
Rét jel entós kiállítás a vajdasági  
Múzeumban  

A népvándorlás kora Vaidaságban  

A különböző  kiáld 'tasak ,sorozatában, melyeket a Eölszabadulástód máig 
šzerveztek Újvidéken,. a N.épvándorlas ködönös Qlelyet érdemel tárgykörénél 
és9 kiállított anyagánál fogva 'is. Ennek a régtészéti knáll nak a réQrja, hogy 
egy korszak anyagii kultúrájának tá дΡ gyaival. elsősorban úgy smerte+sse meg  
a látogatókat, hogy az a korszak fordul'ápontot jelentatit általában az emiberi 
társa.dalo гn fejlđdésében. 

A kiállitott eszközпk, díszek, edényеk, szerszámok és fegyverek -•-
azinte önmagukban is érdekesek, l -ja a látogató bizonyos fokú kíváncsisággal, 
megisanerétii vággyal közeledik hozzájuk. De még többet mondanak azoknak 
a Tátogatóknak, akink benniјk keresik a feleletet egyméhány, érd сklődé iinvk ,tár-
gyát iképező  kérdésre., l~s ugyanezek a tárgyak, melyeik egy nlyen kiállítás ke-
retében jutnak a közöaiség elé, elsdddeges fontosságú adatok gyanánt szolgál-
nak, hogy a kiállítás gmegrendez đбinek alapellveit alártámasszák. Ez az alap-
gondolat jut ,kifejezésre a központi legtndábаn, aYвΡely mára lépcsőházban tá-
rul a látogató elé. Éi röviden a következőket mondja: »A népek, kiknek a 
történelem folyamán osztályrészül jutotta népvándorlás, súlyos csapást mér-
tek a római birodalomra és meggyorsították annak ibwkását. De hatottak Bi-
zánc :belső  fejlődé érc Fis, amely a keletrómai császáaság helyén épült föl, 
Csakhogy ezen ellent ёtekne+k és hanyatAásnak köve vekié хt nem ma-
radt meg a zűrzavaros á Јl,apot, a pusztulás és elnéptelenedés, hanem ugyan-
azon a területem — az antik rivilizáe б  roxrijain, rsalJhaonar nemzetiségi ,szer-
vezetek alakultak, melyeknek t đmekvése kezdettől fogva az álflаndó letelepü-
lésre irányult. Ezek fokrólfokra nyounást gyakoroilláak az ü:j tárriadalmi for-
ma alapjaira -- a !kđzépfkori hűbérrendszer leibontakozására«, 

Ez a gondolat a követ kez Кk рреn van megoildva a kiá &јtásan. -- A 
lépcsőház oldalfalaira és a kiállítási csarnok bejárata elé vannak állítva a k ő-
emelvények: doаnborművek, építmények díszei és részei, rámai isteneik szob-
rai; pogány ás +a későbbe keresztény -síremrblékek. Mindezek a Szemernség terü-
letéről valбk és magasfofkú civilizációról tanúskodnak, melyet a rarnat pal-
gárok és a provinciák elróanaiasоdatt 10kái .élvetek. Ugyansakkor a amegisem-
mјsítés és az élőostiködés nyomalt is magukon vistelik. Ezek !közt kitwnik :egy 
ikgla, -ezzel a felirattal: »'re egy gyakorlatlan kézzel bevésett könyörgés, hogy 
az Isten aDtalQnazza meg a vázrost az avaroiktóil s hogy a várost és e k đnyör-
,gés íróját megsegítse«„ Szreenszka Mitr оvicán találták. Bizonyítéka a páni 
kus rémüleitnek, mely a római .polgáro ►ka:t magával ragadta a ihatáson tör-
téntek hallatára. 

A bejárat alőгtt födsоraikozfiatott огзika, töredezett emlékem eL1eйtbte 
maga a Кiáll:íгtási terem, ahol nуugaloen és kiegyensúlyozvtág uralkodik. Ez-
zel, а  nem is tudatosan, a látoga'tőra akartak hatni, hogy föbszabaduljon а  
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l alamehmyi forratilalmlat bundkoló ke] жlemetlem r&z bemyarnásrai alól, és higyéd-
mét az anyagi kultúra tárgyain bekövetkezett váltazá.sokra irányítsa, azokra  

a változásokra, nnelyerk előrehaladási jeilentettelk.  
Az első  kнét üveg з Ρszеkrény ~ben lárGhatók a sóm,aii városi eiviLizáciб  (tár-

