház természeténél fogva, erősen liturgikus beállí
tottságú. A vallási életben való részvétel a hívek tömegei számárlt
sokszor csupán a szertartásokban és a szentségekben 'vaJó részvé
telt jelentette és jelenti mind máig. A szertartások tele vatnnak
szépséggel és erővel s nem egyszer nyujtanak megragadó élményt
még a kívülálló nézőnek is. Am ha hiányzik a vallásosság kapcso
lata a mindennapi gyakorlati, társadalmi és szellemi élet kérdé
seioel, főképpen ha a papnevelés és hiioktauis nem tud feleletet
adni ezekre, a liturgia egymagában nem elegendő.

A görögo)'szági orthodox egyház legsúlyosabb hiányossága,
amely mint emlitettük az évszázados török megszállásban találja
legfőbb okát: a papnevelés alacsony szinvonala. Spiridion aiheni
érsek maga panaszolta ell951-ben a görögországi Szent Szinódwí
97-ik ülésén, hogy azalatt az egy évszázad alatt, amióta l(J1 Jlöröfl
orthodox e,qyház visszanyerte szabadságát, nem tudott eljutni odú
ig, hogy jól képzett pa,psága legyen. A papság kiképzése egyáltalán
ki nem elégítő. Sokszor volt és van rá eset. hogy mindöss.ze né
hány hónapig tart a felszentelés előtt. Az Enoria (Egyházközség)
című lap szerkesztőjének megállapítása ezerini az ország 7,150

orthodox papjából 9% rendelkezik valamelyest magaliabb eüu:
házi műveltséggel. A többi, mint a, szerkesztő mondia, alig ren
delkezik annyi tudással, amennyi a liturgikus szövegek hibá/win
olvasásához szükséges.

Nem csoda tehát, hogy a két vil.ágháború, különösen a második:
s a nyomukban járó elszegényedés következményeként hasaima»
tömegek fordultak el a vallásos éleltől. Ehhez hozzájárult még o:
sok háborús pusztulás. Az ország északi 'vidékein több mint 800
templom omlott össze és 600 plébánia maradt pap nélkül.

A b'ÚlYQS helyzet megoldására a görög orthodox egyház évek
óta keresi a megfelelő eszközöket. Még a második világháború
előtt megalakult a-z Aposeiolik; Diakonia, a belső missziók moz
galma, meluet 1946-ban az egyház hivatalos intéeménuének. ísmert
el. Megszervezője egy laikus: Vellasz, athéni egyetemi tanár, Eré
lyes és célcudeu os munkái« nyornán II {Je{sű -rniss.ziós mozunlom
annyira kifejlődött, hogy éreztetni kezdi hatását az egyházi é,'? val
lási élet minden területén.

A moeaalom első célkitűzése a pnpság reformja. Mindenekelőtt
egy magas színvonalú hittudományi okadémiá: szer-oeztek Athén
ban az ősi Moni Petraki kolostor épületében. HaUgatóinak száma.
150-160 körül jár. Ez egyálta.lán nem kielé,qítő, azonban ahhoz,
hogy növekedjék, meg kell oldani a hivatások kérdését. A fidital
ság körében igen csekély az érdeklődés a papi hivatás iránt. Ennele
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viszont oka: a rÚJebfJí uo»! koroszlál,l/ok ,,(acsonll míívell sf1g6e[í
«zinronala é,~ nehéz anyagi heiuzetc.

A sú.lyos paphiányt két eszközzeli!J:lJekszik em/hiteni az Aposz
toliki Diakonia. Esealeon; különösen a macedón részeken egy 50
archimandriidbál álló papi csoportot szernczeit. Ezek afféle re
]Jüiő l)(/pok, szüntelen járják a uulékel, boov « hivő lalcosl<lágot el
tásnák. " legszükségesebb lelki aondozássai, Körülbelül 450 iatsü és
tanyát vezetnek így.

A második eszköz: a laikus predikátÚ'rok és kisegítők fokozot
tabb oikaimazdsui ap egyházi életben. A keleti egyházi felfogás
lehetőséget nyujt arra, hogy világiak is mondhassomak: szenibeszé
det. A misl<lziós mozaalom. ki is használja a lehetőséget. Hivntalo.'!,
állami támoga.tássa), horminc laikus pr~dikátor jáda az o·rszágot,
s melletiiik még hatvan kisegítő laikus predikátor, akiket a Dlako
nia tart fenn anyagilag.

