
köpenyét, hogy végigfeküdjön rajta. De hirtelen megakadt a szeme a 
капатш. amely ott .gubbasztott két prics között egy kalitkában. A ma
dár akkor már hetek óta néma volt, a -sötétség, a léghuzat, a nyirkos 
hideg megártottak neki. Tollait hullatta, tépetten, borzasán, kicsire hű-
zóászkodva ifit a kalitka szegletében. Nikolaj hozzá lépett s kemény 
száia-széle füttyre csucsorodott. Érdeklődve, dallamosan fütyült. S mert 
nem jött válasz a hangokra s a madár gombostűszeme á'nnosan hu-
nvurgott. aggódva, szinte tagolva fütyü l t . . . Aztán szájharmonikát vett 
elő a zsebéből s madárfüttyöt utánzó trillázó futamokat csalt ki belőle. 
Fáradhatatlanul újra és újra. Mint egy anya, aki tízszer, százszor elis
métel egy-egy szót, amíg a gyerek utána mondja. Kinn zúgtak a re
pülők, bomba robbant. Ö felváltva fütyült és {harmonikázott, roppant fi
gyelmesen, egyre jobban előre hajolva, piintha a madárkc szívverését 
lesne. 8 végre a kanári piciny csőrén valami füttyhöz hasoiuö gyenge 
nesz motoszkált. 

Az elkínzott torokból, melyet oly soká gyötört az erőszak léghuzat
ja, "kiröppentek a szabadság kezdő füt tyje i . . . 

SZOMSZÉDAINK 

A L B A N I A 
Irta : Sulhóf József 

A sötét albán hegyek közé is eljutott már a demokrác ; a fénye, д kis ország, 
amely nemrégen még törzsekre bomlott népek hazája volt. ma műiden vonalcn 
követi Jugoszlávia példáját és mindjobban elhalványul annak a sötét korszak
nak minden emléke és nyoma., amelyben az albán népet a törzsi harcok kez
detleges életkörülményei közé, az elnyomatás és lázadás örök nyugtalanságába 
kényszer í te t ték. Az az új korszak, amely a népfelszabadító mozgalommá]; kez
dődött a Balkánon, Albániát is magával ragadta és kiszakítot ta a belső és külső 
harcok reáerőszakolt állapotából; hogy elindítsa a gyors haladás , gazdasági 
megerősödés , politikai kibontakozás, társadalmi á t rendeződés és kulturális fel
lendülés útján. 

Önkéntelenül felmerül a kérdés, vajjom lehetséges-e, hogy egy nép. ame
lyet az örök harcok, az idegen érdekek és idegen érdekellentétek erősen az 
európai színvonal rJlatt tartottak és amelyet a fasiszta önkényuralom, még mé
lyebbre nyc i rx t t , egyetlen nagy lépéssel kiemelkedjék ebből a mélységből 
és .nemcsak hogy elinduljon a haladás útján, 'hanem azonnal egy ínagasabb-
•rendű ák'amrendre, a népuralom őszintén demokratikus rendszerére térjen á t? 
Albánia példái a — minden kétkedéssel szemben — azt b'zc.nyítja, hogy ez 
lehetséges. 

Ennek a népnek a múltjában no.m először történik meg. hogy önerejéből 
felszabadítja magát., hiszen történelme az élethalálharc, az állandó lázadó 
állapot eseményeinek sorozatából alakult k i . Nem történt tehát csoda, hanem 
egy nép természetes életösztöne bizonyult erösebbnek, mint az az erőszak, 
amely egész Európát és az egész világot igába akarta hajtani. 

Bármely Balkánország múltjának kérdéseit taglaljuk., mindenütt előbukkan 
& régi megállapítás: a Balkán Európa puskaporoshordója — volt. Albánia ese
tében ez különösen áll. Természetesen ezért nem az а Љ ш nép felelős, mlní-
ahogyan egyetlen balkáni népnek sem volt köze a közelmúlt állapotaihoz. Min-



•dérikor idegen hódító erőszak és tőkés érdekek igyekeztek «-»И céljaikra, fel
használni a török hódoltság folytá l gazdasági. -poliika-í és kulturális téren visz-
szamaradt népeket . Albánia erre különösen alkalmasnak látszott hiszen két 
évtized előtt m é g hegyvidékének sem volt pontos térképe. Illír harcos törzsek 
leszármazottai , akikre a szomszédos görög kullura alig volt hatással. A török 
hódoltság csak névleges volt, mert a hegyekbe húzódó törzsekhez lilába küldték 
az adószedőket. Az albán nép csak névleg szolgálta a törököket, csupán egyes 
törzsek csatlakoztak hozzájuk: az arnótek, vagy arnauták . Amikor az új törökök 
1969-ben megbolygatták az albánok önrendelkezési jogát, az albánok a török 
ellenforradalomhoz csatlakoztak és ez a kis nép ekkor élte át egyik legsú
lyosabb tragédiáját. A török seregek benyomultak a hegyek közé és borzal
mas kegyetlenséggel ir tották az ellenszegülőket. Ennek ellenére 1911-ben újból 
feí* á z a t t a k és ekkor már csak néhány vezért értek el a török megtorló csapa
tok, mert időközben megváltozott a helyzet. Albán'ával szemben más országok 
érdekei érvényesültek. 

