
JUGOSZLÁV 1RÓK  L1 SZ4 
F. Gladkov, N. Tihonov és más szovjet iróknack  

Navember 29-én, öt évvel azután, hogy a hitleri »Európa-er őd« kel 
1ёs közepén, népi forradalmunk heves harcainak közepette. megalapoztuk 
:új népi államunkat; három évvel az AVN ĐJ történelmi jelent őségű  ha-
tározatának törvénybe lépése .és a Jugoszláv Szövetségi Népk бztársa-
_ság kihirdetése után — N. Tihonov, F. Gladkov és G_ Mdivani szovjet  
írók, a moszkvai rádión keresztül, jókívánságokat küldtek népeinknek.  

Azoknak a szovjet íróknak, üdvözlete, .akik egy id őn át hazánkban  
tartózkodtak, természetes és érthet ő  lett volna számunkra. ha ez az üd-
vözlet nem annak a szokott, igaztalan vádaskodásnak lett volna alkot б  
része, amelyet az Informbíró határozata után, mi jugoszlávok szakadat-
lanul hallgatunk. 

Ez az üdvözlet is, amely látsz б lag bizonyos elismerést juttat né-
. peinknek — mélyen megsérti éppen azt, amit népeink november 29-én 
ünnepelnek. 

Mi, jugosz'áv írók, népeinknek, Juigoszlávia tö ~bibi íróinak és kultu-
rális munkásainak tevében. megköszönjük, hogy ,kisfejezést adtak a sze-
retetnek, amelyet a szovjet ember érez népeink .iránt — amelyben 'egyéb-
ként minálunk senki soha nem kételkedett, s ,egyben»  hangsúlyozгuk, 

- hogy a mi népeink szeretete a szovjetnépek iránt változatlan és megin-
gathatatlán maradt, minden igazságtalanság ellenére, melyekkel illették 
és amelyek, népeink nehéz .és h ősies történelmének fоlyamán, a legsu-
lyosa ~bbak közé sorolhatók. 

Mindezeken túl azonban, fel akarjuk hívni szovjet elvtár.sai ~nk figyel-
mét állításaikban ,mutаtko(zб  néhány szemmel is Tátható ellentmondásra, 
melyeket ,éppen nekik kellene meglátniuk Tegél бszб r, éppen azért, mert 
itt voltak, hazánba;n és mert nekik, annyira kedves vetdégeinknek, szé-

- lesre tártunk minden szivet, minden gondolatot, minden tettünket — nti- 
peink csakúgy, mint vezet őink. Ezzel meg akarjuk mondani azt is, hogy  

ez ~.tttal milyen könnyedén és kell ő  aelküsmeretesség nélkül tették ma-
gukévá a közismert igazságtalanságot az új Jugoszláviáról. 

N. Tihonov, F. Gladkov és G. Mdivani elvtársak üdvözletükben lát-
.szólag elismeréssel adóznak népeinknek, azt er ősítve, hogy mT:ndazt, amit 
kivívtunk — a nép vívta ki. Am e látszólagos elismerés mellett, bár egyes 
szavaikkal igyekeznek még toimpítani is az elismerést, kiderül, hogy e 
gyйzelmeket e le m i úton érte el a nép, e.gyedü'1, vezet ő  nélkül, vagy 
pedig a harcok valami olyan ,csodálatos vezetésével, hogy a nép önma-
.gát vezette. Szemmet látható, hogy ők maguk is megérezték. mennyire 
értelmetlen az a körülmény, hogy .megkerülni .kén цtelenek a Párt sz вΡ~ 

regét e győzelmekben, tehát mellékesem megemlítették Párturnkat is, 
azonban a Párt vezet ő ségét szisztematikusan elhallgatták, ha csak nem 
a ,szo-káso-s valótlanságokat mondták róla. Igy -- szerintük, — a mi Né-