A papság laikus segítői közé tartoznak oz ujonn,arn szervezett
ny ill/al i mintájú diakonissza közössé.qek. A diakonisszák az egyes
plebániák hivatali teendőit, rendbeniartásái, anyagi vezetését 1Jég
zik, részben pedig a hitoktatásban segédkeznek. Az Aposztoliki.
Diakonia-nak ugyanis egyik legnagyobbszabású vállalkozása a: hi
vatalos iskolánkivüli hitoktatás meuszeroezése. Ez utóbbi vonat
kozásbun. 1951-ben 1300 kuthetétikai iskolát és tanfolya:rno/J, tartott
fenn a missziós szolgálat. Az iskolák hallgatóinak száma 1951-ben
meuh aladta a 120,000-ret, 1952/53-ban a 150,000-et.

Az egész ujjászületé7<;'i mozaalomnal« l.özponti magva egy kis
clit csoport: az 1911-ben alakult "Zoi" Fraternitas. ("Az élet" test
vérüLete.) A kis egyesület, mely aUg sz"áz tagot számlál. a g'örö.q
orthodoxia lef/kiválóbb egyházi és világi egyéniségeit tömöríti
Inunkakiizösség.r/é. Ez a szellemi csoport lá.tja el a,nyaggal a hitole
taiásiiskoláka f , 1Jégzi uezetésiikei, Ezenkí1!1"il szerkeseti és kiadja
II Zoi neoű folyóiratot, mely 150.000 példányban jelenik mea. A
Zo] Fraternitás mellett egész sor eayesiilet műldidik: mét), meiuek.
mindegyike rendelkezik folyóirattal.

Az elk(1)ctkező évek mutatják meg, hO.QY menmsjire tud; ujjá
sziiletni és alkalmazkodni a görö.qországi orthodoxia a modern. vi
lág kövelelményeihez. Mindenesetre tény, hogy bár fentartja, ha
gyományos előitélelét a rómoi katolicizmus iránt, a görög egy
ház igyekszik át1)enni a nyugati keresz'ténység rugalmasabb mód
szereit és beváU eszközeit. Számunkra, nyugati keresziénsrek; el
sősorban katolikusok számára éppen ezért jelentős és kedvező
tény a, nagyszabású próbálkozás. Eszközöket és móds.zereket nem
lehet átoenni anélkül, hogy annak a közössédnek u, szeUeméből
is ne oeuuen. ál l'alamit, ah.oneum. azoluü meríti. A modern katoli
cizrnus szellemet, mely meateremiette a vallási élet modern: kere
teit és eszközeit, egyre inkább a tárgyilagosság, a tapintat jel
lemzi és ae., hogy az igazságot 'igyekszik mindenütt elismerni és
('/fogadni, bárhol jelenjék meg az. Ha. ez (t szellem: érvényesül.
akkor a görögországi orthodoxia, ez Q, keleti szeni atyák hagyo
mányait őrző e!!J/ház közelebb kerül a; katolicizmushoz. (e.)
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VÖRŐSMAR'rtY LÁ'l'IN VERSEI. Bri8itlf f/rigyes, koruruk leg
kitűnőbb Vörösmaetv-szaktudósa, felloutatta s kiadta Vörösmarty
Mihály mindaddig ismoretlen ifjúkori költeményeit, (Vörösmarty
Mihály kiadatlan köbteményei. Budapest. 1926.)

Ezek a versek 1816-20 kőzött, az ifjú Vörösmarty pestd diákos
kedása idedén keletkeztek, s van közöttük tízennyolc latin nJJelven
írott vers is. Egy kivételével valamennyi distichonos versformá
han.

Ezekre vonatkozólag nagyjából elfogadhatjuk Br isits megúl-
. lapításaite "Vörösmarty Mihály latin költeményei esz.tótikai lag

nem jelentenek többet, mint kitűnő verselő kés~s&get. Ihletről e
költeményekben éppen olyan kevéssé szólhatunk, mint élményről,

vagy a képzelet magasabb munkájáról. Altalában nem eigyebek,
mint amplifikál t erkölcsi' eszmék, A verseken az iskolai egyh áz.i
himnuszok, Ovidius és Horatius hatása látszik millJdl vers-alaki
ság, mind pedig szókincs szemponfiából. -- Feltűnő azonbaill e
versekben Vörösmarw Mihály lelkének vallásos megnyilatkozása
ős diákéveire vonatkozó egy-két vallomása, Vallásos versei lelki
életének erős tudatosságáról tanúskodnak."