gyai a esásaárság korából :és a késđbbi bizánci korszakból. Itt diszlkréten külön  

vannak választva a rómaly polgártól eredő  dalg оdk, melyek közmert gyára+к-
'bam 'készültek vagy külföldr ől kerü1te ~k erre a vidékre beahazatal útján (mint  

pl. az olajlámpák, anedyek a gyáras pecsétjével vannak eLlártva). VaLamint  
szeхényerbb külsej ű  tárgya1lĐat is találunk még itt (b zonyára házi készítmé-
nyek), melyekről feltételezhetjük, hagy rab szoilgtamuaka tes mv ked.  

A hamтiadirk szekrényben vannak a jazig sírleletek. Ez a szarmata  
törzs Bácskáiban ált és állandó kapcsolatban ártott a római tar ~tonnannyal.  
Innen van tárgyaikon sok olyan ölerri, mit nem hoztak magukkal, hanem  a 
rómaiaktól vettek át.  

A negyedik szekrényt a glernnán és ihun régiségekre szemtelt бk.  A ki= 
állított fegyverek hereionságot hangisúlyaznak. Arra vallanak a gazdag diszek,  
hogy a vagyonukat »ingóságiba« feiktettéik.  

Ezek tartoznak a népvándorlás első , dinamikus szakába (IV—V. szá-
zad), melyeket állandó háábarú гás jellemez.  

Az avarokat, mint nomád, lovas-törzset ,szemlélteti a hatodik és a  
nyolcadik ∎szekrбnу. Ez a törzs teljes fegyverzetérben és lovával együtt temette  
el ihalotta&t. Bőröveik dísze, melyet útveretes technikával dolgozták ki ,  orna-  
mentirkájában új realdzmusra mutat, meny a twdamányos körökben, mint »a  
népvándorlás ősvad stílusa« ismeretes. A bőrövek hosszúkás fémszalagjain  
leginkább megkötött ,szöш  vesszőcskéket Maliiunk, a törzs rkedve<t di ~szцtо  ele-
mét. A nyolcadik szekrényben olyan arab emlékek vannak, a<.melyeken szláv  
elemeket is láthatunk. Ez az avar-szláv egy.itté вés гkorábát , vet ő , rarnuaor a  
szlávoknál már világossá válik a törekvés a у  állandó letelepülésre. Az itt ki-
á.11í~tott munkás pedig fö.dművelő=jellegüket hatá ~razza meg. Ez láthatóa kö-
vetkező  szckrrényekben iis.  

A díszek között, a tizedik szekrenyben, találunk néhány je еl emző  tár-
gyat, nledyekbő l arra következtethetürnk, hogy emennyiben é+s hogyan sarjátí-
tatták el a szlávok a római és bizánci motivumokat, mint pl. a félholdalakú  
til1bevalókat, vagy az úgynevezett szö іk5ftirtös függőket, melyeken filigránt  
és (fűzérszerű) granu áci6t alkalm.aztak, сsarkhogy teljesen leegyszerűsített  
technikával. A kiállítás tárgyai között van olyan edény is, melynee alapján bé-
lYeBzе  fi ~gyeLhető  meg. Ez már hivatásos ipart jelez, nem pedig •házi ipar-
terméke. De ezen az edényen is ott van a hutlámas vonalhúr, ame végLgkí-
séri a szlávokat az első  naptól fogva, ahogy aPannón-Alföldön letelepedtek.  

Az utolsó szekrényben foglalnak h,etyet az elnő  magyar бliагnioi'maik  
korából szársnazö régiségek. Ekkora ,szlávokon rkívül magyarok is étnek ezen  
a vidéken. Érdekes emléke ennek az együttélésnek a Hingán (Szabadkánál)  
kiásott tennetđ. Ebben a — mikor rcnár teljesen befejeződött a népvárnioхiаs  —
halótt mellett lévő  díszeke vidérk lаkasságámak méprajzi összetételére utal-
nak, melyek miindenkбppen a nбpvándorlás véglsđ  eredményei.  

A. két aracsri oszlopfő  a csarnok kijáratárnál a látogató számvára bizo-.  
nyitékul szolgál, fagya nyu;gtalansбg, ham, a migrációk és települések utáni  
ú j ,társadarlom jött létre, mely új termel ő  eszközöket és művészi alкΡоtásokat  
teremtett és új nxiívelödési eanlékeket emelt maginaik. .  

