
magának a gondolkodásnak a korszerű módszertana nyilvánvalóan elmaradhatatlan 
irodalomtudományi követelmény. Bár itt még a kiforrásnál tartunk, magának az 
újszerűségnek a meghódítási folyamata elején vagy közepén, s a közlések sem 
érték még el a szűk szakmaiságon túlemelkedő s a szépirodalom terén már kialakult 
ú j érthetőséget, a viták során végbemenő tisztulási folyamat egyre sűrűbb jelei a 
romániai magyar szellemi élet ú j magaslatait ígérik. 

Ágoston Vilmos megújítja a Fábry-örökséget, Molnár Gusztáv pedig hovatovább 
áthatolva egy spekulatív filozofálás antidemokratizmusán, felismeri, hogy Kelet-
Európa társadalmi gyakorlatának és az ezzel szorosan összefüggő kultúráknak az 
elméleti igényű értelmezéséhez szükség van a sajátosságokat megragadni hivatott 
elméleti modellre. Kafka és Dosztojevszkij — a magányátélés és a közösségi hit — 
sarkitásával is kitetszik, hogy Molnár Gusztávnak út ja van az elvontságokból a 
teljes demitizálás és ezzel az ú j valóságismeret • és közösségi helytállás felelőssége 
felé. Ez a bizakodás az, ami különben Gáli Ernőt az új filozófiai csoportosulás el-
ismerésére és értékelésére készteti, nem rejtve véka alá intelmét sem, amellyel 
fiatal kutatóinkat nemcsak a — részünkről is nehezményezett — kisszerű helyi kér-
désekben való elmerüléstől, hanem „a parttalan általánosságban történő felszívó-
dástól" is óvja. Miután társaival, Mikó Imrével, Benkő Samuval, Rácz Győzővel, 
Nagy Györggyel együtt a korszerű nemzetiségi önismeret gondolatai szféráját számos 
tanulmányában már megnyitotta, Gáli Ernőnek valóban le lehet szögeznie: „Az 
emberiség egyetemes érdekei és céljai nem antagonizálhatók a népek, nemzetek és 
nemzetiségek érdekeivel, céljaival. A világ mai képe mind az egyetemesség erősö-
dését munkáló, mind a saját azonosságok tudatosodását elősegítő tendenciák érvé-
nyesülését mutatja." 

* 

Szerzőket soroltunk fel, önkényes kapásból, jelképesen, s értelmeztünk alakza-
tokat (csoportosulásokat, vonulatokat, irányzatokat, intézményeket és nemzedékeket), 
amelyek az egyes személyiségeket árnyaltabban, elemezhetőbben és értékelhetőbben 
jelenítik meg, bár valójában majd csak a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 
gyűjtő címszavaiban nyernek teljesebb képet. 

KORNIDESZ MIHÁLY 

Szirmai István emlékezete 

A jó közösség a legfőbb biztosíték rá, hogy legyenek, akik mindig szívükön 
viselik majd a szép és mindannyiunk javát szolgáló hagyományt, ami nem mehet 
veszendőbe, nem merülhet feledésbe. József Attila költői szavaival: „Ahogy e földön 
marad, mit elejtek, / ha én nem, te megleled." Ilyen hagyományt jelent számunkra 
Szirmai István, a kommunista forradalmár, a közíró és politikus munkássága is. 

Számomra egy kissé nehéz a múlt felidézése. Hiszen a személyes ismeretségből 
fakadó mozzanatokat, emlékeket el kell választanom életének általánosítható tanul-
ságaitól. A művész is hasonlóképp állhatott szemben feladatával, amikor Szirmai 
elvtárs domborművét megalkotta. Személyes véleményét kellett egy egész kor — 
megint József Attilával szólva: „a proletár utókor" — véleményeként megfogal-
maznia. 

A szegedi Szi rmai I s tván Ál ta lános Iskola f a l á n elhelyezett d o m b o r m ű (Fritz Mihály a lko tása ) 
ava tá sán e lhangzot t beszédből . 
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Hogyan summázható ez a vélemény — szavakban kifejezve? Ügy, ahogy mara-
dandó érvénnyel, a mély gyász napjaiban, 1969 őszén mondták róla: Szirmai István 
„azok közé tartozott, akik nemcsak szenvedik, látják vagy felismerik az igazságta-
lanságot, hanem — mert a szép és teljes élet igényével élnek — tűrhetetlennek és 
elviselhetetlennek tart ják azt, s cselekvően szembe is fordulnak vele". 