Míndehhez hozzáfűzhetdük, hogy ez utóbbiakban Ietagadha
tatl,ana költői ihletettség, és többet jeletutenek egvszerű vers-gva
korlatokuál. S lehetetlen bizonyos meghatottság nélkül olvasnunk
őket, ha meggondoljuk, hogy ezeken köszöt-ülődött az, ,a bravúros
verselő készség, meb' később a Za.lán futá.m zengzetes hexaméte
redben ülte diadalát.

S a Vörösmarty-centenárium éve, abkalmából bizonyára nom
lesz érdekleten, ha a költő ifjúkori deákos latin költészetének leg
szebb és legsikerültebb da,rabj:ait az alábbiakban megkíséreliük a
mai magyar olvasó közelébe hozni. Azaz: egy magyar köl,U) VN
seit lefordítottuk - magvarra. * K. Gy.

1.

Istenatyámv segítőm légy nékem, Rád szorulónak,
Add, hogy igazságod hű követő.le legyek.
És Te ki védelmet nyujtasz mindenkinek, engem
Is védj meg, s sose tűrd, hogy leteperjen a rossz.
Melyet az, ellenség szövőget, rontsd össze az ármányt.
S áldják tetteim is a Te dicső neved €It.
Légy vezetőm és tétova lépteimet 'I'e vezéreld,
Hogy kikerüljeiilla vészt és a hazug szavakat.
Mert a hazugságok könnyű zsákmánya a lélek,
És II legtöbb bűn mind csak ezekből ered.
Adj nekem oltalmat kegyes Istenem, úf,,"y megerősíts,

Hogy' ne vehessen erőt rajtam fl. sanda Gonosz,

* A verselt latin szövege B r i s i t s F r i g Y f' sciszt. múvének 139-143, lapján
található.
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.,
Az i:;len/élelemről

Törvényt il> tisztel. ki az Istout féli valóban,
Mert az igazságnak kultusza ebből ered.
És mi az emberi szent törvénynek ellene fordul,
Mindazt rossznak tartsd, 111Jl~S'SZe kerüld, elitéld.

"{J.

Ég és föld Ura, és ke,gyes Atyja az emberiségnek.
Hármas fénysugarú tündökölő Ragvogás!
Életidőnk Benned végződik, Tőled eredvén.
Szelgálnak Teneked minden idők örökön.
Önként viseeaadom magamat Neked én is egészen,
Életem él> vagyonom, mindenem ím a Tiéd.
És ha szabadságom megcsal s tévútlia terelne,
Bölcsen irányítván jóra Te' visszavezees,
Kellemesen Veled élem a boldog életidömet,
Nélküled életem únt, oktalan és keserű.

Ámde míg általadom magamat, lám, visszaadom csak
A Te ajándékod: életet életerőt.

4.
Sokak lelkét kell me.qnyerni

Arra törekszik az Úr, hogy sok-sok emberi szívben
Feltámadjon II vágy: tenni, csinálni dicsőt !
Igy törekedj magad is megnyerni a leJkeket. ettő!

Majd boldog leszel és. guzdagodik seived is.
Hogyha te, sok jámbor lelket kapcsolse a szivedhez,
Megnő szell emerőd és a magasba csapong.
Ámde ha nincs oly szív, mely hajlamot érez irántad,
A kitűzött célt nem érheted el sohasem,

(Fordította K u n s z e r y G y u l a)

PAKISZl'AN legnagyobb tartománya Punjab, ennek fővárosa
Lahore. Kereszténységének legelső nyomai a tizenhatodik századra
muirünak: vissza: a jezsuiták elekori , rövidéletű és folytatás nél
kül maradt missziós tevékenységére.

