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sabb és rendszeresebb levelezést kell folytatni a munkatársakkal és

az оlvasókkat vitát kell rendezni minden megjelent számmal kapcsolatban, alkalmazni kell a tömegekkel folytatott együttm űködés más for1nait is, І . HID-napot rendezni (Márton József indítványa).
Végeredményként az kristályosodott ki a vitából, hogy a fölfedett
fogyatékosságok csak abban az esetben küszöbölhet ők ki, csak akkor
valósíthatók meg a kit űzöbt föladatok, ha a HID munkájába — anyagának megírásiba, megvitatásába, a HID-vitákba, folyóiratunk terjesztésébe -- újabb és újabb emberek kapcsolódnak be, ha a munkatársak
száma állandóan növekszik, ha ч e munkába mind tevékenyebben bekapcsolódnak a terepen dolgozó kultúrmunkások és aktivisták ts ha
HID új tehetségeket mozgósít a munkás-, paraszt- és tanuló-ifjúság soraiból. A szerkesztőbizottság csak tervezhet, a terv végrehajtásához a
munkatársak egész tabora kell.
Olajos Mihály

S ZEM L E
ALMÁST GÁBOR 'ÚTJA
A pásztor elindul a mesében, megküzd a lhétfejíí sárkányakka,1, mérföldes c.siz гΡ nájával átlép téren és id őn
— • gyöz és övé a fele ország és a
szépséges kvrálykisasszony.
Minek is a sárkány hét fejét felsorolrnunk: a feudális urakat, királyokat, papokat, t őkéseket, hivata]nokokat, csend őröket, falusi hatalmasságokat ... A népi mesékben önmagát
mesélte a nép: saját verg ő déseirő l,
1е1АrhatatlarLnak látszó ellenségeir ől
mesét. Is ha gy ő zött is a mesebeli
pásztor — csak a mes€ben gy őzött, s
a mise is: »egyszer volt, hol nem
volt«, de mindig »az Óperen еiás-tengeren túl« volt.
Aztán .. , önmagára, erejére ébredt a nép, s valóban Tegy ő zte a hétlej ű sárkányt.
Almási Gábort hallgatom az egyik
beográdi m ű vészklubban.
Nagyon szedettem a könyveket,
a tudományokat - tanulni, szerettem
volna, nagy ember lenni. De az élet
• máskép hozta. Nagy ember akartam
lenni -- és tehénpásztor lettem a ro-

koraimnál. Apám elt ű nt az els ő világhábоrúban, gyári munkás volt, aztán kiskeresked ő : nem sokkal kés бbh•
meghalt édesanyám is. Igy háta ka-nizs& tanyákra kerültem szegény rokonnak, ötödik keг€knek .. .
Igy indult. Kiblaliagott a retre reggebenk бnt, ІTterülІ t a f űben és álmodozott. Mire is gondol egy kisgyerek,
egy kis magyar gyerek a régi Jugoszláviában? Nézi a mindig ,egyfor- -ma, a mégis mindig más tájat, hallgatja a cirpel ő tücsköket, sütkérezik
a napsugárban, majszolja az ebédke- nyeret s vigyázza a jószágot, nehogy
tilosba menjen. Vigyázza, de maga is
a. »tiisat« vágyja, »nagy ,ember«
akar lenni a kis tehénpásztor, s a
nagymeberšég tilos a szegénynek,
A négy elemi útán bezárultak az
iskola kapui Almási. Gábor el őtt. Az
iskolát urak gyerekeinek csinálták
azeltt. A szeg€ny ember fia parasz
maradjon, vagy inајn аК menjen -hát még az áxvagyerek г
»Tanító akartam lenni, magam köré gy űjtöttem gyerekeket, néha felnő tteket is. A babona ellen beszéltem nekik, meg a boszorkányhistóriák ellen ...«
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A tanítványok, maguk is elesett
• szegények, nem hallgatták jó szívvel

