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Irta : Gyilász Mi lován 

Megmondtunk mindent, amit meg kellett mondanunk. Akiknek tudniok kell 
— tudják, hogy mit adtunk és mit tettunk aj fasiszta járom alól való népfölsza
badí tó harcban. Amit ma mondunk, nean új. De még egyszer és még sokszor 
el kell mondanunk. Nem dicsekvé'sképen — erre nincs szükségünk — .Jugoszlá
via népeinek tetteit mindenki láthatja és mindenki tudomást szerezhet róluk 
hazánk bármeilyiflí városában vagy falvában. M i azér t szólalunk, föl, hogy hallat-
szék az igazság hangja, hogy. kikerüljük a bekövetkezhető igazságtalanságot. 
És ez érthető. Ha valaki hős volt és vér tanú, ha a szabadságér t váló harcban 
éveken át kínozták és gyilkolták és a hóhér fölött aratott győzelem után két
ségbe vonják az igazát, érthető, hogy az ezt sem megbocsájtani, sem megér tem 
nem képes. Nem első ízben történik, hogy Jugoszláviát, amelynek a bírói sze
rep járna, a vádlottak padjára akarják ültetni. 

M i Isztriát, a Júliai Ta r tomány t és Triesztet a németektől fölszabadítottuk. 
Csak a Tr iesztér t y ívot t harcokban nyolcezer jugoszláv adta életét. Az a szer
ződés, amit abban az időben a németek Alekszander tábornagygya! kötöttek, 
nem vonatkozott a Triesztben és a Julia Tar tományban állomásozó csapatok 
fegyverletételére. Észak-Olaszországban a német csapatok nyugodtan rakták le 
a 1 fegyvert — de Triesztben és a. Julia Tar tományban, szokás szerint^ elkesere
detten harcoltak tovább. Azután arra kényszer í te t tek , hogy vonuljunk ki T r i 
esztből, amit egyetlen jugoszláv sem fogott tol másként, mint a levert olasz 
imperializmus v é d e l m é t , é s bevezetést bizonyos, a jövőt illető, sötét tervekbe. 
Egy angol ezredes' kijelentette, hogy Triesztben április 25-én ünneplik míyid 
Olaszország fölszabadulását, annak ellenére, hogy Triesztet mi szabadítot tuk föl, 
hogy Trieszt még vitás terület, amely nem tartozik sem Olaszországhoz, sem 
Jugoszláviahoz, hogy Trieszt e népe a jugoszláv hadsereg bevonulásának napját 
akarja ünnepelni amikor a triesztiek Trieszt uccáin velünk együt t ontották vé 
rüket. Ezzel az ^ünnepléssel azt akar ták tudatni, hogy Triesztnek- Olaszország
hoz kell esnie. De Trieszt népe május elsejét ünnepelte, amikor bevonult Titó 
hadserege és egyképen fölszabadította az o 1 aszókat és szlovéneket. 

A németekkel, vagy m é g előbb, az olaszokkal megszököt t csetnikek, uszta
sák és a többi hasonszőrűek a »deportalt személyek* ártat lan neve alatt a tá
borokban hatatlan előjogokat élveznek. Követelésünket, hogy ezen táborokat 
v e g y é k , vizsgálat alá és a háborús bűnösöket különítsék el azoktól, akiket fé l T 

revözettek, vagy kényszer hatása alatt állanak, — vitássá teszik. Nem szolgál
tat ják ki a háborús bűnösöket — sakszcr azzal a kifogással, hogy nem ismerik 
tartózkodási helyüket. Tíz ügyes katonánk — minden különös segítség nélkül — 
egy hónap leforgása a'att' összeszedné őket Ausztriában, Olaszországban és 
Németországban. Mi nem a z é r t követeljük ezen gonosztevők kiadatását , mert 
égünk a bosszúvágytól , hanem, hogy ne mérgezzék a szabad népek levegőjét, 
hogy mindenkj cl ott, akt a jövőben gyermekeket; gyilkolni, a nőkön erőszakot 
elkövetni és fa'vakat fölperzselni büntetlenül akarna, — ott álljon a rettenetes 
figyelmeztetés és tudja, hogy senkisem fogja őt . védelmébe venni> vagy rej-
tőztetni. 

A németek által elhurcolt dunai hajóink, még a szövetségesek kezében van
nak. Visszaszármaztatásuknak nincsen semmiféle műszaki akadálya — a Duna 
nem apadt ki és mégis, habár elmúlt már egy év, még nem adták őket 



vissza nekünk, a lerombolt Jugoszláviának, amely éppen azér t hever romokban, 
mert a szövetséges ügy győzelméér t meg akart és valóban meg is tett minden 
tőle telhetőt . 

A német, o'asz, magyar, bolgár megszállók által okozott károk néhányszor 
t ízezer dollárra rúgnak. A szakemberek és a nép megmondták ennek összegét . 
Valamit el is "ismertek,, de mindmáig — például Németországból — egy szöget 
se kaptunk. A párizsi külügyminiszteri ér tekezleten pedig az amerikaiak és 
angolok nyíltan hangoztat ták, hogy Olaszországnak nem is kell Űzetnie. Okul 
az Olaszországban a háború által okozott rombolásokat hozzák föl. Ezt nem 
vonjuk kétségbe. De a nálunk véghezvi t t puszt í tások sokkal nagyobb méretűek. 
Es -fizessériek a bűnösök —;az 'O^asz imperialistáik, a .nagytőkések, akik az olasz 
nép akarata ellenére el indítot ták a véres táncot. 

Szinte azt következte thetnénk, hogy a mi bűnünk Trieszt fölszabadítása a 
németek alól, a m i vétkünk hogy háborús bűnösök vannak, hogy a németek 
elhiuircolták 'hajóinkat, ihogy a megszál lók iromib ad öntötték hazánkat . Szinte azt 
következtethet jük, hogy nekünk kell, például, az olaszok által nekünk okozott 
hadilkárokat megfizetnünk. 

Stb., stb. 
Az igazságon kivül m i ' mást nem követe 'ünk, azon igazságon kívül, amelyet 

a több;, népekkel együt t a fölszabadító harcokban vívtunk k i és amelyre a 
nagy szövetségesek összes nyilatkozatai, szerződései és határozatai alapján a 
többi népekkel egyenlő jogunk van.. 

Van egy szerb népdal, amely így hangzik: 

»Mikor a törökkel folyt a csata — 
»öyere hát, testvér, Krályevics Márkó!« 
y>De amikor osztották a zsákmányt — 
»Eridj odébb ismeretlen vitéz!'« 

M i nem követelünk zsákmányt , kincseket. A másét nem akarjuk, de — m i n t 
Titó mondotta —* a mienket nem adjuk. Vannak azonban, akik úgy szeretnének 
bánni velünk, mint az idézett versben legendás hősünkkel, Krályevics Márkóval . 
«De a Titó veze tése alatt ál ó mozgalom, a háború folyamán megtett mindent, 
hogy ez ne legyen így és megtesz mindent, hogy ez ne következzék be. Mi 
nem vagyunk egyedül. A Szovjet Szövetség, a mi nagy és állhatatos bará tunk, 
a párizsi külügyminiszteri értekezleten védelmébe vett minket, egy igaz ügyet , 
egyet az annyi sok közül, ame1 veket ő véd. д sajtó azt ír ta, hogy a Szovjet 
Szövetség azér t követeli Triesztet Jugoszláviának, mert így Jugoszlávián ke
resztül kiutat kaphatna a. Földközi Tengerre. .Mihelyt va !ak ;: igazságot követel 

,— megrága lmazzák a Szovjet Szövetséget . 1918-ban Jugosz 'ávia nem állott it> 
bará t ságban a Szovjet Szövetséggel , mégis elvették tőle Triesztet, Fiúmat és 
Zárát . Az imperialista Olaszországot, amely jobb bará tnak látszott a reakciós 
Jugoszláviánál, a mi húsunkká 1 akar ták jóllakatna és megbékíteni . Erre az" még 
ragadozóbbá vált. Nem, a Szovjet Szövetség nem követeli Triesztet magának, 
hanem igazságot egy kis nemzetnek. Önem iVejtette el szövetségeséi . Ahogy 
il l ik , háborúban és békében egyaránt hű hozzá. Semmit sem követei Olaszor
szágtól . EV;fenikező'jeg. Az értekezleten Pár izsban a Szovijet Szövetség fölemelte 
szavát az ellen, hogy a békekötés után Olaszország továbbra :.s e l e n ő r z é s alatt 
maradicn és ezzel védelmébe vette Olaszország függetlenségét, д Szovjet Szö
vetség ' csak igazságot követel Jugoszláviának, csak azt követe i , hogy Jugo
szláviának adják cda. az övét. azt amit az imperialisták elraboltak tőle. Vannak 
barátaink másut t is — Franciaországban, Angliában, Amer kában — akik még nem 
feleltették el erőfeszítéseinket, hősiességünket, á 'dozatainkat, még nem felei-



t e t t é k el, nem felejthetik és nem is felejtik el soha, hogy a háború fo lyamán 
a népek szabadságának győzelmééirt Jugoszlávia százszoros vérfürdőn ment át é s 
százszor iperzseúték föl.. ' - . 

* M i t adott, nat tett Jugoszlávia »mikor a törökkel folyt a c sa t a«? Mivel á l l 
Jugosz láv ia ;a békéé tekez'let ellé? 

Jugoszlávia volt az egyetlen ország, amely Franc iaország összeomlása után, 
nem csatlakozott a Háromhata lmi egyezményhez^ e lutas í to t ta magától a ten
gelyt, megbuktatta az áruló Cvetkovics—Macsek kormányt (Macseket a külföldi 
sa j tó nemirégiben m é g a jugoszláv demokrácia egyik vezé rekén t áll í totta be) és 
az ellenállás útját választat ta , annak el lenére, hogy a ve re ség bizonyos vo't. 

Az akkor egyedül áuló Anglia rmigyriai becsüfjte ezt a forduLatot, amelynek 
cka neirn„ min t az később beáillítani sze re t t ék voilna, P é t e r király és k ö r n y e z e t e 
volit, hanem Jugoszlávia népeinek szabadságsze re t e t e és harca. Jugoszláviát 
gyersan legázolták, de az ellenállási mozgalom nem hogy csökkent volna, de 
akkor kapott igazi« lángra. Akiik alkalmatlanok voltak a ' n é p i ellenállás vezeté* 
s é r e , vagy nem akar ták , ezt a szerepet, vagy megszöktek, vagy a harc folya
m i n ö s sze szű r t ék a 'levet az eXenséggeil. A nép egyedül mara-dt igazi vezetőivel 

é s folytatta a küzdelmet. Nem a m i bűnünk, hogy a szöve tséges ál lamokban^ 
vannak, akik szívesebben vet ték volna-., ha; mi nem h a r c o l ó i k . De ez -a tényáll-

l á s — és a m-j harcunk nagy szolgálatokat tet t a szöve tségeseknek és sok száz
ezer szöve tséges katona ennek köszönheti é letét . M i mozgalomról és veze tő ség 
ről beszélőink. Ezek, va ójában Jugoszlávia népei voltak. Mert a mozgalom veze
t é s e alatt ők harcoltak é s joguk van az igazságra . 

1941 végén Jugoszláviában kb. fél mill ó ellenséges katona volt (olaszok, 
németek , magyarok és bolgárok) . A háború 1941 után Jugoszláviában és a' többi 
-frontokon egyre élesebben folyt. A németek és olaszok helyzete egyre s ú ' y o . 
s abhá vált . M á r & vak is látta, hogy gyors befejezésrőíl. szó sem Iteh'et.A-Vörös 
Hadsereg csapása i alatt szertefoszlottak Hitler vi l lámháborús álmai. Mégis a 
rncgszá'Hócsapatck lé tszáma Jugoszláviában nem csökkent, nem vete t ték őke t 
m á s »fontosabb« frontokra. Levál tot ták, de nem apasztot ták őket. El lenkező
leg. Számuka t csak növelték, д berlini és roma- fasiszta fővezérek t isz tán 
l á ^ á k , hogy a jugcsz 'ávia i hadszíntér fontos, hogy itt éppen az folyik, ami 
e?en, többek között , megindí tot ták a h á b o r ú t : az, elnyomott népek harca a 
nemzeti szabadságér t és demokráciáér t . 1942 végén és 1943 első felében, az 
afrikai döntő küzdelem idején ha{százct«venezer .főre r ú g o t t a me^szál ' ló csapa

tok, száma és Olaszország f e g y v e r l e t é t e l előtt hé t százeze r re (ehhez még hozzá 
kell számolinunk Mlihajilovies, Pavelics, Rupnik kviszlingi csapatait). Miniéi 'to-' 
vább húzódott a háború , a jugoszláviai hadszíntér egyre fontosakba vá ' t . Ju-
srosz'Láv.ia ibellü'jről t ö r t r é s t Hitler »európ.ar ife!loe,gváir«-án és í g y sokikal k ö n n y e b -
bí váll l hogy azon k ívűiről: egy másik .rést (Óóa szórsz ág), üssenek. Félmillió ka-
tonávalt több Afrikában, vagy O'laszórszáígban. mégsem esek éli ys-ég, különösen 
ha tudjuk, hogy a németek Olaszországban néhány hadosztál lyal tar to t ták a 
frontot több mint másfél esztendei. 

A megszállók Jugoszláv'áb-an több mint négyszázeze r halottat vesztettek^ 
Ezonkívül n é g y e z e r ágyút , t izenháromezer gépfegyvert , húszezer gépkocsit és 
ha t s zázeze r puskát. A .Szovjet Szövetségen . Anglián és Amerikán kivül egyet
len más állam sem okozott az ellenségnek ilyen nagy vesz teségeke t . 

Ehhez ihezzá ke?, még fűznünk, hogy Jugoszlávia nem viüt H<Z elOensfg gaz ' H -
sí.gi hadtápterü ie tévé . Ha s 'került is ne-kv yalam :t kihúznia, sokkal többet ha-

"gy'Ht it t és adott v'ssza — lega 'ább fegyverek és emberále t formá. ;áb?n. — 
Jugosz láv iában az e ' lenség remi használhat ta sem a nyersanyagfor rásokat , sem 
a munkaerő t . A közlekedés lényegesen megbénult és egyes fen fos vonalakon 
tc "csen megszűnt . így m e g s e m m i s ü l kb. húszezer ellenséges vasúti kocsi és 



ké tezer mozdony. Még 1941-ben megszűnt a forgalom a fontos likai vonalon é& 
más vonalakon és a Jugoszlávián át Olaszországba vezető vonalakat 1943-tól 
a németek a békeidei tel jesítménynek csak 20%-ában használhat ták k i . Ugyan-
•ebben az időben egész Európában szabadon és fönnakadás nélkül száguldottak 
a vonatok német katonákkal és fölszereléssel és egész Európa teljes gőzzel dol
gozott Németországnak. s . 

Több, mint háromszázezer katona halt és hétszázezer sebesült meg Ti tó 
zászlaja alatt, д Szovjet Szövetségen kívül1 egyetlen más országnak sem volt 
a németek és szövetségeseik ellieni harcban i/lyen nagy vesztesége. Ez a három-
százezer katona nem ült ölibetett kezekkel, sem nem halt meg ágyban, párnák 
között , vagy közlekedési szerencsétlenség fplytán. Harctéren pusztultak el 
nem csak a miaguk, de a 'többi népek, a szabadságszere tő emberiség, a s zöve t -
sségesek ügyének vé delim eben. 

Polgári lakosságban Jugoszlávia vesztesége egymillió nyolcszázezer, lélek^ 
Csak a Szovjet Szövetségnek é s Lengyeilországmk voltak nagyofcfb veszteségei,, 
de nem az összlakossághoz viszonyítva. 

A külföldi sajtó jelentései szerint a "nagy nyugati államok veszteségei : 
U . S. A.: 254.G00 halott; 
Anglia: 304.523 halott, ebből 60.000 - polgári lakos és 30.000 el tűnt ; 
Angol Impérium: 336.000 halott; 
Franciaország: 360.000* halott, ebből 160.000 polgári lakos. 

д Julia Tar tományban, amelyről a külügyminiszteri értekezleten döntöttek, 
a szlávok az olasz kisebbséggel együt t fölkeltek, hegy lerázzák a megszál lás 
jármát . A nép harcolt, mert nem is tudta elképzelni, hogy bárki a szövetsége
sek közül ké tségbe vonja azt, amit kikerekedett az olasz és német fasisztáktóL 
Trieszt a Jtolia Tar tomány & jugoszláv Isztra és Szlovén Tengerpart — leg
nagyobb városa, vér az ő vérükből, hús az ő húsukból. A Jugoszláviától e lvá
lasztott Trieszt — levágott kar. Trieszt ezt tudta és ezér t harcolt a háború 
alatt. Tudta, hogy Jugoszláviában rá az élet, a virulás vár, tudta, hogy Jugo
szláviából olyan harcosok jönnek, ak'k megszüntet ték a nemzeti elnyomatást é s 
csak egyenrangú és jogú népeket ismernek, akik ezen hitüket százszor pecsé
telitek mee vérükkel és akik szívük egész meliegével é s ilelikük egész füzével 
szeretik azokat, akik teróoltak és harcoünak a szabadságér t . Triesztet Jugosz lá
viának — ez igazságot jelent Jugoszláviának, igazságom Triesztnek, a Jugoszlá
via népei arámit é rze t t ba rá t ság tettekkel: való bizonyítékát, nemzeti jogaink 
tiszteletben tar tásá t , a közös ügyér t önzetlenül hozott áldozataink elismerését. 

Emellett mi nem követeljük másét. , Mert minket támadtak meg, jogunk van 
teljesebb biztcinságra, jogunk van, hogy ne mi fizessük a hódítók által nekünk 
okozott károkat , jogunk van, hogy a háborúban való részvétel a rányában rész t 
vegyünk á békekötésben is. De ez nem alapvető fontosságú, mert; mi nem aka
runk jutalmat. M i azt akarjuk, hogy a délszlávok végre megszabaduljanak az 
idegen járomtól, annál is inkább, mert az idegenek támadták meg a békesze 
rető c.rszágokat, annál is 'inkább, mert ' a délszlávok a békeszerető, szövetséges 
államok ügyéért harcolva igazolták ezen jogukat. Trieszt csak egy része orszá
gainknak, csak egyik városunk. Nincs igazság Jugoszlávia számára, a Julia Tar
tomány népeii számára, ha az nem teljes. Az igazságot nem lehet elosztani, sem 
az igazságtalansággal vegyí teni : az vagy teljes, azaz igazság, vagy — igaz
ságtalanság. Féligazság, az ma az imperialisták^ a fasiszták, a háborús g y ú j -
togatóknak adott igazság. Legalább is így állnak a dolgok ma. 

Igazság helyett Pár izsban fölajánlottak nekünk három vonalat, amelyek 
közül a »legjobb« is olyan, hogy soha se fogadhatjuk el, és csak arra jó, hogy 
a másik kettőről arra visszavonuljanak. Ezek a vonalak a J.ugoszáviávai szem
beni frontokra hasonlítottak — az előretolt, a tartalék és a végső védelmi vonal. 



Nem volt azoknak semmiféle indokuk, érvekkel nem is védték őket, mert mind a 
három igazságtalan és minden tekintetben alaptalan. Vitatkoztak mindenről csak -
a legfontosabbat — Triesztet kerülget ték Jól mondta Molotov: Trieszt a kér 
dés veleje. Adjuk Triesztet Jugoszláviának, a többit könnyen elintézzük. De a 
vonalakat é p p e n . ú g y húzták meg — egyiket távolabb, a másikat közelebb — 
hogy megtar tsák a legfontosabbat — Triesztet... Amikor aztán ebből nem 
lett, mert nem lehetett semmi, amikor holtpontra jutottak — az egybehangolt 
sajtó elkezdte hirdetni, hogy ime miivel nem értek el megegyezést , mivel az 
oroszok nem hajlandók engedni, Triesztet nemzetközivé kell tenni! Ez a sajtó, 
amely tegnap még Olaszország barát ja volt, leleplezte, hogy a nemzetközi re
akciósok eközben hasznot akarnak maguknak húzn:. Azt szeretnék, hogy az 
olasz és jugoszláv »összeütközés« alapján, aziaz a nézetek »os'szeiferiheteiilensege« 
és »össze nem egyezte thetősége« alapján tőkét kovácsoljanak maguknak, és a. 
jog, b é k e . és hasonló vak szólamok, nevében zsebrevágják Trieszté t , mint a 
középeurópai üzletek* kulcsát. De nálunk nem. kereskede lemről ,hanem £lő em
berekről van szó. 

Nemzetközi Trieszt ez megint csak Jugoszláviától elragadott Triesztet je
lent . .- . Az értekezleten Karde ly .— némely jelenlevő szerint hosszan — be
szélt. De Gasperi »előkeCőbb« -volt, .röviden beszél t, számol t a hal lgatók türek-
méveli és nem isiméteűte a m á r mondottakat. ;Nem is vol t mondanivalója. Csiak 
szólamokat hangoztatott. Nem volt mit védenie. Az ő védelme,, há rom vál tó- • 
zatiban, há rom vonal formájában, m á r napok óta a napirenden szerepelt. De 
mi védekeztünk, ibe kellett bizonyítani jogunkat, hogy 'a föld kerek. De Gaspe-
r.it az elnök megdicsér te rövidségé miiatt. Kardélyt nem dicsérték meg, de szó -
ilamok néiküi beszé'lt, védve az igazságot, népeink igaiz ügyét . A szakér tők ál-
ital szétdobált hegyeket kellett »visszahelyeznie eredeti« Ihe'lVeikre. hogy ismét 
és ismét bevegye az .igazság szemérői a f á t y o l t . . . A »Moud« ezekben a na-' 
.pokban azt í r ta , hogy Jugoszlávia követeléseire nézve kedvezőbb lenne a hely
zet, ha engedékenyebb 'lenne belpolitikájában. Tudnunk kel i , hogy a '»Mond« a 
»Temps« unokája. A túlsáígosan öreg nagyapa »Temps« a németek 'jöveteilével 
á t ad t a helyét fián&lk »Temp's«-nak. Az ifjabb -»Temips« — mé'ltó örökösként — 
tökéletesen összeszűrte* ia ilevet a megszállóikká.!. A fölszabadulás után vissza 
kefet t vonulnia a magánéletbe és á tad ta Ihclyét unokájának.' a »Miond«-nak. * 
»Temp's« unokíája a »Mond« nem mond mindig igazat, de há t -sem. az apa, sem 
a wasrvaoa nem voltak annak szerelmesei. 1918-ban Titó tudvalevőleg nem volt 
Beográdban. A »1emps«-nek akkor tetszett "belső helyzetünk, de mlégsem se
gí te t t — mindent elvettek tőOünk. Akik nállunk m á s belpolitikát szeretnének 
a különböző Macsekek, SzJoibodánok, Krekek stb. lemondanak Triesztiről és a 
Julia Tartoniányróil . Tudjuk mit akart mondani a »Mond« — ha Trieszt nem 
válna a Szovjet Szövetség 'bázisává, másként á'Xna a dolog. De ez ú g y hang
zik, mint a ^fogjátok meg a tolvajt!«. A »Mond« valójában Jugoszlávia sziám-
lájá'Ka szerelne bázist a maga urai részére — vagy a .legrosszabb esetben De 
Gasperi demokráciája részére, amelyről ú g y véli, hogy megszeil'ídítíhető. .'. í g y 
az ál lások vi lágosak. Ami minket illet, mi a régi ál láspontunkon maradtunk é s 
maradunk. Nincs okunk visszavonulásra, mert a magunkét ttartjuk. Nem. ismer
hetjük él ia-z igazságtalanságot , /hisz e'lilen.e mindéig é s Önzetlenül harcoltunk és 
az bennünk mindig könyör te len ellenségeit találja. M i se nem kereskedünk, se 
nem alkuszunk. M i azt mondjuk csak, hogy igazsáigort ke l i adni' népeinknek, 
amit megszolgál tak a demokrác iáér t vívott harcban, 'Es bárhogy volt. bármi 
van és iöiicn bármi, emelte tt maradunk. 

Jugoszlávia ismét emelt foveil ilép a négy külliügyminiszter értekezilete .elé 
é s tailán a közeljövőben a 'békeértekezlet elé. Senki semmit nem vethet sze
mére . E g y s z e r ű e n és szerényen, melldöngetés és rek lámozás nélkül / lép töh 
Ilyen volt a négy éwes háborúban . A küzdelletnlben példát mutatott a többi el--



nyomott néartek,. megmutatta hogyan keld tercelni :a szabadságér t , hogy mi i 
sem kéül sajnálni a szövetségesek által 1 k i tűzöt t nemes céliokért: az emberiség 
(haladásának szent eszméiért . Jugoszlávia ma -bizonyos telkintetiben iaz embe:::-
sl<jr -lelkiismerete. A veié váló bánásmód megmutat sok mindent, azt is. hogy 
az iffazsásr elve győzöt t -e a viliágban, vagy m é g mindég :az igazságta lanság az 
ú r ? «Mer.t Jugoszlávia csak igazságot követeli, -igazságot az á ldozatokér t , árui
kat hczott. erőfeszítéseiért , önzetlenségéért , a vénért és könnyekér t , az ö tven
ezer íö'iitfviijtctt házér t , a három millió haj léktalanért , biztonságért , a száz és 
száz könyvtá r és .múzeum 'megsemmisítéséért , az á rvákér t , • a rokkantakért- a. 
ké t millió térfi, .asszony és gyerek sírhant.iáért, azért , hogy a délszillávok vég
re hazájukban egyesülhessenek, ihogy egy délszláv .föld se maradjon Jugosz lá 
vián kíviüi!: <a tegnapi t ámadók és a béke és népek szabadsága elleni össze 
esküvők igái a alatt. 

Igazságot J.ugosz/lá)viának — ez igazságot jelent a Ihaladó emberiségnek, ez 
a haladó és demokratikus emberiség ügye-

V A J D A S Á G I T E L E P E S E K 
I r t a : Kek Zsigmond 

Vajdaságunk egy óriási horderejű éís elodázhatatlan probléma előtt 
álll ma: asszimilálnia kell, földiéhez, kultúrájához, életkörülmény ei'hež 
és életstílusához hozzászoktatni. Vajdaság történelmiébe elültetni és 
meggvöikeirieztetni Vajdaság új jövevényeit, a telepeseket. Több száz
ezer lélekről van szó, nem kis; probléma tehát. E z a ifeladat hosszú idők 
munkája, a türelem és energia nagy próbája. Nagyon sok akadályt kell 
leküzdeni és sok rosszindulatot siemtegiesítem. Meg kell szoktatnunk és, 
meg kell szoknunk Vajdaság sokszínű é s zsúfolt történelmének új té
nyezőit. Bele kell veininünk' okét Vajdaság töirtémeilmi költségvetésébe, 
jövendőförmáló terveinkbe úigy, amint vannak, előnyeikkel és hátra-

Irovaikkal. fejlődési .lehetőségeikkel és maradisiá.gukkaF együtt. 
Valamikor, Vaidasás: nagy népvándorlása idején sem volt kis (Pro

bléma a letelepülő szerbek, horvátok, magyarok, németek, szlovákok és 
ruszinok asszimilálódása. Lakatlan, feldúlit. mocsaras vidékre jöttek 
meartö rő'kn ek va ev kip usztul t jobbágy ok esel éd- utód jai'ul. Maguk kai 
hozták őseik földjéről a gazdálkodás és háztartás módját é s együtt
élésük törvényeit. De a föld. a történelem és a igazdasági rendszer 
erőtörvényei betörték derekát a j öve vény ekniek ós (ha nem egycé lúvá, 
die esrvarcúvá tették Vajdaság sokszínű népeit. A gazdasági é s szelle
mi kultúra lassan kiegyenlítődött. A kiindulópont, a magukkal hozott 
törttinelmi léglkö'r lassan elhalványodott, a fenn<mairadt külömbséigek az 
eeves nemzetiségek mögött álló nemzetek fejlődési- fokát mutatják 
csak és azokat az eszmeáramlatokat, amelyek anyanépüket mozgat
ták. Ha Dolltlkaila.g egymás ellen hangoltan és időközömként uszítót tan 
is. kultúrájukban, és életstílusukban több-kevesebb azonossággal éltek 

és élnek Vajdaság népei. 
A mai jövevények. Szerbia. Crna-Gora. Makedónia hegyeinek lakói 

nem ú e v iöttek ide úttörökül, mint valamikor a mi őseink. Régen fel
tört szántókra, tele'kkönvvezett ..földekre, kiépült falvakba s régen ki
alakult, a. klímához, íöidkulitűrátíoz igazodó életkörülmények közé csöp-
oentek .s í'most egy kicsit kábultan, elveszve, tanácstalanul állnak itt, 
átültetett, de még me*r nem gyökerezett palánták. Haiszálgyöikereiket 



most eregetnék a bácskai, bánáti földibe, de ezek a* hajszál gyökerek fi
nom jószágok s bizony SO'K kemény göröngy be ütköznek. A hajszáligyö-
k e r e J k a durva érintésre visszahúzódnak s akkor igen lassan korrigál
ható törés és jóvátehetetlen, késés következik be fejlődésükben]. Törés
t ő l és késéstől nekünk, bennszülötteknek, régen meghonDsodottaknak, 
kell őket óvnunk és fejlődésüket siettetnünk, mert nemi nekik — mind-
nváiunknak késedelmiét és kart okoz elmaradásuk. Egész Vajdaságot 
marasztalja s hátráltat ia, ha mem karoljuk fel őket rögtön s iha nem 
találmk meg számukra is az együttélés azon törvényeit, amelyek kö
zött együtt fejlődhetünk. A szokatlan. Idegen e\s eliiensé&es dolgok kör
nyezetét nekünk kell számukra hamarosan otthonná Változhatnunk. Ez 
a nasrv feladat vár Vajdaság népeire és ennek végrehajtásától függ jó-
ma^unk iövőie és fejlődése is. 

Elmondtuk, hogy mire jöttek a réei s miire az új telepesek. A dol
gok megértéséhez azonban az is hozzátartozik, hogy mive/gre hozták 
ide a régieket és mivésrre az úiakat. 

Vaidaság néoeiniek nagy tarkaságát a rhonaî hikuis ipolitilka hozta 
létre. Akármilyen valóságos o k : török hódoltság, sváborsizági éhség, 
magyar feudalizmus, szlovák inséte hajtotta el habiról a Vajdaságban 
letelepülőket, a telepítők célja egy volt: oszd mej* s uralkodj! Egymás 
el'l'en privileigizálták, egymás ellen felhasználják és valamennyiüket ki
használták a monarhia okos -urai. KitelepítéstiK kényszereszköz volt és 
villámhárító, a letelepítés iobbágyszerzés é s cselédköizKetítés. Nagyon 
céltudatos ós- előrenéző, az impérium jövőjét építői gonddal válogatták 
össze Vajdaság különböző népeit. Szerbeket jobbágyiul, magyarokat cse-
ílédül. svábokat szerb és magyar aspirációk ellen, szlovákokat éknek- — 
mindnváiukat egymás ellen acsarkodóknak és felfelé miegalázkodóknak. 
Cselédsorsiban és testvérviszályban szabta meg Vaidaság népeinek tör
ténelmét egy céltudatos, okos hódító politika. 

Vaidaiság új, jövevényeinek telepítését a doHgozó nép politikája hozn 
ta létre és hajtja végre. Egész hazánk. Vajdaság és a .telepítés is egy 
iól átgondolt, előretekintő grandiózus terv: szabadságira éls testvériség
re fölépíteni az országot, egységre-testvéd-séigire fölépíteni ezt a sok
nemzetiségű vidéket. Nem elfogyott jobbágyok utódjaiul, szabad lakó-
sokuil jöttek ide fölszabadult földre a szabadságharcos hegylakók. Nem 
éknek és Viszálynak,' testvérgyilkos politika folytatására, de közös jö
vőt, éloítő szabad és öntudatos népi erőnek. Vaidaság sokfelé ráncigált 
né D e most. kapott először egységes célt é s programot. Ennek a pro
gramnak követei Vaidaság új telepesei: szeiribek, crnagoracok, szlové
nek, makedónok. Ez a cselédsorsú, kihasznált testvérgyilkos föld ma 
szabaddá tett népek testvéri közössége. Az újonnan jöttek nem élknek 
jöttek, hanem Vajdaság népeinek cementjéül. Ma egy céltudatos népi 
D o l i t i k a szabad sorsban és testvériségben szabja í m e g Vajdaság népei
nek történelmét. 

Jónéhánv jel arra mutat és semmi okunk eltagadni a tényeket: Vaj
daságban sokan m e m így nézik a telepeseket. Fintort é s gúnyos' szót, 
j r v ű ' l ö l e t e t v a g y elkeseredéist váltanak k i sck h e l y e n Vajdaság úji j ö v e 
vényei, fis meg-nieignvi'latkozik, k i - k i t ö r a tudatalatti és tudatos törté-
ne'imi rontás: h ó d í t ó célok szolgálataiba hajtott cselédek marakodása. 
Nem meeszöktatni. mesrgyckereztetni. asszimilálni, haneim elidegeníteni, 
elkeseríteni!, kimarni ő k e t . Egy bácskai községben a bennszülött orvos 
nem e l ő z i meg s n e m állia útját a közöttük terjedő epidémiának, m i n t 
h a a.ragály n e m egész Vajdaság veszedelme volna! Egy másik helyen 
az úgynevezett »jćgazdak« kárörvendve mutogatják a meg n e m mü-



veit vazv rosszul kezelt földeket. A telepesek baia ez. vagy mindnyá
junké, az egész országé' s népé? Egy középbácskai faluban olyan lopá
sokért, ameíyeket a kárvallottak szerint is csak a helyzettel tökélete
sen ismerős jó bennszülöttek követhettek e l a telepesejket teszik fele
lőssé s >Q£vJkét elszórt esetre támaszkodva a bennszülött tolvajok s 
orgazdák a tefepesek számlájára működnek. Egy bácskai lelkész, mint 
népének »iótevő.ie«. valósággal irodát nyitott a telepesek ellen' felme
rülő panaszoknak és hiányos igazságérzetére jellemző, hogy soha egy 
telepest mee nem hallgat, de mindig őket marasztalja el 'hívei előtt. 
•Különben az egyházak jórésze hajlandó gyűjteni a szerecsenek imisz-
szióiáira. de nem jut eszébe a faluiabeli telepesen segíteni: az túlközeli 
»:felebarát«. Egyik nagyközségünk gazdái nagy buzgalommal ajnároz-
zák a táborból kikért svábokat, de egyetlen mozdulátuik és szavuk sincs 
a telepeseik számára. Hány helyen hallunk a telepesek »bunos könnyel
műségéről és gondatlanságárók amikor ezt százszázalékosan a helybe
liek rovására kell írni, mert a legelemibb dolgokban sem siettek se
gítségükre s nem is igyekeztek velük elkér ültetni a bajt. Pedig meg
bosszul ia magát a közöny és ellenségeskedés. Hogy panaszkodhat egy 
magvar srazda azért, hogy a telepesek jószágja kárt tett vetésében, 
amikor esv ió szava nem volt hozzájuk, egyetlen tanácsot is sajnált 
tőlük. 

A reakció suttogásai bizony sck helyen elevenre találnak, nagyon 
él més- a rontó mult s a múltba vetett magok még sok gyűlölséget te
remnek. Ezzel csak a dolgozó nélp jövőbe vetett hitét lehet szembeál
lítani! A régi sötét hatalmak mindkét oldalon elégedetlenséget, igye
keznek előidézni, fenntartani ós állandóvá tenni a válaszfalat. Hiszen 
ma már egyedüli raménve a népuralom legnagyobb erőforrásának, a 
dolgozó nép egységének gyengítése. És ezért tolvaj jelszavaival meg-
loiDia népeink bizalmát és egységét. Egyik igen hatásos érve a helyzet 
»ideiglenes volta«. Annak idején a németszolga magyar fasizmus írta 
ki a jelszót: »Járt már itten török, tatár. Mégis magyar ez a határ« 
s ezzel állította szembe a szlávval és adta. el a magyart a töröknéíl-
tatároál félelmetesebb svábnak. A bennszülött-telepes egységnek egyik 
leggonoszabb megakasztója az az ezeréves »turelmes« szellem, amely 
múló iéeesőnek nyilvánítja a telepes-kérdést és az egység kérdését. 
Nem érdemes összeszokni »arra a kis iidore« — súgják a naiv magyar
nak. Ezek az örök változás elméletét a határokra értelmező spekulán
sok a dolgozó nép egyszerű, természetes jóságát megrontják s iha nem 
ellenségeskedést, de bűnös közönyt támasztanak a telpesek iránt. Jó 
recept ez a »kivárás«. ezzel a »türelmi korszakkal* passzivizáilták és 
használtaik ki a magyar dolgozó népet húsz esztendőn át. 