Honnan volt benne ez az érzékenység az igazság iránt? Nyilván apai örökség-
ként is, hiszen édesapja jószemű, élénk szociális érdeklődésű újságíró volt. De aligha 
tévedünk, ha megállapítjuk: legfőképpen a párt nevelése, a kommunista eszme 
megértése nyomán bontakozott ki benne ez a fajta érzékenység. 1929-ben lépett be 
a Kommunisták Romániai Pártjába. A pártmunkának úgyszólván minden területét 
és lépcsőfokát megjárta; nevét ismerték az erdélyi munkás- és parasztmozgalmak 
soraiban is. Két nép sorsa iránti felelősség táplálta benne a kommunista eszme 
tüzét. A román és a magyar nép sorsáért vállalt felelősség. Ennek a két népnek 
sorsközösségét vallotta, mint a költő Ady versben, később pedig a romániai kommu-
nisták harci programban. 

Szirmai István számára, aki kora ifjúságától fogva együtt élt és küzdött erdélyi 
magyar, román és más nemzethez és nemzetiséghez tartozó elvtársaival, magától 
értetődő volt, hogy mindenkor képviselje az ott élő népek osztályalapokon álló 
barátságát. Vallotta, hogy csakis a szocializmus keretében, az internacionalizmus je-
gyében, a marxista—leninista nemzetiségi politikával, a szűk látókörű nacionalizmus 
leküzdésével lehet megvalósítani a népek, nemzetek és nemzetiségek testvéri együtt-
működését. A magyarokét és a románokét is. 

Szirmai elvtárstól nagyon sokat tanulhattunk: nem utolsósorban például szilárd-
ságot, állhatatosságot. 1943-ban a horthysta katonai elhárítás letartóztatta, s a kü-
lönbíróság súlyos büntetést rótt rá. De ő tudta: a tizenöt évi börtön letöltését aligha 
éri meg a halálra ítélt rendszer. Mindez, természetesen nem feledtette vele, hogy 
élete így is veszélyben forog, pedig a mozgalomnak szüksége van munkájára. Ettől 
a felelősségtől hajtva megszökött, s előbb a felszabadult Kolozsvárott, majd 1944 
novemberétől Szegeden harcolt — akkor már a szellemi-anyagi újjáépítés szolgála-
tában. Részt vett a legális MKP szervezésében, és a dél-magyarországi titkárság 
vezetőhelyettese, később vezetője lett. 

1944 végén került a szegedi Délmagyarország című laphoz. Erről a munkájáról 
az egyik visszaemlékező a következőket írta: „A város politikai életének szinte 
azonnal vezető egyénisége lett, mély marxista műveltségével és különösen határo-
zott, éles meglátásával, meg nem alkuvó fellépésével. Mindezek tükröződtek azokból 
az írásokból, agitatív erejű publicisztikákból, amelyek tolla alól ezekben az időkben 
kikerültek. S amikor 1945. március 23-tól a lap felelős szerkesztője, majd július 
24-től (amikor a lapot az MKP vette át) főszerkesztője lett, a szerkesztőség egész 
munkájában érvényre juttatta a marxista eszmeiségtől fűtött, szókimondó, igaz han-
got. Erre nevelt bennünket, kezdő fiatal újságírókat is." 

Az 1946—47-es években az MKP Központi Vezetősége tömegszervezeti osztályá-
nak vezetője, 1947-től 1949 augusztusáig az MKP majd az MDP Országos Szervező 
Bizottságának titkáraként, a munkásosztály politikai egységének létrehozásában és 
megszilárdításában vállalt jelentős szerepet, 1949-től pedig a Magyar Rádió vezetője-
ként dolgozott. 1953 januárjában azonban koholt vádak alapján letartóztatták és 
bebörtönözték. Azok vetették oda, akik elszakadtak a néptől, akiknek fejükbe szállt 
a hatalom. És Szirmai elvtársnak, két esztendővel később ismét volt ereje ahhoz, 
hogy újrakezdje a munkát. A párt felszámolta a hibákat. Legjobb fiait ismét nagy 
munkákhoz szólította, felelős posztokon. Elsorolni is nehéz, hányféle beosztásban 
dolgozott Szirmai István is a párt céljaiért. Vállalta még országgyűlési képviselő 
megtisztelő megbízatásának számtalan mindennapos terhét is. 