Az anoolok 1848-bnn kebelezték be oirodalmukb« Punjabot; az
első téritők ekkor a hadsereg katonapapjai voltak. A valódi hit
hirdetés csak negyven éouel később kezdődött, amikor a tartomány
lellei .qonciozását a belqo kaoucinusokra bízták. Ma Lohorenok
mintegy nyolcszázezer lakosa van, s ebből mindössze hwrzonhá
romezer cl katolikus; a hiltérítők azonban színvona,las intézmé
nyeik eredménsieként csak a következő nemzedékekre várják a
katoliciemu» igaz·i kibontakozását Lahoreban:

A város középpontjában emelkedik a Szent Szív székesegyház.
mellette cl püspöki palota, elmi iskoláva:l és az ír Szent Patrik.
ieetoérek által vezetett híres angol S,zent Antal középiskolával.
Az Anarkali-negyedben áll a Szeplőtelen Fogantatás temploma, a
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pakisztáni Már'ia~évi eorándoklatok célpontja, s melletlc ct kajJu
cinusok urdu nyeJ.vű Szeni Ferenc iskolája. A két templom kiiz:
mintegy félúton három nevezetes intézmény helyezkedik el: eg;ll
angol, egy urdunyelvű lányiskola és egy elemi, mindluirmai a
gandi irgalmasnővérek 'vezetik.

Lahore anyugatpakisztáni vasút'i hálózat yócpontja. Meglelle
tősen sok európai élt itt: vasúti, kereskedelmi és más tisztviselők;
számukra annakidején külön templomot emeltek. A külföldi alkal
mazottak helyét ma már nagyrészt bennszülöttek foglalják el.
Elemi és középiskola működik ennek a plébániának a területén is.
A kisszemináriumot 1951-ben nJJitoUák meu, jelenleg hét növendé
ke van.

A protestánsoknak pUlanatnyilag nUfJ.lJobb beiotuásuk vmi L(/
horebam, mint a katolikusoknak, elsősorba.n azért, meri u város
egyetlen egyetemi kollégiuma az, amerikai presbiierulnusok ke
zén van, azonfölül pedig a protestánsok még az angol uralom ide
jéből bizonyos kedvezményeket élveznek. I gy a lahorei anglikán
püspök hivatalból tagja a, puttjabi egyetemi tanácsnak, s úlialában
úgy tekintik, mint a kereszténység képviselőjét.Katolikus és anuli
kán püspök közt egyébként zavartalan Q. jóviszon.1J, ft fölmerüW
ügyeket közösen s.zokták megtárgyalni, és csak az olyan vitás ese
tekben dönt a kormánueai, amelyekben szempont jaikat semmikép
pen nem tudják egybehangolni. (f)

VAROST ISTVAN. V árosi István ötven éves. A kerek szállt
önmagúban is soka.tmoudó, költőnél azonban nemcsak az emberi
kor egyik állomását jelenti, hanem t.isztult.abb hangot és nagyobb
elmélvüléet is a költői témák szerteágazó birodalmában. Vúrosi
költészetében nem nehéz felismernünk asalaktól rneg'szabadul n i
kívámó férfi erőfeszítésedt, minden koi-szaka újabb küzdelmekről

tanúskodik, amelyek megóvják verseit az ellaposodás veszélvétől.

Első verseiben már lényegesen többet nyujt egyhangú variációk
nál. érzelmi skálája is állandóan változik: néha roppant nekife
szülésében a világot is szétvetné, máskor azonban elhalkul és a
fiatal pap árta tlan g ondolatait teszi meg versélménvnek. Gvorsan
szárnyrakapó képzelete rövid' idő allaitt sok mindent megláttat
vele, de a távlatok egy cseppe-t sem ijesztik meg, verssoraiból
erős öntudat és magabiztosság árad az olvasó felé. Gondolatait
határozottan veti papírra, rnint aki világosan látja hivatása lé
uyeg'ét, a kor problémái nem teszik ingadozóvá, büszkén vállalja
magára .a maiság keresztjét, Fiatalos lendülete ugyan sokszor ma
gával ragadja és ilyenkor disszonáns hangokat is megűt: az "á(láz
gőgből" és az "égigérő büszkeséghől" még sokat kell fa,ragniok az
évek vésőinek. de, a bátor hang önkéntelenül is t.isateletet kels maga
iránt.