A mindenféle nemzetiségű egyesült földbirtokos-koalíció a fentem
lített változást az egész rendszerire vonatkoztatja s főleg a földre-
fo'pmira. Azzal biztatja jómagát és fogyó híveit, ihogy azt a rettenetes 
^azdasásri megrázkódtatást, amit földiük elvétele okoz, úgysem birja 
ki ez a »korhadt népi rendszer« s akkor maid mindenkit helyéire állí
tanak vissza: földbirtokost- földjére, telepeseket vissza a hegyekbe, a 
bennszülött juttatottakat pedig a régi semmibe. Ezértis »kár a jöttmen
tekkel közösködni«, van az egységnél-testyérisép-nél sokkal jobb kilátás 
—biztat ták csüggedő magukat a nép »jóákarói.« Hiszen minél kevésb-
bé." minél később assziimilálódnák a telepes dolgozók, annál: inkább ké-
s<ik az a félelmetes népi egység, amely meigpecséteili a dologtalanok és 
henyék pusztulását. . ' ч 

A leghatásosabb érv persze a telepesek gazdasági hozzánemértése: 
Parlagon hagyja vagy ha műveli is. rosszul műveli meg a földet — á l -



ialanosít a reakció. Gyanúsan sajnálkozó' hangon mondogatják: — so
sem szoknak meg itt s z e g é n y e k . . . tönkremennek ők is. a föld is . . . 
sosem illeszkednek tele az itteni életbe. — És különösen ott diadal
maskodik a reakció, ahol segítség és támogatás hnjián elkedvetlened
tek a telepesek s az idegen és sokhelyütt ellenséges ikörnyezet hatá
sára nem egy közülök vissza kívánkozik elpusztult vidékére. — Nem 
szeret, dolgozni — vonja le a következtetést a -bennszülött reakciós a 
félrevezetett naiv vajdasági előtt és a telepesek dologtalanságánakjel
szavával megrontja a dolgozó nép segíteni akarását és letöri a jószán-
dékú támogatást népünkben. Azok a henye urak, akik soha kapához 
nem nyúltak, fölszabadult béreseiket most a telepesek ellen hangolnák 
azzal ho2fv ezek a »dologtalanok kapják a földet«. De a tegnapi, béres 
és a tefeoes átlátnak ezen s közös érdekeik védelmében, közös el'lensé-
írük ellen véd és dac-szövetséget kötnek. 

A reakció jelszavaival szemben az öntudatos vajdasági dolgozó 
legelsősorban félreérthetetlenül leszögezi, hogy a telepítés, népeink egy
ségének és testvériségének egyik alappillére, éppenolyan változhatat
lan és végérvényes, mint maga népuralmunk, mert ez a dolgozó nép 
akarata. A vajdasági dolgozó nép akarata, hogy az elpusztult vidékek 
harcosai itt otthont találjanak és velünk együtt építsék a közös lövőt. 
A hazáiát eladó sváb ötödik hadoszlop helyét azok töltsék be, akik ha
zánk szabadságáért és egységéért küzdöttek. Ezen az akaraton nem 
foe változtatni a reakció semmilyen kísérlete. Mi majd megtanítjuk 
őket arra, hogy népünknek ezt az akaratát respektálják. Aki ma vál
tozásról beszél, az .saját piszkos érdekeit állítja a dolgozó nép érdekei
vel szembe, aki változással fenyegetőzik, az a dolgozó nép halálos el-
lensétee és úgy is kell vele bánni. Aki Vajdaság külön érdekeiről, bei-
szél, aki Vajdaság földjét félti, az fél a dolgozó nép egységétől é s azt 
akarta aláásni. Mi, dolgozó nép. tudiuk. hogy Vajdaság sorsa egybe-
uőtt a telepesek sorsával' és elválaszthatatlan tőle. Ezéírt Vajdaság 
munkás, népe ..véd é s dac-szövetséget köt azzal a harcos néppel, amely 
olvan gyökeresen leszámolt régi uraival és amelynek velünk együtt 
életérdeke. ho:gy azok soha többé •' fölül ne kerekedjenek. Mert a régi 
iićDellenes rendszerrel szemben a legtermészetesebb szövetségesek a 
bőrüket nyúzó uraiktól .megszabadult béresek, a földhözjutott zsellérek, 
a pairasztadóssá'goktól szabadult kisgazdák és a sváboktól megtisztult 
földeken meghonosodó telepesek. 

A dolgozó népnek ez a természetes érdek-közössége nem ideigle
nes és átmeneti megoldásra rendezkedik be, hanem megalapozza szö
vetségét, együttélését és véglegesen berendezkedik a telepesekkel való 
egységre és közösségre. A dolgozó nép ezért fogadja őket bizalommal 
és támogatással é s az egységbontó és ellenséges elemiekkel szemben 
megmutatta nekik., hogy velük együtt akarjuk megvívni harcunkat Vaj 
daság jövőjéért. Ügy , tekintünk irájuk. mint fegyxertársakrá, akikkel 
együtt küzdünk a régi rendszer maradványai ellen é s a népuralom s 
nétoatearat maradéktalan érvényesüléséért. Ezért látogat ia a telepese
ket a dolgozó nép egységének úttörője, az ipari munkásság s ezért tá
mogatja , őket öntudatos földműves népünk. A dolgozó nép ligenis leg
első feladatának tekinti, hogy megszokja, megszoktassa s meggyöker 
reztesse őket földünkön. 

A demokratikus fejlődés legelső törvénye a közös haladás. Külön 
sorsot, külön fejlődést nem igényelhet magának senki nétoi rendsze
rünkben. Ha egy réteg e'lmarad, az egész közösség kárát vallja. Ha 
magukra hagyjuk a telepeseket, nem maguk kárán, de mindnyájunk 
kárán tanulnak. Minél hamarabb igazi otthonukká válik Vajdaság, an-



nál hamarabb tudunk velük együtthaladni közös céljaink íölé. .Ameddig 
idezen közöttünk, amíg nem é.rzi magát itthon s talán visszakívánko
zik, addig éppenúgy passzív saját sorsával élsVaidaság sorsávia'l szem* 
ben. mint az a félrevezetett bennszülött, aki valami változásra spekulál* 
Közös aktivitást közös jövőnk iránt c s a k ú g y érünk e l ha minél hama
rabb kiépítjük a bennszülött és telepes dolgozók egysegét. Az idegen 
körnvezet els a közömbös fogadás sok helyen passzivitást hozott létre 
a telenesek között, bizony az idegen földön sokain elvesztették a kez
deményezést, a munkakedvet, és szinte kiicsúszotit "kezűikből a sorsuk. 
Ezt a reakció kihasználja, lustáknak, sültgalamlbváróknak mondja a te
lepeseket és igyekszik Vajdaság dolgozó népétől elszigetelni őket. Csak 
akkor válnak igazán aktívvá, ha kétségbevonhatatlanul megmutatjuk 
nekik, hogy otthonuk ez és közös házat ékítünk velük. Aki irántuk ér
dektelen, saját sorsa iránt „közömbös. Ne hagyjuk elszigetelem őket Vaj
daság dolgozó népétől, most, mindjárt az induláskor félreérthetetlenül 
álljunk melléjük, hogy minél hamarabb meggyökerezzenek Vajdaság 
földiében. Igenis asszimilálódni fognak, ímert mi. vajdaságiak a dolgo
zó népek testvéri asszimilációjával kötjük össze Vajdaság mindenféle 
nemzetiségét. 

Itt még egy tényt kell leszögeznünk a telepesekkel kapcsolatban. 
Kétségtelen, hogy gazdasági szempontból. Vajdaság föld-kultúrájának 
szempontjából] elmaradtak a telepesek s időbe telilk. amíg felfejlődnek 
hozzánk. De ha gazdaságilag és életstílusuik szempontjából elmaradtak 
is, Dolitikai öntudat tekintetében legnagyobb részük jóval előttünk jár. 
A telepesek szabadságharcosok, őket nem törte derékba a fasiszta rend
szer, ezeknek nem görbítette el gerincét a ime&sizáliás. Mi a föld tör
vényeire tanítjuk őket. ők a szabadság törvényeire4 tanítanak minket. 
És ha nekünk asszimilálnunk kell őket -gazdasági szempontból, nekünk 
hozzájuk kell nőnünk politikai öntudatban, szabadságszeretetben. Hall
gasd me? őket: tele vannak a dicső szabadságharc élményeivel, a nép
felszabadító háború példáival, áldozataival, hősi legendáival. És, ezért 
a vajdasági dolgozó népnek h ű fegyvertársai lesznek ámult elleni harc
ban a'né'oi jövőért folyó küzdelemben. 

Hoev pedig minél hamarabb* együtt haladhassunk, gazdasági, poli
tikai és kulturális téren minél gyorsabban egy .színvonalra kell kerül
nie Vaidaság dolgozó népeinek. Vajdaság népeinek versengeni kell a 
teíeioesek testvéri asszimilálásában. Minden -mondvacsinált érdekeliera-
tétet. válaszfalat, egységbontó törekvést megvetve teljes támogatással 
és segítséggel ál'liunk melléjük és asszimilálásuikban népeink testvéri
ségének próbáját lássuk. Mert Vajdaság é's egész hazánk a testvériség 
na^v próbájának színhelye m;a. fia ebben megálljuk helyünket, akkor 
megingathatatlan a dolgozó nép uralma, demokratikus népi rendsze
rünk. A telepesek- kérdését vajdasági.,és jugoszláv mértéken túl is méír-
iük. Az az egység és testvériség, ami ma Vajdaságban és hazánkban' 
feladat és hivatás, nemzetközi viszonylatban is egyetlen megoldás. 
Eeész Duíiaimedencének egyetlen megoldás ez. Mert a Duna medencé
nek ina nem történelmi, földrajzi, etnográfiai egyöntetűségre éls ezzel 
kapcsolatban hegemóniára, kitelepítésre, vezérnépre és alárendelt né
pekre, töhát imperialista asszimilációra van szüksége, hanem egyenjogú 
népek e^vséeéfre és testvéri együttélésére. A dolgozó nép testvéri asz-
szimiláció.iára., Erre kell példát mutatnia Vajdaságnak, ennek gyakor
latát kell egész Dunamedence számára felmutatnunk. 

Ezért Vajdaság népeinek ma elodázhatatlan nagytávlatú történel
mi i hivatása a telepcisek asszimilálása. 

• • Ф * • • • • • • • • 



KOVÁCS PÁL: 

Ü J S Z É R Ű N 

A grófi szérűn ott zokog 
Egy egész ko ldússereg . . . 

(Ady) 
Üj nótákat da!ol az idén 
a földrehajló sárga búzakalász, 
mJkcr suhogva rendet vág belőle 
az acélizmú izzadó kaszás. 

Üj nótákat, keményekét, 
— ki hallett még ily éleket? — 
sovány sorsú magyar paraszt, most végre 
neked neveltem a ringó életet. 

A sárga búzaföldeken a szél 
messzi gyárak füstjét veri szét 
elhozva a küzdő város 
mélyen morajló dolgozó neszét. 

— Testvér a messzi sárga földeken 
markold keményen az arató kaszát! 
Te ctt, mi itt a dörgő gépeken 
gyártjuk a boldcg élet z á l o g á t . — 

S valahol kinn a búzaföldeken 
kalászt morzsol a kérges paraszttenyér, 
talán könnyet is töröl titokban. 
Aztán dől a búza, a győzelem — a kenyér 

E P E R F A A L A T T 
Iría : Thurzó Lajos 

A hét hetedik napját ünneplik az emberek. Még a könnyű porsze
mek is pihennek a kocsiúton és a rapancsos göröngyök pórusaiból álmo
sító csend és izmokat csitító nyugalom párolog. A fák porosan hallgat
nak a falu utcáin és az árkok zöld gyepén nem topog most a lomha 
libák hártyás lába. A derékon hajlított fiivek is kiegyenesednek ilyen
kor és frissen szúrnak a levegőbe. Mi van a visító malacokkal, hogy 
hangjukat most nem hallani? Megláthatnék moslékkal kitömött pókha
sukat, ha benéznénk csendesen az ól deszkakerítésein. 

A kanász is ünneplőbe öltözött most és valahol a templom vagy 
a népbizbttság frissen meszelt épülete körül ólálkodik és egyhetes 
híreket raktároz el kócos haja alá, hogy legyen mivel foglalkozni gon
dolatban, ha a friss, harmatos, hajnali füvön megint kiszalad a legelőre 
a malacokkal és hat napig semmit sem hall a világról, csak a földet és 
az eget nézi, az eget, amely ráborul mint egy nagy, kék harang. 



Vasárnap van a faluban. Ki tudná megmondani, hányadik? Talán 
a Duna, amely nejn messze hömpölyög innen és mossa-rnossa kitar
tóan a partot és leszakít magának néha-néha egy darabot a szántóföld 
testéből, hogy feneketlen gyomra aztán elnyelie, megeméssze. Feszeng, 
kényelmetlenül érzi magát a töltések abroncsai között a századokat, 
uralmakat feltűnni és lebukni látó öreg folyó és szeretné néha hullá
mait szabadon engedni, hogy szaladnának vidáman a földek termő hátán. 

Délelőtti nap nevet a falura és benézne a szobák csendes mélyébe, 
de kicsikék a házak szemei,* az ablakok és a cifra függönyökön meg
törnek a pajkos sugarak. 

Templom és népbizottság. Oda mennek az asszonyok meg a leá
nyok, ide az emberek. A népbizottság épületének széles folyosója tele 
van ünneplőbe öltözött férfiakkal. Még a hosszú kecskelábú padokon 
is ülnek a fekete nadrágok és a padok alatt lyukas csizmák, foltra 
váró cipők és satnya bocskorok sorakoznak egymás mellett. Ez a láb
beli-sor szociális tükör: ha belenéz az ember megmondja, ki a szegény, 
ki a jobbmódú. Igen szegény és jobbmódú, mert nagygazda nem igen 
topog itt mióta levágtak a 80 holdból és adtak az igazság nevében 
annak is, akinek, ha így marad minden, ahogy van, csak a temetőben 
jutott volna' egy négyzetméternyi anyaföld. Nagygazda ném igen jár a 
népbizottságba mióta összébb kellett húzni a nadrágszíjjat nem egy 
lyukkal, hanem tízzel. 

Szavak röpködnek a levegőben. Kigyúlnak a napbarnította arcok 
és nagy darab kezek emelkednek a magasba: 

— Kamrás Bálint már megint kidobta a karókat a földbül. Minden
nap kidobja'.... Azt hiszi, így visszaszerezheti a f ő d e t . . . . ~ mondia 
az egyik csillogószemű paraszt. 

- — Csak hagy dobálja, hagy jária a bolondját. A karó úgyis csak 
visszakerül oda, ahun vót — jegyzi meg bölcsen és nyugodtan a& 
egyik ember. — Ne félj, te János, nincs az az erő, amely a fődet el
vehetne t ő l e d / . . . ! 

— Ki mondta, hogy félek. Dehogy félek, csak elmondtam, hogy 
lássák kentek is: ki az a Kamrás Bálint, aki most a szemit se tudja 
lehunyni, amióta igazságot tettek nálunk is a fődekkel 

— Mink se tudtunk alunni éccakákon át, de nem azé, mer elvették 
tőlünk a fődet, hanem azé, mer nem vót nem hogy fed, hanem még 
kinyer se e l é g . . . . 

Szó szót követett szaporán és tüzesen. Az évszázadokon át szét
szórt, korbáccsal é s puskatussal megv sötét propagandával szétvert gon
dolatok és erők most összetalálkoztak. Kár az új birtokot jelző karó
kat kidobálni, visszakerülnek úgyis oda, ahol voltak. Az igazságot, 
amely már egyszer magára talált, nem lehet többé kiforgatni. Túlságo
san erős az igazságát visszanyert diadalmaskodó népi erő 

Heves Adtákban, földgondokban és templomozásban , múlik el a 
délelőtt a falun. Aztán, átadia helyét a délutánnak, amely már nem 
olyan v heves. Ki a szobában alszik pihegve vagy a mennyezetet nézi; 
ki a földekre megy ki, hogy megnézze: érik-e a kukorica; ki az utcai 
His padra ül ki az eperfa alá fehér gatyában és tanyázókat toboroz. 

• 

Földbeásott, hosszú padon ülünk vagy tízen az eperfa alatt. A 
levegőben délutáni hangulat vibrál és a fejünkön nagyszemű, kövér 
eprek koppannak. Az eperszemek körbe gurulnak a kalapok karimáin, 



megállnak egy pillanatra a széleken, aztán lepottyannak a földre. Szét
zúzott testük úgy néz ki, mintha furcsa, nagy bogár lenne. 

A csend akkora, hogy hallani lehet a hulló eperszemek koppaná-
sát és a füstös pipák szortyogását. 

Öblösen hullnak a feszülő csendbe a gatyában ülő öreg Illés bácsi 
szavai: 

— Hát nem gondótam vóna, hogy Bagi Ferkó megbirkózik avvá a 
hat holddá ! Azokká az ördöngös traktorokká végeztette a szán
tást a tavaszon. A kukoricát a felesígive meg a gyerekekké kapáta 
meg, a búzát meg ujfenn géppé vágatta le Engem is rá akart 
venni, hogy traktorrá szántassam meg az alsó fődön azt a négy hódat. 
De mondtam én neki: »Nem Jó munkát végez a traktor, hallod-e Fer-
kó.« Huncutul a szemembe nevetett a betyár oszt aszonta* »Maj meg
lássa, kend Illés bátyám, nekem több búzám lesz mind kendnek.« Úgyis 
lett:: neki hét méter termett, nekem meg négy 

— Szerencséje vót, meg jó a főd is, amit kapott szólt ki a 
pipa mellől a szúrós szemű Pupi Jóska, akinek az igazi neve Mélykúti. 

— Nem szerencse az, hanem a traktor müve, a jó szántásé, meg a 
jó vetőmagé, amit a népbizottságtul kapott — vágta rá Illés bácsi és 
nagyot nyelt a pipafüstből. 

— Ezt a Jóskát az atyaisten se tunriá meggyőzni az jgazságrúl — 
szólt ki mérgesen a kalap alól Pisók Péter, a nevetős szemű paraszt. 
— Ha neked nem jó, te Jóska, mé dicsekszik hát ódalbordád, a Maris 
a szomszédoknak, hogy: »Jaj, de ió, hogy kaptuk azt a kis fődet. Bú
zánk lett elég szépen. Az árán veszek majd a gyerekeknek a szövet
kezeti botban mingyá ruhát, cipőt, meg magamnak is, Jóskának meg 
pantallót, mer olyan rongyos már a régi, hogy kivan belűle a téirgye.« 

— Én csak aszontam, hogy jó fődet kapott Ferkó, jobbat mind az 
enyim. Qazdákonna csak azon a négy hódon ott az alsó fődön, amit 
nekem adtak, maj meglátná ! Sovány mint az ujjam oszt hanem 
gyütt vóna rá a májusi eső, nem termett vóna abba biz egy szem 
buza s e . . . . ! 

— Mindenkinek nem adhattak Jó fődet — szólt közbe Illés bácsi é s 
szikrát csiholt a taplóba, mert kialudt a tűz. — A te négy hódadat a 
gazdája tán sose látta, csak az árendát köllött neki ekűdeni a város
ba. Bánta is az,, hogy sovány az a főd vagy kövér. Te maj meg trá
gyázod, mihelyt tehetséged l e sz . . . . Látod, Jóska, csont-bőr vót a lo
vad is, amikó megvetted a Kolompártul. Ügy imbolygott a rúd mellett 
mintha pálinkává itatta vóna a cigány. Most nézze meg mindenki: a te 
Sárgád a legszebb a faluba! 

Pupi Jóska lesütötte a szemét és csak ennyit mondott csendesen: 
»Hm « Aztán bütykös ujjaival felemelt egy eperszemet a földről, 
lefújta róla a pert é$ bajusza alatt a szájába tette.. 

Félszemmel a szúrós szemű parasztot néztük, aki lehajtotta a íejét 
és melyen elgondolkozott hirtelen. Talán eddigi nyomorúságos 4 élete 
jutott eszébe, az alázatos szolgai élet és a kemény ütések saiogtak 
talán még mindig csontos hátán. Nem lázadás ez, ami.az imént belőle 
kiszólt, hanem szenvedő, ezerszer becsapott, ezerszer kihasznált és 
megbotozott őseinek paraszti bizalmatlansága; kételye minden iránt, 
ami új és számára csodálatosan szokatlan valami, de amiben már mégis 
van valami szavak mögé rejtett, lélek mélyében gondosan elzárt biza
kodás, teremtő erő. 

Csend lett kicsit. Hallgattunk mindannyian az eperfa árnyékában. 
A gondolatok azért tovább kavarogtak a zsíros, fekete kalapok alatt. 



Néztük a földet. Illés bácsi az előbb dohányos zacskójával együtt ki
rántott egy szem kenyérmorzsát a zsebéből, amely a lábunk alá esett. 
Nézzük a tekete földet és a fekete földön a fehér kenyérmorzsát, amely
be apró hangyák csimpaszkodtak és drága teherként vonszolták pará
nyi izmukat megfeszítve a lyuk felé. Hangyák nézték a hangyákat. 
Parasztok és hangyák, ennek a két szónak csak az alakja különböző, 
jelentése, értelme egy, belső tartalmában összefügg. Mert Illés bácsi, 
Pisok Péter. Pupi Jóska meg a többiek is mindannyian hangyák, em
ber-hangyák. Es hangya az egész kis falu népe, mert gyűjti ö is a 
morzsákat az ország asztalára, mindannyiunk asztalára. Hajoljunk meg 
mélyen a gatyás-pipás Illés bácsi, az öreg Salamon előtt, a nevető pa
raszt Pisók Péter és a kétkedő paraszt Pupi Jóska előtt is. Ne vádol
junk oktalanul, szeressünk jobban mint eddig hangyát, falut, parasztot... 

* 
' A mély csendbe furcsa, kíváncsi kérdést dobunk hirtelen: 

— Hallottuk, hogy a szomszéd ia'-uban telepesek vannak. Hogy 
élnek velük? 

A válasz lassan jött. A pad egyik sarkáról, meg a másikról, meg 
a közepéről is hangok szálltak felénk. Magyar paraszt szólt a szerb 
parasztról, őslakosok az új honfoglalókról 

Derék,4 JÓ'embereknek látszanak — szólal meg elsőnek megint 
Illés bácsi —' Jobbak, mint a svábok Egyiknek-másiknak még nem 
áll úgy a kapa a kézibe, mint a mieinknek, de azé csiuánák ezek, dó-
goznának ezek, szegínyek 

— Áprilisba kint jártam éppen a fődön — szövi tovább a beszéd 
fonalát Zsámboki Ádám, a kistermetű paraszt — oszt látom ám, hogy 
nagyba szánt az egyik telepes innen a szomszéd falubul. Sehogyan se 
mén a munka úgy; ahogy kéne. Meg-meg ának a lovak, a druzse meg 
a homlokát türügeti. Nem birtam ki. Leszálltam a kocsirul. Odamen
tem hozzá. Kivettem a kezibü az eke szarvát, oszt aszontam: »Nemoj 
tako, hanem igy e, jó ember!« Megcsináltam egy fordulót. Közbe állan
dóan utánnam gyütt oszt nézte, hogy szántok. Aztán odaadtam neki 
az ekét. Ha hiszik, ha nem kentek, sokkal jobban ment a munka, mint 
az elcbb..Megtanúnak ezek mindent, én amondó vagyok ! 

— Itt vannak a szomszéd faluban. Dögive van a sok trágya az 
udvaimkon oszt mée se hordták ki a fődekre . . . 

— Ugyan ne beszéjjen mán kend. Nincs lovuk, tán kosárrá hord
ják ki a trágyát. Bolond beszéd ! 

— Ha kendnek lova van, hát mé nem segít ?! 
— Mit akarta, te András ezze mondani ? 
— Ha kend segít, én is segítek, meg mindannyian seg í tünk. . ; . 
— Ha istápoltuk a csángókat, hát istápoljuk üket is. Nem kivált

ják, hogy helyettük dógozzunk, csak igazítsuk űket útba. Barátságos 
népek, vendégszeretők A svábok lassan elvásárolgatták tőlünk a 
fődeket . . . 

— Mikó napszámba jártam, oszt nem vót mit ennem, a sváboktól 
mindig vehettem szalonnát. 

— Vehetett kend, mer mán annyi vót nekik, hogy rájuk avasodott. 
Mé nem vett kend t ő l e m . . . . avas s z a l o n n á t . . . . ? 

— Igaz 
Gyönyörűség volt hallgatni az érvek birkózását. Gyönyörűség volt 
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érezni, hogy tisztulnak a fogalmak, hogy dereng a világosság az eper
fa alatt a kemény magyar felekben; Felemelő érzés volt így szemtől
szembe állni a napnál is fényesebb fénnyel; meghatottan é s csodál
kozva hallgatni a magyar falu szívverését és már előre látni, hogyan 
épül lassan, de annál biztosabban a jövő; hogyan simulnak egymáshoz 
a csontos vállak, amelyek eddig szembe feszültek egymással. 

Az eperszemek tovább koppantak a kalapok tetején, meg a földön 
é s tovább formálódott szavakba a készülő új élet, szerb telepesek és 
magyar parasztok egysége, széttörhetellen szövetsége. Kiléptünk az 
árnyékból a napra. Egy-két köszönő szó. Erős kézfogás." A tiszta ég 
alatt elnéztünk az ide nem messze fekvő kis telepes falu felé. Elindul
tunk a kanyargós utakon a szabad határba és a két falu is elindult, 
hogy holnap találkozzon és soha többé el ne váljon, soha többé el ne 
szakadjon egymástól. 

ERDŐS LÁSZLÓ: 

T A V A S Z E L E J É N 

Nos, kis parasztok, sárga arcú nép. 
Ciberén húztuk még át a telet, 
Be termi már a szorgos, kicsi íöld 
A fényes héjú, ízes kenyeret! 

Magunknak élést, csirkénknek ocsút, 
Karácsonyra kis hízó kccát, 
De jövőre már fánkot termelünk, 
S julis lányunk hajába pántlikát. 

Tíz év múlva igazgyöngyöt vetünk, 
Boldogságot vermelünk télire, 
Arany dohányt szív hajlott, vén apánk 
Csendes estén a házunk végűbe. 

De addig még a kínos földön járunk, 
Egy bandarabló feni ránk fogát. 
Kirántaná talpunk alól a földet 
S nyakunkba nyomná ismét az igát. 

Ó, kis parasztok! Hosszú kínú nép! 
Remélj, vigadj, de semmit ne feledj! 
Se robotot, se bajt, se ciberét, 
Csendörszuronyt vagy ispánütleget. 

Mint országút mentén a jegenye, 
Ugy tcrnyosulj megszerzett földeden, 
Keményen markold a kaszanyelét, 
Ha kell, szerszám, ha kell, fegyver legyen! 



I S K O L A K É R D É S 
Irta: L Ő H D C Péter 

Kezdjük rögtön a dolgok közepén. Kisérettségiző kisdiákok jól tud
ják, hogy fehérre meszelt a Toldi anyja háza, mert a — bocsánat elfe
ledtem — hányadik ének hányadik sorában, utal rá, a költő. Tudják azt 
is, milyen állatot véd és takar a Toldi nádasa. De ha felveted előttük 
a kérdést: milyen/ embert véd, takar és bújtat mieg a nádas — rádvetik 

nagy kérdő szemük а kis diákok, cserzés diáklányok és szemlesütve el
hallgatnak. Némlelyiik még talán ráhibázik, hogy Toldi a nádas lakó ia. Tol^ 
di, egyedül, Toldi, a bujdosó, Toldi, hogy Toldi nem egymaga a bujdo
só szegénylegény, saját hazájában jövevény — arra már rá nem hibáz
hatnak, mert erről soha sem hallottak: se irodalom, sem történelem 
órán. Hiszen a történelem tanára egyszerűen kifelejtette még a Gube-
cek, Dózsák históriáját is ós talán furcsálja, hogy akadnak akik a bujdo
sókra terelik figyelmét, a nádasokra, ahol réti farkas az ember is — és< 
főlee az ember a réti farkas mindaddig, aimíg meg nem oldja 
társadalmi kélrdéseit, no-gy testvérré, jó társsá szelídülhessen. Kit 
képvisel Toldi — csak egy iskolában tudtak rámutatni a nyitott szemű 
kisdiákok és hogy György, a testvér — az osztályellenséget is jelképez
heti rnésr egyelőre a feudális földesurat a jobbágyi-paraszti Miklóssal 
szemben, erre is csak egy nebuló tapintott rá. A többi csak, rámutatott a 
fehérre meszelt kúriára — de amikor felvetődött a kérdés, kit ünnepelt 
a világ tegnap és ki írta a.most olvasott szöveget, hát június 19-én 
nem tudta, nem ismerte a diák a Gorkij nevet. Talán azért — mert sen
ki sem tanította meg rá. Talán azért mert senki sem tartotta 'számon 
— mesrieleniik-e az iskolai Gorkij-ünnepségen. 

Észrevételeken, leszűrt tapasztalatokon és tanúiságon'át rögtön rá
tapinthatunk a problémák lényegére, mindarra amit már sokáig nem hiá
nyolhatunk és főleg nem nélkülözhetünk. Mert mik a problémák? Prob
léma a tanár, — aki nincs,> mert sokszor — ha van, sincs — probléma 
a megfelelő tanterv és programm, probléma a tankönyv, ami nincs és 
ami rámutatna a dolgok lényegére, velejére; probléma a környezet, 
amely a diákot formálta és formálja. A három pedig ez esetben tulaj
donképen csakugyan egy. Beilleszkedés a mába. Nehogy mértföldkö
vekre; évszázadokra lemaradjunk s üresen bámészkodjunk rá a rajtunk 
átgázoló időre. / 

A környezet problémájáról talán máskor. Pedig nagyon-nagyon rá
ért már és rákívánkozik ez a kérdés is gépem betűire. De az, hogy 
esrves iskolák egyes osztályainak egyes falairól, —tán el se hiszitek? — 
ilven »parolak« rémítenek: Az idő pénz. Tanulj, hogy boldogulj. Óra et 
labora, Henyélő gazdának álmos a b é r e s e . . . az már nem is csak a 
környezet, de talán az iskola vezetőségének, hatóságának, pl. az osz
tályfőnöknek is a kérdése. 

A tanárkérdés legalább is három kérdés eredője. Most úgy adódik 
a kérdés, hogy 1) van-e elég tanár, 2) van-e elég kvalifikált tanár, 3) 
van-e nem csak papíros, bizonyítvány-kvalifikációjú, de tényleg is oda
való, rátermett tanár — aki lát és tud megláttatni is. Aki ismeri a mát, 
benne él és a traktor idején nem a leckét fedezi fel áldásos munkaesz
köznek. (Vegytanban hallottuk, hogy az anyag tulajdonságai között ele
mekről és atomok bonthatatlanságáról, oszthatatlanságáról kérdezett a 



tanár — elektrónok t i. majd később kerülnek sorra s akkor majd 
utódja hadd cáfolja meg elődje állítását az atomok oszthatatlanságáról). 
Ha így vetjük fel a kérdést, talán azt hihetik sokan, külön-külön kell 
megoldani a kérdéseket: előbb hadd legyen csak elegendő tanár, majd 
azután kerülhet sorra a kvalifikáció megkövetelése. Némileg így is vol
na. Viszont a kettő annyira egy, hogy sokszor épen az a kvalifikált 
meglátó és megláttató tanár akinek nincs papíros-kvalifikációja. Tudás
ban is, módszerben is. Mert ha valaki — papíros-tanár szemébői jég fa
gyaszt és fagyasztja vissza a kikívánkozó szép szavakat diákból — fel
nőttből egyaránt, hát az nem láthat és nem láttathat. A részvétlenség — 
hervaszt és talán nem csak a gyerek szempontjából legnagyobb bűn a 
lehervadt mozdulat. Tanári vizsgát tett minősített tanár is felteheti a 
nehezen érthető, elvont kérdést, hogy azután kivárja, a fagyott leve
gőben a diák feleletét, anélkül, hogy akár szóval, tekintettel is kiicsalogat-
ná azt belőle és a kínos csend jegességében az egész osztályt gondolat
nélküliségbe bénítsa. Rátermettség, önmagát beléadás őszinte magaadás, 
leleményesség, feltalálási és beletalálási készség, szeretet: gyermek- és 
tudományszeretet, életszeretet, haladás és fejlődés-szeretet: ezek azok 
a nyers és nem iskolában tanult tulajdonságok, amelyeik nincsenek bi
zonyítványhoz kötve, amelyeket a bizonyítvány nem hívhat életre. De 
hol vari az ímegírva, hogy ilyen rátermett ember nem mehet tanári pá
lyára, hogv a pedagógiai 'szaktudás tudatosítsa azután benne és medert 
szabion benne a felbuzgó pedagógiai ió édes tejfonrásoknak?! Szaktu
dással elmélyített és teiatosított rátermiettsélg, az ösztönös tapasztala
tok tudatos általánosítása — erre van szükség: a gyakorlat és elmélet 
ösztönösség és tudatosság kapcsolására. Az odavalók iskoláztatására. 

Igyekeznek majd mielőbb az egyik vagy másik tulajdonságot, az el
méletet a gyakorlathoz, a gyakorlatot az elmélethez megszerezni. Egye
lőre — minél több odavaló ember jeletkezzen az iskolába, minél több 
odavaló ember iratkozzon be az egyetemre. Az ösztöndíj meg fogja 
könnyíteni a tanulmányait, meg fogja adni az anyagi eszközök lehetőse
gét. És addig is — a gyakorlat is ad bizonyos rutint, ha igazgatók és 
más szakemberek irányítják ezt és nem hagyják, hogy téves utak mo-
dorosságába merevedjen. És a központi irányítók is többet tartózkodja
nak a »terepein«, mint az irodákban — oktassanak, irányítsanak és sze
rezzenek terepi tapasztalatokat. Közvetítsék el egyik tanártól a másik
hoz a terepi tapasztalatokat egységesítve ezt és tudatosítva az elmélet
tel, — mások tapasztalataival.^ Mert láttunk könyvelőt, aki kissé még 
mereven, de adta magát é!s korát és tudta, hogy esztétikai irodalmi és 
nyelvtani tudást lehet a ma irodalmán és problematikáján át is, közve
títeni, — nem csupán a középkori Toldin át — lerontva az elemzések
kel annak szépségét, aki tudta, hogy Toldi nem csalk középkor,' de 
mai valóság is — s a nádas bujdosóin át a — mai földosztáshoz vezet. 
Aki tudta — hogy ma rég a mi&tba tünt »az álmos béres« dzsentrisi-ku-
lákos világszemléleti bölcsessége és hogy sem ma, sefln soha nem tanu
lunk, csak önmagunk .boldogulása céljából. 

A gyakorlat és elmélet egysége — ez a tanárkérdés lényege. De 
ehhez az egységhez, az egységnek lehetővétételekor sok feltétel meg
valósítása szükéges. Egyebek között a tankönyv is ilyen feltétel. De 
ilyen feltétel a mai káderek átnevelése is. Ebben az átnevelésben persze 
a tankönyvnek is nagy szerepe lehet. De a tankönyv, a kézikönyv még 
nem minden. Könyvre irodalomra, előadásokra, vitákra ugyanolyan fon
tos ós nagy feladat hárul, hiszen itt úgy gondolati, társadalmi, ideoló
giai mint módszertani átnevelésről is szó van. Módszertani átnevelésről 



a formalizmus leküzdéséről bennünk, amely ugyancsak a multak megül-
lepedett áporodottsága. Most a lényegről, az életre, a gyakorlatra ne
velésről van szó és arról kéli hogy szó legyen a mai iskolában. Nem 
arról, hogy a magyar gyerek mondjuk el tudja mondám a szórói-szóra 
bevágott szerb vagy orosz szövegeket és nyelvtani szabályokat, de ar
ról, hogy ezeket a nyelvtani szabályokat önálló beszélgetéseiben és írás
ban helyesen alkalmazza; nem arról, hogy talán hamis, hazug történel
mi szövegeket is betéve elmondjon de arról, hogy a történelem tanul
ságain okulva megértse korát és abba be is tudjon "kapcsolódni mindig 
helyesen itélve meg. hol a helye. Pedig ez a hellyes módsizer és ez az 
igaz önálló tudás még hiányzik, magyar tanáraink és következésképén 
maervar diákjaiink jónészéből is. 

Vannak diákok persze akik, a helytelen módszerű tanítás dacára fs 
helyesen és főleg önállóan gondolkodnak. Ez ilyenkor sajnos nem az is
kolai tanítás hatása nálunk. Tudnunk kell azonban, hogy szerbnyelvű is
koláinkban egyre inkább közelednek egymáshoz valóság, élet, meg is
kola és elmélet, tanári módszer és az ifjúsági szervezet módszere, hogy 
nemsokára teljesen egy úton, szoros munkatársi viszonyban, kart-karba 
öltve haladjon a két egycélú intézmény. Magyar iskoláink még nem ju
tottak el erre a fokra. Persze magyar tanáraink is nagyon elfoglalt em
berek, mégis időt és módot kell találjanak rá, hogy olvassanak, hogy 
szakkonferenciákon kicseréljék egymás tapasztalatait, hogy megvitassák 
az újonnan megjelenő szakmábavágó könyvek, cikkek, tanulmányok tar
talmát, hogy átértékeljék különösen történelmi'irodalmi, földrajzi, filo
zófiai tudásukat. 