Hogyan győzte a sokféle feladatot? 
Egyrészt úgy, hogy nem kímélte erejét. Szüntelenül dolgozott, művelődött, ké-

pezte önmagát. A művelt politikus alakja volt számára a példa: a párt IX. kong-
resszusán például Shakespeare drámájából Cassius alakját idézte, akinek folyton 
világos az ablaka, mert „olvas, gondolkodik". 
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Vallotta, és hogy szívből, erre élete a bizonyíték: a közfunkció viselése — bár-
mely magas is az — nem előjog, nem kiváltság, hanem szolgálat; a nép, a szocializ-
mus ügyének önzetlen szolgálata. Hangsúlyozta: „A vezető tisztségek betöltésénél 
mindenkivel szemben ugyanazt az igényt kell támasztani: legyen hűséges a szocializ-
mus ügyéhez, a Magyar Népköztársasághoz, őszintén munkálkodjék a szocializmus 
építésén, s legyen meg a szükséges hozzáértése, tehetsége, szaktudása." 

A kommunistáktól különösen elvárta az önzetlen, szerény, áldozatkész emberi 
magatartást. „Csak hasznára válik az egészséges politikai légkörnek, a párt tisztasá-
gának, a kommunisták és pártonkívüliek jó kapcsolatának — mondta«—, ha a pár t -
tagság semmilyen előjoggal nem jár. A szocialista társadalomban minden embert 
végzett munkája, politikai-társadalmi magatartása alapján ítélünk meg. A kommu-
nista cím értékét is a munka, a harc kell hogy m e g a d j a . . . " 

Tisztelte a szellemet, a tudást; tisztelte mindezt azokban is, akikkel vitatkozott. 
Polemizált ő nagy költőinkkel, disputába merült jeles történészekkel, de másokkal is. 
Hogyan vitatkozott? Véleménye erről ez volt: „Gondolatokat nem lehet puskagolyó-
val kilőni az emberek fejéből. A gondolatszegénységet nem lehet erőszakkal vagy 
ráolvasással pótolni. Az idegen szemlélet, a helytelen magatartás ellen hosszú, 
türelmes eszmei harcot kell vállalnunk." S hozzátette: „az elmaradt, múltban élő 
szellemet csak nyílt eszmei harcban lehet legyőzni." 

Szükség is volt a türelemre, mert az 1956-os ellenforradalom után a fejekben 
volt a legnehezebb rendet teremteni. S e szívós küzdelemben Szirmai elvtárs követ-
kezetessége, embersége pótolhatatlan eszköz volt. 

Különösen nagyra kell értékelnünk a szocialista nemzeti egység megteremté-
séért, megszilárdításáért végzett munkásságát. Következetesen harcolt a marxista— 
leninista világnézettel ellentétes polgári-kispolgári ideológiák ellen. Ezt a harcot 
azonban mindenkor eszmei, ideológiai harcnak tekintette, amely nem az ember 
ellen irányult. „Ma sok olyan politikai szövetségesünk van — írta 1963-ban —, aki 
különböző indítékokból a rendszer híve, támogatja a párt és a kormány politikáját, 
de világnézete még a polgári-kispolgári eszmék hatása alatt áll. A szocialista nem-
zeti egység politikája azt követeli, hogy mindazokban a politikai kérdésekben, ame-
lyekben egyetértés van, fogjunk össze ezekkel az emberekkel i s . . . " 

A szektás politika kimondott vagy kimondatlan, de a gyakorlatban megvalósí-
tott elve az volt, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Mi ezt megfordítottuk. 
Azt mondjuk, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. A becsületes munka a szo-
cializmus megvalósítását segíti, tehát mindazok, akik a szocializmus javára dolgoz-
nak: hozzánk tartoznak, velünk vannak akkor is, ha a politikai tudatosság magasabb 
fokára még nem jutottak el. Ez a jelszó az emberek társadalmi viszonyaira, kapcso-
lataira vonatkozik — hangsúlyozta másfél évtizeddel ezelőtt, ma is megszívlelendő 
érvénnyel: „Nem akarunk ellenségeink közé taszítani olyan embereket, akik aktívan 
nem állnak szemben rendszerünkkel, meg akarjuk nyerni azokat is, akik ma még 
politikailag passzívak, közömbösek." 

Vezetői módszerének másik „titka" volt, hogy munkatársait engedte önállóan 
dolgozni. Hogyne engedte volna, hiszen a szívvel vállalt munka örömét kevesen 
ismerték nála jobban. S az egyes embert kiteljesítő kollektív munka örömét, 
amelyben sokszor tapasztalhattuk humorát, kedves csipkelődését; nem restellt bor 
mellett oldott hangulatban vitatkozni, nem szégyellt együtt nótázni a fiatalokkal. 