.р i Forradalmunk, .a iegjolbb esetben is, a Párt vezet ő sége nélkül és aka-
rata ellenére fejlődött ki. 
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Mintha bárkinek művészi munkáját a Nagy Októberi Forradalomról, 
a szocialista építésr ől, a Honvédő  .Háborúról igaznak fogadhatn el a 
szovjet olvasók — vagy akármilyen más olvasó, — ha abban nem jutna. 
kifejezésre az SZK(b)P, illetve Lenin és Szt а l ~in elméleti és .szervezői sze 
repe. Tihonov, Gladkov és Mdivani elvtársak állításaiból pedig az derül 
ki, hogy Jugoiszlávia íróinak a Népi Forradalomról •és az oroszág els ő  szo-
cialista győzelmeiről írva — amennyiében azokat meg nem tagadnák, 
a nép végteleneit ' (elemiségét) kellene fényképezniök, a felszabadító har-
cokat és a Forradalmat valami lényegtelen harcokból rés »h ősies vа 11а 1-
kazásokból« kellene következteniök, meg kellene tagadniuk tudatos és 
szervezett lellegüket ; Pártjukat csak úgy nieilékesen kellene megemlí-
teniök -- Tito elvtársat és legközelebbi munkatársait pedig, akik nѓpür.-
ket e győzelmekre vezettek •és 'akik ma is vezetik a szaciallizmus felé, 
nem csupán elhallgatnio ~k kellene, hanem megtagadni, ,ső t elítélni, 

Azonban, például, megtudta volna írni Ti ~honovelvtárs vers-soroza--
tát Jugaszláviáró' • — amely becsületére ,szolgál !népeinknek ,és neki, a 
költőnek, —anélkül, hogy kiemeli Tito elvtárs történelmi személyét és-
szerepét?  

Nyilvánvalóan nem tudta volna. 
Népeink hősiességéért, kitartásáért rés áldozatomért részleges easme  

réssel adázvа  -- szovjet elvtársaink is elhallgatták és alábecsülték mind--
azt, ami e h ősiességen, áldozatokon és ..kitartáson keresztül iellődésnek  
indult és К  i f e j '1 ő  d •ö t t és ami, tépреn kifejl ő dése miatt hozzá--
járwlt a népeknek a fasizmus feletti gy őzelméhez s amit tegnapig, leta-
gadhatatlanul, nem is tagadtak` — ez a Foirradalmunk.  

Ilyen módon, amikor a mi Felszabadító Háborúnk esztend őirő l be-
szélnek, az egés, id őszakra vonatkozólag —attól kezdve, hogy Jugoszlá-
via Korimun'sta Pártja Központi Vezet őségének felszólítására és Sztalin  
elvt+árs,nak vamennyi leigázott rnépMhez intézett fellhívására, eldördült els&-
partizan fegyverünk, egészen addig, amíg a rni Népfelszabadító Hadse-
regünk találkozatta Vörös Hadsereggel, szovjet elvtársaink jókívánsá-
gaikban csak a p a r t i z á n 0k a t ismerik el. 

Népemnknek igazán meg van az okuk arra, hogy mindig büszkék le-
gуeлсk a jugoszláv partizánok nevére. A Népfelszabadító ,Háború kezde-• 
tétől — végéig, hazánkban igen sok partizán-egység működött. Azonban 
e partizán-egységek már 1942 els ő  felétől mint a ' Nép ~felszаbadító Hadse-
reg segéderői működnek s Népfelszabadító Hadseregünk, mint forradal-
mi, népi hadsereg, a leigázott Európában született és ,épü'lt ki. Azokban 
az öröm teli napokban is, amikor határainkra érkezett .a h ősies Vörös. 
Hadsereg. Legfelsőbb Vezérkarunk, iJll.etve Tito elvtárs nem a Jugaszlá 
via-szerte szétdobált Partizán-egységeket gyüjbötte össze •és küldte el a 
talállkоzóra, hanem mára találkoJzás el őtt megjelent a szervezett és-
. számtalan csatában megacélosodott Jugoszláviai Népfelszabadító Hadse -

reg, s amíg annak néhány hadosztálya együtt harcolt a Vörös Hadse-
reggel, más hadosztályai, а  рагtiznegуѕёgеК  támogatásával. egész ha-
.zá:nk területén verték az ellenséget.  