Olaszország már 1960 óta igyekezett Albániát hatalmi körébe vomii. Ausztria 
ezt veszedelmesnek tartotta az Adria kijárata szempontjából, a hánnasszöve l -
ség harmadik tagja, Németország pedig ebben a kérdésben az Osz t rák-Magyar 
monarchiát támogatta , amely így arra kényszerül t , hogy ereje ogy részét lekösse 
a Balkánnak ezer. a részén és ezzel szabadabb teret nyisson a .németeknek mis 
területeken. Az osztrák és az olasz hírverés titokban, de annál buzgóbban dol
gozott Albániában. A Balkánháboru előestjén Szerbia jelentkezett érdekoTtkén': 
és nehogy Szerbia — amely akkor francia tökeérdekel tségek befolyása alatt 
állott — túlságosan megerősödjék, a Monarchia Albániát vette védelmébe. Így 
jutott Albánia 1913-ban első ízben függetlenséghez: természetesen csak névle
gesen Vilmos wiedj herceg volt a fejedelem, de mindössze egy évig képvisel
hette a. német érdekeket. Olaszország befolyása érvényesül t és az olaszok bé-
rence gyakorolta a hatalmat, az olaszok pedig bevonultak Valóimba. Szerbia 
összeomlása, és a szerb visszavonulás nyomán az a veszély fenyegetett, hogy 
Albánia szerb uralom alá kerül, mire az olaszok ismét függetlennek nyilvání
tották A báni át. 1920-ban az albánok kiűzték az olaszokat és ezzel bebizonyí
tották életrevalóságukat. Ez volt Albánia eső felszabadulása, azonban nem tud
ták keKlőcn kibasznám, mort az idegen érdekek továbbra is felhasználták ezt 
a nénet, amely akkor még nem bírt megszabadulni az idegen uraktól. 

A háború után Jugoszlávia; a magyszerb hegemónia é s imperializmus orszá
ga és Olaszország állottak egymással szemben Albániában. Egyik oldalon a 
legvadabb s-ovhrzmussal üldözték és elnyomták a Jugoszlávia déli vidékein é ő 
aruautákat , skipetárokat és egyéb r,öveken nevezett alibánokat, akik azért kap
tak ennyiféle nevet jugoszláv területen, hogy kisebbségi jogaikat megtagadhas
sák. Másik oldalon a nagyszerb imperialista ügynökök dolgoztak Albániában, 
készenlétben tartva Ahmed Zogut, aki Noviszádon várta , hogy igénybevegyék. 
Amikor végre ez is bekövetkezet t és a beográdi ügynökök segítségével .Ahmed 
Zogut kiiálynak kiáltották ki, az új királynak elsősorban pénzre lett volna 
szüksége, lngy uralmát megerősí tse, д kapzsi csarsiia-imneriailizmus ezt már 
túlzottnak találta és szokott bizalmatlanságával nem mert pénzt adni egy ide
gen kezébe. Zogu viszont nem akart 'eimondani a trónról és eladta magát az 
olaszoknak, akik rendelkezésére bocsátották a kér t összeget, lekötve maguknak 
ennek ellenében az albán bányákat és petroleumforrásokat. Albán'a olasz gyar
mattá vált. Az már csak rész le tkérdés , volt, hogy a fasiszta olasz rendszer 
elzavarta saját ügynökét , Zogut és több mint kétszázezer főnyi megszállós-e-
reggd betelepedett Albániába, hogy a színleges gyarmati állapotot ténylegessé 
tegye. 