Lehetséges, hagy a kiállítárs alapgandolatámаk kifejezéséb$1 hiámyzirk  
bizonyos itnаgyarázat, mely a Látogató gondolatait mindig egy drámуba terelné.  
Lehet, ,hogy a kiállítás megиrendezéskaтek módjáaт  is elehetett volna valamit vál-
toztatni. Egy azonban mindenképpen .tény, hogy ez a kiállítás nagy . erőfeszí-
téseknek és mwnkának az eredménye ás mf vés.zi, muzeotágirai rszemц  ntból tö-
kéletes alakban nyujt magyarázatot gaz envbertségtörténetének egy karsza-
káról, amely a csak fratt .források aLa гpján sok tekintetben unaradna kiilön-
ben homrályos.  
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:N oviszád a történelem fојуаméгn  

Elеljárában szüks gesne+k tartom megeaY цll±eni, hogy errőa a kiállítás-
ió1 külön`bđíó véleanényekеt hallottam, mind a történészek, mind a látoga-
tók körében. Az érdeklđd$k csak érzik, a történészek viszont világosan rámu-
tatmaik, arra a tényre, hagy а  kiállítás azért nem hagy — nem hagyhat -  
ј tfоgб  ►képet a sz léslđben, mert a szerb ftđrténeád anyag mellett arás nem-
zet ekrííl -- cikik az idők ffolyamán Itt letelepedteik, s mert élő  lények vol-
tak, iké еtségtelenül ihatottak Is Újvidék glazdаsági, politikai és ikultwrá~lis éeté-
iiek át- meg áttormálásána, -- szóval róluk nagyon kevés vagy egyáltalán 
nincs ki.állftva törtérnelani érték ű  anyag. Hagy ennek oka a nemzetiségek, 
.(szlovákék, magyarok, zsndók, németek) ddkumentális a ,nya:gánaik hiánya volt-e 
vagy a szervezbk hanyagsága, esetleg a nemzetiségek történeti anyagának 
neon ismerése, --R nemi tudom. Annyi bizony ős, hagy Igy — éppen a felhozott 
dolgé. miatt — a ikiá'llítáиs nem tükrözi hűen Újvidék fej16désének útját a 
századoQ - n +át. 

A kiállítоtt tárgyak, táxlképek, kép еk, írások és nyamtаtv.anyok csak 
a török elnyamatás а léxl feZszabaduilt Újvidék arcát vetítek e. ёnk — s ezt is 
meg kell állapftanumik: mindem hiányosság mellett is érdekesen — mind a mai 
napig. 

De --- s ezt a 1egnájai аb régészeti ásatásak is +bizonyítják —Újvidék 
területén araár id őszáarnításunk elđtt ezer évvel és a középkarban is voltak te-
1epiiilések. Sajnos az elsđ  hiteles okirat csak a közepkarbál való. Ez a bétakúti 
(péteгvárradi) eiisztercbta apátság adomány-levele, amely fényt derít a mai 
Újvidék helyén, akkor még létezett településekre: Csenej, K б-Szent-Már-
ton (a mai Telep), Bivalyos, Boksafalva meg Vásáros Váradra. Érdírjhelyi 
Menyhért mondja, ezekrđl a teiepiilésekról szólva, »Újvidék története« c. m ű-
vében: »Rabotalл  és кiézsmaEizető  aYиzrnkásak ,sokasága volt falu ...« 

IV. Béla okirata 1237=b61 és V. István 1267-ben kelt adomány-levele 
(C7rsz. Levéltár. Diipl. 216) viilágasan bizanyftják, hagy e terület, vagyis e te-
lepülések földesurai Тöre, utánra pedig fia Törefi Péter voltak. Törefi Péter 
(Katona József »в  rak Bán«-jóban:. Petúr bán) II. Endre uralkodása idején, 
1213. szeptember 28-án megölte Gertrúd királynét, ezért IV. Béla megfosztja 
birtokairól. Az okirat ezt így vázolja : »... Péternek, Turwey fiának örökös ja 
vai, melyek az illetőnek hűtlensége miatt, mivel a ikirály anyját megölvén 
felségsértést követett el, a királyi kezekre visszaus ~áldottak ...«, A birtok egy 
részét IV. Béla a Bétakútra (Pétervá гadra) telepititt cisztercitáknak aján-
đékozta »édesanyánk lelke üdvéért örökös alaanizsnaként«, ahogy ezt az okirat 
mondja. 