A fiatalokat nagyon szerette. Világnézeti és erkölcsi nevelésük a szívügye volt. 
Nem állhatta, ha valamelyik gyerekre meggondolatlanul ráaggatták a címkét: 
„tehetségtelen és neveletlen". Az volt a véleménye, hogy minden gyerek igenis ma-
gában hordoz valamilyen tehetséget, csaft ki kell bányászni belőle. És azt is állí-
totta: az egészséges gyermekek igenis nevelhetők. Sőt: nevelendők. Még pedig be-
csületes, szocialista emberré. Arra intette a fiatalokat, hogy az idősebb kommunista 
nemzedéknek igyekezzenek jó tanítványaivá szegődni. 

Szirmai elvtársnak átgondolt, felelős gondolatrendszere volt nemcsak a szocia-
lizmus hazai, hanem világméretű fejlődésével kapcsolatban is. Ma, amikor a nem-
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zetközi munkásmozgalom sosem tapasztalt erőket mozgósít az enyhülés ellenségei 
ellen, különösen időszerűnek érzem alábbi szavait: „Mi kommunisták, nem erősza-
kolunk egyetlen népre — sem fegyveres, sem más eszközökkel — olyan társadalmi 
rendet, amelyet az a nép nem akar, nem a maga erejével harcol ki. De meggyőző-
désünk, hogy rövidebb-hosszabb idő alatt arra az elhatározásra jut minden nép, 
hogy el kell vetni a kapitalizmus embertelen rendjét, és külső beavatkozás nélkül, 
békés vagy fegyveres harc útján kivívja a néphatalmat, és felépíti a szocialista 
rendet." S idézem még egy megjegyzését: „A békés egymás mellett élésért folytatott 
harc egyetlen országban sem tolja ki egyetlen nappal sem a szocialista forradalom 
idejét. Ha reálisan nézzük a világot, megállapíthatjuk, hogy ennek az ellenkezője-
az igaz. A békés egymás mellett élés rákényszerítése az imperialistákra könnyebbé 
és rövidebbé teszi a szocializmus felé menetelő milliók útját." 

A szegedieknek különösen becses mindaz, amit Szirmai István ebben a város-
ban, a nép boldogulásáért tett. A mai napra készülve, megrendülten lapozgattam 
Csongrád megye munkásmozgalmi dokumentumainak III. kötetét. Ott láttam annak 
a plakátnak a fényképmásolatát, mely 1945. június 17-ére nyilvános népgyűlésbe 
szólította-a szegedieket. Ennek szónoka — a Kossuth téren — Szirmai elvtárs volt. 

Csak meghatottsággal és lelkesedéssel lehet forgatni a Délmagyarország meg-
sárgult 1945-ös lappéldányait, Révai József és Komócsin Zoltán írásainak szomszéd-
ságában ott találjuk Szirmai István cikkeit is. 

A helytörténet lelkes kutatói bizonyára sok mindent feldolgoztak már újságírói 
életművéből. Számtalan példával igazolhatják azt, amit hivatásáról tartott Szirmai 
István: „Az újságírónak nincs joga ahhoz, hogy csak életünk könnyebbik, napos 
oldalát fesse, és elhallgassa vagy elkendőzze a nehézségeket és a gondokat, nem 
mutatva meg olvasóinknak, hogy csak a magunk odaadó, küzdelmes, nemegyszer 
áldozatos munkájával teremthetünk többet és jobb életet. Nincs joga ahhoz sem,, 
hogy'lekicsinyelje az eredményeket, eltúlozza a nehézségeket és a hibákat, s ilyen 
módon fessen hamis képet fejlődésünkről." 

Mint közéleti embert minden érdekelte: az országos ügyek csakúgy, mint a 
helyi problémák. Megelégedéssel látta, hogyan enged fel a bizalmatlanság a földhöz 
juttatott parasztban. Harcolt a szegedi lakáshelyzet megjavításáért, szervezte az 
orvosokat, az egészségügyet, vasgyűjtésre szólította a fiatalokat, hogy az ipar minél 
előbb talpraállhasson. 

Joggal mondhatták róla 1969-ben, a Tiszatájban megjelent nekrológban: „Sze-
rette Szegedet. Akármilyen fórumon, akármilyen társaságban találtuk, nem mulasz-
totta el, hogy külön né üdvözölje a szegedieket, meg ne kérdezze, mi hír itt nálunk. 
A szegedi sajtóhoz pedig eltéphetetlen szálak fűzték. Sokat bírált és biztatott ben-
nünket, sokszor leült velünk a klubban disputázni. 

Most már hiába hívjuk és hiába várjuk. 
De beszélni még nagyon sokat fogunk róla. Eleven emlékét megidézzük tanú-

nak, döntőbírónak, példaképnek." 
Most, születésnapján, amikor domborművét itt leleplezzük, ezzel a tisztelgő fő-

hajtással adózunk Szirmai István emlékének. 

t 
57' 