A következő évek a súlyos megpróbáltatások esztendei voltak az albán 
néj> számára. A mohamedán vezetőket Olaszországba vitték, névlegesen azért, 



hogy ott képviseljék az albán érdekeket , ténylegesen pedig azért , hogy ár ta l 
matlanná tegyék őket és a népet megfosszák vezetőitől. A katolikus egyház 
vjszont — minthogy csaknem valamennyi főpap olasz volt — minden befolyá
sa * r irra használta fel, hogy az albán nép soraiban minéil mélyebb szakadást 
támasszon és ezzel minél jobban kiszolgáltassa az albán népet a fasizmusnak.. 
Az albán nép szabadságszere te té t azonban ezek a csapások sem tudták meg
semmisíteni. Az idegen bitorlóval szemben érzet t gyűlölet fokát legjobban ér
zékeltet te az a tar tózkodás, amelyet az albán tömegek az olasz-görög háború 
idején tanúsí tot tak. Az albánok és görögök között idegen érdekek miatt mes
terségesen szított gyűlölködés volt. Amikor azonban az olaszok ezt fel akar ták 
használni a Görögország ellen vezetett hadjáratban, az albánok megtagadták 
az engedelmessége* . ~ kifejezésre jut tat ták, hogy jobban gyűlölik a fasiszta 
bitorlókat, mint a rögöket. 

Ilyen körülmények között kezdődött meg Albániában a népfelszabadító 
mozgalom, amely a 'Jugoszláv népmozgaiom segítségével' indult el és erősödött 
meg. N- unban az olasz fegyverletétel u tán fellobbant a mozgalom és amikor 
az . rlas^-uk, legalább Albániában, biztosítani kívánták hatalmukat, sőt iifct ke
restek mentsvára t a fasizmus számára , Albánia népe megmozdult és minden 
erejét latbavetve kivívta szabadságát , д . 'p íe iszabadí tó mozgalom élére Enver 
Hodzsa állott, aki hathatós támogtást kapott nemcsak a nép legszélesebb ré te 
geiben, hanem - c . . . ő s k é p e n — Albánia k isszámú népi intelligenciája kö
rében is. A moi^alom egyik érdekessége volt, hogy az addigi elszántan gyű
lölködő mohamedán és katolikus alsóbb papság is nagy csoportokban csatla
kozott Enver Hodzsához és vál lvetve küzdött az idegen betolakodók ellen. A 
mozgalom teljes sikerrel járt. . Jbán ia , történelme során először, valóban sza
bad országgá vált. 

Ekkor következet t el az államépités nehéz feladata. Mindenesetre meg
könnyítet te a munkát az a kcrülmény, hogy a harcban az albán dolgozók 
széles rétegei egybeforrtak és mivel megszűnt minden idegen é rdek és befo
lyás, a tömegek között régebben mesterségesen támasztot t szakadék is eltűnt. 
Albánia népét azonban k i kellett emelni abból ?. visszamaradottságból, amelybe 
idegen érdekek kényszerí tot ték. Meg kellett kezdeni a gazdasági önállóság k i 
építését és párhuzamosan azzel a nép politikai és kulturális nevelését . Hogy 
fogalmat alkothassunk ennek a föladatnak a nehézségeiről, ismernünk kell' az 
albán nép életmódiját, amelyet gazdasági nyomora, politikai elnyomoittsága, mes
terségesen bomlasztott társadalmi rendje és az imperialista eszközök közöt t , 
gyarmati népekkel szemben szokásos, kulturális í a : vezetet tség teremtett. Az 
északalbániai hegyvidékeken törzsrendszerben él tek ilgyes törzsek gyakran 
korára v ásszal felvonultak a hegyekbe, ahol b'fka, kecske és lótenyésztésből 
élitek. ^ *;c eli falvakba és városokba csak sóért . '.rtak be, esetleg jeget és fa
szenet hordtak. A birtokmegOs öbbnyire a régi bég-rendszer szerint alakult, 
ami a jobbágyrendszer v á l toza t a . A kósság é< ^ földműves é s állatte-
riyés"tő nép nyomorát csak fokozta, hogy a ka tol 'í<u> lakosság nagy része 
is az apajogi rendszer m Gained áiitozatában él+* " asszony dolgozott, a f í r i 
kint állt melílette a földön, pus... a kezéoen: -c-s v.gyázott , hogy a í'tyA 
alatt borzalmasan izzadó szerencsétlen te remtés t senki meg ne közel í tse és 
senki arcát meg ne láthassa. Egyetlen iga„i - - Iknek az aranyat ^ m e r t é k el, 
a ver ta ranybői birtokolt aranyak száma ha í I . 4

 r mindenkinek em ^ c . .k 
gazdasági ereiét , hanem politikai és társadalmi helyzetét is. A fejletlen iv„*eske-
delem és e l n ^ r a U nagyipar mellett erősen fejlett háziipar révén lát ták el az 
albán törne s ruházkodási szükségletét . Az ipar az utóbbi évekbe '-vsz töké
vel n é m i u g fejlődött, főként ° bánya és petróleum-telepek működtek, azonban 
e-7 is csak arra szolgált, hogy a dolgozók tömegeit a végsőkig kizsákmányolják 
és ui albán munk^v '• o!r~A.bb volt a régi délszerbiai п а к .^mosnál . Az állam-



gépezet, közigazgatás és törvénykezés ket tős volt, ahogyan az gyarmatokon 
lenni szokásos. Külön intézikedtek az albán hatóságok és külön intézkedésekéit 
foganatosítottak az olaszok. 