Elsб  egészen közeli és konkrét adataink az itt él ő  telepesekrбl kétség-
telen, hogy csak a törökök e vidél Іn való uraim sхаk idejéből valók. A török 
adókíiny гveklből --- аmJelyekivonatait Steltzer Szilády :közli — kit űnik, hogy 
1554-+ben Újvidék területén öfsszesen 20 ház volt, 1570-ben 46, 1590-ben ,pedig 
105. A +lakók nvás neanzetiségCtek lehettek, mert a törökök nem fizettek adót. 

A fenti képet az irattári anyag hiánya miatt -- a kiállítás nem tük-
röaheti. A kriállított anyag alapján -- ha nagyon is Y иiányosan — csak arról 
az életről kaphatunk áttétöntést, amely a török elnyomatás megsz űnése után 
kezdđdik itt t јvidéгk területén. 

Hogy mályen volta stratégiai helyzet, hogyan fodyta'k a harcok a tö-
rökök ellen, nagyszerűen kivehetjiik a kiáцftott téгké г Ρpeken. (Az egyik olasz, 
bank stílusú rézkarc pl. híven tükrözi nemcsak a katonai állásod аt, hanem 
azt is, amivel a katonákat ámították: »a iföldöntúdi er бk ,beavatlkozását a 
hárcba «). 

Az elsií »hfdvédбt« is Táthatjuk az egyik rézlkarcоri. Az osztrák ka-
tonai igazgatóság állítatta föl 1680 után. Ez ik бtötte össze Szeréms+éget Bács-
kával. A katonai igazgatóság ennek a hídvéd őnek kezelését szerbekre, úgyaze- 
vezett »granicsárakra«, bízta. Ezek, hagy eleget tehessenek k пtelességiiknek, 
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á kĐrпyező  kelepülésekről átköltőztek a Duna közelđbe. Településük kb. a rrLái  
Duna utcától — mai szerb fđgimn.ázivanig húzódott.  

Az 1697-98-as években fđlállítják a Dunám a ponton Кídat is. Ez ma-
gával hozza a belepülés kiszélesedését Nyugat, vagyis a Inai Jug. Hadsereg  
utca és Észak, vagyis a m ~at -  Szv. Markovics utca felé.  

1699-eben ezen a területen 215 katona, 43 férfi és 18 tizenöt évnél fia-
talabb fiú-gyermek élt. Az asszonyokkal és gyermekekkel együtt a Tokosság  
szánna kb. 1000 volt.  

1717 körül Almás faluból — amely Temerin, Szóreg és Szenttamás  
között elehetett • — a szerbek, mert nem voltak megelégedve ottani élet>felté-
teleitlakel, átköltöztek a mi teriiletünkre. A mai almási ,temető  könnyéltét fog-
lalták 11 maguknak. 1750 +körül ped đg szlavóniai és horvátországi szerbek te-
iepülnek le a mai Szaiаjka teriiiletén. A történelrn;i kútforrásákból kit űnik,  
hogy a Duna+parton — körülbelül a m аi híd és strand 'között — egy &orvát  
halászfalu is volt. Az 1716 -bó1 ered$ néanet iratokban »Groateendarf«-nak van  
feltiintetve. Későbbi írásokban egészen nyamaveszett.  

1739-eben a belgrádibéke után Újvidék kiilönös helyet fogisim el  a 
Duna meillékén. Igen fontos keresztez ő  útf ő  lett Kelet és Nyugat kőzött. A  
legiriagyobb és legfontosabb kereskedelmi hellyé: Törökország felé. Itt történt  
a nyersanyag és kész árú cseréje. A kiköt őben raktárak épültek s a szálli-
tási. mwrikálatak sok rakodó-munkást foglalkoztattak. Feszért is, Újvidéknek  

ezen a réeszém történik el őször az elsődeleges felhaЖnozás, a kizsákmányolás 
s ,sziikségszerűen az osztályellentétek is itt jelentkeznek először Újvidék gaz-
ciasági és politikai életében. 

Belgrád eleste után új népelemek: szerbek, németek, zsidók, görögök 
özönlik el várasunikaet. Ezek kgz't sok a jó keresiked ő  ,és iparos is. Beszivárgá-
suk Újvidék gazdasági életében új lendületet jelent. Új :iparos céhek, keres-
kеdéssek, raktárak épülnek. Nagyon természetes, hogy így Újvidék, mint tele-
pülés is -  kibővül Temeerin, Кiszács és Futok;  felé.  