Á tankönyv adhatja, természetesen a legtöbbet ezen a téren. Hiszen 
a tankönyv egyként formál tanárt és diákot és a tankönyv sűrítve) adja 
mindazt, amit száz cikkből, tanulmányból, könyvből kellene, hogy 
átszűrjön a tanár. Itt már azután mentesül a kritikai szemlélet szük
sége alól is, bátran rábízhatja magát a tankönyv eszmemenetére és 
anyagkiválasztására. Viszont ez az előnye a tankönyvnek egyúttal hát
ránya is annak. Újból ráneveli a tanárt arra, bennehagyja régi beide-
gezettségében, abban hogy-minél kevesebbet igyekezzék önállóan gon
dolkodni és hogy így az önáilló gondolkodást a diákiától se követelje, 
arra őt rá ne nevelje: olvasmányt ne válogasson — bízzon rá mindent 
— a mindent készen nyújtó tankönyvre. A tankönyv épen ezért nem 
minden. De a tankönyv nagyon sok. Fontos tehát, hogy minél előbb 
oldjuk meg ezt a kérdést is. 

Az időkérdés persze még sem fontosabb a minőség kérdésnél. Minél 
előbb — de inkább egy-két hónappal később, és jót! Ez legven a jelszó. 
Bárhol fordultam meg, minden városban azzal fogadtak a tanárok: tan
könyvet adjatok! De mindenütt azonnal megértették, hogy most az egy
szer igazán nem lehet arról szó, hogy »adjanak«. A passziv várakozás, 
a másrabízás, íniciativahiány és önállótlanság nem oldják meg a kérdést. 
Kevés az ember. Nincs két garnitúránk: egyik aki adja, másik aki várja, 
kapja a tankönyvet. Fogjunk hozzá és — lesz tankönyvünk. írjunk, for
dítsunk, szerkesszünk. Csak dicsérő-lég nyilatkozhatunk e tekintetben, ma
gyar tanárainkról. Habár a 2 évi szünetnélküli kemény munka titánaigy 
diákra, mint tanárra ráfér a pihenés — szívesen irtakoztak fel akár a 
nyári vakációt föláldozó szerkesztő forditőmunkára is. Ha álljuk mind
annyian szavunk — lesz tankönyv hamarosan.. Rajtunk áll. A tanköny
vek javát szerbből-horvátból fogjuk -fordítani. Az olvasó könyveket, 
antológiát magyar, szerb meg más anyagból állíthatjuk össze: A nyelv
tanokat iskoláink szükségleteihez alkalmazva más nyelvtanok é$ 



^gyéb hazai anyag alapján szerkesztjük majd meg. A világtörténelmet, 
fejlődéselméletet földrajzot, akár a természettudományokat vagy mate
matikát is egyszerű fordítás útján kaphatjuk meg. 

A nemzeti -történelemhez talán szerb tankönyveink kibővítése által 
juthatunk. Ezeket a kibővítéseket — magyar részeket — önállóan kell 
megírnunk forrásművek tanulmányozása és kész tankönyvek, vagy ké
zikönyvek esetleg csak cikkek, .tanulmányok anyagának felhasználásával. 
Az irodalom történetét ugyancsak az átértékelés útján a művekből s 
megfelelő tankönyv híján tanulmányok, cikkek s a gyakorlati tapaszta
latokból született irodalmi jegyzetek alapján kell összeállítanunk. 

Hatalmas munka: súlyos problémák megoldása, nagy feladatok vál
lalása áll előttünk. Ez a most befejezéshez közeledő iskolai é v tanulsá
ga. És öröksége egyúttal. Tudatában vagyunk e feladatoknak és vállal
juk őket. Diákok, tanárok, kulturszövetség és hatóságok —egyaránt. 

0 

A M I K Ő H Á Z U N K 
Irta: Nagy István 

Évekig egy szőlőkerti deszkaházban laktunk, és egy este sem szik
rázhattak a nélkül a csillagok, hogy édesanyám lefekvés után a sötét
ben ne dicsérje árádozóan egy sajátház ezerféle előnyeit. Többek kö
zött: nem kell házbért fizetni. Majorságot lehet tartani . . . Malackát 
neve lhe tnénk . . . Mindezek a kilátások nem hatottak rám, s makacsul 
ellene voltam a isaját-háznak, mert édesanyám a vasárnapi mozi árá
ból és szakszervezeti tagdíjból akart telket venni és felépíteni rá a 
házat. 

Lehetetlent kívánt tőlem. Nekem a mozi és a szakszervezet olyan 
volt, mint a Miatyánkban a mindennapi kenyér. Elengedhetetlen. Be
teg voltam, ha egy vasárnap elmaradt a mozi. Viszont, ha meg végig 
izgultam a detektívdrámákat, akkor azért éreztem magam szeren
csétlennek, amiért nem vagyok olyan, mint a hős a filmen, aki meg
menti á milliomos kisasszonyt a süllyedő hajóról. 

Nem is tudom, hova Juttatott volna ez a beteges ábrándozás, ha a 
szakszervezeti elnök nem beszélt volna lelkünkre minden gyűlésen, 
hogy mi is emberek vagyunk. Sőt: különb emberek mindenkinél. Még 
a film hősénél is. »Hiszen — mondta,nekem egy négyszemközti alkal
mával — a munkás nélkül nem volna revolvere. És nem volna motor
csónak, amivel kimenti a milliomos kisasszonyt.« Ettől kezdve már gő
gösen ültem a moziban. 

Nos, egy vacak saját-házért mondtam volna le erről a két örömről? 
Édesanyám szegényfeje nem bírta megérteni, milyen gyönyörűség az 
elnök' felszólítására felemelni a jobbkart, és szavazni 

Kiszámítottam neki: a mozi árából és a tagdíiból húsz év alatt 
sem. lehet telket és házat szerezni. Felemlítettem neki egy szaktársat, 
akit nemrég temettünk el éppen azért, mert belehalt a házszerzésbe. 
Harminc évig éjjel-nappal gürcölt, kezet, lábát, hátát görbére dolgozta, 
és amikor kész volt a ház, másnap meghalt. De édesanyámmal nem le
hetett számokban beszélni. Ö nem számított, ő csak hitt. »Akarni kell, 
r > 3 g y o n akarni, és házunk lesz«. És ha mégsem lesz, annak az én szak
szervezetem és a mozi'lesz az oka. 



E miatt napról-napra elmérgesedett közöttünk, a jó egyetértés, mis 
aztán egy kora reggel, munkába menés előtt, ki is tört a családi for
radalom. Mint annyiszor, úgy most is az első összecsapások a bolhák 
miatt kezdődtek. Mert rengeteg bolhánk volt. Bolhamilliomosok voltunk. 
Szökdöstek rólunk az utcán is- Egyszer a moziban a pénztár előtt át-, 
szökött rólam egy előttem álló kisasszonynak a nyakába. Azt hittem 
meggyúlok a szégyentől. Ezek a bestiák képesek voltak megszéigye-
níteni a tánciskolában is (ahová nem szívesen, da a szaktársak unszo
lására mégis beiratkoztam). Aludni nem hagytak. Majd szétrágtak. Mi
attuk egyszer kikergettek a gőzfürdőből, mert vörhenynek nézték a 
testemet sűrűn borító vörös csípéseket. Nem lehetett nyugodni tőlük 
egy percre sem. Mindig csak réggel felé tudtam elaludni, és későn éb
redtem. Félórákat késtem a munkából. A mester e miatt sokszor zúgo
lódott rám a bizalminál. 

Számtalanszor azon voltam már, hogy megszököm előlük otthonról, 
így még csak a repedezett, füstölő vaskemencénket gyűlöltem. Fekete 
volt ez is, az is. Lába volt ennek is, annak is. A kemence csípte a 
szemünket, ez az apró szaktársa meg a bőrünket. Ebben az * időben 
álmatlan ábrándjaimban, mikor az én ismeretlen, szép és tiszta jöven
dőbeli feleségemre gondoltam, lakásunkba nem tudtam elképzelni más 
berendezést, csak egy tiszta ágyat és egy jó kemencét. Azt hittem, 
hogy ennyi elég a boldogsághoz. 

Azon a reggelen, amikor utoljára vesztem össze anyámmal, hogy 
miért nem írtia ki ezeket a ragadozókat, anyám haragjában most már 
a bolhák létezését is a szakszervezetre fogta. Már nemcsak telket, há
zat akart a tagdíjból, hanem szódát, szappant, új lepedőket, új szalma
zsákot, friss szalmát az á^yba — mint féregírtókat. De a leghatásosabb 
mentegetőzése mégis a hiányzó jobbkarja volt. Megfenyegetett a csün
gő ruha ujjával, és rekedtre kiáltotta magát, 

— Félkarral nem birom a gyakori mosást. Örvendjetek, ha tudok sú
rolni a bejáróhelyeimen. Istentelen bitangja, ami vagy. Takarodj hazul
ról, eredj a szakszervezetbe, moziba aludni. Edd meg a Jókai regénye
ket, amik megbolondították. Belátástalan disznója, ami vagy, adj hálát 
Istennek, hogy a három kis testvéredet el birom tartani, és nem esž 
meg a tetű velük együtt. Az volna s z é g y e n . . . Bolhája mindenkinek 
v a n . . . Te, még a lábam nyomát is meg kéne, hogy csókoljátok, ami
ért mesterségre taníttatom mindeniket. Szégyentelen kamasza, hogy so
se szültelek volna erre a cudar világra! 

— Én nem kértem, .hogy szüljön — vátgam vissza meggondolatla
nul, mire ő sírvafakadt, és felragadott egy csészét a mosatlan edények 
közül. Azt hittem, a fejemhez vágia. Kész voltam visszaütni, Ugy lát
szik, sejtette ezt, mert a csészét visszahajította a tányérok közé, amik 
darabokra zúzódtak. Azután hátravágta az ajtót előttem olyan erővel, 
hogy a családi kép lepottyant a vékony deszkafalról. 

— Le is út, fel is út, — kiáltotta. — Vagy engem választasz, és 
akkor lesz ház, lesz tiszta ágy, vagy eredj a szakszervezetbe ós töb
bet j ie lássalak. Biztosan ott csavarta el a fejedet valami jóféle nő. 

Előbb már megszeppentem, de a jóféle felbőszített. Hetek óta bán
tanak vele az üzemben, és most még anyám is. Lerántottam a szegről 
a vasárnapi nadrágomat, ez volt mindenem és hónom alá kapva, fáj
dalmas kezicsókolommal kikiáltottam a függetlenségemet. 



Idegenekhez hófehér, bolhamentes ágyba költöztem. A kemence se 
füstölt. Uri levegőben aludtam, illetve csak szerettem volna aludni, ami 
sehogyan sem sikerült. -Hosszú éjieleken át vadul járkált fejemben a 
szúrós lábú lelkiismeret, Ugy .éreztem, szökevény vagyok és orvul, ti
tokban lopóztam abba a hűvös tiszta ágyba, és minden percben kiker
gethetnek belőle. Mars, vissza a bolhák közé, a nyomorék anyádhoz, 
meg az inastestvéreidhez. * 

Szombaton délben anyám odaállt az üzem kapujába gyékényszaty
rával a balkarjáii és parasztkendőjébe , rejtett, szegyeit, csonka jobb
kariával. Engem v á r t . . . Akkora nagy szomorúság sötétedett a szemé
ben, mint egy készülő felhőszakadás. A nyakát pedig a megalázkodás 
súlyos kolonca húzta, húzta lefelé a köd felé. Bocsánatot kért tőlem. 
Tőlem, a tizennyolcéves fiútól: 

— Gyere haza, fiam, sose szájalok többet. Egy anyának meg lehet 
bocsátani, ha a nyomorúság bolonddá teszi És. ha adnál valameny^ 
nyit a holnapi kosztra, az Isten nem vetne meg . . . 

Adtam és elfutottam. El kellett, hogy fussak, mert úgy szégyel
lettem magamat, és úgy fáit az anyám alázata, hc&y le tudtam volna ütni 
sajnálatomban. Próbáltuk már. Nem egyszer megfogadtuk, hogy nem 
gorombáskodunk többet egymással. Éreztem ha mennék, előbb-utóbb 
megverném az anyámat, _ — 

Ez az ösztön régóta lappangott már a karomban. Nem a vereke
dés ingerelt annyira, hanem inkább az, amiért olyan szerencsétlen. 
Amiért a csermalomban éppen až ö kezét kapta be a gép. Amiért olyan 
sok a gyermeke és olyan sok a bolhája. Amiért füstöl a kemencéje, 
amiért velünk fástiltett a haját S minél jobban sajnáltam, annál na
gyobb düh uszította ütésre karomat. . . 

Anyám minden szombaton hűségesen és hovatovább alázatosab
ban várt az üzem előtt. Fizetésem egyharmadát sietve a markába 

myomtam mielőtt beszélni kezdhetett volna. Féltem a szemrehányó 
panaszaidéi . . . Időközben a szobafestő öcsém felszabadult a szakmá
jában. Ebből az alkalomból meglepett a szakszervezet kapujában és 
szemrehányásokat dörgölt az orrom alá. Mit gondolok én, feleteti Ő a 
kicsi keresetét, mikor nincs ruhája? És télire nem ^d munkát a szak
ma. Azután meglepetésemre házépítési tervekkel foglalkozott. Eddig a 
fiú élt-halt a futballért és minden lehető pénzét erre költötte. Anyám, 
úgy látszik, megnyerte magának, »eszhez teritette«, ahogy mondani 
szokta. 

Fizetésemnek azt a részét, amiből ruházkodhattam volna, anyámék 
ették meg. Sehogyan sem tudtam levedleni inaskülsömet. Pedig a 
szaktársak elvárták, sőt megkövetelték, hogy rendesen öltözködjem. 
Bgyelcségem féltésében igyekeztem is mindenben velük tartani: ciga
rettázni, kártyázni, tánciskolába Járni. Nem birtam sokáig. A fizetés 
nem futotta. Éreztem, valamifői le kell mondanom. A szakszervezet
ről? Arról semmi pénzért. Nagyon jó dolog szónokolni a taggyűlése
ken, még büszkébb eset szavazni. Ha szavazásra emelem a karom, az 
én kikönyököH kabátom ujja egyenlő az elengáns fafaragó szaktársak 
szavazatával Itt vezetőségi tag lehet az ember. Esetleg elnök b, vagy 
titkár. Itt nincs mit megtakarítani. A sörözésnél, kártyázásnál, a tánc
iskolánál már inkább. Ezeket úgysem kedvelem. De mit szólnak ehhez 
a szaktársak? »Mi az — mondja majd némelyik — iparossegéd ma
ga, vagy troger?« A legkönnyebb 'volna anyámtól megvonni a segélyt. 
Nem, azt mégsem lehet. Karját veszítette értem a gyárban. 
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Képtelen voltam aludni, ha nekifogtam a nyolcórai pihenésnek^ 
Hovatovább elkeseredettebb lettem és sajnálni kezdtem magamat. E z 
viszont egyet Jelentett az ön-kínzással. Gondolatban már munkanél
külinek képzeltem magamat, amint éhezek, fázok. Látni véltem?; 
anyám elhalálozását, testvéreim szétzüllését, tolvajokká, utcalánnyá, 
válva, mint annyi sokan gyerekkori pajtásaim közül. A vad képzelgés 
okozta szánalommérgezéstől hajtva, víziómban már meg is öltem őket,., 
hogy ne szenvedjenek tovább. 

Ilyen ponyvalék voltam én éjszakánként, nappal meg a nadrágom-
hátulján foszladozó szövet kínozott. Beképzeltem, hogy az utcán min
denki utánam fordul, és a rongyaim nézi. 

Szombaton estére, amikorra kifizettem a heti szálláspénzt, és tör
lesztettem a hátralékos tagdíjat, a nadrágomon tűrhetetlenül nagyra 
szélesedett a lyuk. A sapkámat viszont a világ végéig nem hordhattam 
a lyukra borítva, mert már is.feltűnt až állandóan hátratett kezemben 
a sapka szokatlan helyen való viselése. Éreztem, most már történni 
kell valami sorsdöntőnek. 

Sok habozás után félrevontam a szakcsoport elnökét az iroda egyilc 
sarkába és elpanaszoltam neki keserves bajomat. 

— Szakad le rólam a ruha. A túlórázást tiltja a szervezet.. Fize
tésjavítást sem kérhetek, mert a legnagyobb bért kapóm az én kate
góriámban, s a kollektív szerződés csak egy félév múlva jár le. Mond
ja, szaktárs, mit csináljak ilyen körülmények között? 

A szaktárs vakargatta az orrát, és a hátam mögé került. Fejcsó
válva nézte meg a sapkával leplezett szerencsétlenséget. 

— Folt kénné erre — jegyezte meg bölcsen. 
— Azt én is tudom, de nincs foltnak valóm, mástól kérni meg: 

szégyellem. 
Hümmögve tért vissza asztalához, s hosszadalmasan tanácsko

zott a szenvedélyesen cigarettázó vezetőségi tagokkal. Többször felém
biccentett szurokhajú fejével, s összegomolyogtak. Végül is így szólt 
hozzám: 

— Tudja mit, szaktárs, kiutalunk magának utazási segélyt, és men
jen le a Regátba. Ott nincs kollektív szerződés. Többet dolgozhat, 
amig talpra áll egy kicsit. Én pedig kölcsönzők egy nadrágot. Folto
zott ugyan már az is, de elég tűrhető lesz a vándorútra, 

A kölcsönkapott nadrággal és az utazási segéllyel visszaadták élet
kedvemet. Arra a lehetőségre, hogy utazhatok, világot láthatok, elfe
ledtem minden bajomat. Olyan váratlanul szakadt a nyakamba ez az 
öröm, hogy izgalmamban anyámék eszembe jutottak, s így búcsű-
zatlanul, egy szó értesítés nélkül ültem vonatra. Indulás előtt a fülké
ben úgy készülődtem, és le-felugrottam a padról, mintha ki tudja meny
nyi csomagom lett volna. Pedig csak a rossz nadrág, egy rend váltó fe
hérnemű újságpapírba csomagolva volt minden poggyászom. 

Anyámék bizony csak a következő szombaton Jutottak eszembe. 
Szegény feje — gondoltam — most bizonyára vár az üzem előtt a 
tartásdíjra. Milyen bánatos lehet, amikor nem lát maid kijönni a töb
bi segéddel a kapun. Talán elmegy jövő szombaton is, vagy keresnv 
fog egész héten, és amíg testvéreim alszanak, ő. csendesen, hangtala
nul^ sír majd az éjszakában, ahogy sírt-sóhajtozott édesapám után i s v 

amikor a harctérre vitték. Amikor 1915-ben megjött az értesítés, hogy 
apám eltűnt a mazuri tavaknál, éjfélig fennmaradt, mert erősen hittet 



egy. este csak bekopog az ura. Miért éppen este várta, azt ma sem 
tudom. Még 1921-ben is makacsul remélte a visszatérést. Hitéhez az 
erőt kimondhatatlanul szép álmaiból merítette. Lelkendezve mesélte 
nekünk hogyan látta hazatérni a muszka fogságból, nagy szakállal és 
két gyermekkel. Ezenkívül jó summa spórolt pénzt is hozott magával, 
amiből felépül végre a mi házunk is. 

Vajion most, hogy megszöktem tőlük, mi hiányzik anyámnak, én-e, 
vagy az az összeg, amit hetenkint adtam? V a l ó s z í n ű l e g v i l á g leghá-
ládatlanabb fiának gondol, de tudom, elámul majd, ha hazaküldök in
nen vagy ötszáz lejt. Addig nem is írok, a pénz szebben beszél neki, 
mint az én nyomorék betűim. Milyen nagy öröm is lesz szegények
nél! -Olyan ízes, húsos vasárnapi ebédet főznek, amikor csak apám 
idejében szoktunk karácsony első napján. Lám, lám, ez a fiú nem is rossz 
fiú — mondja majd anyám. Kár volt szegényt annyira elüldözni hazulról... 

Az ötszözlejes küldeményre azonban nem került sor. A fizetés en
gem is alig bírt eltartani. Kéthónapí ottlét után végre írtam egy hosz-
szú-hosszu levelet. De milyen* levél volt az! Szinte sajnálom postára 
tenni, olyan szépre sikerült. Mire kaptam egy nagyon rövid választ 
lepedőnyi nagy papírra írva az öcsém girhes-görhös, angolkóros írá
sával. Körülbelül ez a szöveg tévelygett a kietlen fehér papírmezőn: 

»Szép, hogy írsz. Szép, hogy élsz. Szép, hogy belátod a hibáidat. 
Gyere haza. Házat építünk a sánc alatt, jöhetsz bátran, a bolhákat ki
irtottuk. Málika meg tudJa már fésülni é d e s a n y á m a t . . . Vettem egy 
négyes számú futballkülsőt. . .« 

A házépítést nem hittem, a bolhák kiirtását még kevésbbé. Masz^ 
lagnak tartottam ezeket az én hazacsalogatásom céljából. Ámde nem 
kis bámulatomra, pár hét elteltével levél tudatta velem: A ház kész, 
nem forog rucalábon, de ház, a saját házunk. Van négy fala, ajtója/ ab
laka, fedele, kéménye s még udvara is. Igazi ház! És találjam ki, hogyan 
sikerült felépíteni? 

Hát ezt kár volt rámbízni. Mert mi másra gondolhattam volna, 
ha nem csodára. Bizonyára pénzt találtak az utcán. Vagy apám került 
haza valahonnan gazdagon. Még kisül, hogy édesanyámnak lesz igaza. 
Nem pusztult belé a mazuri tavakba, hanem a muszka fogságban va
gyont gyűjtött. Most pedig hazament. A képzelgések álomtavába 
ugorva, egyre valószínűbb, egyre izgatottabban csalogatott a mese, sok
szor elképzelt hazatérése apámnak. 

Nem volt maradásom Bukarestben. Koplalni kezdtem az út iköl t 
séget a hazatérésre. Micsoda viszontlátás lesz! Az öreg előbb meg
ölel, megcsókol, azután a sarokból előveszi a vándorbotját és jól meg
ken, amiért cserbenhagytam anyámékat. Hiszen a harctérre vonulás 
előtt nekem adta számba a családot, mint legérettebb férfinek a testvé
reim között. Ha jól emlékszem, lehettem vagy tizenegyéves. Rámhagy
ta a ruháját, kalapját és a gondjait. A nadrág a hónom aliáig ért, a 
gondok pedig a lábam ujiáig. 

Annyira beleéltem magam az apám hazatérésének lehetőségébe, 
hogy még ajándékkal is kedveskedni akartam neki. Vásároltam egy 
sárga csontszipkát és öt pakli dohányt az állomáson, amikor a vonat
ra ü l t e m . . 

Anyámékkal nem tudattam hazatérési szándékomat. Másnap dél
ben megérkeztem szülővárosomba. Nagy parádés nyár fogadott. A leg-
tüzesebb nap ragyogott az ég kék arcán. Borostyánból és májusvirág
ból zöld lombokkal tarkított övet font a derekára. Az én fejemből erre 



úgy elrepültek a fekete bú utolsó varjúfiókái is, hogy szinte kikiáltot
tam a világnak, 

— Óriási öröm lesz itt! Együtt lesz a család a saját házban. S ha 
még a kemence sem füstöl, és a bolhák tényleg kivándoroltak tőlünk, 
akkor a^mi házunkra ki lehet szegezni a táblát: Szegényekhez betévedt 
a boldogság, irigyek sárguljatok. 

Nyargaltam a sánc alá. A fellegvári oldalt nevezik így. Eellihegtem 
az öreg és züllött Lépcső-utcán, ahol valamikor annyit rontottam a nad
rágomat a bűzös árkot szegélyező korláton lovagolva. A levélben jel
zett vízvezetékhez érkeztem. Azt írták itt balra kell térni a sikátorba. 
Megszólítottam egy szenvedélyesen gombozó gyerekbandát, és^ hen
cegve érdeklődtem a házunk után. 

— Azé a félkarú nénié? 
Igen! 

— Az itt van a középoldalon. 
Nyargaltak ordítozva és egymást 'lökdösve a középoidal félé. hogy 

útbaigazítsanak. A sárga kősziklák aliába vezettek. Itt egy nagy szik
laomlás után, amikor vagy öt embert agyonyomott a lavina, 1918-ban, 
a város lerontotta a házakat. Ejnye gondoltam lohadó kedvvel — ezek 
ide építettek volna. Eddig csak hajléktalan cigányok megrészkedtek 
kibontani az elfalazott barlangokat és felütni tanyájukat. Valamikor ré
gen szegény napszámos emberek váiták ezeket az odúkat a homokos, 
anró csillákkal zsúfolt sziklákba. Magam is ilyenben, születtem fent a 
kaionakert aljában. Itt is nőttem fel. Lábam alatt terült el az egész, 
város, a sötétvizü Szamossal. Túlsó partján a Színkör kupolás épületé
vel. A jófirmák oldalának is nevezték ezt az oldalt. 

— Ide építettek ezek? 
Kőtörmelékek közt csörtetett előttem a gyerekhad. A kisebbek me

zítláb, egyszál ingbén, vagy kis fürdőgatyában. Már azt hittem, vala
melyik kivájt barlanghoz lyukadunk ki, hiszen nem láttam itt egy házat 
se, csak romokat burjánnal, keserűlapival benőve. A gyerekek egy 
ilyen romnál álltak meg. Meszelt vályogtörmelék és sárga sziklakö
vek izzottak a napfényben. 

— Ez volt a házuk — szólt egy nagyobb fiú gombzaoskóját zör
getve. 

— Bolondság, ők márciusban építettek új házat — kiáltottam fel. 
A fiú bölcs képet vágott. 
— Hiába, most két hete lerontotta a város. Nemcsak ezt, azokat is 

— mutatott rá vagy tíz ilyen kőhalomra. 
- Hej, a nap nem nekem ragyogott már. Az eget is másokért pucol

ták olyan tiszta kékre. Egy szó sem Jött ki a számon. 
— Nem akartak kimenni a házakból — magyarázta tovább a fiú. 

— Ezért azután éjszaka jöttek a város emberei és beütötték a viskók 
oldalát. A félkarú nénit még meg is verték, mert belekapaszkodott az 
ajtóba és visított, hogy inkább döntsék a feiére a házat, de mégsem 
megy. 

— Dehát miért csinálták ezt? kérdeztem fulladó torokkal. 
— Mert a várostok nem kértek engedélyt az építésre és a helyre^ 

Ide sétautat akarnak csinálni. 
Leültem egy kőre, a saját házunk romjára. Erre az édesanyám ke

serves nagy kudarcára. Sejtettem már mindent. Engem is unszolt már 
néhányszor, hogy ide építsünk. Azt hitte, a falak kikerülnek az oldal
ban hányódó, szétmáló sziklakövekből. Vályogot lehet földből gyúrni, 



a kőműves sógorunk meg felrakja. Csak a fedél és az ajtó, ablak kerül
ne pénzbe. Az én ellenkezésem miatt azonban nem került rá sor. Távol 
tőlem. újrv látszik, felszabadult az én agálvoskodásom alól. 

Sokáig elbámultam a Színkör palával fedett "kupoláját s a Sétatér 
évszázados gesztenyefáit. Az ölembe vett csomagot sötét eljpúsulásom-
ban addig forgattam ide-oda, míg csak ki nem bomlott. Valami kihul
lott belőle, s a körülöttem ácsorgó gyerekek készségesen , kapkodtak 
utána. Egy pakli dohány volt az öt pakli közül amrt apámnak hoztam... 
A nagyobbacska fiúk cigarettát kértek. Ezek a kölykök sem változnak, 
az én időmben is tízéves korunkban kezdtünk dohányozni. De rég is 
volt Öreges jóakarattal 4 sodortam nekik. Szívességüket egyébbel 
úgysem tudtam volna meghálálni. S úgy éreztem, hogy a szívem he
lyén egy súlyos kő lóg. 

A M U N K A N O R M Á K 
Irta. Pérrcs Márkó 

A »Borbá«-böl. 
A munka-normák bevezetésében, amely a termelés tökéletes ímegszerveaásé-

11 ek egvik ilegfontosaibb része, nagyon kevés tapasztalatunk van. Az a néhány 
technikai vezető, aki régebben fogMkozott ezzel sa kérdéssé!!, a ,fégi ifelifogá-
so»k és a régi gyakorlat hatása alatt áll s ezeket nem lehet egyszerűen átvin
ni a most épülő ú j gazdasági és t á r s a d é i r a ^rendibe. A normák tö'bbé nem a 
munkások minél! nagyobb kihasználásának eszközei , íhanem e rős íémeCökaroik a 
mumika 'term'eilékenységének és a mumkásolk keresetéinek a növelésére. A uor-
iiiáikíkaj. kapcsolatos irégi áTiűásPont és mégimkábtb a réigi gyakoriját 'ínég ma is 
scik héliyen megmaradt a munkások, 'sőt a szakszervezeti .aktivistáik között i s / 
akik régebben — teCjes joggal — áútalában éllJen/ségeis ál láspontot foglautak el 
a nonmiák'kail' szentben. Jiórészt ezzel 'magyarátzható, hogy a magy munkaién dü-
iel és verseny ellenére a vállalatok jelentős részében még* ma-sem vezettük be 
a normáikat, egyes vfálllallatokban pediig kisebbek a normáik, mint 1939-bem vol1-

tak, bár az iparügyi niiniszter még a mult év júliusában rendeletet adott k i s 

hogy ,a fizetés-megálilapítás A p j a k é n t és nníároéjenek minden gyárban he keíiil 
vezetni a normákat és hogy a kezdő norma и е т i!>elhet kiseibb az 1939 évinél. 

Még nimcs ipomtos áttekintésünk airrál, ihogy hoil, é s . iimillyen módon vezették 
be a normáikat, milyientek azok és moHyen eredményeket hoztak. :(A legújaibíb 
adatoik s-zeriint a. normia vagy aklkord-írendszer alapján. fogOaílkozitatiGitit; mumká
solk szánna. <a mult év n o w m b e r é t ő ! miáircius végéig, országunkban az össizitmjn-
kásság számainak 15.2 százalékáról 40^3 százalékra emelkedett. Hogy ezek közül 
medimyi dolgozik normák és mennyi e g y s z e r ű akkord-irendszer szerint, azt még 
nem iliehet pontosan miegálliliaipítani). 'Ez azonban nem jeleníti! azt. ihogy. nem 
használhatjuk fel már most is saját tapasztalatainkat é s a Szovjet Szövetség
ben szerzett tapasztalatokra támaszkodva, nem vélhetünk észre egyes Üényeges 
•h Utókat, amelyek ebben a munkában (gyárainkban kifejezésre jutnak, s hogyne 
vomhassuik de a tapasztailatokat a munka normal izá lására é s a muinkűisóknak a 

norma alaípjáu való fizetésére irányuló további sikeresebb és helyesebb агшпка 
érdekében. Ezzel egyúttal segí tségére lehetünk a munka normalizálását végző 
ifjú szakkáderekmek, amelyek még csak most alakulnak k i gyárainkban, i tet
ve kell kialakulmiok és fejiődniök, s ugyanúgy a gazdasági és technikai veze
tőknek éis a szakszervezetíi aktivistáknak is, hogy sajá t tapasztalataiik alapján 



jobban megértsék ennek a fontos kérdésnek a lényegét és Ibogy a gyakorlat
ban, a helyi körülményekhez alkalmazkodva, rugalmasan a munka morma:/;zá
rásának különféle formáját találják fel, következetesen végrehajtva azt, ami eb
ben lényeges és alapi OH tosságú. 

A norma mint a napszám megállapításának alapja és mértéke 
A tegnagyobb h x á t minden ecet re aziok a vállalati igazgatóságok követ ték 

el, amelyek' még mindig nem láttak hozzá .a norma bevezetésé-:ez és ka t egó 
riák szerint fizetik a munkásukat , tekintet nélküli1 imunkáduk mennyisiégére é s 
minőségére. A napszámokról és fizetésekről szélió rendeltet ilyen a lka lmazásá
val a gyárakban-még mindig »bérszi.níezés« (a fizetések egy szintre hozása) b i 
zonyos fajtáia ajakul ki az egyes kategór iákba ta r tozó munkások közöt t . Az 
a ffizatési .rendszer, amely egy •fizetési csoport keretein tóul nem közvetleaiü'l 
a munka mennyiségié tői és minőségétől teszi függővé a napszámot, nem ösz tö
nöz külön-külön minden munkást, ibogy minden nw a munka te rmelékenysé
gének állandó növelésére, szakképzet tségének a tökéletesí tésére és kiemelke
désre törekedjen és nincs kihatással a munkalcu-dület, a verseny és a roham-
munkás szellem további, m-inél szélesebb és minél erötelljesebb kifejlesztésére. 

•Egyesek azt hiszik, elegendő, hogy a norma bevezetése mellett megvan a 
rohammiinkások kinevezésének 4if elité tele irő'l szóló Szabáliy rendelet, s hogy az 
anyagi eljárásiban jelentős kedvezményeket , ai társadalmi életiben Pedig tiszte
letet nyúj tunk a rohairjmunikás oknak. Akik azonban így gondolkoznak, .azok 
csalódnak. Eilsősorban csak a teghaladóbib. munkásck nyerhetik el: "a .roham-
munkás címet, akik legjolbban elsaját í tot ták munkáóuk technikáját és k ö r n y e 
zetükben maximálisan kiihasznáilják a berendezés és a gépek kapaci tását és az 
anyagot, amit fel'do'l.goznak. Természetesen nem kívánhatjuk" minden munkás
tól , hegy olyan munkateljesí tményt érjen el, mint a rohammunikások, s így a 
rohamrn^nikájsok teljesítményének fokát nem tűzhetjük k i kötelező normaként 
minden munkás elé. Azonkívül}, ha a joibb- és töfohíermelésben e l é r t sikereik
kel a rányban nem növellijiük a rohammunkások fizetését, feltétlenül' olyan hely
zetibe (kerülnek, hogy nem hasznáOhatjáik ki a s zámukra biztosí tot t jogokat. 

Vállalatainkban minél előbb oyan fizetési rendszert kell bevezetni, amely min
den munkásnak 'tehetőséget nyújt , hogy a munka ter melléke nység ének növelé
sében elér t bármillíyeii kis sikerrel is .arányosan növekedjen a 'bére, ugyanekkor 
azonban minden munkást kötelezni kelll arra, ho-gy aliapibére fejéiben rendszere
sen eltérje -a munka termelékenységének meghatározot t fokát. Ez a fizetési 
rendszer a norma állapján valló fizetés. Ez jelenti: a munkások, kötelezését , 
hogy normális munkaviszonyok melilett meghatározot t időben meghatározot t 
mennyiségű és minőségű munkát végezzenek az alapbér elnyeréséért , valamint 
az alapbér a rányos növekedését olyan arányiban, amennyiveíj ebiben a megha
tároz ott időiben tú lszárnyal ja a munka meghatározot t mennyiségét lés minősé
gét, vagyis a minimumot, a normát . Ez a fizetési rendszer a ro'hanimutnfcásiriak 
is 'biztosítja munkabérének növekedését, s ez pénz-belii tehetőséget teremt szá
mára, hegy vailéraváiltsia a neki nyúj to t t anyagi kedvezméiny-jogokat. Azonkí
vül] ösztönzést' kaP ezzéj minden munkás, hogy , a rohaimmunkások tapasztalla-
tá t elsajátí tva, naponta mimikája termetekenységének növelésére törekedjen, s 
hogv megközelítse a mimikának a rohammunkásek álta'l'' eltért termelékenysé
gét, valiamint a rohammiunkáisok kedvezményeit és fizetését. 

A norma és az egyszerű akkord 

s. .Miimhogy- a régi Jugoszláviában a norma és az e g y s z e r ű akikord is csak 
eszközként szolgáilt a nagytőkés munkaadó kézéiben a munkások rendszeresebb 
kihasználására , igen sok munkásunk, szakszervezeti aktivistánk, sőt gazdaság i 
é s technikai vezetőnk sincs t isztában azzail, hogy mi a műszaki norma és mi 



az egysze rű akkord, valamint hogy ezek miúyen szerepet já t szanak ú j gazda-, 
sájri ts társadalmi viszonyaink között . Egyes máriásatokban, ahoil bevezethetnék, 
a normát, e helyett e g y s z e r ű akkord rendszert vezetnek te, s nekünk (miéig min
dig nincs kimutatásunk, amelyből 'láthatnánk, hogy hány munkás dolgozik nor
mák és1 hány akkordrendszer alapján. 