Amerrész, tettekhez nem önmagától reméli az erőt, hanem Krisz
tustól. "Huszonnégyé.ves fürtdei ágaskodva várják ra szelet", :1'1,

ieteni kegyelem Iuvalmát: ilyenkor bármít megtenne Kriszcus ne
vével az a jkán, mert fé~, hogy később nierevekké válnak izmai
és elfárad az, élet Ifiktető f'orgutaaúban. Verseinek halkuló tóuu
sa nem ezt a korán beköveékezett fáradságot jelzi HZ érzehnek
lávaszerű kitörésel után, hanem pillanatnyi megnyugvást. Időn

ként szükség« VHlI n leesillnpodásrn. hogy a lelkőben kinyíló Iá-
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gyabb érzelmek is kifejezést nyerjenek költészetében. lilzek az idő
szakok az evangéliumi egyszerűsúgeith i,rd,eük, a költő feledi büse
ke szárnyalását és helyet ad a lelkipásztor halk, beJelé forduló
gondolatainak Fe lic1éz,ia falusi hitokítatás felemelő perceit: az
ószövetség' elménkbe rögzőll1ött, súlles Fejezeted sz.inte ott játszód
nak le w gyermekek előtt s amig odakünn az őszi erdő fái bólogat
nak, ő a gyermekszemek mosolvg ós tükrében gyönyörködik. A sze
lid hang és azaiázatra hívó körnvezet azonban nem jelenti a prob
lémák hiányát gyaluUIl. itt sem kerülheti el a .vércsecsőrű víziók
szorongatását". uruikor a templom csendjében "ve,tésének első sar
jadásairu" tekint, akiket aggódó szívvel féH az élet súlyos meg
próbál tatásaitó l.

A pap élményei a későbbi idők folyamán sem halványodnak
cl V árosi köl tészetében. versei azonban ,az idillikus képrögz.ités
helyett eg'yre inkább szociális tartalommal gazdagodnak. E.gyik
versében .Iiűvös homály és hulló hópihék közötll"az ádvent i ha
rarigszó hangjánúlogv ősz' munkás alakja tűnik fel a templomaj
tóban, uk i rokkant társát hozta el rorátéra. Itt még erősebb a
hangulati elem. de később átadja helyét a lényegre mut ató monda
nivalónak. Bánvászok és rongyos fi,atalok sora tűnik 'elénk, majd
a .muukásgyermekek kirándmló villamosa száguld végig a pesti
uteákon; egvszer ők is vég'igélik .az,t 'a, darabka boldogságod, amely
hez mindig joguk volna, Ezek a versek már szigorú bírálattat iJle
tik a gőgös mosolvú, szűk pesti táreadalmar.

Városi első verseiben már jó formaérzékkel és könnyed rí
meléssel találkozunk. Néha úgy érezzük, hogy túlságosan is jók
a rímei és a keres'etts-ég látszatát keltik az emberben. Később le
venkezi ezt a művességét és nagy drámai költeményéhen, {I Dimi
diusban olyan f'inornmá és teatetlenné varázsolja a verselést, hogy
egy pillanatig- sem érezhetjük .a forrnák nyűg·ét. Rímei szinte ma
guktól folynak, mint ,a patak vize, tisztán és durúzsolóan. A Di
m.idius az álom és valóság költeménye: t1örpék, madarak, virágok
és fiatal, lelkes emberek közé veeet el bennünket. Eiszmények do
bognak a szívben, niluden szónak külöuleaes bája van ebben a vi
lágban. Mint Csongor, Dirnidius is hosszú utat tesz meg, lépte gö
röngyök és megnróbál tatások ,között botladozik, de szeme előlt
világosan látja a célt, ,amehntől sohasem távolodhat el. A kéltlely
sokszor pánvvűt kanyarí,t nyakunkba, de l,elg'yőzni nem tuidlja a
bensőnkben élő ideált. V úrosi költészete ennek az. eszménynek mea
tartását erősíti bennünk, mélv hide éscöretlen akarata az. ötödik
évtized küszöbén is fi'a:t,alos derűa sugároz uüat-kereső embertár
sn i felé. (Szeghalmi Elemér)

