
BúcsúzAS

Orcád - a részvét, s mintha engem tükrözne, szánna~

ott látszom én, s a létnek száz meg száz villanása.
És oly egyforma. minden: a szerelmünk s az álmunk.
Ránk zuhog hömpölyögve a tavasz illat-árja.

Nem vallottunk mi arról, mit loptak el az évek,
de szótlan is beszéltünk, szívünk mindent megértett;
mint csónak, vitt az álom, vállam lett a vitorla,
te csöndben ráhajoltál, s az öröm a miénk lett.

Köszönöm, fiatalság, visszatértét e percnek;
köszönöm ifjúságod - ki dalolhatna szebbet?!
És megköszönöm, Élet, hogy láttam, ami rég volt:
tűnt tavaszom varázsát, tavaszát életemnek.

Embe,. a mindenségben

Gyökérből - fa; s gyökér itt a gyökér.
Esthomály - béke, árnyak sokasodnak.
Hosszan elnyúlik, messze visz az út.
Látlak, amint jössz, látom a hegyoldalt.

Arra kószáltunk. Megvan még a fa,
a gyökerek, az út - miként ha régen ...
De ködbe fúlt a csöndes esti fény,
s a hegy - mint füst - széthullt a messzeségben.

Jön majd egy éj, nyugalmas, ringató.
Visszatérünk, s velünk a tűnt barátok.
Öreg fánkhoz telepszik a sötét,
te rámtalálsz, s én megint rádtalálok.

Széles a föld, mérhetetlen az ég.
Minden ránk vár. Rakjunk fészket, szerelmem!
FÜ:szál, virág, kő nem felejti már,
mennyire szerettük egymást mi ketten.

EMLÉKEIMBŐL
EG Y E. K. E. G Y(JLÉS 19'37 TELÉN

Irta FABIAN DANIEL

Nem találok magyarázátot arra,. hogy az utolsó hetekben, hónapokban miért
ez az emlék lépett előre tudatomban. Valósággal lerohant. Naponta többször
foglalta le eszméletemet, múltat fürkésző emlékezetemet. Az egyesület neve is
talány ama emberének.

ötven éve alakult meg a Bartha Miklós Társaság. 1927-ben rámbízták a
szervezés és irányítás munkáját. Elkövettem azt a Bethlen kormány által meg
bocsájthatatlan politikai bűnt, hogy belépettem az akkor jelentékeny nevű író
kat és művészeket. Akiket az akkori politikai rendőrség mint veszélyes kommu
nistákat tartott számon. S figyelte működésüket, Az általam megszervezett elő

adásokon hitet tettünk a radikális földreform, a legszélesebb demokrácia, s a
munkásság béremelése mellett. Még alapszabályunk sem volt, a politikai rendőr

ség máris ellenőrzése alá vont bennünket. Az Országos Levéltárban olvashatók
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azok a "bizalmas jelentések", melyek különösen kiemelik személyemet. A jelen
tés az előadás után másnap már a belügyminiszter asztalán volt.

A másik vonalon a Társaság működésének ellensúlyozására megalakult né
hány egyesület. A Nemzetpolitikai Társaság, az alakulás után hamar feloszla
tatt Wesselényi Reform Klub, a 38-as Kör, a Sol Klub stb., hogy csak a legfon
tosabbakat említsem meg. Szintén előadásokat tartottak, kiadványokat szerkesz
tettek, és álellenzéki magatartásukkal mind a Bartha Miklós Társaság hatását
gyengítették.

A Horthy-féle ellenforradalom felismerésként hirdette, hogy a két forrada
lom azért győzedelmeskedhetett, mert a "nemzeti társadalom" szervezetlen volt.
Most azután mindenki szervezkedett. Az egyesületek, társaságok osztódással sza
porodtak. Minden nyílt és titkos kocsmai társaság beleszólt g, politikába. Irányí
tást követelt magának. Különös hangsúllyal szerepelt az irredentizmus. Ezek kö
zül az egyesületek közül az E. K. E. (Egyesület Közi Egyesülés) már azt szol
gálta, hogy a különböző egyesületeket összefogja, amolyan csúcsszervet képezzen.
A szellemi erők tömörítését, egységbe - fogását valósítsa meg. 1937-re a fasiz
mus, a hitlerizmus sikereinek hatása alá került.