Habár -az ú j Jugoszlávia gazdaságiiban az aikkordrendszer és a m ű s z a k i 
no-mák ajanján való fizetés is eLveszti k izsákmányoló jeül'egét é s a niéipí. álí-
lairnak a munka védeúmérő'l -va;iió 'legnagyobb gondoskodása melllett meggyor-
siija az- ú j jáépí tés ütemét, növe>i. a munka t e rme ik egységét és (biztosítja a 

munkások anyagi helyzetének j a v u l á s i t mégis v i l á g o s a n m e g kéili kü lönböz
tem i egyiket a másik tói:. Míg až egysze rű akkord nagyjálból -csak meigáiltapo-. 
dást képez a ' m u n k á s és a munkaadó között a anunkásnak az egyszerű ta>pasz-
ta-latok" állapján kidolgozott darabszám, méter , kilogram vagy ehhez hasonló
mé rték szerinti- fizetésére, ami tóajdónképpen az időbér (napszám, ihetibér, ha
vibér) megfordított , .módosított alakja, ameliynél a termeúés növelése rendsze
rint a munkaidő megCiesszaíbbításánaik és a munkás nagyobb kihasználásainak, 
a számlájára megy, ugyanakkor a m'unka műszaki normalizálásánál tanulmá
nyozni kel! az egész, technológiád, tio.lyamatot, a vá'Jlaliat kapaci tásának niagyobb 
kihasználási ehe tősége i t , a munkásak technikai és'-kuilturáft's •színvonaljainak, 
emelkedését. ' a munka iöbb megszervezését és ehihez hasonlókat . — tehát tudo
mányosan kell tanulmányozni a munka termelékenységének minden növelési 
lehetőségét, sőt nem csak tanulmányozni, hanem dolgozni; is ezeknek a tehe
tőségeknek a megvalós í tásáér t és ennek aliapján megállapítani ;a termelést 
n o r m á k a t A- műszaki normák alapján mega l ap í t o t t fizetések ezér t áüitaillában 
jobbak az egyszerű akkord rendszernél. Ez azonban nem azt jeleníti, hogy az 
egyszerí j akkordrendszert mindenütt et kelti vetni', mert ott, '.aihofli nincs llieihetö-
séir a műszak i normák megá 1'iaiPííására, az akkord még mindig jobb az i d ő -
bérnél mivel-, még-'s csak közvetlenüi" a munka mennyiségétiőili és minőségétől 
teszi függővé a bér nagyságát . 

A normák helytelen és káros csökkentése 
Számos szakszervezeti aktivistánk, sőt gazdaság i vezetőnk iis miég mimdig-

ú g v tekint a normára, mint a niunkások kihasználásának eszközére, és ú g y 
vé'.li. hogy az ú j Jugoszláviáiban a norma kjsebb Cehet és kiseibbniek is ke j l en 
nie a háborúelőtt inél , hogy a munkásak könnyeibben kereshessenek nagyobb 
bért . A.februári adatok szerint péMáiuj ilyen eset forog fenn ,a hrasizitnikiittveg-
igyárban. ahodi a norma aliacsonyabb az 1939 évinél, az átliagos mumikaibér pedig 
50 száza 'ékkal a z alapbér fölött mozog, vagy a celyei Veszten A. gyárban, ahol 
alacsonyabb normát á 1 lapítottak meg, mInt 1938-ban volt, a munkások pedig: 
rendszeresen tú'Iszárnya'jják az 1939 évi normát is. Ezzei' a gyaikorlattail, ameCy 
nem ritka jeienség más népköztársaságokban sem, s amely például} á r r a veze
tett, hcigy a szlovéniai textiliparban mindössze 9 százalékkal növekedett a ter
m e l é s / a munkások keresete viszont 14 százalékkal, termlékeirJk á r a még emel
kedne a hellyett hogy csökkenőién. - , 

д zágrebj Fra'nk és Gacn vállalatokban és egyes más vállal a tokban js az
zá! az indok ellássa;!,.csökkentik a .normákat, hogy a munkaerő m é g ú j é s 'gya
korlatlan; ami világosan (bizonyítja, hogy ezeknek a vall'iaillatcknak a vezetői, s 
az i'ir.ető üzemek szindkáillis szervezetei mennyire nem értik meig, hogy a nor
ma magasságának kérdésében 'helytelen eltérni és 'engedni, '.ha nem következeik; 
be semmiféüe rosszabbra változás a munkafeltételekben é s a .munka folyamata-
'ban. A munkásnak cl ke'1.1 érnie a normát, hogy meglkaidhassa az aÜiaipbért. í i a 
nem. képes rá, mert e'bben a munkáiban újonc, ez azt jelenti, hogy neon eÜéggé 
képze t t . -még erre a munkára és nem kaiphatja, meg még az erre a miuinkára 
megál lapí tot t aüapbért* sem. És éppen -annak a ki látásnak kelíl ösztönöznie a» 



norma eilérésére. hogy ha alkalmassá válik .annak teljesítésére, megkapja az 
atapibért is- Ha vaOamely munkás vezetői é s ha ladó munkatársa i t ámoga tása el
lenére sem tudja elérni hosszabb időn át a normát a kijelölt; munkában, ez azt 
jellenti; hogy nem alkalmas erre a munkára , hanem valamely más munkát kelll 
neki adni, amit sikeresen elvégezhet. Ellenkező esetiben 'lehetetlen gyakorilatot 
vezetnénk »be, hogy ugyanolyan munkafeltételek mellett dolgozó küllianiböző em
bereknek ugyanarra a m u n k á r a • különböző no rmáka t á l lap í tanánk meg, s ez 
végű!!' teljes z ű r z a v a r b a vezetné gazdaságunkat . 

A kollektív és egyéni norma 
Egyes vállalatokban, /gyakran a' kénye lmesség tniatt, rraég gyakrabban pe

dig azért , mert elég elhatározat tak arra, hogy teljesen letörjék az úgyneveze t t 
»bérszintezés«-t. a normák Ibeyezietésénél nem törekeditek arra, hegy atiol csak 
lehet, mindenütt egy érni normáka t ál lapí tsanak meg, amelyek legjobban meg-
tfelelhek a munká-norenallizálás és a norma alapján való fizetés ailapfeiliadatál
nak, hanem kolekt iv normáka t vezettek be. Az ilyén kollektív norma, amelynél a 
norma tú l s zá rnya l á sa állttal nyert magasabb bér t egyéne a rányban osztják k i 
a munkaközösség vagy az egész vállakat munikásai között , tekintet néilkül ar
ra, hogy melyik munkás mennyivel szárnyalta, t ú l a no rmá t vagy pedig telje
s í tménye a norma aía t t maradt, csökkenti minden munkásnak azt az áfJlandó 
anyagi érdekel tségét , hogy a munkáiban minél jobb eredményieket érjen -ei, 
hO;£v növelje szakképzet t ségét és kiemelkedjen. FJyen normáka t vezettek be a 
zágreíbi. L ipa -Mi l és Rész vál lalatokban, az oszijeki bő rgyá rban é s egyes m á s 
gyá rakban is. Bár az oszijeki bőrgyáriban a k o f c k t w rao.rma Ls jó e r edménye 
ket mutatott, ez nem jelenti azt, hogy ott is fae ke l l vezetni, ahol az egyén i 
norma beveze tésé re is megvan a lehetőség. Habá r a kollektív ncirma mint a 
munkabér meghatározásainak alapja é s mér téke jobb az időbérnél, méigsem íie-
'het oilyan ösztönző (hatással az egyénekre -a jobb- és többtermeJesért , mint az 
egyéni norma. 

A norma változtatásának határideje és feltételei 
Vannak szakszervezeti akt ivis ták, akik nem értik meg, flogy a munka ter

melékenységé t neveile szervezeti-technikai és racionalizáció írendszabáöyoknak a 
termelésbe valló bevezetésekor a r á n y o s a n növelni kelll a normát is, s ezért azt 
kívánják, hogy hozzanak rendeletet, amely m e g a l a p í t a n á iazt az időpontot, 
amikor meg lehet. vá l toz ta tn i az egyszer málr "megállapított no rmát . T e r m é s z e 
tesen rmeff kelll! á l lapí tani azt az időt, amelyre a feTJálilított norma érvényes , de 
csak abban az esetben, ha ez idő alatt mem ffoganatosí'tamak a termelésben 
szervezeti-teicihnikai éis r adon alíizáló r endszabá ly okait, amelyek növelik a mun
k a termelékenységét . Ezek a szakszervezeti akt iv is ták azzal' indokoljiák k í v á n 
ságukat , hogy nem szabad & munkásban a b izonyta lanság érzetét kelteni kere
s e t é r e <vionatkazióCiag. Ezzel; tulajdonképpen azt Ibizenyítják, hogy nem ér t e t t ék 
meg a munka normaljizáláisának lényeigét, s hogy nekik maguknak van (bizony
ta lansági érzetük, hegy ezt a fontos ké rdés t nem. tudják hegyesen megmagya
rázni a munkásoknak. 

A vezető személyzet díjazása 
A munkabérek megáilápításávali kapcsolatiban k i keüli t é rn i a vállalat* vezető 

személyze tének a fizetésére is- Habá r egyes vállalatokban bevezet ték a no rmá
ka t é s a munkások fizetése is a no rmák a lapján történik, ugyanezekben a vá l -
Matokban a. mesterek és a mérnök- technikai munkások időibért kainak, tekin
tet néilkül arra, hogy osztá lyukban vagy vál la la tukban milyen anyag- és tü
zelőmé g t a k a r í t á s t értek el, mennyivel csökkentet ték a te rmelés költségeit é s 
menny:veil nevekedett a munka te rmelékenysége . . Amíg a munkásoknál meg-



kezdtük az úgyneveze t t »bérszhitezés« felszámolását, a váKalat teohnikai-ve
zető karánál! ez továibibra iis fennmarad és ma. m á r ritka eset. ihogy a váiiKat 
•sok munkása nagyobb fizetés* kap, mint a vezetők, "bár igyak ran éppen ezek 
segítségével szárnyalja túl a normát. Ez a helyzet már eddig ás tarthatatlan
nak bizonyult, mert oda vezet, hogy a ílegjoblb rohammunkások nem kívánnak 
mesteri, osztátyvezetői vagy m á s hasonló pozícióra emelkedni, semmi: sem 
ösztönzi őket a vezetők s zámára szükséges technikai szak tudás e lsajá t í tására , 
s a vezetőknek a mai fizetési gyakorlattal más há t rány ok meölett - osiökken a 
tekintélyűik is. 

Gyakorlati-statisztikai vagy műszaki norma 
Már az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a rohammunkásek áltat 

elért norma nagyon magas 'Lenne, mert munkások nagyrészié nem tel jes í thet
né. Ugyan így az a norma, amelyet az átlagos munkás é r d nádunk, nagyon 
alacsonv 'tenne, mert nem tarthatjuk miaguaikat áitOagos munkásunk dmaradiotU 
sáigához. A munka jobb megszervezésével, a berendezés tdljesítöképiességének 
nagyoibb kihasználásával , a rohammunkások tap asztallá tarnak a (felhasználásá
val az átlagos munkás is rendszeresen elérheti a-.nagyobb normát. Ezér t sem 
egyik, sem. másik norma nem lehet reál is ; nem feddi meg gazdasági fejDődé-
sünk szüikiségHeteimek. 

Régebben a Szovjetunióban, mint mostanában gyakran nálunk is megtör té
nik, az a (gyakorlat alakult k i , hogy a munkás ok többségéneik termelésére vo
natkozó' adatok alapján áöliaipították meg -a normát, hogy a statisztikai adatok
ból vették k i az á t lagos termelést és így ha tároz ták meg a normát . Ezeket a 
normákat a Szovjet Szövetségiben gyakorlati-statisztikai normáknak nevezték 
el és helytelieneikinek, ká rosaknak értékelitek őket. Miben jutott kifejezésre '.ezek
nek a heHyteilensiége és ká rossága? A ;je.gszembeöt£'őbhen abban, hogy beveze
tésük után rövidesen nagy mértékben tú l szárnya l ták őket nem csak az egyé
nek, hanem a munkások tömegei is. A gyakorlati-statisztikai normáik va ló já 
ban a munka-produktivi tás és a munkás keresete további növekedésének ke
rékkötőivé váltak. A Szovjet Szövetségben hosszúéves. gyakorlat és alapos e l 
méleti tanuümányozás után bebizonyosodott, hogy a norma mega lap í t á sáná l 
pontosán k i k e l vizsgáüni -a váiMa'lat és m ű h e l y teljesítőképessége nagyoibb k i 
használásának ilbhetőiségeit, ihogy figyelimet kefjli fordítani a Cegicibb munkások: 
haladó termeíllési tapasztalataira, a munkások kiül/önböző képességei fejlődésé
nek lehetőségeire, technikai és kuiltirólis leikészüCtsiéigük növekedésének 'lehető
ségeire sflb.. és hogy ilegihely'esebb olyan normákat megál-lapítani, amellyek k ö -
.rüC'beliül valahol a középen vannak a munkások .alaptömege, vagy az »atlagos« 
munkás áiütaíli elért termelési fok és azon normák/ között , amelyeket a leghala
dóbb munkások érnek -e!l. 

Saját tapasztalatunkra és a Szovjet Szövetség szocialista gazdaságának 
tapasztalataira, támaszkodva, arra a következte tésre futunk, Ihogy ma nekünk 
is olyan műszak i normákra van szükségünk, amelyek körülbeliül 'valahol a kö 
zépen vannak a fennáilűó átlagos munikatejesítmény és azon teljesítmény k ö 
zött, amelyet ugyanolyan technikai munkai elité telek melilett llegiha'ladóibb mun
kásaink; a ro«hammunikáisok érnek el. Az. iliyen műszak i norma — Sztálin sza-
vaivail ellve — »nagy szabályozó erő, amely a termelié'sben megszervezi a s z é 
les m i n k ásít öm egeket a munkásosztály vezető elemei körüil«, ami a munka nor
malizálása szempontjából és gazdasági helyzetünkben lényeges és a'lapfontos-
ságú . 

• • • • • • • • • • • • 
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JVAZOR VLADIMIR: 

S Z Á N T Ó 

— Sebünk, sebünk, de mélyen vagy! Mezőnk, mezőnk, de kemény vagy! 
Elhagyatva, legázolva, megcsepülve, kirabolva. 
Szabadítsd ki a mélységet, tépd a kórót, törd a terhet, 

Ekém, vasekém! 

»Szants csak, szánts csak, szünet nélkül! Lihegő testünkön szántasz. 
Rögök alatt a csontjaink, rögünkben a vérünk köröz. 
Izzadássai van itatva, könnyekkel van harmatozva 

Földünk fekete.« 

— Barázdába sülyed lábam! Mi sistereg sarkam alatt? 
Ereimben erő erjed, és űz, és visz, egyre, egyre 
Tovább! Tovább! Vetünk magot, újat, szentet, 

Ekém, vasekém! 

»Áss ki minketj Túrj belénk már! Puszta, ó, és fagyva fekszik, — 
De alatta tejfolyó van és tüzes sárkányfi szundít, 
ő s ö k ősi palota t rejti, és méz-odvak ízét. 

Földünk fekete.« 

— Sikolt az ék; a rúd úszik; mély daloknak hangja zümmög. 
Forró melleken taposok. Idegeim duzzadoznak. 
Remeg a föld, pattan a s í r . . . Cj nap üdvözöl bennünket, 

Ekém, vaséként! 

Fordította Á C S KÁROLY 

• • • • • • • • • 

GVIDO TARTALJA: 

S P A N Y O L O R S Z Á G 

Pásztorfiú, fiam, láttál-e hegyeket, 
S hegyekről, messziről vonuló sereget? 

Megy, halad a sereg: álma egy anyának. 
Álmas éjjeleken az anyák jól látnak. 

Porszárnyú viharban a zászló^ lebegnek. 
Álomban átlátszó méhe a hegyeknek. 

Minden alakot veszt, omlik a ház-széle, 
Mikor álom kékül az anyák szemére. 

Az anyák vén idő tört arcába néznek, 
Ha béklyód a napck és éjek az éjek. 
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Ök minden nyűtt napnak kínját húsba vágják 
Ha. a szivek égnek, s lobognak a máglyák. 

Áldott ölük éjjel izzik, mint a parázs, 
Ha éjek az éjek, és nincsen virradás. 

д forró c!ekböl egy új virág zörget: . 
A remény, a sejtés. S nem csalja meg őket. 

Pásztorfiú, fiam, lásd meg a hegyeket, 
És köszöntsd elsőnek a jövő sereget. 

Űttalan utakról indulj jó ösvénnyel, 
S anyák búját, baját — meséid el, meséld e l . . 

Fordította: ÁCS KÁROLY 

• • • • • • • • • 

P O L I T I K A I NEVELŐMUNKA AZ IFJÚSÁGNÁL 
Ir ta : Mihailov N. 

A Szovjetunióban .a Lenini Kommunista .Ifjúsági Szövetség (iKomsiZomot) 
központi bizot tságának ülésén neamréiglben átvizsgál ták a komszomol rszeirveze-
tck politikai nevielicniunkiájiának kérdéseit valamint az ipari, vasúti; és gyári is
kolák (FZO) komszomol-szervezetelnek munkáját . , 

A P lénum feladatául t ű z t e k i . hogy a komszom öl-szervezetek háborús v i 
szonyok közötti munkája alapján olyan intézkedéseket foganatosítson, amelyek
nek az életiben való gyakorlati megvalósí tása biztosítania az ifjúság között i po-

li t ikai nevelőmunka további javulását. 
A h á b o r ú évei alatt a Koimszomo-l, a Bolsevik, P á r t vezetése alatt, nagy Pe-

l-iitikai é s szervezicti munkát fejtett k i az ifjúság mozgósításaiban a német ihiódí-
tók elleni iharcra. Megerősí tet te a komszomcl-szervezetek hatásiát az iifjúság 

széles tömegeire. Az ifjak és lányok mü : ió i léptek be a Komszomoj sorai közé. 
Az iifiúkommunisták százezrei t é r t e az a megtiszteltetés, hogy .felvették a Bol
sevik P á r t tagjai soraiba. 

A szovjet rendszer országunkban ú j viszonyokat teremtett az emberek kö
zölt. A Bolsevik P á r t és a szovjet k o r m á n y tcibbéves gigántükus munkája ÚJ 
einlert kovácsolt k i , "magas erkölcsi tulajdonságokkal ' és ú j életszemlélettel. 
Egészen természetes, hogy ifjúságunk nem tudja elképzelni az életet a haza 
szolgálata né lkü l . 'A nagy eszméik, amelyekért népünk (harcol, n a g y s z e r ű hős
tettekre ösztönzik az -iíjiiságot és kiváló ihletet ébresztenek if el bennei 

A hábo rús tapasztalaitok ifjúságunk törheteiléhségét, munkakészségét , élet
erejét, k i ta r tásá t és szocíaliista hazája iránti készségét és hűségé t 'bizonyították 
be. A z "ifj ü k ommu ni suták és az ifjúság hősies ni aga tartásáról! és a nagy Hon
védelmi .Háborúban v a l ó . aktív részvéteiéről szóié tények messze if öl ten isme
retesek. Csak néhány példát eimítünk. 

Az elmúlt 1944. évben. 600.000 kcinszomol-frontharcost tüntettek k i a Szov
jetunió kitüntetéseivel és rendjeleivel. A háború alatt kb. 2.000 komszomoltag 
vál t a Szovjetunió' hősévé. 

íme más adatok its. A köz éipneihézjgép ipar -népbiztossálának az üzemeiben a 
25 évnél fiatalabb ifjúság képezi a munkások teljes lé tszámának 65%-át ; a hadi-



ipari népbiztosság ütemeiben — 42%; a repülőgépiparbari — több. mint) 40% stb. 
A háborús éveikben az üzemekben az új m.unkásoik nrluiióiit képezték k i , ezek
nek jelentős része ifjú. 

Eleget telit a frontért a parasztit j ú ság is. A háboirús viszonyok köziött a 
gabonatar ta lék biztosításában különösen nagy jelnt ősege van és jelentőségében 
egyenlő az arcvonali munkával . A falusa ifjúság kitűnően fogta fel ezt é s nem 
sajniáliva erejét dolgozik az' arcvonalért . 

A 'Bolsevik Pár t , Lenin és ^Sztaíán arra tanít bennünket, hogy ne álljunk 
meg az elért eredményeknél, hanem, hogy 'összpontosítsuk minden •figyelmünket 
a befejezetlen feladat-okra és, hogy mindég azon tegyünk, hogy ellöre haladjunk. 
Az if júság minden ereje további mozgósításának a hitlerista Németország eúleni 
harcra és győzelemre, a gazdaság és a k u l t ú r a felúj í tásának azokban a körze 
tekben, amelyek máir f ellsz aba du-ltak a némtet hódítók alőil és szocialista áüliamunk 
katonai és gazdaságii' ereje további növelésének feladata megkívánja, hogy min
den intézkedést megt-együnk a komszomol-szervezetek politikai nevelőmunkájá-
ш к megjaví tására az rfjúsáig között . 

• 

A komsz.cmo.L munka alapját az ifjúkonimunisták és az ifjúság széles töme
geinek eszme-politikai nevelése képezi. Ezt a feladatot sokszámú kádereink és 
aktivánk hivatott megoldani. Ezér t maiguknak a kádereknek, az aktivának fá-
iradíhatatilaniuíl tágítania kell tudását, hogy növekedjen. 

A helyzet, amelyben dolgoznunk kelli, bonyolultabb lett. A h á b o r ú a hábo
r ú s , <a poilátiikai és a gazdasági viszonyok bonyolult keresztezését vált ja k i . . Va
lamennyien láthatjuk, ibogy milyen magasra emelkedett ifjúságunk politikai- te
vékenysége, hogy mennyire megnő veké dett az idooilóigiiai. a hadinpolitikai, a 
gazdasági és- a nemzelközi kérdések iránti) érdeklődjése. Az ifjúság nagyon ér
deklődik a tudomány, a teíhn'ka. az irodalom és a művésze t iránit. Ebből ered
nek a megnővekedet t igények, ameCyeket kádereink és akt ívánk eilé áll í tanak. 
EbbÖl éríihető, hoigy milyen fontos, dömtő ieíentősége van annak a munkának, 
amely kádereink eszme-po«Mitikai színvonalának emelésére irányul. 

A Komszomo'l Központi Bizottságánaik plénuma aláhúzta , hogy sok komszo-
mol-szervezetben 'iigen gyengén dolgoznak a marxista—leninista alimélet. a Bol 
sevik P á r t történetének és a Szovjetunió történelmiének á t tanulmányozásában 
és az ifjúságnak a fontosabb nemzetközi és belföldi eseményekké 1! való meg-
liismieirtetésében^ Elméleti kérdésekben ritkán és mimden rendszer nélkül tarta
nak előadásokat , beszánnoliókat, vagy tanácskozásokat . A beszámolókban, tanuló, 
csoportokban és az előadásokon gyakran szárazon és unalmasan adják elő az 
anyagot és nem ügyelnek a hallgatók összetételére. Természetes, hogy ez az 
ifjúságnál nem váltja ki a tudásszomjat. 

A komszomol-szeirvezetnek azt javasoltaik, hogy az ifjúkonimunisták és az 
ifjúság politikai kiképzésben a következő rend elk ezé sek szerint dolgozzanak. 

Az 'ifjúkommuuistáiknál, akik szükséges előképzettséggel rendelkeznek, leg
főbb módszernek a marxizmus—leninizmus tanulmányozását , az önálló kiképzés 
módszerét keli! tartani. 

Az líifjúkommnnisták, akik képzet tségüknél fogva á t tudják tanulmány ózni 
a Szovjetunió Kommunista (Bolsevik) Pár t jának történeltét, de nincs elég gya
korlatuk a,z onnáCló munkában, kell hogy á t tanulmányozzák a VKPdb) történel
mének rövid 'tanfolyamát, a kezdő pártszervezetek poétikai iskoláiban, vagy a 
tanulócsoportokban, amelyek a komszoimo^szeirvezeteikben aliakulnak. 

Az ifjúság és a komszomol-tagoik részére, akik nem .reináeilkeznek megfelelő 
oskolával és politikai érettséggel, szükséges, hogy a kezdő komsizoimol.-szerve
zetek álltai .irányított politikai iskolák alakuljanak. 

Az ol.vasócsoportiokiban éy a politikai iskolákban való tanulás minőségének 



megjaví tásához sok munka szükséges. Fontos olyan kádereket összegyűjteni* 
akik biztosítani tudják a tanulás magas színvonalát és akik azt ta r ta lmasán és 
szórakozta tóan végre is tudják hajtani. Ezt csak a . pár tszervezetek á l ta l 'llehet 
elérni. Feltétlenül szükséges / hogy a komszomol-szervezetek többet érdöklöd je
nek a propagandisták munkája i r án t és hogy segítséget nyú j t sanak azoknak. 
Gondoskodni'-keli a tanulócsoportok és iskolák helyes betöltésiéről, ügyelve a 
hallgatók készül tségére és korá ra . 

Eihatárózták, (hegy. minden (tanulócsoport és politikai iskola a lakulását a ke
rületi bizot tságnak (refkom), a városi bizot tságnak ke&í megoldania. Az ilyen 
intézked esnek meg kel l akadályoznia a tanulócsoportok alakításának komoily-
talan kezdeményezését . A kerületi bizottságoknak (rejkom) és a város i (bizott
ságoknak, valóban el ke l l jönnie minden tanulócsoiportlba és iskoláiba és nehogy 
megelégedjenek az ál ta lános átlagos adatokkal, mint alhogy ez nálunk néha elő
fordul. 

A komsziomol-szervezetek eszme-Politikái munkájának színvonala közvetle
nül a kádereink marxista—leninista felkésizülltségétőlj é s acélossá gátol függ. A 
plénum határozatában foglalták össze azokat az intézkedéseiket, amelyek k á d e 
reink eszmei felkészültségének megjaví tásához szükségesek. Megnyílt a K ö z 
ponti. Kcmszomol-iskolla, amelyben a kiképzés, másifél éviig tart . Tervbervették az 
egyhónapos és három/hónapos tanfolyamok megnyi tásá t :is a különböző osz tású 
i f iúkommunista munka sok részére. M i azonban nem számíthatunk kizárólag a 
tanirolyamoikra és szemináriumokra. Funkcionáriusaink művel tségének szín vona
láról szóló adatok azt mutatják, hogy legnagyobb résiztük tud önálllóan tanulni, 
ami annyit jelent, hogy kell :is tanulnia. Aktívánk legfontosabb feladata, nogy 
ki tar tóan és türelmesen tanulmányozza á t a marxista—leninista tudományt . En
nek a feladatnak a sikeres megoldása jótékonyan fog hatni a Kom sz omol egész 
munkájára . 

• 

Hazánk óriási lehetőségeket nyú j t Ifjúságunknak a tudás elnyerésére. A 
komszomol-sziCrvezetekneik még a fóborús viszonyok közöt t is gondoskodniuk 
kell az ifjúság tudásának emelésiéről és kulitúrállis lá tókörének kiszélesí téséről . 
Ez megköveteli a komszomol-szervezetektöl , hogy ál landóan figyelmet szentel
jenek az iskolák, műszak i iskolák és főiskoláik munkájára. 

Az if júság azon részének, amely a háborús körülményeik következtében idő 
előlit kénytelen volt elhagyni az iskolát, most lehetővé vált, hogy folytassa ta
nulmányai t , anélkül, hogy kikapcsolódna a termelésből — a munkás- és paraszt
it júsáig iskoláiban. 

A könyvtárak országunkban a könyvek tízmillióit számlál ják. A komszomol-
szervezeteknek azonban nem mindég sikerül kiihasználni ezeket és a m á s lehe
tőségeket Ifjúságunk szé leskörű nevelésére. 

Félmillió fiú és lány iratkozott be a munkás - és parasztifjúsáig iskoláiiba. 
Még több fiú és lány iratkozott volna be, ha komszomiol-szervczeteiink nagyobb 
ügye ime t szenteltek volna munkájuknak. Erre azonban eddig még nem kerül t 
sor. Helyenként .elbeszélgettek az esti tanfolyamokról, elvégezte.^ a ..beiratkozá
sokat és elhallgattak, míg a mai viszonyok közötti annak az iskolának a hely
zete, amely valamilyen üzemiben, vagy falun doligozik, mutatja meg, hogyan 
gondoskodik a komsizomcl-szervezet az ifjúság szükségleteiről. A miunikáis- és 
paraszti i í júság iskoláinak meg kell szeretnlok a Komszomolít. 

Ugyanez ál:! a könyvtárakra is. A könyv a tudás és a műve l t ség legjobb 
szerszáma, nélküle nem lehet elképzelni semmilyen kiképzést . • Gyakran azt 
mond iák, hogy kevés a könyv. Ez nem egészen pontos. A könyvben valló gaz
dagságot , amely nálunk Jennál l . nagyon gyengén használ ják k i . Sok könyv tá r 
ban használation könyvek állnak a polcon, a kiomszemofszervezetek pedig ezt 
nem lát iáik és' nem segítenek a könyvtárosoknak. 



íme néhány példa, amely sajnos nem egyedülálló. A kézikocsíigyár k ö n y v 
tá rának 25.000 könyvéből nem sokkali több maradt, miait 8.000. A konnsizoim!Oi1> 
sze>rvezet t i tkárának eszébe sem jutott, hogy könyörtelen harcot indítson a 
könyvaLap megőrzésére, pedig ez kizárólag a Koimszomol feladata. A 875. sz. 
gyáriban 14.000 könyv Ihever a padlón könyvszekrény Ihiánya miatt. 

Onkén-teteiKÜ'l eszünkbe jutnak iLenin haragos, szavai, ameiliyeket egy k ö n y v -
ilopásról szé lé jelentés .alkalmától mondott. Vladimir Ilijios ezt sürgönyözte : 
»Tessek hetladéktalánul kideríteni, félbeszakítani ezt a szemtelenséget és azon
nal jelenteni a felelős ellenőr nevét. Ő peáig azonnal küldjön hivatalos távirmot 
a végrehajtásróU. 

Komszomol-szervezeteinknek a lenini—sztálini könyv iránti szeretet szexie
mében kel l neveikédnriiök. A könyvnek nálunk nagy jtiszteleteti é s szeretetet kelil 
éliveznie. A komszomol-sze n é z e t e k n e k a legszélesebb propagandáit kelil mieg-
szervezniök a könyv népszerűsítésie céljából. «Arra kell "törekednie k. hogy az 
olvasás az ifjak és lányok mindennapos szokása legyen, hogy a szükséges 
könyvek ne feküdjenek minit a holt tőke. hanem álilamdóan forgalomban Hegye
nek. A komszomol-munkások előtt ismeretes, hogy a;z -ifjúság milyen nagy é r 
deklődést tanúsít az irodalmi estek, olvasócsoportek .i-ráüit, hogy milyen éliétik 
vliiták (fejlődnek k i az elolvasott könyvek megtá rgya lása köziben, ihogy hogyan 
nemesít ik a könyvek az ífjakait és lányokat , hogyan növelik az if júság iöntuda
tát. Hlyen munkát kell végezni mindenütt . 

Növelni kel l a komszoniol-szervezetek figyelimét a kul túr intézmények iránt. 
Ott ahol a kom sz omol-szervezetek egykedvűen néznek a közművelődési intéz
mények e lhagya to t t ságára és nem törekednek arra, hogy jöbiban kihasználiják 
azokat a hatalmas lehetőségeket, amelyeket az ál lam é s a szakszervezetek 
nyú j tanak , ott az rifjú3ág gyakran nem tudja, hogy mivel töltse el szabad 
idejét. 

Néhol ilye^n képet is lehet látni. 
Az iifjű megérkezik a sporttelepre, az pedig z á r v a van. ha pedig nyitva 

van, nincs benne semmilyen testnevellési- .leltár, fía ibetér egy klubba ott a leg
nagyobb rendetlenséget vagy pedig álltaidé táncot talál. í l a az agitáció — pro
paganda célokra ihásznak heiyisegibe megy (erven i kutak) — ott piszkos asztal
terí tőket , miuiltévi plakátokat és semmi mást nem talál. Nem kelil' csodálkozni, 
ha az ifjúság néha céltalan utcai bolyongásokkal tölti el szaibadidejét. 

A falun. A könyv tá ra t záirvatartják, vagy a könytánhelyiségben nincs vilá-
gossiág. Az ifjúság a kolihoz-igazgatóság épületében üli össze, (beszélgetnek, az 
ifjak dohányoznak és azután kimennek az utcára. Nélha mula t ságokra térnek: be. 

"'Mit csinál dbben az időbern a komsz omol-szervezet? Körülbelül mindég eb
ben az időiben tartja <üllését, amelyben nem itudni hányadszor,, vitatják a tömeges 
•itfjúsági kulítűrmunka megjavításiának tervezetét . 

A komszomoli-szervezeteknek többet ke | 1i 'gondoskodniiok az ifjúság ész
s z e r ű szórakozásainak megszervezéséről , töblb kezdeményezést kell vinniiölk elbbe 
a munkáiba és arra kell itörekedniök. hogy az érdekes és szórakoztató legyen. 
A Komszomoili aktivistái tok gyakrabban kell érintkezésbe Uélpnie az lilfjiűsággal, 
gyakrabban kelil elmennick oda, ahol az ifjak és lányok dolligoznak, tanulnak é s 
aífooü puhennek. Röviden: az aktivistáiknak többet kelill gomdomiok arra, ihogy ők 
maguk is íiatalemiberck és hogy a munkajukiban az iilfjúsiáiggal! van dolguk. A k t i 
vistáink részére á 'legnagyobb szégyen, ha ú g y látszik, Ihogy a kluíbot, az agi-
táci ó-propaganda céljait szolgálé helyiséget (erveni kutak) és az olivasétermet 
azi iilfiúság elhanyagolja é s hogy azok gyengén dolgoznak. 

A iKomszomol Központi Bizottságáinak ХШ. plénuma élesen alálhúzta annak 
a szükségességét , hogy minden eszközzel felemeljék a politikai nevelőmunka 
eszmei magasságá t és emellett rámutott arra, hogy tevékenyebben kell bevonni 
a szovjetértelmiséget a komszomol-szervezetek nevelőmunkájába. 



A szovjet intellíigeneia jelentős része az ffiú nemzedék nevelésiével é s taní-
flásáivaíli íoglallkozik. Ezek a tanítók, a poilitikai-közművelodéisi iíitézméiniyek iniuni-
Mjsai. a tanár i személyzet , művészek , írók, 'teisimevelésá munkások, népegésjz-
ségtüiKyti munkások, tudósok, termikusok stb. A szovjetérteimiséig tevékenységié 
áfö legközelebb alhhoz a munkáihoz, amelyet a iKomiszomol) hivatott végezni. A 
m i kiötöLességiünk, hogy az ifjúság közötti 1 neveliőmiu.nkára lekötelezzük az intet-
Jii.gencia imég szélesebb köreit . A kömszomol-szervezetiek liohetőséjgei növiekedinlii 
fognak azzal, 'ha ncveliamunkájukat még szélesebben, még vál tozatosabban é s 
tevékenyelbben ifejtik k i . 

Szükséges, Ihogy a komszomol-szervezietek szoros kapcsolatot teremtenek 
a tudományos , közművelődési és pedagóigiai intézményekkel, az í rókkal éls m ű 
vészekkel ugyanúgy , mint a tudományos és tehnikai munkásokkal , ihoigy ezeket 
•minéT szélesebben bekapcsolják az ifjúság egész poliitikai neveilőmimkájába, 

ugyancsak szükséges, hogy azok élénkebben érdeklődjenek 4 , az intelligencia fiatal 
•kádereinek munkája i rán t é s hogy segí tséget nyú j t sanak nekik. Ebből> az iífjú-
s á g nevelésié álítalános ügyének csak hasizna lehet. 

W 
'Helytelen volna, ha a komszomol-szervezet a nevelés minden munkáját a 

tanulás ra iés a különféle politikai-közműveliődési tevékenyséígre korlátozná. Nem 
kihet egyediül könyvekből, vagy pedig különböző tanulócsoportokon keresztül 
mü velő diri. A komszomol-szervezieteknek minden munkásságát aura kell ala
pozni, hogy az a széleskörű művelődés hatlamas iskoláját jelentse. 

Lenin így t an í to t t a : 
•»Az dífjúsáigi szövetség tagjának lenni annyit jellent, hogy munkánkat , erőn

ket a közös ügynek adjuk. Ettem áll a kominunista neveiies«. 
Ha megkérdezitek a szovjet 'ifjút vagy leányt, ihoigy mi érdekli liegjofoban 

-és hogy jelenleg mi a legfőbb célja, kétségtelenül ezt ioigja felelni: »Hogy m i 
né l eliQibib Hegyezzék az e!l!l\einséget«. 

A némiet-fasiszta tódító iliejgyőzésének if el adata, amielyiet a P á r t állíto'tt a 
'nép elé, mélyen ibelevéisödött a szoivjetemberek 'öntudataiba. Szükséges, hogy az 
ell<e<nséig elleni gyű lő leit és a ihaza iránti szeretet konkré t gyakorlati tiettekbem 
testesiülljön meg. A gyakorlati nevelés i lyen iskolája, adja a rendkívüli emibe-
aeket. 