Ez a történelmi igazság a mi Hadseregünkr ől,a mi Forradalmunk- -
ról ; olyan igazság, amelyet megdönteni senkinek sincs sem joga, sem..  
ereje. Amint hogy sem ereje, sem joga nincsen ahhoz sem, hagy vitas-
sa a .mi felszabadított területeinket — nagyságukbarn egyenl őek némely 
európai állammal. — amelyeket 1941-t ől kezdve birtunk s amelyeken né 
pi ' ,hatóságokat alakítottumk gazdasági és kulturális életet. munkabrigá-4 
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dakat, kollektív vetést és aratást, nyomdákat szerveztünk és ujságakat,. 
folyóiratokat és könyveket adtunk ki. És ebben inepi államunknak e hosz-
szú és ,keserves, deszervezett és forradalmi fejl ődésében, pontosabban:  
a Népi Forradalom állandó fejl ődésében és végleges győzelmében, éppet т  
ebben van November 29, jelent ősége és értelme 1943 november 29-ének  
csakúgy, mint 1945 novemberének.  

Aki mindezt nem látja, illetve aki nem látja, vagy nem akarja meg-
látni és elismerni a mi Népi Forradalmunkat és midazt, amit ez a Forra-
dalom teremtett és teremt — akarva, nem akarva — megtagadja Ju-
gaszlávia népeinek felszabadító harcát -és November 29-et.  

Igy 'látják ezt a mi népeink és — sehogyan másként.  
Látszólag némi elismeréssel adózva népeinknek a szovjet írók éppen  

azt hallgatták el, ami dönt ő  jellegű : az 'országunkban lejátszódott for-
radalmat és azt a forradalmi átalakulást, amely ibeliniinket szocializmus  
útjára vezetett. Meg sem említve azt, hogy a •háború alatt volt népi had-
seregünk és nem említve felszabadító háborúnk forradalmi ,jellegét — ők  
november 29-i jókívánságaikban megkerülnék azt a: történelmi tényt, hogy  
mi ebben az évben Forradalmunk ő±éves fordulóját is ünnepeltük és nem  
csupán Szövetségi Köztársaságunk kikiáltásának harmadik évfordulóját.  
Mert mi 1945 november 29-én valójában végleg törvényesítettük és vég-
rehajtottuk az 1941--45 évi Felszabadító fiáb оrú forradalmi vívmányait,  
amelyeket Jajcén, 1943, november 29-én megalapoztunk.  

Éppen a nemžetközi .рroletári.átws vezet őjétő l és külön a legnagyobb 
szovjetíróktól leginkább, azt tanultuk, hagy az az író feladata, hogy m ű-
vészi eszközökC еl bemutassa az élet igazságait dinamikáját, szépségeit 
és a szocializmusért folytatott harc h ősiességét. Az pedig amit Tihonpv, 
Ciladkov és más elvtársak mai álláspontja aQ аpján kellene csinálnunk, az 
igazság megtagadása, valótlanság volna, árulás volna nem csupán népeink 
ćs népeink történelme ellen, hanem árulás az imperialista ellenes, de-
mokratikus és szocialista fronttal szemben is. 

Fzt kell kívánniuk, erre kell bennünket tanítaniuk a szovjet írók-
nak, a szocializmus els б  országa íróinak? 

Vajfan mit jelentenie népeink jöv őjét illetően, ha elvennék történel-
müknek legdics őségesebb fejezeteit? Vajjon ez hármely nép érdekét, vagy 
a szocializmusért folytatott nemzetközi harcot szolgálná? 

Nem, ez nem lehet igy.  
A szovjet író-elvtársak beszélnek népeintc határtalan szeretetér ő l a 

Szovjet Szövetség iránt, amellyel minden lépésükben találkoztak ha-
zankban. Szembet űnő , hogy együkük sem kérdezi_ amikor e szeretetr ő l 
beszél — miben vannak az okai az ilyen mély és szétágazó jelenségnek. 
Sem Tilhonov elvtárs, sem Gladkov elvtárs nem kérdezték —mi a tar-
talma ennek a szeretetnek, ki emelte fele szeretetet a f o r r a d a l m i  
W n t u d a t magasságáig, ki adott neki nem csak új arányokat, hanem  
mindenekelő tt új, élettel teli tartalmat s ki öntötte népünkbe az els ő  szo  
cialista Fország legyőzhetetlenségébe és felszabadító küldetésébe vetett  
hitet?  