Egyik előadásári Kovrig Béla beszélt a "munka új megszervezéséről", Az
előadót a rendszer egyik legképzettebb, Iegszorgalmasabb szoclálpolitikusaként
becsülte a közvélemény. Az ő munkája testesült meg a társadalombiztosítási
törvényben és az új Országos Társadalombiztosítási Intézet megszervezésében,
Juttatásaíban, szocíálís tartalmában jelentős alkotás lett volna, ha kiterjedt vol
na a mezőgazdasági munkásságra is. 1928-ban egy ankét szervezése kapcsán ki
hallgatást kértem tőle. Meglepetésemre este hétkor fogadott az akkori Népjó
léti Minisztériumban levő hivatali helyiségében. Felkértem előadásra és elbe
szélgettünk az ország szocíálís helyzetéről. Egyszer csak kijelentette: "Hazánkban
hárommillió embernek nincs létalapja". Egyszeruen leforrázott a közlésével. Alig
tudtam beszélni a meglepetéstől. Kérdeztem. mit tesz a kormány a helyzet ja
vítására. A felelet: "Ez az a szociális feszítő erő, mely egy egészséges kibon
takozást kikényszerít és meggyorsít", Megállapítását az agrárszocíolögusok tu
dományosan igazolták. Oláh György röpiratában közzétette ezt a reménytelen
helyzetet. A röpirat címe: Hárommillió koldus. f:rvényes jelszava lett a politi
kai és irodalmi közéletnek. Kovrig írta a húszas években az első könyvet a
Szovjetuníóról. Mondanom sem kell, hogy nem barátságos hangnemben. Viszont
a könyv zárszavának megállapítása szerint " ... elmaradt agrárországban hasonló
forradalom lehetséges". Pedig akkor naponta, óránként várták a Szovjetunió
kikerülhetetlen összeomlását.

Kovrig Béla említett előadásában Mussoliní és Salazar rendszerének időle

ges és látszólagos sikerei alapján azt hirdette, hogy a termelés két tényezőjét,

a tervezést, vállalkozást nem lehet a másik igen jelentős tényezővel, a mun
kával szembeállítani, az érdek közös. Olyan kamarát kell megszervezni, mely
ben a munkaadók és vállalók közösen intézik sorsukat. En voltam az egyetlen
Ielszólaló, aki a munkásság külön szervezkedése mellett foglaltam állást, s a
munkásság teljes autonómiáját követeltem. Kovrig szokatlanul éles támadást in
tézett ellenem. Azonnal magyarázatot kértem eljárására. Azzal válaszolt - saj
nálata kinyilvánítása után -, hogy az én felszólalásom annyi új elemet hozott
a vitába, hogy ez kihozta a sodrából. Már a vita végén jártunk, amikor egy
negyven év körüli katolikus pap felállt és a következőket mondta: "Nekem
központi lelki ügyem a kommunizmus, sokat vívódom vele. Isten megsegített,
hogy hitemhez hű maradiak." Igen művelten, magas szinten fejtégette két alap
elvét: a katolicizmus nem a gazdagok vallása és az igazságos társadalomra való
törekvés nem ellenkezik a katolicizmussal.

Leírhatatlan rémület és felháborodás ült ki a közönség arcára. Shaw Pyg
malion-ját sokáig játszották a Nemzeti Színházban. A darab, mint a nagy an
gol (ír) író legtöt.o írása, az úri, hagyományokban megmerevedett Anglia ki
csúfolása. Egy nyelvész professzor magához vesz egy utcai virágáruslányt. hogy
bebizonyítsa, nem kell három nemzedék, elég egy-kétéves átképzés hozzá, hogy
a lányból társaságbeli úrinő legyen. Az angolok megfilmesítették aPygmaliont.
Higgins professzor kiviszi gondozott ját a lóversenyre, az úri Anglia találkozó
jára. A hölgy kedvenc lova láttán hangosan ujjongot, szinte tombol. A pompá
san öltözött hölgyek és urak egyszerre megmerevednek, S itt egy percre meg
áll a film: mutatja az úri Anglia megbotránkozását, hogy ilyen is előfordulha]
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ebben az exkluzív társaságban. Pontosan ezt a megdöbbenést láttam az előadás

hallgatóín. Mintha azt kérdezték volna: előfordulhat kommunista agitáció ebben
a társaságban? Méghozzá egy képzett jezsuitától, aki a katolikusok egyik folyó
iratának egyik szerkesztője?