K i ismiarte nemrégen, Agarkov iiíjú'kommunistát? >Mosit pedig ш egész o r szág 
ismeri . Ar ró l lett híres , hogy 'tettekben mutatta meg, íhojgyan kell szolgálni a 
liaziáit. 

Darja Garmasnak, a rjazani tar tományban a rlbnovsiziki traktora lliomás br i -
gádorosainak is az a llleglhőhb vágya , hogy résztveigyen a németiek elleni h á h o m -
^an. 'Három éve az ő ibiriigiádja foglalja el az első (helyet a szocialista verseny
ben. Nem olyan könnyű a t rak tor i s ták t ízezrei közöt t az első ihelVre jutni az 
országban. 

Aizi egész viliág eliőtlt ismert a mi h í r e s repülőnk Pokrtiskim a Szovjet S z ö 
vetség há romszoros ihősie. 32 éves és 193'1 óta itagja a iKom<szo.molinak. A h á b o r ú 
alaitt (lépett a Pá r tba . A hálborúba mimt idősebb hadnagy s mint rajparancsnok-
'hieliyeittes indult el, ma már ezredes. M i adott e rő t Pokriskiirnnak, hogy ilyen 
remdkívüliii e redményeket érjen el? A kiitairtó és az álftandó emberfeletti munka 
é s az a törekvés hogy hazájának minél naigyobto haszná ra legyen. 

Az ifjúsáignak ilyen példákon kelt nevelődnie. A komszomoilHSzervezet a 
fro-mt megsegítéiséire i rányí to t t minden gyakoiilaitii lépésének egyben nevelő jelen
tősége is van, .amieliyet semmivel! sem tehet összehasonlítani. 

A Vörös Hadsereg megstetgíftlése a munka termelőképességének emelés éhen, 
a fieigyver, a .lőszer és a seregeink neszére szükséges felszerelés termelésének 
'a. li'vefeé'beni á l . Azonban ugyanakkor gcndoskodinunk kell a frontharcosok gyer-



mekeirő^, az iskolákróiliés sok egyéb (gyakorlati doilográk JKüíJönösen .nagy figyeU 
enet kéül szentelnünk -a frontharcosok gyermekeire. A Vörös Hiadisereg27. évijpr-
duilójával (kapcsolatban a komszomol-szervezetek minden helységben gondos
kodtak arróu, biogy a frontharcosok gyermekednek l!áibb©Hi:t, ruháit é s f ehé rneműt 
készí tsenek és hogy matinékat , színházi e lőadásokat és ihanig versenyeket ren
dezzenek. Az álijam több mint 4 mijlió ajándékot adott a harcosok gyermekei
nek. A gyermek segélyizéisi alapból' 22 miiilüió rubelt fizettek k i а szegény diákok, 
ösztöndíjaira. A Komiszomo,l gondoskodásának a Viörös 'Hadsereg harcos almák 
gyermekeiről! mindennaposnak 'kel lennie. Ez a ш kötieiltességünik a haza védel
mezőivel' szemben. Abban a helyzetben vagyunk, hogy gondoskodihatunk arról , 
ího'gv a harcosok minden gyermeke jó körülmények közöt t éjjen és nevelőd iiönfc * 

A háború komoly változásokat* idézett elő az ifjúság életéiben. Az ifjúság 
jelentős része bekaesGiliódott a (termelésbe, hogy helyettesítsie apjált éls tes tvé
reit. Megnöviekediett az 'ifjúság részvéte lie az iparban, közlekedésben és a me
zőgaz d as ágban. Sok ifjú és leány cs a Hadon kívül él és önállóan ikelll megaida-. 
niolk a mindennapid élet kérdésiéit. 

Az egyik moszkvai ipari i'síkólában felolvasták a diákoknak Marsak új ver-, 
sé't: »vridam ájbc«. Azt kelilett volna láitni, hogy mfiilyien érdek'llődéissel hallgatták 
ezt a verset, hogy mí'lllyien sokat és hogy milyen édesen nevettük, ment .a vers 
nevetséges voilit. De irrne elkezdődött a beszélgetés az. egysze rű niitndeninapi dod-
go'król. A gyermekek ú g y beszélitek róluk, mint a felnőtt embereik, akik min
dennapi gondokkal vannak tú l te rhelve: egy arróili beszéflt, hogy ma iát .keúl v á g 
nia: a másik arróil, hogy az anyja későn tér viasza a munkából és Ihogy ömeki 
az isikolla után gondoskodnia keli krlsiebb testvéreiről! és húga i ró l : a harmadik
nak a nemietek megölték az apját és anyját é s mindicn nélkül maradt. 

Ezek nem egyedüQáiKó jelenségek. A háború sok ifjúnak és Mnynak 'rakott 
gondott a v á l a i r a , olyan gondokat, amelyekről; azelőt t nem is álmodott és ala
posan megvál tozta t ták életmóíli'ukat. Sok díjú kényiellan vollt elhagyni szülő
földjét, h o g y - m á s gyárba és iismerétien vároisóikban, hialyezkedjen el. 

Milyen következményeket kelíl! levonnia a komszomöl szer vezet éknek mind -
ebből? Számítanunk kellli az ifjúság életében előállott vá l tozásokra és ezekhez 
alkalmazkodva kelil végrebajtianunk munkánkat, hogy növellijüik az tájaik és a / lá 
nyok neveléséről!, a munka, élet és tanulási viszonyaik megjaví tásáról való 
gondoskodást . 

Az ipari váMa-latcik, forgalom, a t raktor-á l lomás ok és szovihozok sok kom-
szemO'i szervezete gyengén gondoskodik az ifjúság munka és életkörülményei--
nek megjavításáról 1 . Egyes .koimszomol szervezetek megtűr ik azokat a kispol
gá r i ' féktelliensegeket, amelyek az ifjűsájg körében tombolnak. 

Arra 'kelll törekednünk, hogy az if j ú kommunisták péllidát muitastsanaík a szo-
cialiista közösség szabáilyainak tiszteletben tartásával! és hogy ne menjenek el 
behunyt szememéi az egészségtelen jelenségek mellett. Az icmbeieik, akik jóvá*-. 
haigyják a lányokkal szembeni bajtáirsiiaitlan viselkedést, akik nyi lvános helyen 
meigbontják a rendet, kelll' hogy feliének a koimszomd-szervezettöl é s tudmiok 
kelll, hogy kihágásuk niem marad büntetés nélküli, Ihogy a> koimsziomoil tagak mem 
tű r ik az iliyen dolgokat. 

Az ilyen hibáik átvizsgálásának figyelmeztetésnek é s nevellési eszköznek kelll 
Jennie mások számára . Gondoskodnunk kelll arról is, hogy lilfjúságunk az igazi 
és nem a ikülllső művel tséget nyerje el. * 

A politikai nevelő munkáról beszélve semmi esetre sem szabad meigikerülr 
nünlk a magánéle t kérdéséit. A magánéle t is politika. 

A korábbi körülmények, amelyek rákényszeirítették 'ifjúságunkat, tiogy csa
ládon kívüil éilienek, megkövetelik a közösségtől a ikomszernollszei-vezet'től, hogy-
mosit összehasomlíthatatlanuíl több gondot fordítson az Ijíjúság magánéletére. 



Az 'ffiűsiáig politikád nevefjó^mnákájának megjaví tása megköveteli , hogy -olitá-
volitsuk azokat a nagy hiányosságokat , amelyek a k címszómról, gyakorlat i muri* 
kajáiban vannak. 

A szervezeti munkának nagy nevelő jelentősége vam é s ú g y kel l végrehaj
tani, hotgy kiifejlüessze aiz, 'iíjúkommuniisták önálló tevékenységét és hogy meg-
szilláirdítsa azok íegyetmét és öntudatát. íMieig ke l i említeni, hogy az egyes ke
rületi, város i és t a r tományi koimszomol-lbizo.ttságok m^ikamiódszere nem tód 
meur a k€mszom.ofl-sze,rvezet nevelő iiellegének. Vannak ikerülietii ' és tantományi 
'bizoititisáigcik, ahol áldandó ülésezést tartanak, sok időt töltenek eil a . ha t á roza tok , 
jelentéseik és ifeliinatok előkészítésére, lahol iellieislegesen ifogyasztjálk a .papirost 
és gyakran nem Hatjuk mögöttük az liíjúsájgot, annak szükséglleteiit és. érdiekéit. 

v - Ezizieü fjeibet megindokolni a íkomszomoli demokrácia és a ViLKSiziMI .aliapsza-
bá/liyck megszegésének eseiteit is„ amelyek gyakran előfordulinak egyes ксцп-
szomolkszervezetelkibieri. A Komszomol vezető szervei, néha eufieilieitik- ikötalessé-
srülket. hciirv ifelellősséggel tartoznak az iíjúkommuniisitáknak, akik megválasztot
ták őket. Például a gorkovi tar tomány 19 keirülieitiétben m á r ötévé nem tartottak 
értiekezilietiet a munka rólli szóló jeliemtéssel. Ez ,azt jelenti, hogy ezekben .a ke
rületek bem, de néha a kezdetleges szervezetekben is, a Kioirmsizomol vezetőszer-
'veiit nem választották, mint .ahogy azt az alapsizabáiliyiok előírják, temem kine
vezték őket. 

A vezetés iiiyen módszerei .csökkentik iaz i i júkommioisták tevékenységét és 
nem segítik e'llő .azok nievicilését, fegyelmezettségét, szervezetltsiéigét és ifeleiliős-
ségét a munkáiban. A helytelen módszer eigyidőiben elrontja magukat a vezető
ket lis, h iúságo t idéz elő és a komszomol-taigioiknak aiz aktivátlál! vailó e lvá lasz
tásaihoz vezet. 

A 'legfontosabb feliádat továbbra is erősíteni a kezdő komszoun c l - szer veze
tek vezieiiőséigét, lezek a kezdő szervezetek képezik a (Komszomol l a p j á t . Éppen 
itt esik iát az iifjúkommumista az első iskolán, i t t növekedik és nevelődik. Csak 
a kezdő szervezieteikre támaszkodva lehet elllénni' a koimszomoili (hajtásának k i s z é k -
sítíéisiöt iaz lif júsáigra. A kezdő szer vezetek munkájának javulláisa kell ftiQgy meg
mutatkozzon az ú j aktíva növekedésében is, de különösen a leányoknak a -ve
zető szeriepeikre való bátrabb beosztásában. A lányoka t n i i a ú g y osztják be 
fsztséigeikihe, mintha vaüami szívességet tennének velük. íNélhioli ú g y tekintik 
ezt,, mmt vaLami údeigllianes intézkedést, amelliyiet a (háború idézet t ellő. Ez hely
telen. Aktitvalbiban keiül a l ányoka t előtérbe IheH'yiezni a munkában — a t a r t o m á 
nyi, városi ibiziottságoikibam — fokozni kefi szenepiüíket a komiszomioil szerveze
teik vezetésében. 

A szervezeti tevékenység és így a komszomoli nevelőmunka megszilárdí
tásának előfeltétele a vezető káderek ideo-politikai és kulturális színvonalának 
emelése. Azoknak, akik mások nevelésével fiQgftaflkoznak. maguknak is művelit 
kultúremibereknek kelll llienniök. 

A komiszioimoil kádereinek saját személyieis vilsellkedésüíkke'li kielll megmut át
érni ok, hogy a Komszom ólban nagy s ú l y t fektetnek a művelségne, hogy a kom
szomol nagyra becsüli:! iá ipotMkaiiliag érett , műve l t kuftúr embereket. 

A .Len'niii Kommunista Ifjúsági Szövetség központi ibizottsiálgánaík ХШ . pilé-
пшпа eilihatáir'ozta, hegy a komszomoltagok részére, 'bevezeti, a VLKSzM-tagsági 
jelvényt. A jelvénynek az ,if júkommumis-ta magas erkcübsi tulajdonságainak a 
szimbólumává keOli válnia. A komszomol-tagnak dolgoznia, tanulnia kell é s ú g y 
ke-'ll; viselkednie, hogy inéüíó legyen a Lenini Kommunista Ifjúsági Szövetség 
ielvémyének visieiliésére•' ' 

A plénum uigyancsalk elhatározta , hogy ,a Komszq.mdl! kenülleti és városa szer
vezeteiben bevezetik a veres zászlót . Ennek a-zászlónak a (komszomoli 'becsü
let és a KomisiziomioÜ'-egysé'g, valamint .szervezettség szimbólumának ikelíl lenniie. 
A zásziDó ke-lll. bogy emlékeztesse a ViLKSzM minden tagjá t azon szent k ö t e 
lességére, hogy áldozatkészen szolgálja szocialista hazáját , hogy önfeláldozóan 



dolgozzon és tudás t nyerjen, hogy az egész iőjúság példaképe Cegyeji, hogy í á~ 
.га/dlhatatilianiiíl n e v ű j e öt a hazaszeretet, Leniin, a BofJsevlik Pálrt és Szitafa ellv-
t á r s Ihagyatélkiálhoz -vaGó h ű s é g sze!ilierrüélbieii. 

A .pliéniuimi elhatározta, hogy (bevezetik azoknak a kezdő komlszomoil^sizerve-. 
zeteknek és ifjúkiamimiiinistáknak a megdicsérését , akik a munka, a ttaoulás: 
frontijain és a feCleillőiSiségteliies komszomiol feladatok eilivégzésélben k i tűn tek . Be-, 
vezetik a szövetsélgi köztársaságok tártományii és teirüTieitii ibizoittsáigaiinak és- a 
iKomiszomioli központi ibiizioitts ágának jutalomkönyveiiit é s oklleveleiít. 

A koanszomoli szervezetek faüsizkék lesznek ezekre a jutalmakra, amidliyek. 
ii iabb. m é g ítetvékenyelbb és még eredmiényeseibb munkáira Ihívják ifelll aiz i f júsá
got, a haza dicsőségére. 

Sok könyvet í r tak máir a kommujniista nevei!és céHljiaárol és a Bolsevik páirt 
áflitalll kováosioiltt emiber eszményeiről . A mi nemzedékünk irésizére ez az ember 
máir a közeliiövő emlbbre: közöttünk él, fharco'ii a fronton é s dolgozik a h á t o r -
száigban. A Bietrflin e l e m támadás útjai , a iszémJbáiniyákbao és a ' tudományos itn-
(téizmémyek il'alboratóriMában taTJáÜkozunk vele. E\z az ember életsziemiléletitet 
rendelkezik, forróm szereti) a hazáját , a pairtiot és tudja, (hogy ezeknek a ma-, 
.gias eszméknek a szeKlemében nevelik fel fiait, lllányaiit és az egé'szi nemzedéket . 

iMiint a hadparancs íhanigziik el Maslovisziki szovjet táiszt llieveue azokhoz, akik 
az ifjúság neyieilléiséveill foglalkoznak. Maszdovszki a német fasiszta Ibódíitók ék
íteni háborúban esett el és 1944 j anuá r 10-én kveilet intézett fiához é s (felesé
géhez. A levél így kezdődik: 

»Utolsó irott szavaim és hagyaték fiamnak. 
. . < És így, kedves fiam, mi már többet nem látjuk egymást.. E\gy 

órával ezelőtt feladatot kaptam hadosztályparancsnokomtól, s ennek 
végrehajtása után nem leszek tovább életben. De te, kedves kisfiam, ne 
ijedj meg emiatt és ne szomorkodjál. Légy büszke, mint amilyen büsz-
keséggel indult el apád a halálba; nem bíznak meg akárkit azzal, hogy 
meghaljon a hazáért, a szeretett Sztálinért! Elkövetek mindent, hogy 
elküldjék neked ezt a levelet, de te legyél óvatos és ne ijeszd meg 
nagyanyádat. 

Lenin dicső városát: — a forradalom bölcsőjét — veszély fenyegetik 
Feladatom végrehajtásától függ további sorsa. Ezért utolsó leheletemig,, 

utolsó csepp véremig végrehajtom a feladatot. Nem akartam visszautas 
sítani az ilyen feladatot, hanem ellenkezőleg, alig várom, hogy hozzá
fogjak a felaáat végrehajtásához. A gépkocsira várakozva válogatok; 
lázas gondolataim között, villámgyorsan teszem fel a kérdéseket ön
magamnak és azonnal válaszolok'rájuk. Az első kérdés ez lesz: me
lyen erők segédkeznek nekem ennek a hőstettnek a végrehajtásában? 

— A katonai fegyelem és a párt engedelmesség. Helyesen mondják: a 
fegyelemtől a hőstettig csak egy lépés. Ezt fiam egyszer s mindenkor-
ra Ш jegyezd meg. Amíg ez idő .engedi, leveszem blúzomról a kitün
tetéseket és gárdista szokás szerint megcsókolom azokat* Minderről 
részletesen mesélek neked; szeretném ha tudnád, hogy ki volt az apád,, 
hogyan és miért adta oda az életét. Ha megnősz és érett leszel, érté^ 

kelnf tudod- a hazát. Szép, nagyon szép dolog értékelni a hazát! 
Nekem fiam van. Az én életem folytatódik, íme ezért könnyű meg

halnom. Tudom, hogy ott a messzi hátországban, él és növekedik lel
kem, szívem és érzéseim örököse. Én meghalok és látom az életem-
folytatását. Fiam, minden leveledben kértél és vártad az én hazatéré
semet az arcvonalról Nem akarlak félrevezetni: ne várjál többet és ne 
búsulj, te nem vagy egyedül, veled van Sztálin, mert amíg én csak a 
te apád voltam és maradok, addig őt egész népünk atyjának ismerik elw 

A sors úgy akarta, hogy keveset éljünk együtt fiam, de tőled távol is. 



szerettelek és csak teérted éltem, íme most is arra gondolok, hogy én 
meghalok, de a szívem tovább él teérted; még a halál sem fog kisza
kítani téged a szívemből, annyira szeretlek. 

Ebben a búcsúlevélben kérem a parancsnokságot és őszintén kérem 
a nép vezérét, Sztálin elvtársat, hogy az én igaz becsületes és hűsé
ges halálomért Szuvorovhoz méltó hadvezért neveljen a fiamból. Ve
gye fel a Sziwomvrtil elnevezett katonai iskola növendékei közé, lehe
tőség szerint a leningrádi tartományban — hogy el tudjon látogatni a 
podgorai kerületbe, a szokoli falusi szovjetbe, mert a Hlebojedovo ne
vű helységben végzi be apja nemes életútját. Amikor elkezdődik a bé
kés élet és amikor megújítják a kolhozokat, fiam lesz Hlebojedovo falu 
kolhozának első főnöke. Isten veled fiam, Isten veled kedves feleségem! 

Polja! Jural Feleségem,fihm! Ti vagytok , az én örömöm, a vé
rem, az életem! Szeretlek, szeretlek bernieteket utolsó csepp véremig! 
Szeretem Sztálint, a hazámat! 

Teljesítsétek hagyatékomat. * 
Csókol benneteket és őszintén szeret — Gavrilo.« 

Mi. Miiét neimiesebib a feladattól — segí teni a fiatal) nemzedéknek, hogy 
méltó liegyen az i lyen apákhoz és anyákhoz? Töfobmáilllíiós' koms'zomol sízerve-
zefcümlkniek erre kelil szentelnie minden tevékeny séígét, 

• • • • • • • • • 

L Á Z A D Á S G Ó S E N B E N 
Irta: Braun István 

Gippóra pontosan tudja, most a harmadik holdváltozás, hogy ura 
annyira más lett, mint azelőtt volt. Akkor, szóval három hónapja lehet, 
azzal indult útnak juhaival, hogy egész Hórebig hajtja a nyáját, mert ott 
édesebb, a fü. És, mióta hazajött, egész megváltozott. Hiszen azelőtt is 
sokszor volt furcsa Ámrám fia, most azonban mintha mindig csak titkos 
gondolatokkal lenne elfoglalva öreg korára. Aztán, talán éppen azóta hoz 
Áron is különös idegeneket a házhoz. Hárman behúzódnak egy sarokba 
és suttognak hajnalig. 

Alkonyodott. 
Az ablakon keresztül látja sógorát sietni a ház felé, mellette sovány, 

•de szélesvállú, kopott köntösű ember. 
Belépnék a házba. Áron épp, hogy üdvözli sógornőjét és az idegen

nel eltűnnek a függöny mögött. 
Most tennie kell valamit. Előveszi, rokkáját és oda ül a függöny mel

lé, szorosan a választófal közelébe. Hallania kell végre, hogy mi történik 
a másik szobában! Mi az, ami úgy megszállja az ö urát most már maid
nem századik napja. 

Áron hangját hallja. 
— Ez Pallu, aki híreket hóz. 
— Sikerült? — Mózesnek'lassú, rövid a szava. \ 
— Nem. 
Persze. Az idegen Egyptomból jött, amit látnia kellett volna mingyárt 

a saruin. És ruhájáról azt is látnia kellett volna, hogy rabszolga. 
— Izenetedet megkaptuk, — hallja az idegen hangját. — Mindent 

kiterveztünk és mindenkinek ki volt osztva a szerepe. Mikor a! járőr 
megjelent, egyszerre kellett volna rájuk rohanni, de az emberek egy 
része megkésett és így minden tönkre ment. 



— Elfogtak valakit? 
— Hatot . . . Kerékbe törték őket. 
— Szóval egyáltalán nincs fegyveretek? 
Csend. 
Cippórának elakad a szíve verése. Mindennel tisztában van. A Hó-

rebi legeltetésnek száz napja lesz és épp annyi ideje, hogy azok a külö
nös hírek jönnek Egyptomból. Előbb, hogy a Pythomot építő rabszolgák 
fellázadtak és a robotmestereket a tengerbe dobták. Ramszeszben pedig 
még szörnyűbb volt. Ahogy cipelték a köveket a palota emeletére, né
hány százan lehajították a mélységbe terhüket. Akkor bizony sok rab
szolga esett áldozatul a robotmesterek mellett. Igen, igen. És az ura 
akkor egyáltalán nem gerjedt fel emiatt. Áron pedig olyasmit mondott, 
hogy forradalmasítani kell a rabszolgákat.. 

Megint Pallu hangja szűrődik át .a függönyön: 
— Most már jönnöd kell. Ezt nem csak a nép izeni neked, hanem 

Kehát és Libni is, akik akkor megfenyegettek, hogy elárulnak,.mert meg
ölted az ő r t . . . . Nem birják a kínzást. Az asszonyok sarat csinálnak, 
az emberek követ hordanak. Hanem a Ramszesizi lázadás óta megöltek 
vagy ezer rabszolgát, a többire meg azóta kétszeres robotot vetettek ki. 
A sárhoz nem adnak pelyvát, hanem mindenki maga gyűjti a tarlón, de 
azért kétszer annyit kell vetni, mint ^zelőtt. Aki elmarad, azt megkor
bácsolják Tudod, hogy ez mit jelérit. 

Cippóra visszafojtja lélekzetét. A szobában most nem szól senki, 
csak ura nehéz lépéseit hallja. 

— ÁrOTL 
Csend. Áron biztosan feszülten áll és lesi öccse szavait Ismert kép. 

Áron olyan édes szavú, mintha népszónok lenne, amit úgy hívnak, hogy 
próféta, de úgy néz öccsére, mint valami királyra. 

— Nem ilyen volt az alkotás. Tudd meg, hogy a világ elején min
denki szántott, vetett és mindenki szabad volt. Aztán jött, hogy az erő
szakosok elrabolták a gyengébbektől a földet és azt hazudtak, hogy ez 
jár nekik. És amikor már annyit harácsoltak, hogy nem tudták maguk 
művelni, akkor kitalálták, hogy vannak népek, akiknek rabszolgának kell 
lenni. De ez nem igaz. A föld azé, aki dolgozik és nem azé, aki korbá
csol és szívja a másik vérét. Ezt én érzem. Azért hát megyünk és t é 
ezt el fogod mondani a népnek. Elmondod ezerszer, ha kelt. 

. Az asszonynak nem is volt ideje félre húzódni. A függöny megmoz
dult és ura állt előtte. Látszott rajta, tudja, hogy felesége hallgatózott 
de nem. szólt semmit. 

— Veled szeretnék menni, mert tudom, hogy igazad van. 
— Nem félsz? 
— Nem. 
— Azt hiszem jó lesz. Hajnalban indulunk. 

Már néhány hete éltek üósenben, Egyiptomnak azon a részén, ahová 
a zsidók letelepedtek sokszáz évvel ezelőtt, még szabadon. Azóta más 
népek is keveredtek a zsidók közó és most már mindegy volt, mert min
denki rabszolga lett Egyptomban, aki. nem onnan származott, vagy ide
gennek született. Az elmúlt hetek alatt Áron minden nap a néppel dolgo
zott és vitte, hozta a híreket, de eredmény nélkül. 

• — Nem az a báj, hogy testben rabszolgák, — mondja Mózes báty
jának, — hanem lélekben azok. 



Éccakánként odalopakodik néhány ember Libni házába, ahol laknak, 
de nem tudnak határozni. Kevesen vannak és Áron már egész kedvetlen. 

Mózes máskép gondolkozik: 
— Nem a szám a fontos, — mondja. — Nem kell, hogy sokan legye

nek, de aki mellettünk van, az meg is tudjon halni a szabadságért. Te 
csak dolgozz és tanítsd a népet, hogy higgyen és bízzon. A többit elin
tézzük. 

Az első összeütközés váratlanul jött. Az egyik sarcoltatónak eszébe 
jutott megszámlálni a téglatermelést és a fele se volt az előírtnak. A fel
ügyelők kapitánya tisztán látta, hogy ez nem véletlen, Hanem tervszerű 
bitorlás. Még akkor este felsorakoztatta a rabszolgákat nagy négyszög
ben, aztán az egész tömeget körülfogták a korbácsos őrök, meg katonák: 

— Ki itt a lázadó? — kérdezte. 
Ijedt moraj fut végig a tömegén. Áron ott áll a sokaságban és lát

ja, érzi a félelmet az emberek szemében. Tudja azt is, hogy ez nem csak 
i t t van így, hanem az egész országbán. És ezzel a gyáva, öntudatlan, 
bátortalan csőcselékkel akar öccse -fellázadni az elnyomók ellen. Ezt 
az ijedt tömeget akarja nekivezetni égy hadseregnek és új hazának. 

Hallja a korbácsok csattanását és a jajveszékelést. Hallja kiabálni 
testvéröccse nevét, amint azt a leggyávábbak elkezdték, aztán átvette 
<:i egész tömeg: • 

— Amrám fia, Mózes. Amrám fia, Mózes. 
A rabszolgaügyelőknek ott a helyszínen levágják a fejét, mert tud

tak a csalásról. A kapitány aztán kimondja, hogy még egy lázadás ese-
iéii minden tizediknek a fejét véteti. 

Mire Árorí hazaér, csak Cippóra van a házban. 
— Öcséd a hegyekbe ment, — mondja az asszony. — Keresték. Pallu 

vele van, hogy elkísérje, de vissza jön. Azért még sokan mentek vele 
vs Pallu mondja, hogy az éjjel is szöknek. 

— Menjek utána? — kérdi Áron inkább önmagától. 
— Nem, — feleli az asszony. Öcséd izeni, hogy eredi a Fáraóhoz és 

: övpteld tőle, hogy bocsássa szabadon a rabszolgákat. 
Áron elsápad. 
— Pallu is veled megy és fegyver lesz nála, hát nem lehet semmi 

bajod. 
• • • 

Áron este akar beszélni a királlyal. Csak ketten vannak. Ö és Pallu. 
ó köpenyben van .mint a szabadok és Pallu vállán is hatalmas gyolcs 
lóg. 

— Szóval Ámrám fia küldött benneteket, — mondja a király. 
— Az, — feleli Áron. — Semmi izgalom nem érződik hangián. 
— És kicsoda Amram fia? 
— Mózes a testvérünk és a vezérünk. Engedd szabadon a rabszol-

ákat és békesség lesz a földedéh. 
— Hol'van ő most? ' 
— Itt van mellettem, király, é s ott van minden rabszolga mellett 
—- Nem látom. 
— Látod már hetek óta, meg már hónapok óta, amióta megmozdult 

e^ész Gósen. Ö azt mondja, hogy minden ember szabad ésnieked nin
csen jogod rabszolgákat tartani, azért kell őket engedned. Ök mívelik 
a földet, hát az övék. Emberek ők, hát joguk van úgy élni, ahogy akar
nak parancs nélkül. -

A Fáraó mosolyog. 



— Téged Áronnak hívnak-e? Azt mondod, hogy háború lesz köztem 
és a rabszolgák közt? 

Áronnak gyorsabban ver á szíve. 
Pallu összébb szorítja a gyolcsot a mellén. 
— Ezt mondom, mint a rabszolgák követe. 
—r De .én téged megölethetlek. 
— Nem ölethetsz meg, mert követ vagyok. Hoztfm és viszem az 

üzenetet. * 
— Nincs mit üzennem a rabszolgáknak, — kiabál a király. — Nincs, 

mit izennem. Hol vannak a harcosok? Hol vannak a fegyvereitek? Még 
az éjjel ezer túszt hozatok ide Gosenből és ha valamit meghallok, a 
fejüket vesizem. 

A tisztek akik ott állnak a király mögött, előugranak és felemelik 
kardjukat a két kiküldöttre. 

Áron lecsukja a szemét és nem törődik szemmivel. De Pallu nyu
godt. Ledobja válláról a gyolcsot és ott áll alsó ruhában a tisztek k ö 
zött. Testéről gyorsan csavarodik le egy hatalmas kigyó és sziszegve 
nyújtogatja n y e l v é t . . . A meglepetés csak pár pillanatig tart, de ez 
alatt Pallu megfogja társa kezét és kivezeti a teremből, aztán eltűnnek 
a sötétben. 

A V%ros szélén ketten várják őket. Áron röviden, gyorsan adja 
utasításait: Menjenek azonnal vissza Gósenbe és mondják el, hogy a 
király túszokat szed. Aki élni akar és harcolni, az menjen a hegyek kö
zé. Aztán Palluval együtt ő is nekivág az éjszakának. 

• 

Ez már egy egész kis hadsereg volt. Férfiak, asszonyok, gyerekek. 
Furcsa, hadsereg, de elszántak és rendületlenül hisznek Ámrám fiában é s 
a győzelemben. Minden tizediknek van tán csak valami fegyvere, a töb
binél csak sárlót, vagy kést találni. 

— Sur pusztáján túl, Ethám másik felén van szabad legelő és jó föld.-
— így mondja Áron. — Az a mienk lesz, az egész népé. És min

denkinek meg lesz a maga parcellája, ahol dolgozik a családjával. Rab
szolgák pedig nincsennek. Ha harcban foglyokat ejtünk, azok is sza
badokká válnak minden hetedik évben, ha már olyanok lesznek, mint 
mi vagyunk. 

Aztán nemsokára Mózes jön és beszélni akar a csapathoz. Szavai 
rövdek és határozottak. Szürke szeme keményen néz, mint az acél. 

— Száz a fiatalok közül balra kilép. 
Megtörtént. 
— Most még száz önként jelentkező kilép jobbra. 
Ez :s megtörtént. 
— Ti, — mondja az elsőknek, — szétszéledtek, összeszedtek min

den férget, békát, gyíkot, kigyót, csigát és holnap este ilyenkor itt lesz
tek. — Ti pedig, — fordul most a második századhoz, — holnap este 
itt átveszitek ezektől a zsákmányt és huszonötösével leszöktök Egyip
tomba A parancsnokok Khecron, Gzohár, Kehát és Merári. Khecron 
megy keletnek, Kehát nyugatnak, Chohár délnek, Merári marad észa
kom. A férgeket gyékényben viszi mindenki. Egyiptom minden házában 
nyüzsögjenek a csúszómászók . . . Akit elfognak, az tudja, hogy meg
hal. De ha meg kell halnia, akkor se nyitja ki a száját, inert elpusztul 
az egész nép. Munka után egyenként itt gyülekező. 



A kövek szinte forrnak. A rabszolgasereg fáradtan, vonszolja még: 
magát a hőségben, tégláját pedig tízszer is elejti. Hangos csattanással 
hasítja a bőrt a korbács és a felügyelök hangja korán reggel frissen 
szórja a durvaságot. Ebéd felé a munka még vontatottabb, a forróság: 
szinte kibírhatatlan. Aki már elvesztette az életkedvét, elbújik valami 
fal mögé hűsölni, pedig tudja, hogy rátalálnak és halálra korbácsolják*. 
— A nap azonban égeti az agyvelőt és nem mindenki kíván é ln i 

Kocsin érkeznek a katonák. Csak akkor veszik észre őket, mikor 
már körülzárták a t á b o r t . . . Senki se érti mi történt. Sorakozó. Csak 
szófoszlányokat hallani és látni, amint kiráncigálnak egy-egy embert a 
sorból és a katonák korbáccsal esnek neki. 

Lázadás Kigyók Férgek Békák Lázadás. . . . K i 
végzés 

Csak késő este, amikor szótlanul vonul az egész sereg Gósenbe, 
csak otthon hallják az öregektől és kisgyerekektől, hogy hajnalbam 
rablók támadtak Egyiptomra és férgeket szórtak minden házba. Undok 
békákat és gyíkokat, amelyek nyüzsögnek az udvarokon, a szobákbaiu 
belemásznak ágyba, ételbe, vízbe és mindenki azt mondja, hogy ezt 
Mózes tette. 

üósen terén, — ezt már halkabban mondják, — papirusz volt ki
szögezve pirkadáskor és az volt rajta, hogy »V e s s z é n e k a r a b -
s z o l g a t a r t ó k« 

Senkj se hunyja le a szemét Gósenben. Olyan a város, mint a 
méhkas. És az uccákon hármas őrjárat cirkál. 

Aztán napok múlnak és nem történik semmi. Már kezd visszatérni 
a mindennapi élet. Akkor érkezik az újabb hír. Egyiptomban nincs i vó -
viz. Minden kút tele van vérrel és a folyókban döglött állatok ezrei 
úsznak. Dögvész pusztít és minden állat elhull. Még az éccaka feliratok 
jelentek meg a falakon: »Szabadsag, Szabadság, Szabadsag.« »Halal a 
fáraóra és csatlosaira.« Ijedten vakarják le a falról az emberek a raj
zokat, mielőtt felelniök kellene miatta. De azért a város, mintha üte
mesebben lélekzene. A munkán kis csoportok suttognak és asak akkor 
rebbennek szét, amikor közeledik valamelyik felügyelő. És a felügyelők 
se használják olyan sűrűn a korbácsot. 

Pallu hol az épületeknél dolgozik, hol a mezőkön. Figyel, beszél,, 
biztat. Pár szóban suttogja a fülekbe, hogy a hegyek közt türelmetle
nül várnak a rohamra a megszökött rabszolgák. Ugy elsöprik ezt a 
korhadt rabszolgatartó rendszert mint a vihar a féleveiét. Ha egyszer 
megindulnak, nem lehet őket megállítani. — Látja és érzi, hogy a sze
mekben valami megcsillan, szavai nyomán élet költözik a halott lelkek
be és már biztosan tudja, hogy amit mond, annak igaznak kell lennie. 

• 

A hegyek között izzó a feszültség. Nem tarthat soká a várakozás.. 
A király fel fogja fedezni rejtekhelyüket, bár elég sűrűn váltogatják é s 
ha körülveszi őket ezredeivel, fegyver nélkül kevés a kilátás. 

Mindenki azt beszéli, hogy Cipporát várják, aki néhány nappal 
ezelőtt eltűnt. Biztosan arra várnak, míg megkerül, pedig tán vissza is 
ment a határon túlra. 4 i 

— Mire várunk? — kérdi Áron is majdnem minden éccaka. 
— Türelem, — feleli Mózes. Ö nyugodt. • 
— Ámrám másik fia elvésztette bátorságát? 
— Nem. Nem vagyok gyáva, csak vigyáznunk kell minden embe-* 

rünkre, mielőtt ütünk. 



Az őr szakítja félbe a két testvér beszélgetését. Cippórát vezeti. 
Mikor egyedül marad feleségével, megcsókolja: 
— Elintézted? 
— El . — Hátra dugta kezét, de a férfi látja, hogy be van kötve. 1 

— Megfertőzted? -
— Eltört egy korcsócska és megfertőzte, de már múlik. 
— Jó amíg meg nem gyógyulsz, kerüld a többit. 
Az asszony bólint és kicsit elhúzódik az urától. Mintha féltené. 
Fárádthatatlanul járta az elmúlt napokban az írástudók és hivatalno

kok házait, ahol rabszolganők robotoltak. És mindenütt hagyott abból a 
korsócskából, melyben az a különös folyadék volt, ami holnap pusztí
tani fog kíméletlenül Egyiptom urai között. 

• 

Pallu lihegve ér a főhadiszállásra. Megelégedett és kipirult a meg
erőltetéstől. 

— A szerencse velünk van — mondja Mózesnek, — miközben na
gyot húz a vizes edényből. — Mindenkit a földekre vezényeltek. Ár
kot ásnak, vizet csapolnak és tüzeket raknak, mert sáskajárás közele
dik. — Mosolyog. — Minden rendben lesz. A szerszámok eltörnek sorra 
és a tüz nem tud fellángolni, mert vizes a fa. 

