
1962.) Es itt nem csupán a magántulajdon megszüntetéséről, hanem pozitív meg-
szüntetéséről, vagyis a valóságos kommunizmus felépítéséről van szó. Végső soron 
elméletileg joggal fogalmazhatjuk meg úgy a kérdést, hogy az elidegenedés gaz-
dasági és ideológiai vonatkozásai, formái, m in t a munkamegosztás nem antagonisz-
tikus, de még min t osztályokat, rétegeket meghatározó, s az egyes embert egy-
oldalú munkába fogó hatása, az áru- és pénzviszonyok emberi viszonyokat, dologi 
viszonyokká tevő és elidegenítő hatása, módosult formában, de továbbra is meg-
van a szocializmusban. Ha mindezt idegennek, régi maradványnak tüntetjük fel, és 
csak azzal azonosítjuk magunkat, ami emberileg tiszta, teljesen humánus, akkor a 
tudománynak nem marad más, csak a rózsafüzér. Vajon, ha azt ál l í t juk, hogy a 
magántulajdon megszűnte nem jelenti az elidegenedés minden formájának, hatásá-
nak automatikus megszűntét, összemossuk-e a kapital izmus és szocializmus kö-
zötti különbséget? Ha például Marxszal azt ál l í t juk, hogy az embernek „min t a 
vadembernek küzdenie kell a természettel" „minden társadalmi formában, és min-
den lehetséges termelési módban", összemossuk-e a termelési módok különbségét? 

Az egyoldalúság a tudományban bizonyos valóságos különbségeket mind ig ösz-
szemos. Vörös Gyula a Valóság-vita szerzőivel szemben joggal bírál jó néhány 
vonatkozásban egyoldalúságot. S joggal hívja fel a figyelmet a gazdasági kérdések 
behatóbb filozófiai elemzésére. S ha véleményében érzünk is egyoldalúságot, min-
denesetre nyílt kérdésfelvetésével ugyancsak nyílt és őszinte vitára serkent. (Kos-
suth Könyvkiadó 1965.) 

TÓTH M I K L Ó S 

A L E G N A G Y O B B F A L U S O R S A 

DARVAS JÓZSEF OROSHÁZI SZOCIOGRÁFIÁI, 1937—1965 

A legnagyobb magyar falu címmel közös kötetben jelent meg Darvas Józse f 
híres szociográfiája és folytatása, az Orosházi változások. A neves egykori kr i t '-
kusok — Móricz Zsigmond, Bál int György — nyomában A legnagyobb magyar 
falu-ról szólni igényes föladat. Az alábbi írás ú j lehetőség fölismeréséből szüle-
tett: az orosház ; tanulmányokat egymás felől értelmezni. Az e tájon élő ember-
nek 'különösein kötelessége ez. 

TÁJ • 

Darvas József szociográfiája szokatlan tá jé lményt nyújt. „Kopár vidék ez: 
nyáron kiégett, télen sárba fulladt..." (47). Ember nélkül e tá jról nincs értelme-
beszélni. Vagy ha van, csak annyit, amennyi a benne élő közösség gondjainak meg-
értéséhez elengedhetetlen. 

A volt Viharsarok embere tájom úgysem művészeti, inkább föld- és néprajz i 
egységet ért. A vidék természet és közösség emberarcú kapcsolatára nem nyú j t 
alkalmat: égnek törő horizont vagy nyugtató lankák itt nem gyönyörködtetnek. 
M-i sem leplezi itt ember és természet viszonyának lényegét: a hódító munkát . 

' Az írónak nincsenek sorai, még mondata sem (az idézetten kívül) e vidékről. 
És az olvasó' szeme előtt mégis mindig ott ál l az éles metszetű, szürke háttér, m i n t 
a tá jban élők életének indoka és célja. 

KÖZÖSSÉG 

A táj csak háttér. Az író szándéka elsőrenden szociografikus: nem ember és ter-
mészet, hanem ember és ember viszonyának föltárása. 

A szociográfia három tényező egyensúlyát keresi. Tudományosságát a társa-
dalmi viszonyok logikai szerkezetének megragadása, hitelességét az élet bonyolult-
ságának megjelenítése, időszerűségét a fejlődésvonalak meghúzása biztosíthatja. 
Egyetlen szociografikus írás minderre természetesen aligha vál lalkozhat: mondani-
valója érdekében egyik vagy másik szempontot részesíti előnyben. 

Darvas József két tanulmánya közül kétségtelenül az első hagyományosabb, 
amennyiben főként tudományos és .művészeti hitel egységét teremti meg. A z ava-
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tat ian számára ta lán épp ez a legnagyobb élmény: az emberi viszonylatok tudatos-
sága és elemzésük tudományossága a műben. 