A TERMEJLÖSZÖVE'rKEZETEK kérdését ér i litették az
augusztus 21-én vasárnap, templomainkban felolvasott körlevelek,
amelyeket a ml,l-gy.ar püspöki kar és az ordinariusok intéztek hí
veikhez, "Gépek nélkül nem tudunk lépést tartani más nemzetek
mezőgazdasázánakhaladó irányával - írja többek közdtt az e1lITik
pásztorlevél, - viszont nagyobb gépek ialkalmazá.sára a kisbirto
kosoknak nincs rnódja, arra csak 'szöve,tke,z-ésse1 válnak képessé."
A körlevelek felhívták a katolikus hívek fig'yelmét, 'nemcsak fal
vakon, hanem a városokhan is a szövetkezés jelentőlségérel s l"á
mutattak a mezőgnzdasűg- gépesítésének szűkségességére,
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A szövetkezés gondolata nem ismeretlen sem a hívők sem pe
dig a katol ikus klérus előtt. A magyar katolikus papság két em
beröltő óta tevékenven résztvett a különböző szövetkezeti mozgal
makban. A régi szövetkezeti mozgalmak iránya azonballew6szen
más jellegű volt, mint a mostani mezőgazdasági szövetkezeteké.
A szevetkezés ugyanis, amint azt az ellső világháború idején meg
jelent Révai N agy Lexikona a nagyközönség' számára megfogal
mazta: "a modorn gazdasági fejlődés produktuma,' abból az ellen
tétből fakaldt.amely e,g'yrélszt a nagytőkések, másrészt a kézműve

sek és a munkások közöt.ta XIX. század folyamán mind élesebbé
vált ésamelye,t az ipar fe.jlődése, valamint az ipari hatalom ez
évszázadban meg-teremtett," Az első szővetkezések tehát Európa
szerte s így nálunk iSa szabad versenyben kifejlődött gazdasági
harc eredménveiként szdilettek meg, A hazánkban kialakult mező
gazdasági jellegű szövetkezések pedig a rnezőguzdasági termelők

védelmi szervei voltak II nemzeti jövedelemből ü<gyre nagyobb részt
kiemellő kapitalista nag-yiparral szemben.

Az ipar forradalma azonban nemcsak eltolódásokat hozott IM
re a mezőgazdaságf munkából és az ipari munkából származó jö
vedelmek aránya közt, hanem hova-tovább Iorraduhuasltotta él

mezögazdasági termelést is azáltal, hogy egyre tökéletesebb gépe
ket állította mezőgazdaságvszolgúla'tába.

Nem lehet tehát csodáikosari uzon, ho'gy erről II fontos gazda
sági kérdésről szó esik olyanok körében is, akik közvealenül Hem
foglalkoznak mezőgazdasági kérdésekkel, szó esik a vidéki és vá
rosi papság körében is. Ahhoz, azonban, hogy hozzászólhassuuk eh
hez a rendkívüli jelen:tőségű átalakulási folvamadhoz, amelynek
szemtanui vagyunk, elsősorban is Ismer-niink kell il termelőszö

vetkezetek és a termelőszövetkezetl csoportok mibcnlétét,
A meeögazdaságf termelőszövetkezet a mezőgazdasági szövet

kezéarnagasabb formája. Alapszabályát a magyar népköztársaság
minisztertanácsa ésa Magyar Dolgozók Pártja kÖ7.jlonti vezető

sége 1070/1953 (XI. 12.) számú határozatával megerősítetto érs mó
doaítását 1067/1955. (VII. 28.) szánni határozatával .ióváhagvta. A
niezőgazdasági terrnelöszővetkeeetekben a dolgozó parasztok egyéni
gazdasáaukat, tehát földjükclt,aká,r tulajdonukban. ukár haszon
bérletükben. vagy más jogcímen van kezelésükben, hervisúka kö
zős gazdálkodásba és a földdel együtt egész gazda:sági í'elszerelé
süket. összes iaásállataikat é,s haszonáflataiknak e,gy részét. A ta
gok által bevitt föld a 't,agok tulajdonában marad. és ezért föld
járadékot kapnak, de, művedése teljesen közös, A terrnelőszövetke

zetek jövedelmük 10-20 százalékát a bevitt földeik aránvában 087.t
ják szét a tagok között a többit pedig- az, elvégzett muuka ará
nyában. A szövetkezetbe itt jószágok és ingósáaok értúkét II teT
melöszövetkezet - a fel nem osztható vagyonhoz csatolt rész ki
vételével - a tagok részére e,gy, inetve négy év -alaüt meg-tér-iti.
Asalapszabálv határozza meg' a tag'ok háztáji g-azdaságának mé
reteit,amelyek fél és egy katasztrál is hold között mozog'hat. A
,tag ,tarthat magának -egy tehenet, egy-két növendékmarhát, egy-két
anyakocáf szaporulatával. évente, három-négy hízott sertést, iit
juhot vagy kecskét, korlátlan számban baromfit. házinyulat és
méhet, A közös zazdálkodásba belVilt,t igás és haszonállatok érté
két 20-35 száZIalék krivételével kell kifizetni. A :dlolgoz,ó parasatok
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belépési nyilatkozattal éH fel vételi kérelemmel lépnek a szővetke
zetbe s ezen bejelentik, hogy mennvi földjük, gazdasági Ielseerelé
sük és állatuk van, amit bevisznek a szövetkezefbe, A szövetke
zetbe kell bevinni a családtagok nevén áilló földiet va,gy ,az, ő tu
lajdonukban lévő állatokat is. Magukkal viszik ,a dolgozó parasztok
a szövetkezetbe vitt Iöldterület bevetéséhez szükséges vetőmagot