1741 és 48 között Mária Terézia kölcsönökért -folyamodik, hagy meg-
tarthassa örökölt birtokait. Újvidék - község ekkor 80.000 xajnai forintot küld 
neki. Résseben ezért lett. Újvidék már 1748. február 1-én »szabad királyi 
v áraSSiá«.  

Az összeírásokból tudjuk, hogy 24 évvel kés őbb 1772-ben Újvidéknek  
8392 lakosa volt.  

A földnélküli , földjüktől elesett, napszamо magyarak — kis saám+ba:n  
ugyan -- de nlár 1718-bon • eljutottak Új•vúdékre. Számu гlc az 1780-90-es  évek 
ben, de különsen 1820. és 1830-as évek között annyira megn őtt, hogy már P. De-
száncsics is kénytelen észrevenni őket, (ihogy mi-ért neon meztat be a kiállítás  
ebből semmit — azt joggal kérdezhebnknk!). Teelepülé;sük a mai kálvini:sta  
templomtól a kórházig, később pedig a telepig húzódott ki. Telep csak az  
1900 évek utáai lett szétosztva szöll đsterületnek. A ,betelepítés is ekkor indul  
meg.  

A magyar forradalom idején Újvidék sakkal többet :szenvedett, má.nt-
az összes . vajdasági falvak együttlVéve. A szabadságiharcosok, akik Pét Іrvára-
dat tartották kezükben, 1848 jú хiius 12-én +bambázták Újvidéket, ahová Jela-
csics bán vonult be osztrátk !katanasággaй , 'hagy +innen foglalhassa el Pétervá-
radot, -- ami nem. sikerült neki. Újvidékem 2812 házból összesen 808 maradt a 
bombázás után. Kaper SzigtCrid, nбгet fró, aki szémtanúja •volt  bombázás-
nak, így ír »südslaviseihe Wanderungen« c. útleírásában:  - 

» ....Ameddig szemed ellát e hosszú széles utcában, sehol nincs tet ő .  
Nincs itt •semmi, +kivéve -az üres ablakkereteket, led őlt falakat és égett osz-
lopaktit ... 

.Újvidéken, a 20.000 lakoából csak hatan maradtak vissza. Ezek iS 
átköltöztek a váras szélén .megmaradt házikókba. Ott élnek most összehú-
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zödva, kitéve a szíákölködésnek és különböa đ  betegségeknek;  amelyеk még-
~kétszerezve jelentkeznek 11yen körül јnények közöatt ...«  

Az 50-es években a visszaszállingózott lakosság saját erejélb ől, •állami  
segély nélkül újraépíti á várast, amely ezúttal kicsit .seu дti hasonlított már a  
feudalizmus korabeli csak félrLg orientált Ű)vidékre.  

Ezt a nagy fejlődést — néhol Hogyan is ,hiányosan — mégis vi.ssza-
tižkröDi a ki+á Lítatt anyag.  

Külön termekben van bernu.tatva Ű(jvidkik kultwráli és politikai fej-
yődése. Elsőnek a latin iskola :nyílt meg 1731-eben. Utvennyalc évvelkés őbb.  
І . József uralkodása alatt (1789) Irjvidék katolikus f őgimnáziumot kap. Kö-
rülibelül öt-hat évre rá a szerb polgárság szerb fögin цláziumat kér, de meg-
nyitását a kormány nem engedélyezi. Csak 1811-ben nyílik meg Űjvidéken a  
szerb főgirnnáziuтΡn, annak mš csak az első  két osztálya. Eztitán .minden rá-
következő  évbe megnyílik a következ ő  osztály is, úgyhogy 1819-bеn már hat  
osztállyal működik. A boanbázáskor — 1848-49-ben — a gimnázium is leég és  

csak 1852-+ben lett ujjáépítve. A magyar f őgimnázium 1873-tan nyílik meg  
újra.  

Várasunkban az első  szerb színházi előadásokat Max4Кó Jelaszics tanító  
rendezte. ĆS alakítatta meg tanulói csoportjából гΡnár 1787-ben az első  szerb  
amatőr együittest is. A ,s гínházért folyó harcot és annak mi~iködését, színészedt  
is bő  anyaggal érzékelteti a kiállítás.  