Csak a hagyományolslcal nem lehet magyarázni, mert a hagyomány  

sak egyetlen — és mellékes — körülmnény. Éséppen ez a szeretet nem 
fejlődhetett volna ki annak alapján, amivel több mint húsz éven k с resz- 
tйl a jugoszláv burzsoázia vakította népeinket a Szovjetunió irányában. 

Hogy a kapitalista Jugoszláviában ki ,és hogyan fejlesztette ki e sze- 
retetet a Szovjetunió iránt, megérezhette az els ő  hivatalos szovjet kép- 

HID 3  
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viselő  a mi hazánkban, amikor 1940-ben megérkezett helyreállítani a 
kap+csolatakat és látta, hogy a rend őrség hogyan tartóztatja le a tün-
tetőket. 

Ez a szeretet azért lehetett olyan, és akkora, mert Pártunk és mert 
különösen Pártunknak az .a vezet ősége Tito elvtárssal az élén. amelyet 
a szovjet írók is szovjetellenes kampánnyal és a nemzetköziség útjáról 
való ;letéréssel vádolnak — mára háború el őtt is, az illegálisság kemény 
feltételei között, belevitte a tömegek öntudatába a szocializmus els ő  or-
szágának felszabadító missziójáról való igazságot. 

Nem szükséges bizonyítani, hogy .a mi Népi ForradalmQrnk .éveib еn 
mennyire felgyujtotta ezt ;a szeretetet Pártunk, éP вen ezzel a vezet ő ség-
gel -és, hogy mennyire ápolja és fejleszti ,ma, amikor népeink. a legne-
iгezebb feltételek között, sikerrelepítik a szocializmust. Tanus йgot tesz 
miniderrő l a mi egész beli  és külpolitikánk, egész kulturális politikánk. 
.Ahelyett, hogy bizonyítsuk a szovjet íróknak mindazt. amit maguk is 
tudnak, felhívjuk Gladkov és Tihonav elvtársakat, csak egyetlen olyan 
;példát mutassanak a nemzetközi kapcsolatokban, amely igazolná azt, hogy 
hazánk az imperialistákkal szembeni viszanybait bármivel is e ~lküllnült 
volna bármelyik demokratikus arszágtál. Tessék egyetlenpéldával bizo-
nyítani, hogy Fártunik eltávolodott az ország kapitalista elemeivel szem-
beni következetes harctól. Továbbá, felhívjuk Gladkov és Tiho.nav elvtár-
sakat, mutassanak fel. egyetlen olyan országot a népi demakráciák kö-
zösségéből, amelyben a szovjet tudománynak, iradailamnak és publicisz-
tikának annyi fordítása jelent volna meg, ahol annyi .szovjetfilmet adtak 
elő , ahol annyi cikk és tudósítás számolt be .a Szövetségr őil —amennyi 
eddig és ma is Jugoszláviában, dacára annak a különös hajszának, amit 
már hat hónapja folytatnak az új Jugoszlávia ellen a demokratikus or-
szágok némely vezet ői. 

Hát mutassanak egyetlen 'országot a. szovjet 'Szövetségen kívül, ,  
melyben tettekben is megmutatkozott a Bolsevik Párt és Sztalin elv- 
társ iránti szeretet, úgy mint Jugoszláviában. 

Lehet-e, például, igazolni azt, amit Wroczlavbanl m űvelt Fagyejev 
elvtárs — a hallgatás, amellyel átsiklott mindazon a küszködésen, vé-
ren és áldozatokon keresztül, rnelyet a fasiszta hódító ellen, a szocia- 
lizmusért folytatott harcban nem sajnáltak • a :ni íróink, a mi többi kul-
turális munkásaink sem! Fagyejev elvtárs csak gyengítette saját álta-
lános fejtegetésének meggy őző  hatását és elvszer űségét, a Szellemi Mun-
kásoknak a b ~é.ke megvédése érdekében, össžeh гvott Világkongresszusán, 
amnikоr felsorolva a fasizmus ellen harcoló és életüket feláldozó íróin-
kat elhallgatta, azokat a jugoszláv írókat, akik kit űntek a fasizmus 
elleni harcban s akik közül sokan, harcosokként elestek a harcmez ő n 
— csak Auguszt Ceszarec, Ognyen Pric, Ivan Goran-Kovacsics, Gyor-
gye Jovanovics, Naszan Kikics. Dragon Desztovnik-Kajuh. Kacsa Racin 
és sók más írónk nevét említsük ebb ől a hosszú sorbál. Fagyajev elv 
ыrs hallgatott egymilliбhétszázezer jugoszlávnál, akik elestek a háború 
falyamá,n. Ugyanezen a helyen —arról is hallgatott, hagy fennáll az 
új, antiimperialista, szocialista Jugoszlávia. Fagyejev elvtárs mindez-
zel, terгnészetesen, nem tudta az új Jugoszlávia népei harcának nagy-
ságát és jelent őségét lecsökkenteni. 