és a közös tulajdonba adott állatok eltartásához a szüksege1s t'a
karmányt is. Az alapszabály pontosan meghatározza mindezeket a
kérdéseket és intéekedik a szövetke,z,e1t megalakulásának anódjairól
és a társulás szervezetéről,A termelőszövetkezet legfontosabb igaz
gatási szerve ia közgyűlés. Ez dönt a tagok felvételéről, kizárásá
ról, kölcsönök, hitelek Ielvételéröl, a közg-yűlés vitatja meg és
hagyja jóvá a szöveíkezet termelési Ite'rvét, bevételi, kiadási költ
ségvetését. az építkwlési és beruházási terveket. A tagok egvűt'te

sen döntenek, hogy miképpen osztják fel és mire fordítják közös
gazdaságuk jövedelmét - természetesen a, vonatkozó általános jo,g
szabályok figyelembevételével. A közgyűlés köti me,g a, gépállo
másokkal isa szerződéseket, a termelesi év végén pedig II köz,
gyűlés viteitja meg és hagyja jóvá ,a vezetőség beszámolóját vagy
szűkség esetén az, vonja felelősségre a vezetőségot, A vezetőség

havonta legalább egyszer köteles közgyűlésre összehívni 'atagsá
got, ha a vezetőség BiZ:t elmulasz,tj a, a, tagok egyharmadrészének
kérésére köteles közgyűlést tartani. Természetes, hogYa közg-yűlée

nem intézhet rninden ügyet. ezént a ssövetkezet ügyeit két köz
gyűlés közott a választott ve,z,etős<óg intézi. A két évre vláila.8z.tott
vezetőség kéthetenként köteles ülést tartani, Száznál nagyobb tag
létszámú szövetkezetben hét, kisebbekben öH,agú vezetőséget vá
lasztanak. A termelőszövetkeeetekben többszáz, nemritkán több
ezer holdon gazdálkodnak. A munknszervezés brizádok alakítása
val történik. A brígádokon belűl fl sok kézimunkát igénylő kapás
növények nővényápolási munkáiuak elvégzésére 8-12 főből álló
munkaesapatokat szerveznek. Az áflaütenvészdésbe már takkor is
brigádot kell szervezni, ha az, ú.lla.tállomány gondozása csak há
rom tag rnunkáját köti le, Ha az állatállomány 10-12 tagnál töbh
tag beosztását köveiteli kélt viagy több brigádot kell szervezni. Az
á.llattenyésztésben állatf'a.ionként, hasznosítási ágaaiként, korcso
portonként kell abrigádokat rnegszervezni. Az alapszabáty ki
mondja, hogy valamennyi termelőszövetkezetttlag köteles évenként
legalább 120, a kisgvermekes unyák pedig legialább 80 munkaeg'y
séget teljesíteni. Miután a munkát az év minden szakaszában rend
szeresen el ken végezni, II közgyűlés meghatározza azt is, hogy az
egyes szakaszokban mennyi munkaegységet kell te,Jjesíteniaz
egyes tagoknak. A vezetőségnek módia van a fegyelemsoértők meg
rendszabályozásáru és bűrrtetésére.. Ez dorgálásból. a közgyűlés
színe előbt való rnegrovásból, a munkaegység elvonásom keeesztűl

egészen a kizárásig torjedhet. Az igazságos jövedelern elosztás biz
tosítására pontos nyilvántartást, könvvelést kell vezetnie 'a ter
me~őszöveltkeze,tnek,II munkaegységkönyv pedig arra szolgál, hogy
feljegyezzék benne, mennyi munkáit kell elvégezni a tagoknak és
munkájukért háaiy munkaegységet irnak nekik jóvá; .