A népfelszabadító mozgalom nyomán Enver Hodzsa kormánya nyomban a 
iegerélyesebb intézkedéseket hajtotta végre a demokrat izálás érdekében. Földet 
osztott, megszüntet te a régi birtokviszonyokat és megteremtette a népuralom 
szervezeté t : a helyi és körzet i népbizottságokat. Kíméletlenül leszámolt a fasiz
mus maradványaival , leihozta a hegyekről a törzscsoportokat , felbontotta törzsi 
rendszerüket é s felszabadította elnyomatásukból az apajog terrorja alatt álló 
törzsi tagokat. Megkezdte a mépnevelést, á t szervez te az iskolákat, új közép
iskolákat állított fel, és az írástudatlanok nagy tömegeit, ahol lehetett szépszó
val, ahol kellett, hatalmi tekintéllyel arra késztet te , hogy eljárjanak a tanfo
lyamokra, amelyekből ma többezer működik Albániában. Megteremtette a női 
egyenjogúságot, k iszabadí tva ezzel a nőket az addigi elnyomatásból, amely 
odáig ment, hogy a férjezett asszony kiskorú volt és minden cselekedetében 
férje engedélyétől függött. A törvénykezés helyére mépbíróság kerül t és ezzel 
a törzsi villongások é s a vérbosszú megszűnt. Üj szociális rendet teremtett, 
biztosította a munkásság jogait, védelemben részesí tet te a munkát és függő 
helyzetbe juttatta a munkaadót, aki többé nem zsákmányolhatja k i munkását . 
Az anyák és gyermekek gondozását megszervezte, ami teljesen ismeretlen volt 
Albániában, a kezdetleges, olasz gyarmati rendszerű munkásbiztosí tást széles 
szociális alapokra helyezte. Munkaalkalomról gondoskodott minden dolgozni 
akaró számára és a munkaakaratot növelte azzal, hogy a munka jövedelmező
ségét biztosította. 

Mindezzel egyidejűleg megkezdődöt t az államélet korszerű á tszervezése . 
December 2-iká.n megtar tot ták a választásokat, amelyeken megmozdultak ai 
legszélesebb néprétegek. Albánia lakosságának közel 90 százaléka leszavazott 
és a szavazatok 88 százalékban a pártok egységéből alakult Egység-frontra 
estek. Az á tszervezet t hadsereg, a törzsi fegyelemből szabadult nők és ifjúság, 
a szinte jobbágyi elnyomatásból felszabaduló parasztság, a kizsákmoányolástól 
megmenekülő munkásság Enver Hodzsa és kormánya mögé sorakozott és meg
adta a fc.iiatalmazást arra, hogy az újonnan összeülő nemzetgyűlés 1946 január 
12-ilkéu kíjkiáltsa az Allb|án Népköztársaságot^ Az Albán Népköztársaságban 
megvalósult a népuralom és az őszinte demokráciát többé semmiféle külső 
erőszak le nem rombolhatja. 

Január végén végül Albánia megkezdte az új alkotmány elkészítését. A l 
bánia pontosan követi Jugoszlávia (példáját é s a lkotmánytervezete pontosan 
ugyanazokon az alapelveken nyugszik, mint Jugoszlávia új alkotmánya. Meg
valósítja a népuralmat, biztosítja ennek anyagi előfeltételeit, gazdasági téren 
állami, szövetkezeti é s magánválL.lr Lo]<->t ismer el', de az állami résznek és a 
tervgazdálkodásnak elsőrendű fontosságot biztosít. Az alkotmánnyal kapcsolat
ban megrendezik a njpvi tá t , amelyben máris nagy tömegek vesznek részt . 

Albánia belsőleg teljesen átalakult. Ez az átalakulás nemzetközi helyzeté
ben iz kifejezésre jutott. Jugoszlávia tes tvér i bará tsággal kiséri figyelemmel az 
albán nép erőfeszítéseit és minden tekintetben támogatja azokat. A Szovjet 
Szövetség felvette a diplomáciai kapcsolatot Albániával és a Szovjet követ a 
köztársaság kikiáltásának napján érkezet t meg Tiranába. Ezenkívül Jugoszlávia 
ke/elmczte Albánia felvételét az Egyesült Nemzetek Szervezetébe, n nthogy a 
fasizmus ellen folytatott harcbar, <, ->eghozott nagy áldozatokkal, kiérdemelte, 
liogy a világ szabadságszerető , иелес, demokráciát és biztonságot akaró népei 
sorában helyet kapjon. 