»felvülágosult« mesterüket. Kinevették, elhaillgattatták, le'ntették. »Igy
"hát lemondtam a n époktatásról ... «
— legy-. nt, kissé mosolyogva az emlékeken Alm6si Gábor.
»A könyvek maradtak a legjobb
barátaim, egy padláson akadtam , rájuk. Volta házban egy Fet ő fi is, amit
én valóságas szent könvvnek tartottam. Nekem az »Apostol« tetszett leg'inkább, meg a »János vitéz«. Volt
aztán Jбka пΡ meg Verni Gyula, is, s ő t
Sherlock hIalmes rés Buffalo Bill is
akadd a »könyvtárban«.
Csúfolta Gábort a könyvekért a
nagybácsi, szerencsére a Buffalo
Bi,llekért lobban csúfolta. Ezeket hát
hamar fiéliredolta. Inkább a bácsit
halllgatta, ák`, a maga körülményei
között, »Ltudományos« ember volt,
szeretett új találmányokról, fejl ő désr ő l, jöv ő ről mesélgetni a gyereknek.
Mégis ... »szűk volt nékem 0 tanyavilág — mondja Álmási Gábor.
»Alig váxtam, hogy asztalosiй as l ю-gyek Zenta várasában«,
Asztalosinas lett tehát Zentán. Ott
egy másik nagybács nál lakott, aki
szintén szerette a könyveket. »Paradicsomi állapot« lett volna — mondja
Álmási — de 12-13 árát dolgoztunk
a gyárban, vasárnap délel ő tt is. A kis
inasok szellemi és fizikai fejl ő désér ől,
pi-hentetésér ő l, apró vágyaik kielé-gí.
téséröl nem .volt , szó a régi Jugoszláviában. Rabszolgákat akartak nevelni, nem gondolkozó munkásakat.
Mégis olvasott, állandóan olvasott.
)s amkor felszabadult, segéd lett és
»csak« tíz árát kellett dolgoznia, még
többet olvasott volna, de a hetibér,
a 144 - diinйr nem adott idő t јhózzá.
Melf йkkereset után kellett néznie, ha
elni akart.
» Ebben .az id ő ben világos volt .el ő ttem, hogy neщ lehetek se tudб s, se
m ű vész. Könyveket nem vásárolhattam, amit tudtam, papíro dtudomány
volt . csak, A mesterségemhez kapcsolódó iparm ű vészeti ágak . (tervezés
fafamagás) él'sajátftásáratörekedtem.
~
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Igy fordult érdekl ődésem a képzőm ű vészetek felé ... huszon'két-huszan!három éves voltam akkor.«
Igy lett Álmási Gábor az ókori görög, az els ő fafaragó, Daidalos kései
utóda, I✓ s — most már — rajta áll,
hogy megszerezze az ógörög mester
nevét. Mert Diadalos — remekel ő t
jelent magyarul
De, --> nem tartunk még itt. Álmási
Gábort elkapta az alkotás láza., tanulni akart, tudni és jelentkezett a
zágráb M ű vészeti Ak аЈémiá.n. Nem
vették fel Tehetséges volt, tanulni
a kart de nem volt középiskalája,
nem volt érettségije. A régi Jugoszlá_
viában pedig papírokat kerestek az
embereknél — a papíremberek. Mit is
tehetett volna az asztalos-segéd? » Eltemette rögtön a rótát, káromkodott
vagy fütyörészett . .« (Ady)
I-Iát így, Szabadkára került Álmási
Gábor s ott m'ndenki tudta róla, hogy
ég benne az a bizonyos szikra — de
mégis az örök amat őrök közé skatulyázták. Néha, a többi dilettáns közöbt, megjélent a Népkör egy-egy kiй llításán látták, láttuk, hogy fejl ő dik,
hogy tehetséges, hogy ta.nulna kellene. Az akkori urak legy'ntettek: »kár
érte« — ez volt az útravaló.
É s persze, nem volt jobban, vagy.
még rosszabbul volt a megszállás
éve' en, Álmási Gábort nem vették
észre, nem támogatták, nem tanították a »magyar testvérek« , A fasiszta Magyarország urainak sem kellett
a mnunkásm ű vész. A fasiszta Magyarország urainak csak zsíros hivatalok
kellettek Bácskában és ágyú töltelék.
Kultúxa helyett akasztófákat hoztak;
építés heyett :rombolást; fejl ődés ihelyett középkort, h űbériséget; szabadság helyett elnyomást, háborút.
A9más Gábor visszavonult szerszámai, bútarai közé , és csak a lelkében
folytatta a harcot saját elnyomatása
— m inde.n elnyоmás, minden zsarnokság ellen.
...