Tihonov és -Gladkov ,elvtársak rádió beszédükben a jugoszláv nép 
iránti szeretetüket er ősítgetik, azonban ez állításukat is, mint harcunk 
részleges elismerése, meggyengítik azzal az állításukkal, hogy hazánk  
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nem építi a szocializmust ,és, hogy vezet őségünk, nacionalista elhajlá-
sával,árulást ,kö etett el rés küli>'nválasztatta né4peinket a szocialista 
#гоnttál.  

Mbbő1 ált ez a Nnacionalizmus« .és Náru ~lás«, amikor mi továbbra  is 
a szocializmust építjük és mindenben igazo ~ljwk hűségünket .az inter-
nacionaalizmushoz? Senki nem tud rámutatni arra, hogy az új Jugoszlá-
via mikor és hol nem tartotta magát következetesen a niemzetközi poli-
tikában az imperializmus-elleni harc demokratikus - tábora minden arszá-
gánаk, élén a Szоvjetunióval, érdekeihez? 

Milyen nemzetköziség ez, milyen kommunista е rkölcs ёs vajjon  
-kinek .a nevében kell elszigetelni egy forradalmi országot, az új Jugo-
szlaviát erőszakkal, az eszközöket nem válogatva ёs ráfogni. hogy  ő  

,önmaga válik külön a szocialista közösségt ől, amelytől nincsen elvá-
lasztva, nem lesz rés nem lehet e аvá!laszt.ani?  

Éppen ezért felhívjuk Gladkov, Tihonov elvtársakat és a többi szov-
jet írót, jöjjenek el hazánkba és saját szemükkel, saját :lebkiismeretü{-
kel mérjék fel, vajjoin a szocializmus felé halad-e hazánk, vagy az itm-
periadisták gyarmatává alakul. Felhívjuk őket, hadd lássák. hogy mi-
lyen fájdalommal visszhangzanak minden polgárunk szívében az igaz•  
ságtalan és jogta!:an vádaskodások, amelyeket — a vezet őség árulásá-
nak ürügyén — ,népeink arcába hajítottak, hadd lássak, hagy az  Im-
гΡ ormbüró 1-latárazatával megalapozott rágalmak szükségtelen ilehézsé-
geket okoztak és, hogy ami dolgozóink m ~égis és mindennek .ellenére,  

- büszkén és bátran haladnak el ő re és építik szocialista hazájwkat. És  
4feilhívjuk őket, {hogy szemt őn-s.zetube, az emberi, illetve kommunista  
lelkiismeret alapján, válaszoljanak néhány 'kérdésre, amelyelv az ő  állí-
tásaikból következnek:  

Elő ször, mutassanak fel egyetlen bizonyít+ékot, hogy a :mi hazánk,  
a Partunk, vagy vezet ő ségünk — nyi ј tan, vagy titokban — elárult.ák  
az imperialistálvnak népük érdekeit, amelyek alapjukban egyez őek bár-
mely wSzocia?ista ország, a SzOlCializmuS éS a vhlágdemokrácia  érde -
keivel.  

Másodszor, mutassanak fel egyetlen bizonyftékot arra, hogy Pár-
..tunk regésze, vagy külön annak vezet ősége bármiben is engedett a ha-
talamról letaszított burzsoázia érdekeinek, bármiben elárulta munkás-
osztálya és dolgozó népének érdekeit, .amelyek alapjában egyez őek  
voltak Іѕ  egyezőek maradnak bármely más m ~unkásosztálу  és a ntm-
zetközi proletáriátus érdekeivel.  