Mózes bólint. Bátyját hivatja. 
— Még egyszer feiratokat kell rajzolnod. Bosszút állunk azért a pa

rancsért, amit a király Slfrának é s Puának adott és annyi csecsemőt 
megöletett. Szemet szemért, fogat fogért. Mi a gyerekeket nem bántjuk, 
de meg fog halni emlékeztetőül minden legénnyé serdült elsőszülött 
Egyiptomi a hónap tizedik napján. 

Még töpreng egy darabig, aztán felkeresi kapitányait. 
— A hónap kilencedik éjszakáján indulunk. Embereitek tizenkint hú

zódnak le éccaka a városig és a legbátrabb tiz megöli a király fiát. A 
csapatok fele tisztogat az országban, másik fele velem jön Gósenbe és 
otí sorakozik fel a város körül Merári parancsnoksága alatt. Én veze
tem a népet a tenger felé, Merári pedig tartja a hátvédet, míg a többi 
is oda nem ér. A harcot nem szabad feladni. 

Végül Palluval is beszél. k 

— Elmész Gósenbe és veled megy Cippora is. Mindenki legyen 
készen, de senki ne tudja,, mikor szabadul. Velünk jöhet minden rab
szolga, akár melyik néphez tartozik, mert minden rabszolga egyformán 
"kell, hogy gyűlölje elnyomóját. 

• 

Eleinte, mintha varázslat szállta volna meg Egyiptomot. A kato
nák átadták fegyvereiket a lázadóknak. Az írástudók ijedten vetették 
magukat térdre a rongyos tizedek előtt és a hivatalnokok egész ház
népükkel hason csúsztak a megtépett koldusok lábánál. A lázadók pedig 
megrészegedtek a sikertől. Az eleinte bizonytalan tapogatózás mindig 
szilárdabb alakot ölt és a vér szaga fejébe száll a lázadóknak, mint a 
legtüzesebb bor. Alig lehet köztük valami fegyelmet tartani. 

Merári néhány óra alatt állig felfegyverezte seregét és várta a tá
madókat Gósen falainál, de nem történt semmi. Ez alatt Mózes a fő
téren összegyűjtötte a népet. Már megindult a karaván, mikor Khecron 



ess a többiek - megérkeztek csapataikkal Merári erősítésére és lázban 
égett az egész hadsereg., 

Hajnalra mindenki elhagyta a várost, mikor feltűntek az egyiptomi 
ezredek. Hirtelen beborult. Sötét, áthatolatlan felhők rohantak az égen 
és szél kerekedett. Ahogy közeledett az egyiptomi sereg, úgy nőtt a 
vihar, száguldtak a felhők és mindig erősebben, hidegebbéin csapkodta 
a széj az arcokat. A vihar nőtt, nőtt, egész hihetetlenül. Megtörtént az 
első összecsapás. Mell, mell ellen és az egyiptomiak meghátráltak. . . . 
Még- erősebb szél, most már egész orkán. Qósen házainak teteje repül 
a levegőben, mint a toll. Fák, 'amiket ember alig ölelhet át, gyökerük
kel égnek merednek A karaván megy előre. 

Merári látja az Egyiptomiak sorakozását. Végeláthatatlan tömeg. 
Szíve kemény, mint a kő. Hová megy Mózes a tenger felé? Hová viszi 
ezeket a szerencsétleneket? Miért nem kerül ki a partról? Lehetetlen 
legyőznie ezt a sereget és akkor a tenger szélén rekedt népet lemészá
rolják Sebtében futárt küld Mózes után Már ujabb roham és a 
vihar1 kibirhatatlan. 

Talán a tizedik támadás? A védők csapata meginog. A karaván 
nem látszik a 'sötétségben Szörnyű a nyomás, a vérengzés. De a 
védők még állják. Hullanak, hullanak, de nem mozdulnak. Merári nem 
enged Aztán nincs mentség. Csoportosít. Egy részt küzd a keskeny 
útsávon, más rész viszavonul és felkészül a harcra, hogy átvegye a 
rohamot Igen. így, lépésről, lépésre hátrál. Lassan, előugrik, meg 
újra hátrál, míg eléri az első tartalékot, amelyik átveszi a küzdelmet. 

Vér, mindenütt vér és ordítozás. A védők szinte elvesztik eszü
ket és foggal harapják az- ellenség torkát. De a visszavonulás tart és 
nem lehet megállítani. A vihar oldalba kapja az ellenséget. Újra látni a 
karavánt. Merári elbámul. Alig hisz szemének. A szörnyű vihar segít 
az apálynak és oldalra nyomja a hatalmas vizet,, amelyből kiemelkedik 
a zátonyok sorozata. És ezeken a zátonyokon haladnak a menekülők 
ütemes gyors léptekkel, térdig vizben, de mindig e l ő r e . . . . Dermedten 
áll és bámul és borzongás fut végig rajta. 

Megint visszavonulás. A karaván átért a túlsó partra és most az ő 
utolsó tartaléka a tengerig húzódott vissza A küzdelem nem eny
hül. Rövid szünet, épp egy lélekzetnyi, aztán ujabb roham.. . . Az égen 
megjelenik az első csillag A vihar kihagy Azért a szél még 
dühöng, de mindig enged erejéből Hátrálni, hátrálni Már a zá
tonyon van a sereg A szél elül. A zátony közepén áll megfogyott, 
néhányszáz emberből álló seregével és szorosan hozzácsatlakozva az 
egyiptomiak tömege Aztán megmozdul a tenger A dagály. A 
küzdők ott állnak a zátonysoron és patakzik a vér. Egy pillanat ésj ha
talmas hullám lepi el a küzdőket. S ebben a pillanatban minden eltű
nik, ami ott veit a zátonyon. Eltűnik a lázadó és elnyomó. 

A túlsó parton'pedig egy újjászületett nép halad a felkelő nap felé. 

• • • • • • • • • 



A D U N A I N É P E K E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S E 
Irta: Fogarasi Béla 

(A magyarországi ^Társadalmi Szemlélői 
vettük át ezt a tanulmányt) 

Napjainkban sóikat beszélnek a dunai népek együttműködéséről^ ai jószom
s z é d i viszony kiépítésérői . a dunai népek barátságáról ' . Önmagáiban véve ez 
örvendetes tény és mindenesetre nagy haladás az elmúlt 25 évihez képest , ami
kor a ff éktelen sovinizmus szeülleme uralkodott közéve tünkben. Azonban nézzmik 
a. doT-gokat realisztikusan. A dunai népek együt tműködésének kérdését nem te

l iét egysze rűen udvariassági nyilatkozatokkal megoldani. Mii több : 25 év. ső t 
esrv évszázad muíllasztásaiit hibáit nem Cehet máról, holnapra belhozni. 

(Feladatunk ;abban áfA hogy alapot, bázist teremtsünk a dunai népek együt t 
működésé re . Nem akarunk homokra, ingoványos talajra ká r tyavá r atkáit építeni . 
Mint minden téren, ú g y ezen a téren is reáilis talajra é s reális módszerekkel 
alkarunk építeni. 

Ehhez legelőször is az szükséges, ihogy történeti és gazdaság i • lalíapon é s 
ne érzelmi alapon vizsgadíjuk meg a dunai kérdésit és magyar vonatkozásaiít. 

Á t kell gondoinunk a második világháború tanulságait. Le kell vonnunk a h á 
ború befejezése tutin kialakult helyzetből* a követkéz menyeket. M:ás szóvail a 
következő kérdés ékkel kel l foglalkoznunk: 

1. A német imperiialilzimus és á dunai népek viszonya a múltban és jövőben. 
2. A dunai népeik gazdasági együttműködéséneik feltételei és lehetőségei. 
3. A poi'iitiikai együt tműködés kérdései, a dunai népek állami formája és 

a nemzetiségi kérdés . 

1. 

A dunai népek — tág fogalom. Szószérlnt még a németek is hozizáfcartoz-
siaik, mert hiszen a Duna a Fekete-erdőben ered. És az egyszeri sváb paraszt, 
aki azt hitte, hogy ha a Duna 'forrását tenyerévé1!! be gyömöszöli!. akkor ia Du
na felívását megakaszthatia, bizonyos értelemben történeti szimbólumnak 'te
kinthető. A németek mindig azt hitték, hogy az ő előjoguk a Duna és a Du
na völgye felett ;rend étkezni. 

iMii ai nemeteket nem soroljuk a dunai népeik közé é s ez alatt a kifejezés 
a'llatt elsősorban a magyar, ;a iromán, a délszláv és a bolgár népet ért jük. 

Két hódító" hatalom fenyegette és akadályozta a dunai népek szabad fej
lődését, önál lóságát és függetlenségét a történelem folyamán. Az egyik N é -
metország volt. a másik Törökország. 

Németország hódí tó törekvései egyformán fenyegették úgy a szláv népek, 
min t a magyar nép szabad fejlődését. A történelem egyik nagy t ragédiá ja 
éppen abban áüilott. ho'gy a magyar és a szCáv népek nem ismerték fel .a (köz
tük ifieraiáKió történeti érdekközösséget a német hódítók elnyomó törekvéseivel 
szemben. 

Az utolsó 75 éviben ,a német imperializmus kialakulásától kezdve' iNémet-
orsizáis: a diunavölgyi népek (lie i gáza sár.a irányuló törekvése egyre nagyobb a r á 
nyokban bontakozik k i — mint Németország viliághegemóniára irányuilió t ö r ek -
vesének egyik döntő (fontosságú .láncszeme. 

A német politika (Magyarországnak ebben a koncepcióban kezdettől fogva ̂  
-a csatllfe a vazallus szerepét szánta. 

Bülow, Németország kaniceJlárJa, Bismarck egykori h íve és taní tványa, 
emdlékdirataiban a következőket í r ja : »1884. év nyarán Bismarck (herceg a tér
ikében Magyarorszáigra mutatva a következő megiegyzést tette: »>iltt a Duna és 
; a KárPiátok közöt t ülnek a magyarok. Számunkra ez ugyanaz, mintha a néme
t e k ülnének ott, mert az ő sorsuk szorosan össze van fűzve a miiéukkol. A 



magyarok velünk együ t t tar t ják magukat é s veuunk (buknak el.' Ez (lényegében 
ai^srküilönJbczteiti őket a. szlávoktál és románoktól . iMagyarország 'számunkra a 
iegifontasabib tényező az egész Balkánon, amely, <mimt ismeretes, mindjárt a bé 
csi: Landstrasse mögöt t kezdodik.« Bismarck szavaiban kifejezésre jut a német 
imiperialliizmus poét ikájának a lap törekvése: a dunai népek között egyenet lensé
get szítani, nevezetesen a magyar nép, a szláv népe ikés a román nép közé 
éket verni, a magyar népet a többi dunai nép e'lflen felhasználni és végüT; va
lamennyit elnyomni é s ilei&ázni. 

A magyar uralkodó osztályok 1867 után téliesen magukévá tették ezt a 
lisímarcki ál láspontot s a nemzetközi , politika terén a német imperiaUlizmus 
csatlósaivá váltak. 

Bismarcktól tovább vezet az- ú t a »Mittejeuropa«, a »Berl'iiii-^Bagdad«. a 
Kelet felle« (»Orang nach Osten«) imperialista politikájához, amely maigában 

íoglaláa a dunai népeknek függőségéit 'Németországtól. Ez ia függőség nemcsak 
gazdaságii, hanem politikai és katonai is volt, amint ezt az ; e l ső vi lágháború 
Magyaro r szágra és Buligáriára. vonatkozólag ékesen demonstrállia. 

Az első viilágíháboirútéli a második vi lágháborúig vezető ú t nem egyéb, 
mint a német imperializmus elnyomó és hódító törekvéseinek ú i formák k ö -
zött való megvalós í tása . 

De a tör ténet i igazság megikcvetelii annak a megál lapí tását is, ihogy nem 
egyediül 'Németország -akart a Dunamedencében uralkodó befolyást gyakorolni. 
Az első és a második villágháiború között i időszak a dunai népek itcrténetének 
egyik ilegszerencsétlieinebb, legtragikusabb korszaka. A dunai népek sorsa iföífiött 
nem a népek maguk, hanem idegen imperialista hatalmak döntöttek. Abban, 
iio.gy a népek nem szabadulhattak feí, nem Uépihettek mindiár t az első világha-
'baini után a demokratikus fejlődés szabad ú t já ra , nagy szerepe volt a győz,-
•tes 'hatalmak, nevezetesen az ;akkori entente-imperiailzmus .politikájának. 3E po
é t ika egyik célja abban lálMott. hogy Németország elilen, a német imperialiiizmus 
újjászületésének megakadá lyozása céljából csszekováicsolija a dunai népeket. 
Oe ugvanakkoir ennek a politikának a másik célia és M a időnk érpeni tengelye 
a Szovjetunió eUeni barriere ifdáúlítása volt. A szov jeteililenes poli t ikának pedig 
reakciós, antidemokratikus belpolitikai rezsimekre voCt szükséige. (Még kell áFjav 
nítaní, a történelmi t ény t : Ghurehiilill é s más entente'.poijitikfuisok hos szú éveken 
át folytatott szovjetelileines imperialiista politikája .nagymértékben elősegítet te a 
fasizmus kiaLakulását a dunai országokban. 1933 é t a az egész dunai if ronton 
rohamosan előrenyomul a német fasiszta irnpe rial izmus- Erőtlennek mutaitkoz-
íiak a k í sé illetek, melyeket Anglia é s Franc iaország ítésznek a német elöinyomu-
rtás megakadá lyozásá ra . A dunai ál iamok rendkívül labilis belső Ihelyzete, a 
belpolitikai íreakció 'uralma ezeket az ál lamokat képtelenné tette arra, hogy 
szembeszáilljanak a német imperializmus döntő előretörésével a Dunavöligyé-
ihen. Magvarország . Románia. Jugoszlávia, Bulgaria reakciós és ifasisz'ta urai 
a német eilnyomók cinkosai é s eszközei voutak. Ismeretes a foifcleri program. 
^Mémetország ües-z Európa centrum^ s ekörül) egy keleteurópai konföderáció. 

Lengyelország, Balti államok, Magyarország . Segédnépek szövetsége Jiadsereg 
nélkM, saját gazdaság nélkül Nem is gondolok egy pillanatra sem arra, ihogy 
íbármelvik o r szágnak engedményeket tegyek emberiességi auapon. Pld', iMa-
srvairországnak régi ha tá ra i visszaálHítására. Nem fogok különbséget tenni ba
rá tok é s eUlenség között . A kis nemzetek kora lejart.« (Rauschnimg: »Hiitler bi
zalmasa valtam*.) 

»A római kor végén az eigész terület az Ura!-, a Fekete-tenger, a Duma 
és iái Raina között a németek birtokában volt. A népvándorlás ideién a német 
élet tér egész Európá t magában íogLaHta. A germánok voltak azok, akik Euró
pát eilőször egy egységgé foglalták össze. 

Európa mint kulturális é s szellemi egység a germánok alapítása.* 
»A német kul túrbefolyás kiterjed mindazon területekre, amelyek évszáza-



dókon át (Németország hűbéresei voltak vagy az osztrák scknépű államihoz 
tartoztak.« (u. o.) 

A német fasizmus minden eszközzel, vérre:! és vassal meg akarta semmi
síteni a dunai népek nemzeti függetlenségét és á l lami önál lóságát . Hit ler ;геа1:-
zálni akarta a dunai területnek azt a teljes germanizálását , amellyrő'l a nagy-
német tör ténet í rók, a niacionalista. német költők évszázadokon át álmodoztak-
Ez ma nemi hipotézis, nem 'feltevés, Ihanem kétségbevonhatat lan történeti t ény . 

A második világháború eredménye, a német fasizmus megsemmisülése, a 
dunai népek számára felbecsülhetetlen jelentőségű történelmi fordulatot jelenT 

tett, Nemcsak annyit jelent ez, hogy a dunai népek számára megszűnt a meg
semmisülés veszélye, hanem még sokkal; többet. Megteremtődtek egy ú j (fejlő
désnek a (lehetőségei, amely nem olyan lesz, mint az első vi lágháború utáni 
íej íődés. Akkor a háború befejezése nem hozta maigáva'l a népek békéjét, a 
dunai népek együt tműködését , a gazdasági fellendülést, hanem sú lyos nemze
tiségi ellentétekhez, krónikus agrárkrizi síhez, a dunamenti országok reakciós heí-
poiliftekai fejlődés éhez. a fasizmushoz és egy ú j v i lágháborúhoz vezetett. A má
sodik világháború befejezése a német imperializmusnak vereségéhez., a német 
fasizmusnak és a csatlósállamok fasizmusának megsemmisítéséhez vezetett. A 
íbelDoliitikaii íeillődés ma nem a íHorthy-kurzus, nem ítöbbékevésibbé kendőzőtt ka
tonai és dinasztikus diktatúráknak a jegyéiben, hanem az ú j , niépi demokrác iák 
megvalósulásának a . jegyében' áll. Döntő szerepe van ebben annak a ténynek. 
hoisrV a dunai ál lamok (felszabadulásukat a, Szovjetuniónak köszönhetik. 

2. 
A Magyarország . Románia. Jugoszlávia és Bulgária gazdasági .struktúrája 

közlött fennálló különbségek és egyenlőtlenségek nem vál tozta tnak azon az alap
vető tényen, hogy a dunai népek gazdasági fejlődésükben valamennyien elma
radlak. Ez az, ami helyzetüket ma is alapvetően meghatározza . Ebből köve tke
zők a dunai népek közös feladata, közös erővel megszerezni gazdaság i hala
dás összes feltételeit. A gazdasági 'elmaradottság megnyilatkozik a termelőerők 
kiifeilődélsének erősen 'gátolt, akadá lyozo t t jeülegéhen, valamint >a széles néptö
megek rendkívül alacsony életszínvonailáhan, amelynek ifőoka a termelőerők 
fejletlenségén kívül — és ezzeil szoros kölcsönhatásiban — a dunai álllamok el - , 
maradt szociális s t rukturáia volt. 

iM.itraaiv szerint 1938-ban a keleteurópai népek táplálkozási színvonalát , 
hogv az az egészségügyi kívánaílmaiknak megfeleljen, á t laghan 53—210%-kai 
kellett volna fe!lemeln\ Magyarországon il40%-kal. Ehhez a színvonaiUhoz a 
hús , tej termékek, gyümölcs termelését" a szóbanforgó •országokban 55—70%-
ka! kellene növelni. 

Ennek az alacsony színvonalnak az egyik oka, amelyet Mit rany és mun
katársa i az ő polgári beál l í tot tságuknak megfelelően különösen és majdnem k i 
záró lag hangsúlyoznak, a dunai államokban a munkaerő alacsony termeléikeny-
sége. Ez valóhan igen fontos tényező. Délkelet-Európában egy paraszt át lag 
másfél személy éllelmiszersz-üks ég-letét tudta kitermelni, a nyugaténrópai paraszt 
nésrv személy élelmezését. Azonban ez a vizsgálat nem terjed k i ezeknek <a 
tényeknek gyökereire, társadami okaiira. д termelékenység alacsony fokának 
okai nem technikai1, nem természet i , nem geográfiai, je l legűek, — sőt sok tekin
tetben ezek a geográfiai feltételek nagyon kedvezőek. A szó'baniforgó országok 
elmaradt szociális s t ruk turá ló féilifeudá'lis országok voltak s az ebből eredő v i 
szonyok aikadáilyoziták és küvetkezményeikben még ma is akadállyczzák a ter
mel ék envséismek akadály talán fejlődését. 

A fentnevezett országokban a második fő probléma az országok belső gaz
daságaiban az agrá r és ipari termékek ér tékesí tésének viszonya s ugyanez kül
kereskedelmi vonatkozásiban. 

EÍTV nagyon* elterjedt vélemény szerint, amely magyar közgazdasági iro-
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dailmamknak valóságos dGgmája volt, —'annak, hogy Magya ro r szág és ia többi 
dunai ál'l&rnök kénytelenek voltaik Németországhoz csatlakozni, az volt az oka, 
boizv- iN^etors izág íeflvevő piacot nyúj tot t a magyar, a bolgár, «a román, a j u 
goszláv ag rá rexpor t s zámára és iparcikkeket adott helyébe. Eszerint ezek az 
áH'lamok kényszerültek volna a csa t lakozásra . Nem szükséges, hogy e helyen 
résziletesen iWráljuk ezt a- felfogást. E& az érvelés látszólag nagyon szépen 
hangzik és evvel (látszólag tudományos alaipon lehet meigindökolni és menteget
ni az uralkodó osztály oknak b ű n ö s poilltikáját. A valóságban azonban ez a fel
fogás homo&ra épült és nem ál l ta meg a kri t ikát . Annak a ténynek, hogy az 
uralkodó, o$zi4i!yok agrárexpor t iuk értékesí tésében utalva voltak erre a N é -
n-jötorsz^etóll yailö függőségre, leglényegesebb oka az, hagy nem а belső' pjac 
ki ter jesz tésére dolgoztak, amely a széles néptömegek életszínvoraafjának feleme
lését é s a n a g y a r á n y ú fogyasztást lehetővé tette voilna4 ha-nem magasabb pro
fit , na^rvoblb szubvenció reményében és külátásaiiban. a széles néptömegek éilet-
színivonailát lecsökkentve és az éhezési színvonal közelébe va,gy arra ücszorítya 
folvtát ták külkereskejieilimi és egész gazdasági politikájukat. ч 

De bármint is Legyen, le ke l l vonnunk az új' világhelyzetnek ,a következ
ményeit. Az, ami a múltban sem vol t ' helytál ló, meg kevésbbé lehet é rvényes 
az ú i vilá^helíyzetre -nézve. A dunai népek szempontjából!, az úi 1 foeilyzetre ép 
pen az jdíeniízöi hogy a Németországgal való kapcsolatnak a hábo rú ©lőtt 
fennállt iförmájá m e g s z ű n t , és többé feli nem új í tha tó . Németország a jövőben 
nem exDÖl'táC^átnéíentós mértékben iparcikkeket a dunai ál lamok -számára és 
nem tudia félvenni azoknak >áz agrár termékei t . Az eddigi közlések szerint a 
szövetségesejc abbani állapodtak meg, hogy a német acéltermelés évente 5-8 
milüiő toife& lesz. Ebből nem jut exportra. És az aoéf. a termei esnek egy döntő 
kritériurq^. A Szovjetunió és áz Egyesül t Államok azon az állásponton vannak, 
hogy a német nehéz- és gépipart Németország belső szükségleteinek fedezésé
re alkalmas arányokban lehet csak meghagyni é s nem olyan arányokban, hogy 
Németorszáig ismét Európa gazdaságának valamelyes formában centrumavá vá<!-
hassom Arügol gazdasági köröknek az álláspontja abban áll. hogy Németország 
iparának továbbra is fedezni keúl Európa, nevezetesen iDéilkeletJEuirótpa ipari 
szükségleteit és hogy enélkül »káosz« állna elő. Azonban ezeknek a gazdasági 
köröknek az álláspontja, âi mi nézetünk szerint, nem helyes. Semmiféle káosz 
sémi -foc kelletkezni abból. hogy Németország nem fogja többé elözönlenii iipar-^ 
•cikkeivel iDéHkeúst-Európát. Délkelet-Európa egyrész t a maga. termelésével fe
dezni tudi a és jfedezni fogja szükségileteit az ipar terén, másrész t aCkallmiai lesz 
m á s á l lamokkai való kapcsolatokkal kielégíteni azokat a sziüikségí.eteit, 'ame
lyeik nemzetgazdasági é s nem szűk magánérdekek szempontjából! mérvadók. 
Ezér t a. d'unai1 á l lamoknak úi ' gazdasági kapcsolatokat kelil keresni külkereske
delmi és egyéb államközi gazdásági kapcsolatok kiépítésében. 

Sokan külföldi kölcsönökben látják az egyedüli csodagyógyszert , fis (lázas 
re mén v segge;! mormolják, mint valami .üdvözítő formulát, hogy csak egy óriási 
dic'árikölcsön segíthetné kj Magyarországot a mai válságból. Legyen szabad er
re a ké rdés re i t t csak egy megjegyzést tenni.-Az idézett angol, vizsgálat sze-
r'mt a külföldi kölcsönöknek felvétele a múltban ór 'ási , sú lyos terheket rótt 
a dunai ál lamokra és közöttük a legsúlyosabb terheket Magyarországra . A ka
matteher a dunai államokban igen s ú y o s volt. magasabb volt. mint híás nyu-
eateurónai országokban. A névleges kamat 6—9%-?g terjedt, amelv a mellék
költségekkel együtt 8—12%-ra emelkedett. A kamatszo'gáfitatás terhe5 193?-h?n 
az országok kiviteltnek 22—49%-ig terjedő részét emésztették fe1. Magyaror
szág 48%-kai Görögország után a legkedvezőiuenebb helyzetben volt e z é t k ö 
zött az államok között . Magya ro r szág eladósodása a legmagasabb volt a nyolc 
délikeleteurórai állam között , 83 do! ár fe jeniként. Mindiez természetesen nem azt 
jelenti hoírv mi ne ta r tanánk kívánatosnak a külföldi kölesönöket. M i üdvözöl-



iülk a kültföidi (kölcsönöket, de csak akkor na azok a nemzetgazdaság érdekei t 
sízolfiráiiiák é s olyan teltételek között vehetjük fel őket, amelyeik az ország at
lanti é s gazdasági függetlenségét nem érintik. 

3. 
Áttérek a dunai népek és a Szovjetunió gazdasági kapcsolatainak ké r 

déseire. 
A dunai népek nagy érdeke a Szovjetunióvá! szoros gazdasági összeköt te

tésibe lépni. 
A z első v i lágháború futári az 'antant egész törekvése arra irányulj*, hogy a 

dunai országokat e lzár ia a Szovjetunióvá.1, való kapcso la t tó l Az eredmény gaz
dasági anarchia volt a Dunamedencében. 

A Szovjetunióval való szoros együt tműködés a reakciós nagytőkének nem 
tetszik, de sokkal reálisabb, mint más ' távoli kombinációk és megfelel a dunai 
országok gazdasági érdekeinek. A Szovjetunió geográfiai közelsége, a Dunaha-
józás mint ifontos közlekedésügyi 'faktor, a Szovjetunió rendkívül sokoldalú 
gazdasága a legkedvezőbb feltételeket nyuj t iák ezeknek a kapcsol átoknak a 
kiióDítésére. A Szovjetunió ipari felszerelést é s nyersanyagokat tud nyújtani a 
dumai államok számára . A Szov jetiunió nemcsak nyújtani tud. hanem tel is vesz. 
A Szovjetunió ifeCvevöképességének határai- á l landóan kiszélesednek. Ezér t a 
délkeleteurópai államok «a Szovjetunióban piacot találhatnak agrárterméikfeles-
lcgükre, sőt m'nt Magyarország, számos ipari terméknek elhelyezésérc is. A 
Szovjetunió óriási gazdasági fejlődési perspektívái , melyeket az ú r ötéves terv 
elénk tár, a gazdasági együt tműködésnek még egészen ш lehetőségeit 'fogják 
megteremteni. A Szovjetunió nem óhajtja ezeknek az országoknak a gazdasá 
gát egyoda lú nyersanyagtermelési irányiba terelni, mint Németország. Nincs é r 
dekellve abban, íhoigy a dunai ál lamok ne'legyenek ipari államok is. Ellenkező-
öeer. >a dunai ál lamok g a z d a s á g i életképességében van' érdekelve, amihez az ipa
r i é s mezőgazdasági termelés egyarán t szükséges. 

A Szovjetunió a laptörvénye a tervgazdaság. A tervgazdaság lenetővé teszi 
a válságok kiküszöbölését, a termelés és fogyasztás harmonikus, .folytonos, 
a rányos é s If okozódé növekedését, a szocialista akkumulációt . Mindez szilárd 
alapot teremt más ál lam okka l többek közöt t a délkeleteurópai országokkal vailó 
intenzív gazdasági együt tműködésre . 

A Szovjetunió válságmentes tervgazdálkodási rendszere alapján tartás és 
folytonos kereskedlmi é s egyéb kapcsolatot tarthat'fenn más országokkal . S ez 
anná l fontosaiba a dunai államok szempontjából, mert ezek régi gazdasági 
s t rukturáiuk mellett éppen a világgazida sági válságok behat ásainak nem tudnak 
eSilentáíllni. A vi lággazdasági válságok legpusztítóbb következményeit éppen a 
dunai ál lamokban lát tuk. ' 

4. 
A következő ké rdé s : a dunai népek gazdasági kapcsolatai egymás közöt t . 

Németország annakidején a dunai államokkal külön-külön érintkezett , külön-
külön kizsákmányol ta , kirabolta Magyarországot , Jugoszláviát, Romániát . Most 
ezeknek az államoknak döntő é rdeke abban áll, hogy egymás közt megtalálják 
a gazdasági kapcsolatnak ú j formáit. Ez nemcsak lehetséges, hanem szükséges 
is, a eazdasági, .fejlődésnek egy'k alapvető k ívánalma. De ebhez a mi gazda
sás i életünkben és a mi ideológiánkban, a magyar (gazdaságpolitikai és szellemi 

. ideológiában, egy fordulatra van szükség. Ez a fcrdarJat leszámol a soviniz
musnak és a rev ; z : on izmusnak az országunkban ma is még rendkívüli' e rős és 
rendszeresen terjesztett ideológiájává'-. E helyen az ökonómiai sovinizmusról 
akaróik néhány szót mondani. E 'felfogás szerint a dunai népek viszonyának 
ailaptörvénve, hogy a vezetés minden körülmények között Magyarországot i l -
íeti meg. A legjobb esetben az ismert 'Latin kifejezéssel: »primus inter p^res« 
(»első az egyenlők kczctt«) jellemzik ezt a viszonyt. -Mlég a te glibe ralis a'bb ha-



•zai szerzők is így tárgyal ják a dunai népek helyzetét és a-magyar népnek, a 
magvar ál iámnak a többi dunai államhoz való v i szonyá t 

Igen jel lemző erre az ál láspontra a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ház& 
-tör ténete . A maigya*- n a g y t ő k é n e k , e z az élcsoportja a dunai1 medence országa i 
ról a következőket á l lapí t ja meg: 

•»Ezek az országok primitív nemzeti és társadalmi fokon é l t e k . . . (Ezek 
âz o rszágok a magyar finánotőke segítségével ébredeztek politikailag is. A 
magvar tőke tehát nemcsak gazdasági létformát, ihanem ipolltika és nemzeti 
létiformát is adott nekik. Vagy legalábbis nagyon lényeges mértékben iárullt 
-hozzá a létformák kialakításához.*. 

•Nem. 'gondoilják a tisztelt szerzők, hogy az effajta érvelés magyar nemzeti 
szempontból is ká ros és helytelen: Nem gondolják, hogy soha nem vezethet 
komoly barátsághoz, őszinte együt tműködéshez a dunai népek közöt t? Ilyen 
•alapon a német és az osztrák tőke sokkal több joggal hivatkozhatna arra, hogy 
4) adott .gazdasági. poCiitikai é s nemzeti létformát- Magyarorszagnak, mert tő
k é t ők is importáltak Magyarországba és hozzá sokká? többe t mint a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank importált Romániába, Jugosz 'áviába vagy Bulgá
riába. A valóság aẑ  hogy a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és i, magyar 

finánctőike általában csupán közvetí tői voltaik az osztrák-német, vagy az angol 
é s francia finánotőkének a Balkánon, felszabadítás he'yett függőséget hoz talc 
v e k n e k az országoknak és ezért jó közvet í tő i profitot zsebeltek he. Jócsik 
•Lajos,. aki a Közép-Ehinamedenoe gazdaságáról írott könyvében igen ér tékes 
'statisztikai anyagot ad, ugyancsak telijesen helytelenül ezt í r ja : , »A magyar 
vagy középdunamedencei finándtőike behatol a Balkánra, gazdasági ösztönzé
sével ő serkenti polgári létformára az itt élő népeket, jobbágyságot szaba
d í t . . . « Nem a magyar finánctőke szabadí tot ta fel a jobbágyságot a dunai 
•áfemokfoan, hanem maguk a dunai népek és a jobbágyság maradványai t a 
népek szintén nem a flkiánctőke segítségével , hanem a Szovjetunió és a népi? 
demokratikus erők segítségével likvidálták. 

Legfőbb ideje, hogy felszámoljunk a tudományosan tarthatatlan és po ' i tka i -
lag káros sovinizmus álláspont jávai. Ne igyekezzünk a magyar íinánctőkének 
olyáüi érdemeket tu-ajdonítani, aine vekkel az sohasem rendelkezett. Igyekez
zünk inkább megállapítan; az új fejlődés tendenciáit és elősegíteni egy olyan 

-gazdásági együttműködésinek a megteremtését , amely a Dunamedence államait 
valóban Összehozza a gazdasági és nemzeti egyen'őség alapján. M i nem azt' 
mondjuk, hogy Magyarország legyen a »primus inter pares«, »elso az egyen
lők kozott«, vagyis valójában az első a nem egyenlők között, azt sem mond
juk, h*>gy Jugoszláv 'a vagy Románia legyen az első. M i azt mondjuk, hogy a 

-dunai népek jól féfogott saját érdekeik alapján, a demokratikus egyenlőség 
alapján fogjanak össze egy új , életképes, célszerű gazdasági együttműködés
nek megteremtésére . Csak így fogjuk leküzdeni azt a mélységes bizalmatlan
ságot, amely ma, a világháború tapaszta'atai fogytán nem egészen jogtalanul, 
— fennáll a mi jószándékú nyilatkozatainkkal szemben is, ha a mult gyökeres 
likvidálása -né'kül úgyszólván a levegőben biztosítjuk a dunai népeket bará t i 
érzéseinkről . 

A gazdasági kooperáció' feltételei röviden a következők: 
a) A f ö l d r e f o r m végbement mindezekben az államokban. Megsemmi

sü l t a nagybirtok, a fé'feudá'is gazdasági s t ruktúra . A nagybirtok volt az i m 
perializmusnak egyik forrása. 

b) Az á l l a m o s í t á s , amely mindezen országokban folyamatban van és 
amely bizonyos fokig egy új gazdasági s t ruktúrának a megteremtését fogja le
h e t ő v é tenni. Az államosítás lehetővé teszi pl., hogy a külkereskedelmet ne 
egy szűk, privilegizált gazdaság- csoport monopolizálja, hanem hogv a külke
reskedelmet a spekulánsok érdekei helyett az ország érdekei határozzák meg. 



c) A kötöttgazdálkodás, — amelyet a dunai államokban több-kevesebb 
gyorsasággal és terjedelemben valósítanak meg, — szintén elő fogja segíteni 
ezeknek az országoknak a gazdasági együttműködését . 

Milyen közös érdekű feladatok megoldásáról lesz szó a legközelebbi idő
szakban? Nem egy távoli perspektíváról , hanem a legközelebbi időszakrói be-
szélek, 

A dunai forgalom kiépítése. Ez reális feladat és Budapest, mint dunai k ikö
tőváros rendkívül alkalmas geográfiai helyzeténél fogva, fontos szerepet já tsz-
hat a nemzetközi hajózási forgalomban, amelyben a Szovjetunió és a nyugati 
áWamok is érdekelve vannak. ' 

Kooperáció, összeműködés a mezőgazdaság terén. A modern tudományos 
módszereik felhasználásával, amelyek a termelékenységet rendkívüli mértékben 
kifejleszthetik, óriási lehetőségek állmaik előttünk. A magyar nagybirtok és a töb
bi а Г а т о к nagybirtoka és az egész reakciónak befolyása következtében marad
tunk el és ežt az elmaradottságot behozni liegfobb közös érdekünk. 

A munkaerő kérdése terén bizonyos együt tműködés szintén lehetséges és 
kívánatos , A magyar kvalifikált szakmunkásak száma nagyobb, mint a többi 
dumai, á ramokban. I t t lehetséges lenne az összeműködés^ cserék és pótlások 
kiegyenlí tődése. Vannak országok, ahol ma munkanélküliség van és vanmak 
országok, ahol munkaerőhiány van és ezek nem működnek együtt , sőt o r szá 
gokon belül ugyanakkor munkaerőhiány és munkanélküliség is lehetséges. 

A fődolog azonban a belső piac kiépítése, az életszínvonal felemelése â  
dunai a lantokban, amely a gazdasági felvirágzásnak egyedül szolid, tar tós alap
ját fogja képezni. 

5. 

De gazdasági együt tműködés poitikai együt tműködés . nélkül nem lehetséges. 
Tisztában kell lennünk azzal, hogy tisztán gazdasági alapon tar tós és reális 
összeműködés államok között nem igen szokott létrejönni. Földrajzi közelség; 
ökonómiai, technikai célszerűség igen fontos tényezők, de ha politika^ ellenté
tek állnak fenn, akkor az álílámck a gazdasági célszerűséget kénytelenek alá
rendelni a legfőbb politikai érdekeknek. Demokratikus államok egy reakc 'ós 
Magyarországgá 1 . bizonyos ökonómiai előnyök dacára sem lesznek hajlandók 
reális, tar tós, ökonóm ailag kiépített együt tműködés talajára lépni. Demokra
tikus dunai államok viszont egy demokratikus Magyarországgal hajlandók lesz
nek, tar tós gazdasági együt tműködés talajára lépni, mert ez érdekükben áll. 