Az állarn a termeIőszöveltlmz,eteike,t nagymértékben támogatja.
A gépállomásokon kereszdül nyujtott támogatás kb. két:szelreseaz
egyéni gazdákat megillető támogatásnak. A tárcsávai végz:e'ÍJt tarló-
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hántás díj'a pl, holdanként a termellŐs.zöverLkozütok számáru 8 bÚL'AI
kilogrammban. az egyéni gazdaságok számára 16 búzakilogjjamm
han van megállapítva. A terrnelőszövetkeeetek a szerződéssel ter
melt termények után kétszer annyi prémiumot kapnak, mint az
egyénileg dolgozó parasztok. A vetörnagot 10sz,!Ízalékkal olesób
han kapják, miut az egyénileg gazdálkodók. A terrnelőszővetkezet
holdanként 7.8 kg húsbeadásta van kőtelezveaz e,g'yénileg dolgozó
paraszt 13.50 :kg-t tartozik beadni és így tovább. Ezenkívül az ál
Iam a beruházási célokra hosszúlejáratú hiteleket, kedvezményes
biztosdtást nyujt a terrnelőszövetkezeteknek, nem beszélve az ál
latorvosi szolgádtatás ingye1nességérőlés a társadalombiztosítás
nyujtotta rendkívüli kedveeményekről.Lehetövé teszi a szövetke
zet ,azt is, hogy a közgyűlés gondoskodjék kiörogedett, rnunkakép
telenné váló tagjainak támogatásáröl.

A termelőszövetkezetek mellett, m int a társulás kötetlenebb
formája szerepel a termelöszövetkezeti csoport, amelynek minta
ahapszabádyát a magyar népköztáesaeág minisatertancáse, a ter
melőseövetkezeti tanács és a földműverlésügyi nuniszter előterjesz

tésére 10.069/1955. (VII. 28.) számú határosatávai hagyta jóvá. Esze
rint legalább 10 tag és legalább 50 katasztrális hold szántóföld
szükséges a, termelőszövetkezeti csoportok megulakűtásához, A ta
gok kötelesek a csoport közös gazdálkodásába bevinni összes tu-"
Iajdonukban vagy használatukbau levő szántóföld.iüket, de jÜ'g"uk
van legfeljebb 1 katasztrális hold területet háztáji gazdálkodás cél
jára meg-tartani, ha, a család használatában nincs kert, ,szőlő v:agy
ezek területe nem éri el az 1 holdat. Ha a csoport tagjainaik föld
je Hem teszd ki az 50 holdat, v,agy többel is meg tuunak bir
kózni, akkor állami tartalékföldet is bevonhatnak a csoport gaz
dálkodásába,

A termelőszövetkezeti csoport tagjai a csoport egész gazdálko
dási területén a szántást kötelesek közösen végezni, torületűk táb
lás művelésével és közös vetésforgóban és közös vetésterv alap.iá II

kell gazdálkodriiok. A közös szántás köbtsége a tagokat vetés
területi részesedés arányában terheli és a csopoxt ttagjai a rájuk
bízott területeken a növények vetését, művelését és betakar ítását
már egyénileg végezhetik. Ebbern az, esetben a felseántott területet
a tagok közőtt vetésterületd részesedésük aránivában jelölik ki mű
velésre.umi esetleg' sorehúzással is tlörténh€lt. Ezt a vetésterületi
részesedést a bevitt sajái földek területe és a ka.taszter-l tiszta jö
vedelem alapján állapítják meg és ennek arányában kell hozzájá-
rulni a trágyázás köItlsége,j,hez, is. .

A szabályzat, lehetövé teszi azonban, hogy a közös szántáson
kívül a közös termelést agazdálkodáis bármely ágára kiter'iessze
a közgvűlés és ez esetben a növénytelmelés minden munkádát kö
zösen végzik. Meg lehet szervezni ezen kívül a tagok [övedelmónek
fokozására és! a beadási kötelezettségűk e!gyüttels tel.iesitésére ,a kö
zös állattenyésztést, a termelvénvek közös értékesítését, a gazdal
kodáshoz seükséges anyagok' érseszköz,ök közös beszerzését is. A
szabályzat ezeknek a munkáknak a lebonvol ífási mórliáről, végre
hajtásáról részletesen intézkedik,
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