Nem, ilyen .bizonyítékot nem tudnak felmutatni. És pedig abból az 
egyszerű  okból, mert a valóságban ilyenek nincsenek. Pedig a mi ha-
zánlvat és Pártunkat éppen ezzel a két dologgal vádólják.  

Mi végül megkérdezzük a szovjet írókat és felhívjuk őket arra,  
hogy ryiltan válaszoljanak: -  miért tekintik ők .és a demokratikus orszá-
gok egyes vezet ő i a Jugoszláviában a szocializmusért - folyó harcot --
nacionalizmusnak? Nliért volna az a harc, amelyet Tug оszlávia népei  
a szocializmus megvalósításáért vívnak saját hazájukban. _bármiben Is 
a szocialista tábortól való elkülönülés, vagy miért volna ellentétben  a 
.szovjetnép, vagy bármely más nép érdekeivel?  

A szocialista világ igenis egy és kell, hogy elválaszthatatlan le-
gyen. Az igazságtalanságok. rágalmazósak és azoka módszerek, ame-
lyeket az új Jugoszl, viával szemben alkalmaznak — lémyegi гkben  el 
lentétesek és a valóságban csak az egység meggyengüléséhez és szét-
-zúzásahoz vezethetnelk.  
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fugoszldv $rók• urílasza a szovjet јróknak•  

Az említett szovjet írók és a demokratikus front sok más közéleti. 
n.unkása olyan szerepet vállalt magára, amiért a jövend ő  nemzedék 
uem fogja írígyelni őket és a történelem nem fogja megbocsátani:  

magukra vállalták azt, hogy igazságtalanul mutassák be egy nép ih ő -
sies arculatát és egy forradalmi pártot; egy ország történelr пének leg-
di sős gesebb fejezeteit, hogy kitöröljék, hogy megzavarjanak és meg-
rendítsenek egy népet — az emberiség. legnagyobb szellemeinek leg-
szebb álláma — a szocializmus megvalósítása febé vezet ő  útjában.  

Igen, nehéz és iseserves elt ű rni népeinknek rágalmakat és sértése-
ket azok részér ől, akiknek az igazság, jog és halódás nevében kelii 
neibeszélniбk. De még nehezebb és még keservesebb a rágalmazó sze-
reiében lenni.  

Na nem is ho4lnap, kés őbb mégis csak felteszik a kérdést a jugo ~  

sziláviaJi ,szocializmus, a JKP elleni Isz®rnyü hajszával ka сsоlatbаn: 
hol az igazság? Megkezd ődik — és már meg is kezdődött — a hazwg-
ság .és az igazság, a szavak és tettek összehasonlítása. Hát azt hiszi-
tik, hogy bármilyen prapagandá is elrejtheti az igazságot. elválaszt-
katja a valóságot a tudástál, hogy valótlanságot árubhat igazság he-
lyett? Hát nem azt bizonyítja az emberiség története, Hogy ilyesmi  

csak ideiglenesen volt lehetséges, csak meghatározott id őszakra és ai  
igazság mégis gYőzedélmeskedett?  

Eimlékeztetni kell arra, hogy mivel kezd ődött ez a szörny űséges  
Bajsza a jugoszláviai szocializmus ellen — és hová ért el máig. )telkez 
dődđtt azzal az álllítólagos bírálattal a JKP-nek a parasztkérdésben 
való elhajlása és a JKP-ben h2ányzó demokrácia miatt. Ma pedig .ezzef 
az új Јugoszlávia mindenirányú elszigetelését hajtják végre.. azzal a 
nem pontos mellébeszéléssel, hogy a JKP vezet ősége nacionalista p л -
ziciákra Yért. A kampány kezdetének csak annyiban van összefüggé-
se a imai fiormáival, amennyiben ürügyet akarnak találnia JKP veze-
tőségének megdöntésére. 

De ha a mi vezet őségünk semmiben sem árulta e'1 az országot az 
imperialistáknak, nem is egyezett meg a .ledöntött burzsoáziával, ha-
nem — mindén nehézség elilenére, amelyet jelent ős részben éppen ez a 
kampány; amelyben most részt vállaltak a szovjet írál{ is. idéz el ő  —
bátran vezeti ,népünket a szocialista felépítés útján. függetlenül az im-
perialistáktól, akkor miért e követelés?  