~
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fiényképet nézegetek, А 1 таsi Gábar három munkájáról.
I- iárom
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GorkiJ, Musszorgszki.j és Pet ő fi
melbszarai. A próza, a Zene ,és a költészet halhatatlan forradalmárai. É гdekеs — Gorkij egyik legels ő szobra
Almásinak — hagy a fiatal munkásmű vészt menny?re megihlették a forradalom h ősei.
rdekes, tehetséges három szobor.
Cтorki.j még a háború elő tti években
készült. ,A m űvész tapogatódzik még.
Életet, !hasoril ő ságot már visz a szoborba — de a lényeget, аґ küzdő , a
harcos Gorkijt még nem látra. Inkább
szomorú ez a Gorkij, inkdbb összetört, Ica-ondó. Nem is Gorkij — a hasonlóság, az »életh ű ség« ellenére
sem — hanem Almás Gábor az asztalossegéd, akit nem vettek fel. az
Akadémiára, s aki pуil'lanatnyilag lemondott az életr ő l. Ez az »öreg« Gorkij — pedig az igazi, a forradalm`
m ű vész sohasem öregszik.
Mus.szorgszkijnak, a zene forradalmárának szobra már egy másik Al- másit mutat. A Mózes-a.rcú zenekölt ő
а messzi távolba tekint (s érezni!
lába már a. jövő t a célt, az igazit.
Ez a szobor a már felszabadult -ATmási Gábor munkája, új Almásiié, aki
közvetlenül a fe.lszab.adulás után,
hangya András vezetésével ismét -v "egye — tanúlni kezdett.
És aztán .a Pet őfi'-szobor. Ez már
a harc Fet őfiЈ e az öntudatos, a lázadó, a ikі rályokat akasztó, a szabadságharcos, a piros zászló és a világszabadság Pet őfiije. Ez a mi igazi Ye- t&fink és ez már a mi igazi Almási
Gáborunk

a. tépel ődő »Hamlet»-ot és szobrász
leszek. 1947-ben megszerveztük a
szabadkai amat őrök kiállítását, utána
résztvettem a vajdasági képz ő művészek kiállításán is. Innen rnár egyenes

--

volt az út ...«

-

Tovább beszélgetünk ... »1944-ben
minden megváltozott. A néphatóságok
- támogatásával Hangya A: н drás megszervezte a Szabadkán ma iás m ű ködő
rajztanfolyamot . A rr:eginduló élet
s a külön is meginduló m ű vészeti
élet, bennem is felgyujtotta az akaratot. 1947-ben elmentünk az .Ifjúsági
Vonalra. Itt kerültem szobrászok közé, el ő szöréletemben. Ez eldöntötte
sorsomat. Elbatároztam, hogy leteszem a gyalút, kikergetem magamból
..

. Egyenes út? Valóban .
Ezért az egyenes útért hívta fegyverbe Jugoszlávia в é р e t Jugoszlávia
Kommunista Pártja 1941-ben. Ezért
az egyenes, útért ó mennyi girbegurba ösvényen hullott a drága vér,
népeink legjobbjainak vére. Falvak
felperzsel ő dtek, h г dak-gyárak rombad ő ltek, egész vidékek elnéptelenedtek
ezért az egyenes útért .
S ezért az egyenes útért dalos
százezrek fogtak munkához. Ezért
vannak hidak ismét folyóinkon, ezért
füstölögnek ismét gyárkémények; írj
vasútvcnalak, tí j városok ezért épülnek.
Azért, hogy az Almási Gáborok soha többé e'. ne kallódhassanak.
.

.

Még nincsen vége a mesének. A
vajdasági kiállítás után a Ta г t.ómánYi Főb•zottság megkérdezte Álmásit:. akar-e tanulni? A m űvésznek felesége. három gyermeke van.
Almási GáUo г akart tanulni, csak az
anyagi. ak.adalyakat látta sírlyosáknak,
legy ő zhetetleneknek.
De ma rn.ár nincsen legy ő zhetetlen
akadály. A m űvész letette a felvételi
v`!zsg'át, öszt čndíjat kap, szobrait máris vásárdlják: a Szerb Mati,ca, a becsei népbizottság, a szabadkai muzeu.m és .mások. Mosta »Bratstvo-Jedinsztvo« kiadóváhalat rendelt szobrot tő le. Almási Gábor végre igazán
elmdult.
»Nehéz éveket hagytam magam
mögött, nehéz éveket szedtem ismét
a nyakamba — mondja Almási --•
Hogy végül én gy ő zöm le a nehézségeket, vagy azok engem, azt még nem
tudom ...«