A1)andó magyar népszínháza Űjvidéknék neon volt soha. Annál fejlet-
tebb volt az 'a гnatőr színjátszás. Sajnоs, ebből se látunk semmit kiáU1tva, pedig  
bizonyos, 'hagy található anyaga magyarak kultur лΡlis életéből, de elsősorban  
amatőr •egyiitteseinek munkájáról.  

A Magica Szrpszka wgyancsak egyike a legerégé ьben alakult szerb  
kultúr-gócpontoknak. Majdnem negyed évsaáxadоn iát, igaz, Pesten dolgozott  
és fejlődött, de a forradaiom wtán, 1864-ben áUköltözik вudapestról Űjvidékre.  

Hatarozottaan az a benyanvásunk, hagy vámosunk szerbséagének és in-
tézrnényeínek !kulturál,is és paliitJкai fejlődéséi tiíkrözi leghűbben és legszem-
léltetőbbern a kiállítás . . . 

Nagyon érdekes a kiállított anyagnak az a része, amely egy-két kép-
pel csak, de bemutatja, érzékelteti a 'haladó szerb és magyar elemek találko-
zasát és együttmik..ödését. Az els ő  szerb és ma ~gyаr szocialiistákra gondolok  
itt, de kül nősen Vasza PeLagios és Hornyánszky Viktor közös munkásságára.  
Hornyánszky magyar tanító volt, író, ké+ бbb pedig nyomda-tulajdonos Pes-
ten. °°szentén vonzódott a szocialista mozgalomhoz rés nagy érdemei voltak 
a budapesti nyomda-ipari .munkások életszínvonalának %lemelésében. 

Az eddigi irattári anyag alapján lehetetlen adni megbí цható ó+s 
konkrét feleletet arra, hogy kerültek össze Pelagics rés Hornyánszky, de való-
színű, hogy Pelagics az újvidéki szocialisták mévén ismerkedett meg Har-
ny.ánszkyval, aki budapesti nyomdájában szoaialista lapokat, könyveket, 
Marx és Engels műveit is nya.nta. Míg az úajvddéki nyo Пъdászak nem merték 
kinyomná Vasza Pelagics »Lázító írásait«, könyveit és füzeteit, adddg Hor-
nyánszky kinyomta, sőt, mint .ilyent, .szét is küldte a könyvárusoknak. 

Ez a kis történeti adat is rávilágít az egység és testvériség történeti 
fejlődésére, 'a szocialista mozgalom nemzetközi vonalára, aunely fennjállt a 
Balkáni és Dumamelléki népek között. 

Az utolsó teremben kiállított fényképek, írásék, folyóiratok, Űjvidák 
részvételét tüdĐrözik a népfelszabadító 'hálbomíeban. Itt láatjuk Gyargye Zlicsics 
néphős képét, akit a csend đrség a szolajkai harcokban fagott el. Ot napi em-
bertelen kínsás után, 1942 február 7-én halt meg.  

Itt vannak kiállítva a »Szlabodna Vojvodina« els đ  szármai Is. Meg-
indítói Tóza 1VSárkavies, Bránkó вájics és Nákala Petrovics, akik e mellett  
a kbácskаi népfelszabadító harcék irányítói Is voltak. A KIszácsi utca 89 sz.  

alatti házat áibrá.zoló kép •is m ~egitalálható. Itt volta іedezékiik, itt rendez-
ték be a nyomdát és a munkahelyet maguknak. Itt találkoztak 1942 novern- 
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ber e:Isejéaг  is еs 'оeszzéa;ték meg a Ъ kај  népfelsza+bađító harcok további mé-  
netét. Ugyanez v nov. 19-én агиlаз  folytán а  házat kđriilfogta a csendđrség  
éз  rend&ség. Bájics is, Mái9vovdcs is, elhatf тozták, гhogy élve nem адјах  meg  
maglukat. Ho гsszú harc ~kezdđdлtt. Bájdcs elesett, Mko иicsot pedig ellfogftá зk és  
kđtélá ~ltali haláЈra ítélték. Az ítéletet 1943 febnuár 9- гén hаj.tatták vбgre.  

A kiк~llítás nagy értékг , hogy а  hљ iyos fejlбdéstđrténeti rAsz miiel-  
lett — nagyon világosan unutat r.á azokra az évekre, amelyek ik гitárö]Іћetetle-  
nек  áyltalдnоs értékiiknél fogva is történel дn' nkbа1.  

Salávniс s Mária — Bána Julfa  
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