A legnagyobb magyar falu fölépítését és tagolását is döntően a 'tudományos 
leírás és a művészi megjelenítés szempontjai határozzák meg. Az író hangsú-
lyozza: „ . . . agy réteg társadalmi állásfoglalását nem lelki motívumok, hanem a 
termelésben elfoglalt szerep, az anyagi ellátottság foka, egyszóval az életviszonyok 
határozzák meg..." (64). A z alapvető megközelítési mód nyomán pedig keze alól 
a való világ döbbenetes tarkasága boml ik ki . Leír és megjelenít — forrásértékkel 
és művészi erővel. 

Leír és megjelenít — a fölrajzolt keresztmetszet első pillantásra statikus. 
Hogy mennyire az, a Változások-kai egybevetve tűnik ki. Ál ló a kép, mert álló a 
kor, vagy legalábbis hivatalosan ál lának akarná tudni magát, és .bepillantani is csak 
állótükörbe hajlandó. 

Pedig az író ebben a statikus képben is a mozdító erőket nyomozza. Célja ér-
dekében megbontja a szociográfia hagyományos (leíró és ábrázoló) kereteit, hogy 
a szociográfia tudományos egyensúlyát biztosítani tudja; Nem elégszik meg ke-
resztmetszettel, amely a társadalom statikus voltát sugalmazná, hanem a tör-
ténelmi dimenziót keresi. 

Ezért kezdi elemzését történeti bevezetővel. Ezért a hitelesítő adatok szegé-
nyessége. Ezért fontos egyáltalában a szociográfia m in t műfa j . Hiszen leírás és 
megjelenítés a történeti erők konkrét illusztrációja. Nemcsak egy fejlődő közösség 
bemutatásáról van szó. A legnagyobb magyar falu rejtett vallomás a történelemről, 
amint az egy közösség arcán megjelenik. 

JELZŐPONTOK 

Mert ennyi, nem kevesebb az író szándéka: „ . . . a falusi társadalom fejlődésé-
nek általános irányvonalait kell elsősorban meghatározni: jelzőpontokat állítani 
azok számára, akik tisztázni akarják emberi hivatásukat." (124.) Ez a program 
A legnagyobb magyar falu-ban — minden dinamikus szándék ellenére is — csak 
megvalósulófélben lehetett. Az Orosházi változások-bem. már tisztán ál l előttünk. 

A Változások rendhagyó szociográfia. Az előző tanulmányban még rejtett dina-
mikus elem itt uralkodóvá válik, sőt néhol má r .túlsúlyra tör. A tudatosan vál-
lalt, szaporodó adatokkal dokumentált történetírói szerep (178—79) feszíti a szoci-
ográfia kereteit, néhol m á r ¡krónikává formálná át (146—48). A mű fa j i átalakulás 
okai a meglódult" történelmi erők, amelyek széttörik a statikus képben megha-
tározott osztályegyensúlyofeat, és elemi erővel löknek élre osztályokat és egyedeket. 
A z erők forrása túlesik a zárt közösségen, eredőik kibontásához szükséges lenne 
a „gondosabb és pontosabb elemzés, amely nem szorítkozna csak egyetlen város 
fejlődésének vizsgálatára" (178). 

Jogosulatlanul került-e hát a két tanulmány egy kötetbe? Ha az Orosházi vál-
tozások metszete oválisabbra sikerült is — nem az írói • szándék ellenére történt 
így. Hiszen a társadalmi fejlődés vonalainak élesebb meghúzásával is a közösség 
arca rajzolódott föl. Csakhogy míg amott a keresztmetszet hordozott dinamikus 
elemeket, itt a forradalmi változások tanúi vagyunk, amelyek a közösségben .men-
nek végbe — sorsunk jelzőpontjainak egy település arculatán, 

NYELV 

Keményen metszett mondatai nem lobbantanak szenvedélyt. Egyet akarnak 
csak: mondanivalójuk áttetsző hordozóivá lenni. 

A legnagyobb magyar falu tömören tényközlő stílusát a Változások gyorsuló 
történelmi eseményei — harmincas esztendő írói és közéleti gyakorlata nyomdo-
kán — indokoltan tördelték lazábbá. Az olvasóhoz különösen az első tanulmány 
történeti bevezetőjének igeneves szerkezetekkel lapidárissá érlelt stílusa ál l közel. 
Ügy érzi: táj, közösség, történelem és. ábrázoló forma e részletben ötvöződött a 
legmagasabb művészi szinten alkotássá. 

Rendhagyó szociológiai kötet a Darvas Józsefé; rendhagyó, de talán nem-
csak ennyi. Példát és ú j törvényeket mutató is. (Szépirodalmi Könyvkiadó 1965.) 

K O Z M A TAMÁS 
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