~

lézzük a sz ő kehaj:ú fiatal m űvészt,
energikus arcélét, kemény vonásait a
szája körül. Azt hisszük: válaszolha-
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ttUnk_ Almási iákor gy őz ! Gy őz,
mert tehetséges; gy л2, mert így akar-,
ja 6 és igy akarja népünk, Gy ő z
azémt, mert kommunista és mert a
kommunista nem ismer vereséget.
1✓s megint el ő veszem a Fet őfi-szo,
Uor képét. Ez a Pet őfi, és benne Almási Gábar, ezek már tudják, hogy
győztesek. Tudiák, élik és hirdetik,
hogy szabad minden út félfelé,
Füstölögnek a c'garettáink. Belenézünk a füstbe és elgondolkozunk. Látjuk a régit is; látjuk a harcos, a küz
d ő, az épít ő mait, és látjuk mára •ii vő szocialista Jugoszláviáját,
A kanizsaii magyar árvagyerek, a
tв hémpásztor, ra a beográdi M űvészképz ő Akadém . а. ösztöndíjas növendéke. Mit mondjunk ínég hozzá?
Gál László

mantikus rah І óvezért mutatja 1)1 сregényéhen, hanem a (sz gények 1 íiёt, ,akt váгrmegy.e - éв ka omгaság egy--flarmán ülthöz, di akt szivéibe fogadott a p1tsztai szegénység, a meggyö-tlént olUlnágyság, Kartyaüz is, kicsit
tö,rténel оnt is, Móriicz nagy regénye s.
•egyhen a magyar sz аba dságharc ? egrnél.yebU akainak felbárása. A kiadG
és a fordító e kü_tet n тegjelentetésével
nagy sz gйјiаt оt tettek, s jé: сntćís
ї nérrtékben hozzájántlta,k ahhoz, hogy
.1ыgoszláиia népea ane.gi±snm еrh.essék m
i;zcmnгszédos ml;agya+r sl гé'pet ej Đbb tö-lrekvésé:iilren, legiвsz'mltiéibh sz:alhadságrv á.gyá,lт atl .
A szép kiá'i1:.t'stí kötet ntászava+ként f-íerceg János smerteti Móricz.
Zs i gniоild е'.г et élt és 1ln м rkásságá:t.
~
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~

~
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»Mel;rázó гв érdoke,s .életke+k .
rmkeil'yekhett a ll ősiess!ég és a. véntanú-ság farradalmi ,páltic>fsz ltelyerfrtesíti .r
ггеа:гi,sta e6íзгad:ástt
( алтнт<kar а наl аlдст
rŰknek a Jobb é1.e-tért való harcáiról
falyik a szó), vagy gúny és nevetsé-gessé téteT (amikor bemutatja a kis—
' тог'. л árakat, és a rendszer és hatialoз n
képv.isel ő i.t)« — ír.ia a szerb kr:'tikus
~

~

~

~
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Szenbia í,rá'inak k ёzgyüllésén szálat
került, hogy a rr,épi demоkráciák -e1 enté tben а kt>illtúrál>IS 7rцegáll:apadiá+sokkiail —, nem mvu!t аtk ,bю nélpeikmek a jwgaszQáv irodalom új ,аlkntácsait.
A »hI ID« mw tpт aи n вхгáгтáгbат. közö''tük már, hogy Mladen Leszkovac for(І ításáUat>г megjelent . I'llyés Gyulának
а megjelenésekar úttör ő jelent őségű
munkája : »Pu,s zlták rlép e«. A zágrábi
:állami köny vrkia,dlá, a; »Pra&vjeta< néhán.y héttel ezel ő tt kiadta Móricz
~~
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Г,ergely S ću ulvr »Vitézek és hós ёk«
(»Vitezovi i her п i i«) . címíi novellás--
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Zsigmond »Rózsa Sándor«-regónyének öllsё .köteгóбt, Mamkb 1VLaileгx m ki-

tünő fiarđílljásábar..
М óriсz Zsдganond, ilalá,n a legnagyobU magyar regé п yí ró, nern а ro •
~

-

kötetér ő l
(ierge( y Sánd or
u,avellái , aгanyct
ІР etrovius fiordítá,sában, а »Prosveta«
lki a?dásában jelenluk alig, вeográdbacl _
A kázelm ultban megjelent e háro,nr
?cönyv is igazo:'ja, hogy J,wgaszlávi a.
tban а népek kпza:ёdését, kölc,siт4lös meгgisrrterésé.t
szolgálbja. A ami
ru trpolitkánk фöretlen vanal:át hirrleti ez a hár,onт kön'yv — az &6 ma(gyar ггсгдаlотт két kilnagasló ad,alk-tі ának és Mór:cz Zsigmondnak köay—
vei.
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