A dunai- népeknek a háború utáni i- új periódusban döntenie kell a jövő poli

tikája felett. 
A ké t főkérdés a következő: 
1. A nemzetiségi ellentétek, viszálykodások, a nemzetiségi gyűlölet meg

szüntetése és a népek barátságának megvalósí tása a Duna völgyében. 
2. A Jó külpolitikai, államközi viszony belpolitikai feltételei. 
A két kérdés szorosan összefügg. 
A nemzeti kérdésben a magyar közvé'emény egyrésze a megoldást k ' z á r ó -

lag a békeszerződéstől várja. 
A békeelőkészítés kérdéséről folyó vita érdemi'eg már lezárult éc pedig 

azzal, hogy a sovinizmus ds a revizÁonizmus ebben a vitában politikai ve resé 
get szenvedett. Ez e s ő s o r b a n annak köszönhető, hogy a Magyar Kommunista 
Pár t ' a sovinizmus veszedelmes előretörésével szemben, amely már -már nem
zetközi helyzetünk erős meg rosszabbodásához vezetett, habozás nélkül, a piU 
íanatnyj népszerűtlenséget :<s vá la lva , felvette a harcot és részletesen meg. 
cáfolta azokat az -é rvéke t , amelyeikkel a reakció a magyar belpolitikai helyze
tet niegn;érgczni igyekezett. 



A nemzeti kérdés megoldása nem egy egyszerű ha tárkérdés , д nemzeti kér
dés megoldásának útja a politikai és ökonómiaii sovinizmus felszámolása úgy miná
lunk, mint a szomszéd államokban is. 

M i a. nemzetiségi sérelmek orvosllását. a nemzetiségi. .súrlódások fokozatos 
enyhü lé sé t - é s kiküszöbölését a dunai ál Hantok egyik létkérdésének tartjuk. De 
elutasítjuk a soviniszta és ifczionista i».miindent vagy semmit« álláspontot és 
reális politikát k ívánunk folytatni ezen a téren is. 

A nemzeti kérdés megoldása Délkelet-Európában szakaszokban, éta\ppeok-
ban fog lefolyni 

Ménnél következetesebben és mennél gyorsabban fog a dunai ál lamokban 
a népi demokrácia megvalósuilni, annál könnyebb lesz a nemzetiségi ké rdés 
megáldása:. Legyünk t isztában azzal, hogy a nemzeti egyenlőtlenség végső so
ron a reakciós nagytőke , nagybirtok, a reakciós büf tkrác ia m ü v e . A idunai 
népek (harmonikus együt tműködésének (feltételié é s zálogai a népi demokrácia 
győzelme. Jugoszlávia példája megmutatta, hOigy ott, ahol a népi demokrácia 
kezében van a hatalom, '.lehetséges eigy soknemzetű álilamon béliül is a népek 
egyenjogúságát , békéjét, szabad fejuődését megvalósítani . Am,i minket illilet: a 
iegnaevobb ^szerencsétlenség volna szembehelyezkednünk a dunai népek tö r t é -
heti fejlődési tendenciájávall A dunai népek ha ladé szeillemű összieműködésé-

íiek nálunk megvan a maga történeti tendenciája: Kossuth Lajos konföderáció-
tervezetie: 

>xEgvség. egyetér tés , testvériség, magyar, szláv és iromán között? Igen, ez 
az én il'eeforróbb vá-gyam. legőszintébb tanácsom! íme egy mosolygó jövő, va-
iaimennyiök számára!« 

Kossutth konföderációs terve utópia volt . (De ez az utópia helyesebb iirányt 
mutatott, miiint amelyet a magyar uralkodó osztályok választot tak és amely a 
nemzeti ellentétek, a nemzeti gyűlö le t fokozódó kiélesedésén keresztül végül is 
fiz o r szág katasztrófájához vezetett. 

De térítünk vissza a mai helyzethez. 
Ma elsősorban arról' van szó. hogy likvidáljuk a anuilt á t kos örökségét és 

helyreálilítsuk a dunai népek közöt t vagy helyesebben szóban meigteremtslük a 
kölcsönös bizíailom atmoszféráját é s az együ t tműködés legelemibb-előfeltételeit . 
& h e n az oly nagyjelentőségű munkában a munkásosztály élenjáró szerepe 
még nem domborodott ki eléggé. Ám a munkásosztáliynak, amely vezető szere
pet játszott a fasizmus eflíleni harcban a toálború ailatt, amely a nemzeti sza T 

bad ságér t a ileignagyobb á ldozatokat hozta, ma is különleges szerepe vian 
amikor arról' van szó, hojgy ú j állapokra fektessük fa dunai népek egymáshoz 
való viszonyát . 

A néoek barátsáigát nem teremthetjük meg a széfes néptömegek- fokozott 
akt ivi tása nélkül. A román-magyar . ma gyar-dél szilái v ba rá t ság csak ,a munkás 
ság, parasztság és a haladó értelmiség műve lehet és az is lesz. A miunkásosx-
táüvt. amelyet iMarx é s taní tványai az internacionalizmus szellemiében neveld 
tek, a isovinázmus arányllalg a ilegkevéshbé tudta befolyása alá ker í teni . Ha a 
háború alatt tettekkel bizonyította' be patr iot izmusát , most patriotizmusát to 
vábbra, is fenntartva ugyanakkor harcolnia kelti a népek é s nemzetek egyenjo
gúságáé r t é s (testvériségéért. Az a tény, hogy az 1945-ben megalakult ú j Szak
szervezeti ilnttierníaeionáué, mint az első nagy nemzetközi szervezet elsőnek vet
te 'fel: tasriai közé különbség nélkül a győztes és a vol t csat lósállamok mun

kásságának szakszervezeteit, sok reménnyel kecsegte tő kezdet. 

. ' f i a a -dunai j iépek számára eddig nem ilett voltoa világos, hogy a demokrá
cia és a béke megvédése közös ügyük, ameLynek érdekében az e g y ü t t m ű k ö 
désre a legnagyobb szükség van, ú g y Churchill!; március 5-i ifuutoni beszéde 
пфап.е tekintetben semmii kétség sem maradhat fenn. A beszéd egyik "délja 
voilt: a Szovjetunió és a vele szomszédos államok viszonyát e lmérgesí teni . A 
beszéd másik célja vol t diszkreditani a delkeletcurópai. dunai államok derrok-
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raitiikus államrendTét. ČhurchiJI a demokratikus kormányoka t rendőrkormáinyok^ 
nak nevezi. Annak bizonyítékául, hogy a délkeleteurópai országokban nimés de*, 
mokráeia. Cbuirehiilil a kommunista Pártok növekedését hozza ifeX C h u r o h Ű s z á -
máira az a demokrácia, aihd nincs kommunista párt . A dunai népek azonban^ 
máskén t gondolkoznak, mint Churchill, ö k .tudják, hogy a kommunista pártok 
nélkül igazi demokrácia nem lehet és nem ChiureMil. hianem a maguk e l k é p z e 
lései alapján fogják a demokráciát kiépíteni. 

A dmnai népek meg fogják védeni demokratikus áliíaiprendjükeji é s a 'békét 
a Dunavagyében , ömbizállmukat emeli az a körülmény, hogy — amint Sztálin 
szavaiiíbó:! tudják — egy olyan , világhatalom szimpátiájára és segí tségére tá* 
maszkodhatnak, mint a Szovjetario. 

A béke a Dun a völgyében és a legjobb viszony a Szovjetunió és a émtzí 
áZiliamok közöt t — ez egy és "Uigyanaiz. A Szovjetunió kiiJpoiJittikája. aimeliy a 
nemzetek egyen jogúsága eVének elismerésén alapul, ragyogó példát mutat ya-. 
í-amennyi dunai áülaín számára . A Szovjetunió tárniogatjiai é s hathatósan segí t i a 
dunaj néoeket abban ;iis. hogy :bairát'.lag rendezzék egymás k ö z ö t t ' vitás k é r 
déseiket. 

A dunai népek a múltban sok megpróbál ta táson mentek keresztül é s a j t i - . 
vaben még sok nehézséget kell kölcsönös erővel (leküzdeni. De a perspektívák: 

még sok kali biztatóbbak, s-okkal remény teljesebibek. mrlirot valaha a múltban 
voltak. 

Nagv kölitőnk, Ady Endre, igen sokszor í r t a Dunáról , a Duna völgyéről. 
Az ő ragyogó fantáziájának a Duna vize valamilyen különös tápot adott. 'Die 
progressz ív és demokratikus érzése akkor, a régi viliágban egy pesszirniiisztikius 
aJáfestésse. életérzéssel párosult . Ady azt mondta: 

»A Duna parton sohse éltek 
Boldog, * erős, kacagó népek.« 
»Sohse lesz máskép, így rendeltetett. 
Mióta ő zúgva kivágott, 
Boldog népet itt sohse látott.« 
Boldog népet itt sohse látott.*- -

A d v 1 m é g a dunaj népek szolidaritását és közösségét is csak a szenvedés 
jegyében tudta az .akkori nehéz viszonyok között elképzeilná: 

»ffiszen magyar, román, szláv bánat 
Mindenkor egy bánat marad.« 

Ma máskép éljük át a dolgokat. A történelem nem ismétlődik, nem álil meg 
és nem há t ra megy, hanem előre. Es bármilyen nagyok a nehézségeink é s tór-
milyen Vsúlyos-a helyzetünk, ma mégis okunk van sokkal optimisztikusabiban 
nézni: a dolgokat. Mi a népek közös erőfeszítéséveil ú j eleteu akairunk megval'ó-. 
s í tani a D'una völgyében és nemcsak szenvedést és bánatot látunk magunk', 
ölőtt, hanem* egy ú j Duna völgyét, ah of Adyt var iá lva: ' 

>xMagyar, román, szláv öröm 
Mindenkor egy öröm legyen-« 

VILÁGSZEMLE 
a. rtp : Sulhof József 

Az a vál 'veregető hang, ahogyan a nyugati sajtó a szovjet delegációnak a 
párisi négyhatalmi külügyminiszteri konferencián tanúsí tot t engedékenységéről ' 
nyilatkozik, pontos helyzetképet nyújt. »Idővel majd megtanulják az oroszok,. 
n>gy nem lehet nemzetközi tárgyalásoknál merev álláspontra helyezkedni, ha
nem ritgékonyságra van szükség« — állapítja megf az angol sajtó. Ez a felfogás 
mutatja, hogy a nyugati delegátusok nem népeik és ezeken keresztül a világ: 
népeinek pontos célkitűzéseive 1 m-emnek a nemzetközi tárgyalásokra, hanem egy' 
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uralmi osztály érdekei t képviselik és ezek tekintetében már .előre készek az 
alkudozásra. Ezzel szemben a szovjet delegáció nem alkudozásra készül, hanem 
a népek jói felfogott é s tudományos pontossággal lemért érdekeit é s célkitűzéseit 
képviseli. Kezdetben tehát merev, mert jól tudja, hogy tulaj donképen a nyugati 
népeiknek is ugyanaz volna az érdeke , amit a szovjet delegáció képvisel. Amikor 
azonban »az alkudozó álláspontban megtalálja a megoldást, ami átsegít i a tár
gyalásókat a végsp kiéleződések veszélyén, akkor engedékeny, hiszen a népek, 
a világ minden népének elsőrendű érdeke, hogy a nemzetközi ellentétekben ne 
kerüljön sor a végső kiéleződésekre. 

Ebben az alkudozásban folyt le és fejeződött be a párisi külügyminiszteri 
értekezlet . Hivatalos jeleintést ezúttal sem adtak k i , minthogy azonban a tanács
kozások idején naponta részletesen tájékoztat ták a sajtót, ez nem is veit szük
séges. Az ér tekez 'e t végső eredményeképen elkészült az öt békeszerződési ja
vaslat és az a jegyzék, amely a rendezetlenül maradt kérdéseket sorolja fel. 
Ezek közé tartozik a külföldi román vagyonok sorsa, a dunai hajózás problémája 
és az olasz gyarmátek ügye. д dunai hajózás kérdésé t előbb a román béke
szerződés ' keretében akar ták rendezni, majd angol javaslatra külön dunai 
egyezményt ajánlottak, amelyet kötelező e'fogadásra terjesztenének elő a du
nai államoknak. A szovjet de legáco azonban ragaszkodott ahhoz az elvhez, 
hogy a szövetséges dunai államok — Csehszovákia és Jugoszlávia megkérde
zése n é k ü l nem határozhatnak ebben a kérdésben. Az olasz gyarmatok ügyét 
úgy rendezték, hogy a békeszerződésben Olaszország lemond gyarmatairól , 
amelyeken egy évre ideiglenes/ kormányzatot állítanak fel és ha egy éven 
belül nem tudnak megegyezni a kü'ügyminiszterek, az Egyesült Nemzetek 
nagygyűlése , elé teresztik a kérdés t A román vagyon körül elvi kérdést kell 
eldönteni, hogy a legyőzött állam külföldre hurcolt vagyonát hadizsákmánynak 
tekinthetik^e — ez az angtd álláspont — vagy, mint a Szovjet hangsúlyozza, 
vissza kell szolgáltatni Romániának, mivel a fegyverszüneti szerződésben nem 
nyilvánították hadizsákmánynak ezeket az ér tékeket . 

Az osztrák problémában ellentétek merültek fel. д szovjet javas'at min
denekelőtt arra irányult, hogy távolítsák el Ausztriából a 437 ezer hontalant, 
akik nagyrész t a környező államok politikai .menekültjei és Ausztriát veszélyt 
jelentő tűzfészekké avatják. Ezenkívül rendezni k ívánta a megszállás és a 
hadikárpótlási kérdéseik ügyét is. A berlini deklaráció értelmében ugyanis min
den külfö'di német vagyon h a dizsáktnát iynak tekinthető és az érdekelt övezet 
megszállói elkobozhatják, д szovjet megszálló, hatóságok" most elrendelték 
Ausztriában -a német vagyonok elszáFítását . Ausztna til takozást jelentett be 
ez ellen azzal az indokolással, hogy az, amit el akarnak szállítani nem német, 
hanem osztrák vagyon, mert a németek az osztrákoktól kobozták el. Angláa és 
Amerika nagylelkűen lemondott' erről az igényéről. Ausztria javára. 

Ennek a bámulatos nagylelkűségnek, amely a legyőzött ellenséggel szemben 
ennyire engedékeny és ugyanakkor a szövetséges Csehszlovákiával és J'ugo-
rizlávával szemben, a dunai hajók visszatar tásában — szinte a nyílt zsarolás 
határán jár — nagyon egyszerű a magyaráza ta . A nyugati á'lamok politikáját 
nem tudományos mérlegelés és a fejlődés szempontjainak pontos lemérésével 
irányítják, hanem a pillanatnyilag legnagyobb befolyáshoz jutott tőkeérdekel t 
ségek érdekei szerint. A krinni konferencia idején még folyt a háború, tehát 
nem okozott akadályokat , hogy korlátlan összegeket a l ap í t sanak meg. A szov
jet közbelépésére az eredeti hadikárpótlási tételeket 20 milliárd dollárra száV-

. Ihat ták le. 'A potsdami konferencia idején a diadalmámor befolyáso'ta az ame
rikaiakat, Churchillt pedg a konferencia idején megtartott választások, ame
lyek miatt nem mert lemondan a hadikárpótlásró 1 . Időközben azonban az érdek
csoportok befolyásában eltolódások következtek be. A háború nagy nyé részké -



dői h e y é i e olyanok kerültek, akik most k ívánnak -nagy nyeresége t szerezni. 
Ezek tehát '-fel akarják támasztani a n i t ler i .Németországot. Nem engedik a 
gyárakat .leszerelni, a düsseldorfi acé lgyárakat változatlanul fenntartják^ Ham
burgban Berlin helyett — újból életre kelt ik az AEG villamosisági válialafcot, 
a legnagyobb német vi lamcssági konszernt. A Ruhr-vidék bányáinak, szenét 
ezen üzemek céljaira használják fel, ahelyett, hogy a francia újjáépítést segí
tenék. A német hadsereget még mindig nem fegyverezték le, a földreformot 
nem hajtották végre , a hi t leri gyárak ma is nác i vezetés alatt állnak és a le-
szerelésüket megtagadták. Byrnes és Bevin mögött olyan hatalmi körök állnak, 
amelyek szeretnék újból" eljátszani a nagy játékot a genuai konferenciát*)Í 
(1922) a müncheni konferenciáig (1938). Ha lehet. Minthogy azonban k é t s é g 
telen: az ang'ol és amerikai tömegeket nem lehet belevinni egy ujabb hábo
rúba, ezér t egyelőre csak előkészületek folynak. Ezekhez tartozik, hogy meg 
akarják őrizni a német ipar egységét akk'or is, ha ennek ellenében lemondanák 
a közvetlen hadikárpótlásról Azért közvetlenről szó.unk, mert közvetve viszont 
megszerzik* az érdekeltségi többséget , a részvénykötegeket , tehát más úton 
majd kárpótolják magukat. Ezenkívül Ausztriával szemben pol i tkai célzattal is 
nagylelkűek akarnak lenni, mert ez eléggé olcsó: alig 30 -35 millió dollárról 
van szó az amerikai övezetben. Ennek ellenében megveszik maguknak Ausz* 
triát. 

Ha már most s. békekonferencia előkészületei szempontjából vizsgáljuk az 
elmúlt egy hónap eseményeit , elsősorban annak az öt államnak a helyzeté t kell 
megvizsgálni, amelyekkel békeszerződést kötnek. Ezek Olaszország, Románia, 
Bulgária, Magyarország és Finnország. A politika kuszált érdekszálait figyelve, 
az öt ország helyzetén 'keresztül nagyiából az egész világpolitika egyhónapos 
fejlődését tárhatjuk fel. 

Olaszország: A június 2-iki választások és népszavazás után csak. hat hét
tel később sikerült az új kormányt • megalakítani de Gasperrj elnökletével. A 4 

kormányban a három nagypárt , a keresz ténydemokraták , a szocialisták és a 
kommunisták miniszterein kívül a népi köztársasági pgír.t egyik képviselője és 
egy pártonkívüli kapott helyett. A kihirdetett ko rmányprogram nem egy fasz-
musból felépülő ország munkatervét , hanem az észako'asz nagyiparosok és a 
délolasz nagybirtokosok, valamint a mögöt tük ál ló, angol-amerikai nagytőkések 
szándékait hirdeti. Az olasz pénzügyi he'yzet ugyanis mesterségesen úgy ala-' 
kuilt, hogy minden terhet a tömegeikre hár í to t tak á t azzal az indokolással', hogy 
csak ez vezethet a gazdasági javuláshoz. Ezzel szemben a nagyipar és a nagy
birtokok helyzete kiváltságossá vált. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények közöt t 
a tömegek elégedetlenek és a sztrájikhüMám feltartóztathatatlanul terjed Olasz
országban. A sztrájkban nemcsak az ipari, hanem a mezőgazdasági munkásság 
4S résztvesz, az elér t e redmények aznban a fokozódó pénzhigítás köve tkez té 
ben rövid idő alatt jelentéktelenné zsugorodnak össze. 

Ugyanakkor, amikor belülről fo'yiik a harc a koalícióban rész tvevő pártok 
között , kifelé egészen különleges politikát folytatnak, amely arra irányul , 
hogy kielégítse a külföldről bujtogatott, fasiszta szellemű, monarhista csoporto
kat és Olaszországot terjes mértékben angol-amerikai gyarmat tá avassa. Az 
angol-amerikai politika a fasiszta tömegekre támaszkodva jogtalan . előnyöket 
követel Olaszország számára pusztán, azért , hogy a Földközi- tenger tő 1 távol
tartsa a »szovjet exponensét, Jugoszláviat« '— ahogyan ők mindezt megfogal
mazzák. Amerika, céljainak biztosí tására, mint mindenütt . Olaszországgal szem
ben is az é 'elmiszerek és ipán nyersanyagok szállí tásának, vagy visszatar tásá
nak eszközét és fegyverét alkalmazza. Anglia pedig elsőrendű érdekének tartja, 
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Hogy imperialista, útvonalán, a Földközá-tengererí kizárólagosságot biztosítson; a 
naga számára . Mindezen Jelűi Caszország eléggé gazdag. ahhoz, hogy gyarma

tosítása haszriüthajtó légyen. A megszállási, köl iségek már eddig hat milliárd 
q lláirt tesznek k i . Ez az az összeg, amely Olaszországot gyarmati kiszolgál
tatottságba juttatja. 

. Faneiaország mindebben egészen kii 1önös szerephez jutott. Habár Brigga és 
Tenda területéhez feltétlenül joga van és ragaszkodik jogához, másöldalon :tel-
•es mértékben védelmébe veszi az olasz é rdekeke t még a szövetséges Jugo
szláviával szemben is ugyanúgy, mint az' angol-amerikai hatalirttak^ .д magya
rázatot Churchill legutóbbi páris i látogatása adta tneg. Az angol kormány hang
súlyozta ugyan, hogy Ghurchiill, magánszemélyként látogatott el Parisba és 
több francia városba, Churchill semmiképen sem magánszemély, Angiiiában'az 
ellenzék vezére rangban és fizetésben egyenlő a miniszterelnökkel. Befolyása 
cyaikiran nagyobb, mint a miniszterelnöké. Ghurchiill befolyása pedig .kétséjste-
ienül nagyobb. Másrészt a d'ipomáciai kar tagai ma is kivétel nélkül a konz'ér-

ativ párt exponensei. 

M'mt a fasiszta Olaszországot, Németországot is fel akarják támasztani . E 
tekintetben minden oldalon egyetér tenek. Csak míg a szovjet azé r t akarja fel-
: ímásztam, hogy a demokrácia erősödjék, t ehá t úgy, hogy a német önállóság 
-.sak a teljes átnevelés után váljék érvényessé , a nyugati hatalmak Hitler Né
metországát akarják feltámasztani angol-amerikai gyarmatként . Ez teszi indo
kolttá, hogy a; keieteuirőpai államok, amelyek számára a német hódítóerőszak 

.••Mindenkor közvetlen veszélyt jelent, barátsági és kölcsönös segélynyújtási s z ö 
vetségekkel igyekeznek biztosítani határaikat . Ha tehá t a nyugati reakció azt 
л váda t emeli a kelieteurópai álilaímcöc el'len, hogy vasfüggönnyel választja el 
magát a nyugattól, ezt a vasfüggönyt a va 'óságban a nyugatiak tererriftík meg 
izzail a készülődéssel, amelyet a hailkdó és valóban demokratikus népek ellen 
zervezniök. 

A jelek szerint Magyarországnak ugyano'yan szerepet szánnak ebben a 
reakciós készülődésben, mint O'aszországnak. A vatikáni és a nyugati reakció 
•ninden erejével támogatja a magyarországi reakc 'ót és kisebb engedmények 
árán le akarja kötni magának Magyarországot , hogy ugyanúgy, mint Hiitler é s 

Mussolini beékelje ezt az országot a keleteurópai államok szövetsége kfrzé. Ma
gyarország visszakapja Ausztriába elhurc/a't aranyát , visszakapja azt az ara-
nyat is, amit Ausztriából sietve hurcoltak el Frankfurtba az amerikai főhadi-

szállásra. Ennek ellenében hitelbe kap hadifelszerelést, amire a békeszerződé
sek, éríelmébrr előreláthatöliag^ egyáltalán nem lesz szüksége, de kénytelen át
venni,, mert A i r erika ócskavasként Európában maradt hadif 'szerelését el akarja 
adni. Mindennek a következménye , hegy a reakció minden eszközzel meg 
akarja akadályozni Magyarország gazdasági helyzetének rendezését . Szerve
zett szabotázs folyik Budapest és a magyar nagyvárosok élelmezése tekinteté
ben. A tenmeők nen; akarnak árút eladni. A munkásság minden erőfeszítése, 
hogy augusztus elsejére, amikor ,a forintot kibocsájtják elegendő árut termel
jen, csak fé'sikerrel járt , mert a mezőgazdasági termékek és az élelmezési 
•iTatás nem nyújt kielégítő áriumennyiséget arra, hogy az újonnan kibocsátott 
Pénznek valóban vásárlóereje is legyen, 

Magyarországon végre hozzáláttak az eré lyes tisztogatáshoz. A belügymi-
niszter súlyos vádak alapján betiltotta a Foederatio Emerikánát —> a szent Imre 

koliliégiumoit — amelyről kiderült, hogy Mindszertthy érsek vezetésével a ter-
rorcseleikedetekire szervezkedő ifjúság központja volt. Ezenkívül betiltottak 
még több mint ötven egyesületet, köztük a délvidéki egyetemi hallgatók egye
sületét is, amely Jugoszlávia еГеб irányutó irredenta propaganda központja 

volt. Aд magyar demokrácia mindént megkísérel t , hogy ne váljon azzá a já ték-



szerré, amit nyugatról sorsául szármáik. A belső reakció azonban sokban, meg
nehezíti az erőeszítések eredményességét, amit legjobban bizonyítanak a kü
lönböző fasiszta merényletek szovjet tisztek ellen. Klementisz csehszlovák he
lyettes Külügyminiszter nyilatkozata szerint a magyar á lamférfiaknak nyugata 
útjukon ákalmuk volt meggyőződn;, arról, hogy a békekonferencián a legyőzött 
Magyarországgal kötnek békeszerződést, Magyarországnak tehát nem lesz .al
kalma igényeket támasztani. Ez a kijelentés megvilágítja Magyarország hely
zetét, üe nem kétséges, hogy a kijelentésben a csehszlovák magyar lakosság
csere problémájának is szerepe volt. 

Rc mániának hasonló szerepet szántak a nyugati hatalmak és ezt három 
úiafcb .jegyzékben kifejezésre is* juttatták. A jegyzékek kifogást emelitek ;az d -
lein, hegv Romániában még mindilg nem írták ki a választásokat Ugyanakkor 
a román békeszerződések körül nehézségeket támasztottak különösen a dunai 
hajózás és a7 vagyonkérdések miatt. A petróleum társaságok és bányák rész
vényeit háború alatt a németek átvették ,a romáii kormánya:. Igaz, ihogy a 
romáin kormánynak nem volt joga eladni ezeket, miért a részvények tiu/Jajdon-
kjé^enii! tulajdon csai angolok és amerikaiak voltak, de a iháibarú után lezek a va
gyonok német vagyonként • maradtak Romániában, A potsdami egyezmény vi-* 
sízoint k'moindja. hogy a Németországon kívül felelhető német vagyon (hadizsák
mány. Ezzel; kapcsolatban nem határozták meg pontosan, irályén vagyonckra 
vonatkozik a megállapodás és most azt állítják, hogy a szövetségesek eükob-
zoft és németté .nyilvánított vagyona nem lehet hadizsákmány. Rendezetlen 
maradt ez a kérdés ugyanúgy, mint a külföldön feiliHlhető román vagyenok 
üwe. Ezt azonbani arra akarják', felhsznáilrii, bogy ugyanúgy, mint az elhurcolt 

hajók tek utetében nyomást gyakoroljanak Romániára és visszaszerezzék a ro
mán tetTÓ'leumtársaságok és bányák rész vényeit. Románia azonban végre sze
retne felszabadulni az idegen befolyástól és minden lehetőt elkövet, hogy az 
shmiperialista naigy tőkék nyomását távol tartsa magátÓL. Az ellenzék, amelyet 
-fivmat b«4to;gat, komoly nehézségeket támaszt e tekinitetfbein. Meg akiarta aka
dályozni az ellenzék a választási törvény törvényesítése* is, a demokratikus 
pártok szövetsége azonban diadalmaskodott és dr. Giroza Péter miniszterelnök: 
vailéban őszintén demokratikus szándékú kormánya miegtebeti a választási ele-
készületeket. Az őszre várható rcmán választások cn bizomyos.ra vehető a koa
líció jrvőze'lime. időköziben megtartják ,a békekonferenciát »;« és ez tisztázott abt> 
helyzetet teremt Románia számaira. 

Erre vár Balgára is. д bolgár ellenzéket nem sikerült bevonni a ^kor-
mánvba* miért az ellenzék képviselői nem hajlandók loijáüsani együttműködni a 
Hazalfiiais Arcvonal kormányával. -Földalatti' mozgalmiak útján támasztanak ne
hézségeket a kormánynak, amelynek helyzetét a^emzeitkiözii poüittika is iigVek-
•stz-ik mepneihezíteini. Bulgária jogos igényt támaszt fbzakl'ráeiára, amelynek la
kossága túlnyomó .részben tógát. Minthogy azonban ez egyben kijáratot je
lentene az flEgei tengerre, felhat a Földkczii tengerre, Ca'lldiairisz görög imi'iniszter-
eflaiök és külügyminiszter angliai és am'eriikaii útján bejelntette Görögország te-
•rüüetá: iigényeit iBiuigáriával szemben, ugyanakkor vad uszító propagandáit indít

óvá mind a 'bolgárok, mind az albánok e'Hen. ^Bulgária a nehéz ségeikkel szem
ben óriási erőfeszítésieket tesz, hogy gazdaságilag .rendezze ihelyzetélt és éltben-
hatbatós támogatást nyújt a Szcvjeunió és Jugoszlávia. Tito marsai éppen ;.eg-
wtóbb jelentette ki cetinyei beszédében: 

»Viszonyunk Bulgáriával testvéri és baráti. Bulgária helyzet 
még nem rendeződött, de amint á békekötés megtörténik és Bul
gária szabadon választhatja meg képviselőtestületét, ez a testület 
szabadon dönthet majd ч arról, hogyan építi ki kapcsolatait Jugó* 
szláviéval Már most megmondhatom. hogy ez a kapcsolat minden* 
képen a legszilárdabb és. legszorosabb lesz« 



Végül Finnország — az ötödik' békekötő á lam — helyzete ad alkalmat 
a vitásai azzail', "hogy á nyugati sajtó vádjai szerint ez az északá ország telje-
senj szovitit befolyás auatt áll. A í öld alatti mozgaDam liltt is iponítiosan ú g y n*ü— 

ködik. mint a tlobJbi országokban, aholi a nemzetközi даксло • szervezés :t!ámo~ 
gaiia a fasiszta elemek 'akcióit. Finnorszáig föildrajzííi "fekvése és igiaizdiasági ( r ó V -
zete mellett természetes, ihogy a legszorosabb kapcsolatokait tartdiai fenn a Szov
jetunióval. Az is természetes , hogy ennek ellenéire semmlikéipien sem kíván sza
kí tani nyugaffatj és gondosam ápolja Ш együt tműködés t a nyugaiti demokratikus^ 
körökkel. A békekonferencia előkészületei so rán a helyzet az volt, ihogy Finn-
orszáier .békeszerződését készí te t ték ei a 'leggyoirsattan és De@kiömiyelbibie.n, mert 
nem kerülhetett nyiOt vitána a sor a Kinin kérdésekben. М а п п е г ћ е т távozása , 
é s a balatdószeilíJeimű kormány megalakul áisa után az ú j kormány csaknem ter
jes egészében el látogatott Moszkváiba és ott a ílegszorosiabbra fözte kapcsola-. 
tait a Szovjetunióval. 

11 ven körülmények között foílynak a béketárgyalHások előkieszületei. Hiatal!-
mais enŐDirőiba lesz. de nem döntőütközet. A békekonferencián ta tőkeérdekek a 
népek érdekeivel kerülnek «zembe. Lehetséges, hogy a reakciónak sikerűi n a -
gvobib erőket összefogni a tőkeé>rdeketltségek megvédéséire, ez aizioinban nem 
kalmais eszköz ' tartós és nyugaCmat biztosító héke (építésére. Ha sikerül elérni 
azt hojrv a demokráciák számaira hosszabb nyugaillmiii lildőt Ibizitosítsanak, ez 
m á r csattan verés t jelent éis miiivel' az atombomba é s egyéb ifegyvercsörtetések: 
el énéire is egyik fél sem akar pililanatnyiag ténylegesen háborút , bizonyosra. 
vefhető. hogy ezt haladékot biztosítja a párisi békekoniferencila. A haliadéki i d u 
alatt a demokráciának e'lég *ideje lesz a megerősödésre és a tartósiaibb békés 
biztosí tására . 

1946. július 22. 

F I G Y E L Ő 

A M A G Y A R S A J T Ó T E R J E S Z T É S E 
í r ta: Remete Mária 

1 A HID áprilisi számában adott először részletes jelentést a sajtótér— 
jesztésröl. Ügy érezzük, ismét szükség van arra, hogy megáilapítsuk t 

haladtunk-e vagy visszaestünk ezen a téren. 
A sajtóterjesztés igen fontos fe'adat, elvtársaink azonban még mindig nén i 

veszik elég komolyan. Pedig óriási jelentőséggel bírnak irodalmi vállalataink 
erőfeszítései annak érdekében, hogy minden hazánkban élő nemzetiség sa já t 
anyanyelvén ó v a s s a mindazokat a könyveiket, cikkeket, melyek" tudását gyara^ 
pítjáik és éleslátását fokozzák. Ez is egyik v ívmánya a Népfelszabadító harc
nak. Mert není így vo't ez a háború előtti Jugoszláviában. 

Akkor is voltak magyar könyvök, az igaz. De azok Miaigyairországról beiho--
zott, nagyobbrészt ponyvairodalmat tar ta lmazó írások voltak. Olyan, ami t u d á 
sunkat növelte, ítél ©képességűinket helyes i rányba terelte volna, nagyon ritka 
jelenség vc!t. S az is legtöbbször nem magyarországi , hanem csehszlovákiai 
vagy franciaországi kiadásban jeent meg. Az általánosan forgalomban levő 
magyar könyvek uagy»részét, fasiszta szellemű, i e a k c ó s gondolatok irányítot
ták, de oly módon^ hogy sokszor az olvasó észre serrt vette. Éppen ezért tör-, 
ténhete t t meg, hogy nem egyszer a legeiismerőbben nyilatkoztak az olvasók 
oy«m könyvekről és írókról, akik a legnagyobb rombolást vitték véghez népünk 
soraiban. A helyes Ítélőképességük hiánya segíthette elő és segítheti elő még: 
ma iis az emberek tisztánlátásának elhomályositását . 



2 Hazánkban i m a minden nemzetiségnek meg van a lehetőség .kiuilturája 
^ ifejileszitósére. A »HillD« könyvkiadóválijailiat lis nagy áld'ozatokiat hoz annak 

érdekében , hogy minél több ér tékes olvasmányt adjon dolgozó népünk kezébe. 
A l i g t íz hónapos fennállása óta a következő könyveke t adtujk k i : 

Szabadságdalok 2.600 példányban eUfogyofct 2;500 
Színpadunk T. tüz. 1:500 :» •1.5O0 

.» i l l . (fÜZ. 1.500 • •» » 1.060 
» , I I I . füz. 1.500 » 900 

Korank Kérdései 1. 2.500 » » 2.300 
» » Jií. >.oco » » 1.950 

Miiért erős a szovjet álltam 2.500 » 2.500 
M i történik Kínában 2.000 » 950 
Oorki j : ilgy tanultam én 5.200 » » 5.000 
•Lenin gyermekkora 2.000 » LOCO 
Lenin: A szakszervezetek szerepe 6.000 » » 2.200 
Csiilüagok-iCsirjlatga 1.600 » » 750-
Milyen legyein a íKomszomo>l tagja 3.000. » 2.9'80 
Miért beszélnek ;az emberek 

kültoféle nyelven 1.600 » » 300 
Munkásé gyetem I . 350 ' » » 350 

11. 800 » » 450 
m. . 2.000 » 750 

Szerb1—Magyar szótár 5.000 » • » 250 
Összesen " 43.650 példlány, elifogyott 27,780 péld. 

Azonkívül 55 ezer példányban adtuk k i Nép naptárunkat , ez az utolisó da
rabig eüfogyott, sőt még kevés is volt.. A •»HIĐ« 'folyóirat 11945 évi 1. száma 
2-500 űiéldányiban jelent meg. ma 4.200-ra emelkedett, de a téli 'hónapokban tó-
é r t e az 5.5O0-as példányszámot is. 

Végeredményben ;a Magyar Kul turszövetség kilenc hónapos tevékenységlé
nek e redménye 55 ezer drb. Né'pnaptár. 4OJ6O0 drb. H íd é s 43.650 drb. egyéb 
k iadvánv összesen 145 ezer -példányiban, s.mellből' több mint 120 ezer az olva-
isok kezébe került. 

A ifentii kiimiUtatásbóJ még megá/l.lapíthaitó, hogy -legjobban az adószerű kér 
désekkel ífojgláikpzó könyveket vásárol ják az dviasck. a szépirodalmi müvek, ' 
tniint néldiául a Sz&va/lókérusck gyűjteménye iránt jr 'ncs kellő érdeklődés. Na-
jryobib érdekuődést vártunk vcillna Lenin: A szakszer vezetek szerepe és ifelladata 
címíí iíjüzet i ránt is. B á r a könyv megjelenése előtt ismertettük .minden vajda
sági hefjvi szakszervezeti tanács vezetőségével k iadványunkat és felkértük, 
hosrv rendeltének szervezetec'k részére , mindössze három városból kaptunk na
gyobb megrendelést . 