»Minket a szomszédos ifiú albán népköztársasághoz ugyanazon bitorló ellen 
vezetett harcok fűznek. Egybekapcsolnak bennrnket a közös harc és közös szen
vedés emlékei. Albánia, < háborúban az Egyesült nemzetek oldalán nyújtott 
hozzájárulásával teljes mértékben kiérdemelte, hogy függetlenségét és területi 



érintetlenségéi tiszteletben tartsák. Tovább dolgozunk az albán néppel való 
szoros gazdasági, politikai és kulturális viszonyaink megszilárdításán és kimé
lyítésén. Az ilyen együttműködés nemcsak Imsznos mindkét országra, de egy. 
ben erős támasza Balkán békéiének is.« 

Ezek Titó marsai szavai, amelyek csak nemrégiben hangzottak el és ame
lyek pontosan megjelölik azt a szoros kapcsolatot, amely a ké t népköztársa
ság, Jugoszlávia és Albánia között fennáll. 

T A L Á L K O Z Á S A P R E N J N É L 
Iita: Popovics Jován 

Az alig kizöldült fa kiterjesztette felettünk dús sátrát, védve ben
nünket a naptól, de még inkább a német repülők szeme elől, fáradha
tatlanul kerestek bennünket. A virágba borult gailagonya kápráztatta ko

pár, téíi sziklákhoz szokott szemeinket, habzó, tavaszi vízeséseket va
rázsolva elénk. Az ég oly kék volt, amilyennek még soha sem láttuk; 
még fenyegető repülőgépek sem tudták elhomályosítani. Az első virág
jukban álló cseresznye- ős szilvafákrál fehér és rózsaszín pelyhek hul
lottak alá; s mosolyognunk kellett: ez nem ihó. Még néhány nappal ez
előtt kifulladva kúsztunk és ereszkedtünk alá a barna fenyvesekkel bo
rított hegyekről, melyeket hómaradványok é's az olvadás sara tarkí
tottak. 

Tavasz volt — tavasz a Drina mentén. Alattunk, mint habzó és szik
rázó kígyó kanyargott a mi kedves, vad és fékezhetetlen folyónk, me

lyet az usztasák átléphetetlen határuknak hangoztattak és melyet most 
a másik oldalról a csetnikek tartanak, mint gyepűt, melyen mi nem kel
hetünk át a »szerb foldre«, a folyó, melyet mindkét néfc> cimboráskodó 
söpredéke, mindkét népünk vérével bőven megöntözött, s amely a mi
énk, megmásíthatatlanuil a miénk. 

Második hadosztályunk hirtelenében összetákolt tutajokon s úszva 
már átkelt a folyón; csupasz mellel törve át a csetnikek és feketeinge-
sek tűzvonalát. Első hadosztályunk kb. 10 kilométernyire Focsától, ké
szül az átkelésre. Lázas izgalom és öröm fút mindannyiunkat, tudjuk, 
hogy át kell jutnunk és át is jutunk. S a Drina mögött, e büszke fo
lyam, az olh! hányszor véráztatta Drina mögött, mely mindennek elle
nére tiszta, habos és leigázatlan, mintha nem csak újabb harcok várná
nak reánk, hanem valami csodálatosan új is, valami végzetes és vidám. 

Tompa, siető ütések hallatszanak, visszhangozva a folyó völgyében. 
A mieink ácsolják ott a tutajokat. A másik partról szüntelenül röpköd
nek a golyók, hogy feltartóztassanak bennünket. De mi tudjuk, hogy 
semmi sem akadályozhatja meg átkelésünket. Ha szükséges, át is úsa-
szuk ezt a vad és szeszélyes folyót. Tudjuk, hogy ó is segít bennün
ket, ő. aki csak a miénk. 

A folyó most csillámuk a naptól, a szokatlanul5 erős tavaszi naptól, 
s felettünk buján szétterül a fa lombozata, a gyümölcsfák virággal bo

rítanak be bennünket, s a madarak tavaszi dalukat zengik, mely mintha 
közeli győzelmünk himnusza lenne. 

A hársfa koronája alatt, mely olyan áthatóan terjeszti illatát, mint
ha a hullák és kórházak szagát akarná elnyomni, s melyről ritmikus 