Ezért ti, szovjet elvtársak, felelettel tartoztok nekünk, Jiugoszláviai 
I róknak — de nem csak nekünk és népeinknek. hanem az egész halad&  

emberiségne уk és saját lelkiismereteteknek.  
Nem lehet kikerülni ezt a választ. ) ✓s,hagy eljön az ideje a vá-

laszadásnak, shogy az segíteni fóg a szocializmus további fejleszté-
sétienés hozzájárul az emberiség gY őžedelmes mnenetelёséhez a szo-
cialista jövő  felé;  ebben mi, jugoszláviai írók, egy csöppet sem kétel-
kedünk. 

fs ezért, legyen ez a mi válaszu+rk a szovjet elvtársakhoz, ne-
csupán kisérlet arra, meggy őzztik őket válótlan állításaikat illet ően, 
hanem még egу  ösztönzés Jugoszlávia népei nevében, hogy helyesen ren-
deződ'jenek a kapcsolatok a demokratikus országok között. a haladQ 
emberiség (hasznára és a szocializmus teljes gy őzelméért az egész  
v~ i,lágan.  

Jugnsгláviá .  íróinak nevében:  
I,vo Andrics, 1Vfirkn Baaryevics, Antnn B:arac. Joszin Barkovics.  
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France Bevk, Oto Bihalji-Merin ,  Milan Bogdanovics, A. R. Boglics,  
Matej Bor (Vladimir Pavsics), Viktor Car Emin, Brarzki Csópics,  
Oszkar Davicso, Milan Dedinac, ivaiz Doncševics, Milan (Gyoko-  
vies, Janko Gуonovics, Eh i Finci, Marin  Franicsevies. Ivo Frol, Veli-  
bor Gligorics, Pavel .Gólja, Jozsa • Horvat, Sztevan •Jakovljevics.  
Szlavko Janevszki, Marijan Jurkovies, Vjekaszlav Kaleb, Jure Kas-  
telaп, Mile Klopcsics, Edvard Kocbek, SzlavlzU Kolar. Blazso Ki-
neszki, Dusan Kvsztiaes, Fe.rdo Kozak, Jus Kozak, Misko Кгапуес ,  
Miroszlav Krlezsa, Szkender Kulenovics, Filip Kumbatovies.  Mihaili  
Lalics •  М lадеп  Leszkovac, Mató Lovrak, Bogomir Magajna, De-  
sгanka Makszimovics, Ranko Marinkovics, Marko Markovics, Ta-  
naszile Mladenovies, Csedamir Minderovics, Dimitar Mitrav •  Vla-  
dimir Nazor, Jozse labor, Milorad Parгics-Szurep, Emil Perovics,  
Veljko Р'etrovics, Jovan •Р'ópovics, Vladimir Popavics, Iszák Sza-  

mokovlija, Petar Segedin, Sinkó Ervin, Gyido Tartalja, Joszip Vid-  

mar, Cmi Vipvtnik, Gligor Vitezm, Alekszandar Vucso. Viee Zani.-  
novics, Borisz Liher.l ,  Milka ,Zsic ir гa ,  Oton Zsupancsics, Radovatt  
Zogovics.  

ZÁKÁlb'Y ANTAL:  

,SZÉNLOPÓ ÁBEL EMLÉKEZETE  
Itt élt közöttiin К  és alig vettük észre, 
Pedig szorgos volt, minta szu a fában; 
Talán mert mindig puszta adat  
Maradt  
A számbavehet ő  lÉnyek lajstromában .. 

Mintha nem is sziiletett volna.  
Csak úgy lett a gondon  
Egy kába révületre.  
Minta szégyen a szem vére vetve.  
Hogy pirulva, búsan elvirágozzon  .. . 

A pályaudvaron kóborolt, senki se tudja. 
Egy riadt vágyból talán itt is éledt. —  
Lopta a bün-fekete szenet, 
Amelyb ől kicsillogott a szeretet. 
Amit megtagadott t őle az Élet .. . 

És mégis ember volt, akart élni. 
Gazdátlan számadó, ki gaz sorsát bdlraiz rúgt&, 
S végül véresen rálehelt. —  

Mint a többi szénlopó Ábelek, — 
Lgy s ггrnyű  tdrsadaiom karójába húzva . _ .! 

(1943,)  