Egy volt miniszter, a Nemzeti Bank elnöke azonnal az atyára támadt. Ter
mészetesen kiélezte mondanívalóját, Bolsevista agitációnak minősítette felszóla
Iását, 'Mint elismert pénzügyi szakember kifejtette, hogy a kommunisták által
szervezett gazdaság tarthatatlan. Összeomlásával számol minden gondolkodó em
ber. Hogyan lehetne gazdaságos termelésről beszélni a szabad verseny, vagyis
a piacgazdálkodás kiiktatásával? A verseny, a haszon biztosítja a polgári ter
melés fölényét. A felszólaló azt persze elhallgatta, hogy a legnagyobb üzemek
kartellekbe, vagy más monoalakulatokba szervezkednek, éppen a verseny kiikta
tása érdekében. A verseny csak a kisiparosokra és a középiparra volt érvényes.
Ezek a vállalkozások valóban a piac függvényei voltak. A válság többségüket
el is söpörte. Ennek hasznát a monopolszervezetek látták.

A támadó másik érve a magántulajdon volt. Magántulajdon nélkül nem
maradhat fenn a társadalom. Ha átmenetileg az erőszak fenn is tartja a Szov
jetuniót, gazdaságilag okvetlenül összeomlik. Csak az védheti ezt a rendszert,
aki nem ismeri a gazdasági élet törvényszerűségét. Az atya egyetlen mentsége
gazdasági tájékozatlansága. Ha erkölcsi szempontból ' nézzük álláspontját, akkor
is tarthatatlan.

A vitázó nem vette tudomásul, vagy nem ismerte a Szovjetunió második
ötéves tervének eredményeit. Azt sem tudta, hogy ezekben az években ment
végbe a felülről irányított legnagyobb társadalomgazdasági forradalom, a mező

gazdaság szocialista átszervezése: a szovhozok és kolhozok megszervezése, ami
új társadalmi arculatot adott a Szovjetuníónak, Azt sem tudta, hogy a paraszt
ság szívós ellenállást tanúsított. A munkát szabotálta, az állatállományt elpusz
tította. A szovjet hatalom következetes intézkedésekkel gyűrte le a parasztság
ellenállását, ami átmenetileg sok nehézséget okozott a városok élelmezésében.

Hol volt már az a kor, amikor szabadon kaptam. a Moskauer Rundschau-t
és az Agrarprob~eme-t! Mindkettő a Szovjetunió félhivatalos német nyeívű ki
adványa volt. Olvasójuk tájékozódhatott az iparosítás eredményeiről, az energia
gazdálkodás - főleg a villamosítás - gigantikus máreteiről és a mezőgazdaság

gépesítéséről. A bürokrácia rombolásairól. Később az újság közvetítése "magá
tól" elmaradt.

Miközben a szónok a kommunista gazdálkodás tarthatatlanságát, összeomlásá
nak kíkerülhetetlenségét ismételgette, az atya szerényerr és nyugodtan állt az
emelvényen; és akaratlanul is a farizeusokkal és' írástudókkal vitázó Krisztust
~uttatta eszébe a jóhiszemű hallgatónak. Erkölcsi fölény, a hivő lélek nyugalma
tükröződött arcán. A bántó, sértő gyanúsításokra nem felelt. Végigelemezte a
kereszténység történetét, utalt az őskeresztények vagyonközösségére. szeretet
megvalósító szervezeteikre, s a mártírok áldozatára. Idézte az egyházatyák ta
nításait. Majd hivatkozott azokra a szentekre, akik a kereszténység lénvégét a
szegények gondozásában valósították meg, azokra a szerzetesrendekre, melyek
a szegény népet karolták fel, végül a pápai enciklikákra, a Rerum novarumra,
mely elkötelezte a katolicizmust a szociális igazság megvalósítása mellett. Isten
akaratát teljesítjük, hangsúlyozta, ha a szegényeket szelgáljuk. Újra leszögezte,
hogy a katolicizmus nem ellenkezik az igazságos társadalom megvalósításával.

A felelet fölénye, felkészültsége, erkölcsi attitűdje nagy hatást tett a hall
gatóságra, ha nem is győzött meg mindenkit. Befejeződött az ülés, a távozók
kettes-hármas csoportokban vitatkoztak tovább, s abban sokan egyetértettek,
hogy a jezsuita atya meggondolatlanul a bolsevizmust védte és propagálta,

Nem sajnáltam az időt, kivártam, míg kezet foghattam ezzel a nagyszeru
emberrel. Megerősített abban a hitemben, hogy a legreménytelenebb időben is
évszázadokban és földrészekben kell gondolkoznunk. Akkor nem csüggedhetünk
el a fasizmus átmeneti "sikerein".

A fejlett szocialista társadalom építésének napjaiban nem haszontalan a múlt
effajta emlékeinek megidézése. Úgy becsüljük meg igazán eredményeinket. ha
távlatokban gondolkodunk, és ha visszaemlékszünk néha arra, honnan indultunk.
el. Akkor tűnik ki igazán, mekkorautat tettünk meg máig.
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