O Most pedig nézzük me/g, mennyivel esett vagy emelkedett -a »HID« 
" olvasóilnak tábora az egyes helyeken: Legszemléltetőbb, ha e cé'böl a 
íebroiári adatokat összehasonlítjuk a máj.usi 4 helyzettel. 

Városok: 
februárban májusban 

Petrovgrad 600 579 
Szombor 275 100 
Bela. Grkva 10 10 
Szubotica 700 609 
Vrsac * 42 35 
Noviszad 356 283 
Zenta 304 430 
Kikinda 63 53 
Kanizsa 120 170 
Panesevó 6 23 



Jelentősebb^ nagyközségeink és falvaink: 
"íebraárbain májusiban 

Ada 77 58 
Apatin 175 1)1 
Bacskia Topoia 585 474 
B. Petr. Selo 60 60 
Bacsko Gradiste 37' 17 
Batina 10 — 
Bezdan 12 14 
Beli Man a stir 15 15 
Crvenka 20 20 
Csamtavir 125 100 
Csóka 25 15 
Debeljacsa 50 46 
Feketics 90 80 
Horgos 50 25 
Jazovo 50 10 
Kevi puszta 25 30 
Kovin 40. 25 
Kiu'ía 63 60 
Kotlina — 10 
Mali lgyos 89 50 
Mo»] 10 20 
Martonos 20 20 
Novi. V.rfoasiz 61 63 
Novi Becsej 25 — 
Nedicsevo 15 — 
Novi IKnezsevac 38 17 
Odzsaci 10 10 
Oszijek , — 12 
Paidej 10 10 ' 
Pot. Szv. Nikola — 10 
Pancsevo ' — 23 
Sztári Becsej 100 100 
Sztara Moravica 104 113 
Szirbobran 40 20 
Szuza — Zimajevac 46 33 
Szkoremovac 10 10 
Sztanisics 20 — 
ТШ 80 50 
Te'lecska 5 40 
Temerin 20 20 
Vranjevo 100 64 
Vujicsevo 25 "25 
Zagreb — 10 

Össz pel dány száim 
5.500 5000 

elfogyott 
5.093 4.750 

Ezen ö s s z e h a s o n í t á s u tán azt Játjuk, hogy néhány város és faliu k ivé te lé
vel esel1: a péildányszám. Mi ennek az oka? iFaJlvaiwkbia-n N é s községeinkben a 
nyári n;.--igv diokgidőveil magyarázzak . Ezen magyaráza tunka t alátámasztják ter
jesztőink értesí tései , akik az emiberek eilffoglaltsagara' való hivatkozássá;! a lap 
példányszámainak csökkentését kérik. De mivel magyarázzuk az esést a vá ró -



-si dolgozóknál? ö k nyáron is ú g y dolgoznak, mint télen és mégis csökken a 
városi példányszám. Rt legnagyobb biaj az emberek közömbössége és terjesz^ 
tőink tuffiyiasága. Ekx'gozóink ma m á r természetesnek tartják a .magyar saj tó
termékeik megjelenését, /de nem tar t ják kötelességüknek annak olvasását . Pe
dis", 'ha annyi áldozaitba kerül annak megjelentetése, ' e lvárnánk, bogy a mim-
kás tá r sak vásárolják is, hiszen ezzel csak saiját munkásku l t aá juka t pártolják, 
sa já t kultiiirszíoivonalukat fejilesiztenék. Vannak azután egyes helyek — ú g y v á 
rosok, mrlnt Ifalvak — lábol emelkedett az olvasók száma, iltt öntudatos ter
jesztőinknek köszönhetjük až emelkedést, akik tisztában vannak azzal, hogy 
miiven fontos e ilapnak olvasótáborát növelni. 

A Szuboticán a sajtóterjésztésre ú j rendszert vezettünk ibe. Miikor lát-
tűik. hogy kiiadvámyaink nem fogynak ú g y . ahogy kellene é s lehetne, a 

szakszervezet keretén belül megalakí tot tuk a saijtóterjeszitiő bizottsálgot. E«nnefc 
feladatául! t űz tük k i . hoigy minden egyes munkás klubot, üzemi csoportot elúás-
son minden aijonn&n meigjelenő saj tótermékkel . Gyakorlatilag ezt ú g y oldottuk, 
meg, hogv a klub előadásaira vagy az üzemi értekezleteik ne a bizottság egy 
tágtai kiadvanyokkalli felszerelve kitmegy és ott keres egy a sajtóté'fjesztésre 
megfelelő egyént . Ennek kötelességévé tesz:i) minden ú j k iadvány terjesztését a 
csorxxrtiába ta r tozó munkások között . Eddig Szuboticán '19 klubot és üzemet 
szerveztünk meg így. elég szép eredménnyel . P l . a •»Rottman« gyár munkás 
klubjaiban a 'terjesztő egy hónap alatt S40.— dináros forgalmait ért el . A m i 
alacsonv á ra inka t tekintve kb. ké tszáz különböző füzetet jelen-t, amikor a mian 
gyar munkások .'létszáma jóvaí' százon alul mozog. Természetesen még nem 
vagvunk teiljesen elégedettek munkánkkal , igyekszünk mindent elkövetni, hogy 
minél nagyobb eredményt mutathassunk fel. 

Tapasztalatunk az, hogy a leigtöbb hellyen örömmel fogadják a könyveket . 
Ez mesevőzö t t bennünket ar ról , hogy csak a szervezésben van a hiba, amikor 
saj tótermékeink a. könyvesboltban vagy a terjesztőknél eladatliamul hevernek. 
Látogatásaink során tafálkoztunk elvétve olyan üzemekkél is. ahol- saijmos ba
rátságtalanul!' tfog&dtak bennünket, mert azt hitték, ráduk' akarunk erőszakolni 
vađamit. Erőszakról ipediig részünkről szó sincs, csak szeretnénk meggyőzni az 
emberieket, hogy a »tudás hatalom«. lOélunk, hogy megszeret tessük az errtberek-
kedi a könyvet , a fő könyvet. íMert sajnos még mindig sokan vannak, akik sz í 
vesebben olvasnak egy sá rga detektív regényt, mint pl. Lenin: A szakszerve
zetek szerepe és feladatadt. Azt pedig mondanunk sem кеЖ ihogy e könyv is
merete ' nélküf.ö zhete ten olvasmány minden szervezett munkás számára . 

Mee kel l méig emlékeznünk íróink á ldozatkészségéről , lakik fáradságot nem 
k ímé lve írnak, fordí tanak, megtesznek mindent, hogy népünk olvasási szomját 
kielégítsék a nép nyelvén í ro t t könyvekkel . S ezen fáradozásukért -ez év ja-
®uárijái|2: egyállitialán nem fogadtak el tiszteletdíjat, januártól! 'kezdve pepiig, w 
tesrtöbb esetben befizették a szerémségi falluépítő akció javára . E röv.iid hat hö -
t\3ío alatt így íróink 9.5il5.— dinárra l járultak hozzá a cél eléréséhez. 

A-7' ismertetésen kívül cikkünk célja, hogy rövid útmutatássá!! szollgájjtank 
terjesztőinknek, miként érhetnek el miunikájukban nagyobb sikereket. Ez az úft 
fáradságosabb ugyan, több áldozatot kíván, mint ha helyünkbe várjuk a vásá r 
lókat, ezzel szemben céllravezetcbb. S nekünk, ima az ú j muinikaverseny idején, 
arra is kelll néznünk, hoigy termeilésünk fokozása mellett munkásaink kul tur-
sz ínvonalá t is eméljiük. Mer t a ku l tú ra nem maradhat a gazdagok kivál tsága, 
annak az egész dolgodé nép közkincsévé kell válnia — mondotta Lenin é s csak 
rajtunk múilik, Ihogy ezen föladatunknak hol, hogyan és milyen mértékben te
szünk eleget. Ne feledjük e!l egy pillanatra sem: mi vagyunk, a felelősek aizért, 
riogv népünk nrlyen. ütemben zárkóz 'k föl az ú j világot öntudatosan építők 
diadalmasan küzdő sorába. 



A K O M M U N I S T A K I Á L T V Á N Y 
Irta; Steinfeld Sándor 

Száz övvel ezelőtt, 1847-ben, írták meg Mairx é s Emgidsz a Kommu
nista Kiáltványt, a tudományos szocializrnuis egyiifc alapvető művét. »a 
marxizmus! énefcek énekét« (Sztailiit). Lenin szeriilnit a Koimlmuriista. Kiált
vány lámigelimléjű világossággal és fénnyel mutatja be az ui világné

zetiét, a ikövetlhezetes anyagelvűséget. Átfogja a társadalomi életet''és a 
fejlődés mély és minden kérdést megvilágító módszere, a dliailelktiiika se-
gítséteével veizet rá az osztályharc és az új kommunista itársiadalom 
.rnieffteremtöiéniek. a proletariátusnak világtörténelmi, forradalrral száré-
3Dére. 

És mind máig a Kiáltvány maradt az a könyv, amelyen át nierruze-
dékek ismerik meg először a marxizmust, a forradalmi! ifejlődésit, a 'tu
datosított osiztályiharc nagy eszméit. Tény, hogy a fejlődés bizonyos 
iefcinitetíben a Kiáltvány egyes részeit avultaikká tette, de egészében az 
ma is érvény es • maradt, ma is programja a komtmlzmaisnak és tian-
könvve a mozgalomnak. 4 

A Kiáltványt a száz év alatt a világ minden nyelvére lefordították. 
Néhány nyelvre többször ás. Ezt az tette -isiziikségessé, ihogy az egyes 
fordítások nem adták belyeseru és mindenben vissza a Kiáltvány marxii 
gondolatait. E z áll sajnos a Kunínféle legelteriedteibb ma^ryar fordításira 
is. És ém>en ezt a fordítást tettük bírálat tárgyává. (»Nepszavia« ki
adás. 1945) 

I. 
Mindeniekelőt't kifogásolható, hogy Engelsznelk a későbbi kiadáscdc-

I L O Z írt kiegészítő megjegyzései/t a fordító elhagyta. Holott ezek a mű-
ttdt sízerves alkotó részei. Először is ezeket sorotouk fel:* 
9. oldlal 20. soir akarói a »lassalieanusckat«* 

*Velünk szemben Lassole magát mindig Marx »tanitva-
nyúnak« nevezte %és mint ilyen természetesen a »Kiáltvány« 
alapián állott. Máskép állt a dolog követőivel, akik nem mentek 
tovább az ő általa szorgalmazott, állami hitel segítségével létre
hozott, termelőszövetkezeteknél és az egész munkásosztályt az 
állami segély és az önsegély híveire osztották. 

12. oldal-21. sor alulról: » városi koztarsasaig«* 
*Komunáknak nevezték Olasz- és Franciaországban a vá

rosi polgárok a maguk községeit, azok után, hogy az önkor
mányzat első jogait megvásárolták, vagy kiharcolták hűbéres 
uraiktól. 

29. oldal: »A német viagyis igazi szocializmus* c. fejezet végié* 
*Home-gyarmatoknak, belső telepítéseknek nevezte Owen a 

maga kommunista mintaközösségeit. Falansztereknek hívták a 
. Fourier által tervezett közházakat, lkáriámk hívták a Cabet ál

tal leírt utópista, képzelt kommunista országokat. 
32. oldal 8. SOT fölülről: »derncikrata pártíhoz«* 

*A Franciaországban magát szociáldemQkraiának nevező 
pártot a politikai életben Ledrou—RoUin. az irodalomban Louis 

ö s s z e h a s o n l í t á s a i n k a t a moszkvai Marx^-Engelsz—Lenin intézet l£45-be*v 
kiadott példánya 1 alapján végeztük. 



Blanc képviselte, igy, mint ég a földtől különbözött a modern 
német szociáldemokráciától. • 

Mindezeket a m e g é r z é s e k e t Engelsz az 1890-es német kiadásihoz, 
fűzte. vauryis ahhoz a kiadásihoz, amely a magyar fordításnak is ,atap-
iául szolligiállt. 

A második csoportba a saj;tó^(?)hibákat sorolhatjuk: 
8. oldal 13. so>r alulról áll: 21; kell: 25 - ' 

26. oíidail 17. sor alulról áll: leomlanak; fceM leromlanak. 
24. oldal 26. sor fölülről áll': tfetómelkedése; kell átformálódása. 

A harmadik csoport az egyes szavak vagy kisebb mondatok érthe-
tettem és fordítói szempontból me&ma\gyarázinatatlian elihaigyása: 
8. oldal 12. sor alulról áJl: szervezettséige; kell: pártszervezettsége 
& oldal 10. sor aMról áll: tapasztalatai; kell: gyakorlati tapasztalatai 
9. oldal 24. sor almiról áll: kiindiuilási; keli: közvetlen kiindulási 

10. oldal 9. sor aMról áll: naigy seregszemlét mozgósított hadserege 
-födött; keül-r először nagy seregszemlét egy hadseregbe mozgósí
tott hadereje fölött. 1 

13. oldial 23. sor alulról álfc hogy termékei számára; kell: hogy állandóan 
sokasodó termékei számára. 

13. oüda! 4. sor aluliról áll: tehetetlenné válik; kell: egyre inkább lehetet
lenné válik. 

16. oldal 11. sor fölülröil áll: női munka; keM: női\és gyermekmunka. 
17. oldal 17. sor föliüillről áll: kimaradt a »S amimo« kezdetű mondat 

.fellőtt: És minden osztályharc politikai harcot jelent. 
.18. oldal 18. sor alidról álíl: mozgalma; kell: önálló mozgalma 
22. oldial 8. sor fölülről áll: géppé; kell6: gép toldalékká. 
22. oldal 25. sor föllürolí áll: a (kereset; kell: az egyéni kereset. 
22. oldal 29. sor fölüliröl áll: meigszünik; kell: természetszerűleg meg

szűnik. / 
28. oldal 3. sor íalülrol. áll: természet; kell: természet elvadulása. , 
30. oldal 6. sor aMról áll: a munkásosztálynak; keltfőkép a munkás

osztálynak. 
A negyedik csoport az eredeti szöveigmek a meghjaimisítással hatá

ros, tudiatos félremagyarázása: 
11. oldal 13. sor alulról áll:: a híibétri társadalom pusztulásából; ike^: 

a pusztuló hűbéri társadalom öléből. 
14. oldal 13. sor alulról áll: amelyeknek lie kellett ihullaoiiok. S le is hul

lottak; kell: amelyeket össze kelleH törni és amelyeket össze is 
törtek. 

18. oldal 8. sor alulról áll: osztályiharoot; kell: polgárháborút. 
23. oldial 20. soir fölülről áll: Azonban, amikor a ptroitetárság a politikai 

hatalom meighódításáélrt küzd, nemzeti osztályképen szierveztaediík. 
és magát teszi nemzetté, kell: amennyiben a proletariátus köteles
sége mindenek előtt, hogy meghódítsa a politikai hatalmat, nemzeti 
osztállyá emelkedjék és magát nemzetté szervezze. 

23. oldal 27. sor fölülről áll: méig Mthatóbbani dbligozik majd -eltünteté
sükön; "keíil: eltüntetésüket még inkább meggyorsítja 

25. oldal 10. sor fölüilről áll: államlhatalclm; kell: közhatalom 
28. oldal 21. SOT aulról áll: szellemtelen; kell!: meddő 
30. oldal 19. sor fölüliről áll: megszabadítása; teli: fölszabadulása 
33. oldal 1. sor i&Mröl áll: büszlkéhbek semhogy nézeteikeit, é s céljaikat 

eltitkolnák; kell: lealázónak tartják, hogy nézeteiket és céljaikat el
titkolják 

33. oldal 3. sor fölülről 4áll: Az uralkodó osztályoknak van olkuk resz
ketve gondolni >egy ' kommunista forradalomra; kel-1: Reszkessenek 



Mindezzel azért foglalkoztunk ilyen aprólékosan, mert tudjuk, hogy 
mennvire kevés nálunk a közkélzen forgó magyarnyelvű anyag és 
mennyire fontos, hogy a meglevő lehetőleg hamisítatlan, az eredetihez 
minél közelebb álló formában és értelmében kerüljön az olvasó kezébe. 

II. 
A másik kérdés, amely már túlmegy az egyszerű (hiba jelentőségén: 

hogyan éls: miért keletkeztek ezek a hibák? (főleg a hanmadik és negye
dik csoportra gondolunk). Tudialmásnnk szerint a Kunfi-fordítás az 1910 
Körali években készült. Vájjon valóban nem akadt Magyarországon va
laki, aki néhány órai fáradságot vett volna magának és elvégezte volna 
ezt az összehasonlításit, amelyet minden fordítással meg kell csinálni, 
mielőtt az a sajtó alá kerülne. De legalább az első kiadás megjelenése 
után. különös tekintettel arra, hogy itt nerrr egy 'regényről, hanem a tu
dományos szocializmus alapvető írásáról van szó, Marx és Engefez leg
elterjedtebb művéről. 

Vagy ha akadt — mert az ellenkezője hihetetlen — annak hangját 
elfojtották volna? Ismerve a pártviszonyokat ezt teljességgel lehetsé
gesnek tartjuk. . 

Ha szemügyre vesszük a hibákat, láthatjiuk, hogy azoikbaw 'logika, 
rendszer van. És ez a megdöbbentő. A magyar szöveg még véletlenül 
sem emeli a forradalmi hangot, ezzel szemben, ahol lehet, tompítja, 
vajrv tiszta gépies fölfogássá alakítja át a marxi dialektikát. Pl; a bi
lincsek lehullásáról beszél, ami szinte önműködően következik he, holott 
Marx azok szétzúzását, összetörését emlegeti. De a legszembeötlőbb a 
változtatás ott. ahol a politikai hatalom me^iódítását,;mint egy .szinte .mel
léklés folyamatot tünteti fel, amikor Marx azt a proletariate legfonto
sabb, legelső kötelességéivé tette. Osztályharcot ír ott. ahol Marx kife
jezetten Dolgárháborút mondott. 

* 
Menekülés a forradalomtól, fis ez a jelleirüzö. mert Kunfi a régii ma

gyarországi szociáldemokrácia egyik vezéralakja volt. És ugyanúgy, 
ahogy Bebel és r^autszky stb. elsekélyesytették, sőt meghamisították a 
marxizmuist, ahogy Ebért (az első német köztársaság szociáldemokrata 
elnöke) gyűlölte a forradalmat, ugyanúgy megtalálhatjuk ezt a jelen
séget a többi országok szociáldemokráciájában is. Kunfi .sem kivétel. 
Nem »fekudt« neki Marx forradalmisága, nem is adhatta azt híven 
vissza. Eltekintve a iforradalmi veszélytől, amit ez a tömegekre jelent
hetett volna, A második Internacionálé dicső, de levitézlett lovagjai 
nemcsak elméletben, nemcsak Marx íéliemagyairázásában. de kifordí
tásaiban is hívek maradtak önmagukhoz. 

• 

Mindezek után szükségessé válik Marx és Engelsz összes eddigi 
fordításainak tüzetes é s szakavatott íölülvizsgálása. E z nem lehet egy 
ember, vagy egyesek művé. Ez a kérdés csak intézményesen oldható 
ímeg. Ez viszont nem a mi feladatunk — értem ez alatt a jugoszláviai 
magyarságot. De elvárjuk ezt a marxizmus magyarnyelvű képviselőitől 
a maevarerszágii Kommunista és Szociál-Demokrata Pártoktól. 



VLADIMIR DEDIJER: »NARLO« 
(Első és második rész) 

A Jugoszlávia állami könyvkiadó-
vállalat kiadásában megjelent Viadi-
r.iir Dedijer part izán-naplójának má
sodik kötete. Fél evvel ezelőtt jelent 
rneg ennek a Naplónak első része, 
amely a szerző 1941 április 6 és 1942 
november 27 közötti fe jegyzéseit tar
talmazza. A most megjelent második 
rész körülbelül egy esztendőt ölel fel: 
az 1942- november 28 és 1943 novem
ber 10 közötti időszakot. V. Dedijer 
csaknem mindennap i r t valamit nap
lójába azon a. viszontagságos, de di
cső úton, amelyet bős szabadsághar
cosainkkal a négy esztendős felszaba
dító háború a'att megtett. Ezér t ez 
a Napló történelmi tükörképet jelent, 
habár a nyomtatott Napló előszavá
ban a szerző azt írja, hogy » ez a 
Napló se nem történelem, se nem iro
dalom. Ezek egy újságíró feljegyzé
seid Azért tartotta szükségesnek 
megjegyezni ezt, mert többnyire »nie-
Wtelé-sek után, gyenge világosságnál, 
h iányos adatokkal« irta fe'jegyzéseit 
és néha, mint írja. »a t intahiánytól 
i« függött az í rás terjedelme. 

Mielőtt a feljegyzések tartalmáról 
szólnánk, érdemes leírni néhány ada
tot a Napló történetéről és útjáról, 
meri ez úgyszólván kiegészíti a tar
t a lmát Dedijer 1941 nyarán érkezett 
a nemetek által megszállt Beográd-
ból Sumadiába, a felszabadított terü
letre, i t t kezdte írni feljegyzéseit. Itt 
írta meg a Napló első fejezetét (»Áp-
rilis 6«), amely a beográdi esemé
nyeket öle í fel a megszál lás első 
napjától, mivel Beográdban nem ír-
liat-'tt. Később, miután 1941 októbere
ién Uzsicébe került, részletesebb fel 
jegyzéseket ír t . Kardelj jelenlegi •.mi
niszterelnök-helyettes tanácsára 1941 
december 2-ikától (az első offenzíva 
ideje) napró ' -napra feljegyezte az 
eseményeket , д Napló számára nagv 
veszélyt jelentett a nedvesség. Ezért 
Dedfer 1942 májú sában egy lelőtt usz
tasa-repülőgépről leszedett vizhatat-
ian vászonból táskát készí tet t feljegy

zései számára. A léseken azonban 
mégis kercsztulhato.lt a viz ; azért 
kényte ' en volt a Naplót az inge alá 
tenni A kéziratköteg lassanként meg
nőtt, úgyhogy 1942 novemberében 
Drnicsiben, a »Borba«' akkori nyom-, 
dájában az első két füzetet bekötöt
te egy könyvbe és fedőlapjára ötágú 
csillagot tett és aláírta az évszámo
kat: »1941 —1942« A nyomtatott Nap
ló e s ő része fedőlapján ennek a kö
tésnek fakszimiléje van). Ugyanakkor 
elkészített magának egy bekötött fü
zetet az 1943-as évre. ezenkívül egy 
•tij bőr táskat szerzett a Napló számá
ra. Mindez kb. két kilót tett k i . Jól 
tudjuk mit jelent egy menetelőnek 
minden gramm suly. amit ötven és 
száz ki lométereken át kel! cipelnie 
egyfolytában. Dedijer mégis a hét 
offenzíva legnehezebbjein, a negyed'k 
és ötödik offenzíván át magával hord
ta a Naplót. Eldobta az utolsó inget 
ts törülközőt is. csak a Naplót és a 
lőszert vitte magával . Egyetlenegy
szer vált meg tőle: egy rettenetes 
bombtámadáskor, akkor felesége feje 
alá tette. (1943 június 9-én a Zelen-
gorán egy német bomba szétroncsol
ta felesége vállát, aminek következ
tében az amputáció ellenére vérmér
gezés lépett föl s felesége életét 
vesztette.) Sokszor ke rü l t a Napló a 
szerző feje alá. A hosszú éjjeli me
netelések közben, két parancs között , 
a »Pihenő!«-tőT az »lndulás!«-ig. De
dijer maga Џ megsebesü t, ugyan
csak bombatámadás alkalmával. Szi
lánkdarab fúródott a fejébe, úgyhogy 
1943 novemberében Egyiptomba kel 
lett mennie operáció végett. . »Mcst. 
az a legfontosabb, hogy meggyógyul j -
— mondotta neki Tito. Ekkor kény
telen volt megválni Naplójától és 
Qyilász Milován vette azt át meg
őrzés végett . Amikor Gyilász 1944 
tavaszán Moszkvába utazott, maga-, 
val vitte és otthagyta a Naplót. F i 
iadé Mosa hozta vissza a szerzőnek 
néhány nappal Beográd felszabadítá
sa után. A Napló harmadik részéhez 
Egyiptomban és Olaszországban 

(ahol betegszabadságon volt) gyűjtőt-
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te az anyagot, úgyhogy a Napló a * 
Beográd felszabadí tásáér t vívott har
cokkal és az Októberi Forrada'om 
níegü-nneplésével fejeződik be a sza-
'rn<i Beográdban. A Naplót a szerző 

Jugoszlávia Kommunista Pár t j a Köz
p o n t i Bizot tságának, Jugoszlávia, né
pei szabadságharca megszervezőiének 
és .vezető-јепек« ajánlotta és ajándé
kozta. 

Vladimir Dedijer a Jugoszláv Had
sereg alezredese. Jelenleg a »Trideset 
dana« ć. folyóirat szerkesztője . 

A Nap'ó első r é s z e Beográd boni* 
házasának napján kezdődik. Mozaik
szerűen sorakoznak az események, 

amelyek végül is a régi Jugoszlávia 
szégyenteljes fegyverletételéhez ve
zettek. I t t vannak a képek is: romba. 
'Isö't hidak, házak, a volt királyi pa
lota kupolája a koronával egy rom-
halma# tetején a föMön hever. Né
met katonák cirkálnak motorkerék
páron Beográd uccáin. Tábornokok 
pléddel a hónuk alatt menetelnek — 
Németország felé, hogy később ott is 
folytassák az árulást . A beográdi rá
dióállomás a kivégzettek névsorát , 
utána a »Lili Marleenfc-t sugározza. 
Tito Zágrebbó 1 Beográdba érkezik. A 
beográdi haladószellemü. s zabadság 
szerető ifjúság szabotál . Lángbabo-
rui egy német au tógarázs . д »Novo 
Vreme« példányai eze r számra égnek 
az utcán. Németország megtámadja a 
Szovjetuniót. Összeül a Kommunista 
P á r t Központi Bizottsága és elhatá
rozza a szabadságharc megindítását . 
A Szovjetunió részvétele a háború
ban biztosíték arravonatkozólag, hogy 
a harc gyümölcsei t a nép fogja le
íratni. Dedijer elindul Sumadijába, 
maga mögött hagyva Beográd »Be-
kanttniaphung«-okkal és »\Varmmg«-
"kkal teleragasztott falait. 

Lehetetlen volna rövid beszámoló 
keretében még a fenti »részletesség*-
gel is végigvezetni az olvasót a Nap
ló oldalain. A Napló elénk tárja a fel
kelés első napjait. Nédics é s Drázsa 
árulását , ifjú szabadságharcosok hő
siességét a vesztőhelyen, a megszál- ' 
lók kegyet lenségét és a nép ellen

ál lásának kibontakozását . A szabad 
Uzsice, Bosznia, Crna Gora egy-egy 
állomása a hősök útjának. (Az Uzsi-
ceban töltött idő alatt Dedijer fel
jegyezte, hogy Tito bizonyeys dol

gokban megegyezett Drázsáva l 1941 
* október 26-án tartott összejövetelü

kön. Másnap a part izánok 500 puskát 
és 25.000 töl tényt küldtek a" cset i i -
kéknek, a megegyezés ér telmében. 
Ugyanaz nap Drázsáék megöltek egy 
par t izánt és t ámadás ra készültek a 
part izánok kezében lévő Uzsice ellen). 
Crna Gorából százt izenötnapos me
netelés után Krajinán keresztül elér
kezik Dedijer Horvá tországba . I t t . az 
usztasák gonosztetteinek nyomait ta
lálja. Utána ismét visszatér Krajiná-
ba, ahol a parfizánok megünneplik az 
Októberi Forradalom }25. évfordulóját. 

•A zsákmányol t usztasa okmányok, a 
»poglávni-k főhadiszállásáról* kiadott 
ér tes í tések visszatükrözik a szélesen 
elterjedt népfelkelést. (»Fruska Gorát 
megtiszt í tot tuk* hangzik az egyik je
lentés 1942 szeptember 7-i kel tezés
sel. Ugyanakkor a »Regge'i Újság* a 
megszál lás alatt levő Újvidéken ^me
r é n y l e t e k r ő l í r t Szerémségben vo
natok és autóbuszuk ellen). 

I t t , a Kraj inában,, megjelenik a 
»Borba«. д rádió a Vörös Hadsereg 
sztálingrádi offenzivájáról ad hír t . No
vember 26-án összeül az AVNOJ. 
»E'erkezet t a nagy nap« ez a cime a 
Napló erről szóló fejezetének, amely. 
lyel az első rész befejeződik. Mel
lekletek következnek . »A beogrÁdá 
part izánok legbát rabb tette« »(Ran* 

kovics Alekszandar jelen1 egi belügl^-
miniszter kiszabadí tása a Gestapo 
karmai közül), valamint ц mitrovicai 
politika fog'yck kiszabadí tása a bör 
tönbőí. Ezenkívül még néhány cikk. 
többek közöt t • egy a iaszenováci 
haláltáborról . Végül a szerző útvona
lát muta tó té rkép egészíti k i az e s ő 
részt . A Napló első kötete 400 olda
las, a másik ni ég ennél is több 200 
oldallal. 

A második rész első fejezetének 
cime: »Jugoszlávia egy-ötöde sza~ 
bad<<. Ebben-a fejezetben, a szerző-



nek az akkori »Borba«-ból idézett 
cikkében megtaláljuk a népfelszabadí
tó harc összegezését az 1942 évben. 
A végeredmény: Jugoszlávia ötödré
szét felszabadították. Bihácsban meg
tartják az első ifjúsági kongresszust 
Egyre világosabbá válik a londoni 
emigránskormány áruló tevékenysé
ge. Következik a negyedik offenziva 
(200 oldalon) és az ötödik offenziva 
ideje (80 oldalon). Az ember nem 
tudja, melyik részletet eme'je ki 
ezekből a feljegyzésekből. Kevésbbé 
jelentős de érdekes részlet: egy par
tizán harcos a csetnikek elleni roham
ban találkozik testvérével, akit a 
csetnikek kényszerítettek, hogy har
coljon a partizánok ellen. Felelevene
dik előttünk a Szutjeszk a eposza. Itt 
is megragadja figyelmünket egy kis 
részlet: Egy küldöncnek husz óra 
gyaloglás után ismét útra kell kel
nie, mert egy fontos parancsot kell 
eljuttatni oda, ahová csak ő ismeri 
az utat A küldönc gyorsan elindul a 
paranccsal, mire Tito megállítja: 

— Adjátok oda neki az én két 
konzervemet! 

Ezeket az apróságokat emeljük ki, 
mert a negyedik és ötödik offenziva 
legendás harcait ismerjük olyan le
írásokból, amelyek katonai szem
pontból íródtak. A napló viszont a 
szabadságért harco-ó ember lelkének 
mélységeit ismerteti meg velünk. Az 
ötödik offenzívában megsebesül Tito. 
Megsebesül a szerző felesége is. íme 
egy részlet, amely ugyanarról a 
bombázásról szól, amelynek követ 
keztében . ezek a sebesülések történ
tek: 

>>A »Stlikak« a fák hegyéig eresz
kedtek és í g y dobták le a bombá-
kaf. Utánuk kis fe'derítők jöttek és 
élő célpontokra szolgáló bombákat 
dobálták. Egyszerre megsüketített 
bennünket a motorzaj, Ruska és én 
a földre zuhantunk. Hét-nyolc bom

ba esett le körülöttük. Fojtogatott 
bennünket a puskaporszag. Teljes sö
tétség volt. Amikor a füst egy kicsit 
eloszlott, egy bajtársat láttam mel
lettünk feküdni a hatodik boszniai 

brigádból. Nagy feketeszemű fiatal
ember volt. A bomba elvitte mindkét 
lábát. A vér vastagon folyt és mint 
a patak vitte tovább a fiatal bükk-
fa'evelet, amit a robbanás lerázott. 
Nem lehetett ratja segíteni. Haldok
lott. Intett a kezével és ezt suttogta: 
. —- Éljen Sztál inU 

A Népfelszabadító Hadsereg végül 
is kitört a gyűrűből és nemcsak, 
hogy elhárította az egyesült ellen
ség támadásait, hanem ellentámadás
ba ment át Keletboszniában é s egy
más után szabadította fel a városo
kat. Hitler hivatalos jelentése pedig 
»a partizánok m e g s e m m i s í t é s é r ő l 
j-zól. — A szövetségesek kezdik meg
felelőképen értékelni a népfelszaba
dító hadsereget, д világ tudomást 
szerzett a partizánok dicsőséges har
cairól és győzelmeiről. Angol kato
nai misszió érkezik. (Az első ilyen 
missziót a partizánokon keresztül 
Drázsához irányították, ugyanígy a 
harmadikat.) 

Az offenzívak leírása után megta
láljuk a népfelszabadító mozgalom 
történetét és fejlődését országunk 
különböző részeiben. Veszelinov Jo
ván elbeszélése alapján részletesen 
olvashatunk a vajdasági szabadság
harc fejlődéséről is. Végül követke
zik az AVNOJ második ülésszakának, 
annak a történelmi ülésezésnek elő
készületei, amely lerakta a mai Ju-
goszávia alapköveit. Az összejövetel 
Jajceban készül. Ahonnan De-
dijer november lOén elutazik Kairó
ba. Ezzel fejeződik be a Napló má
sodik része, amely számtalan mellék
letet (litografált. rajzokat, térképe
ket, okmányokat és felvételeket) is 
tartalmaz. 

Az első rész két kiadást ért meg 
egymás után. A második részt har
mincezer példányban nyomták. Vár
juk a harmadik részt, hogy könyves 
polcunkon legyen az a páratlanul ér
dekes és értékes mű. 

Gvozden András 



A BRIT HULIGÁN TÖRVÉNY 

Az 1927-ben kibocsátott Szakszer
vezeti Törvény, megszüntetésének v i 
táját az angol parlamentben nagjy vá
rakozás előzte meg. Kezdettől fogva 
világo-s volt, hogy a nagyrész t szak-, 
szervezetekből álló és azoknak támo
gatását élvező Munkáspárt (LaÖbr 
Party) győzelemre jutása rövidesen 
maga után fogja vonni az általános 
sztrájk után kiadott megtorló tör
vény megszüntetését , amjely lénye
gesen kor lá tozta a nagybritániai mun
kásság szervezkedési jogát é s amely
ről minden öntudatos dolgozó csak a 
legnagyobb .gyűlölettel tudort be
szélni. 

A parlamenti vita ismertetésé 
előtt szükséges foglalkozni az 1926-
os általános sztrájk előzményeivel és 
az azt követő Szakszervezeti Tor
vény, lényegével . Az, angol ipar ver
senyképességét bérlenyomással , a 
murikaviszonyQkjosszabbításávaliígye-
keztek elérni . JBáldwin, atókori mi
niszterelnök, 1925 júliusában jelt adott 
a bérek elleni általános támadásra , 

mikor kijelentette, hogy »mindlen 
dolgozónak bele kell törődni bércsök
kentésbe, az ipar talp-Ráállítása érde
kében*^ 

A támadás először a bányászok el
len indult meg, ugyanazon bányabá-
rók részéről, akik a napokban a bá 
nyászok korsára való hivatkozással 
léptek fel a bányák ál lamosítása el
len, A bányászok szakszervezete el
vetette a tulajdonosok bérleszállitási 
javaslatát és a közlekedési munká
sok különböző szakszervezeteivel 
megállapodást létesí tet t szállítási boj
kott • k ik iá l tására vonatkozólag. A 
kormány megijedt és kilenc hónapra 
»nemzeti ajándékot« adott á tulajdo-
gaosoknak a bérkülönbözet fedezésére. 
Az átmeneti fegyverszünetet jelentő 
kilenc hónapot a ko rmány és a mun
káltatók szervezetei igyekeztek jól 
felhasználni az elkerülhetetlen össze
csapás előkészítésére, sztrájktörő ala
kulatok megszervezésére . 

A szakszervezeti mozgalom azon
ban — néhány jobboldali vezető ha
tásá ra — a reformok és a nemzeti 
együt tműködés korszakáról kezdtek 
he?zé!n : és a bányászok szakszerve
zeténeik törekvése, hegy a legfonto
sabb ipari szakszervezetekkel felké
szüljön a közelgő nagy összecsapás
ra, fiaskót szenvedett. 

A széntermelés fanulmányozására 
kiküldött k r á l y j bizottság bizonyos 
fokú állami beavatkozást és jelefítös 
bérleszállitást javasolt, amit a Szak
szervezeti Tanács szükségesnek lá-
tí'tt elfogadni. A bányászok azonban 
hűek maradtak álláspontjukhoz és el
vetet ték a bcrfcszáíi !-tás gondolatat. 
Nem volt inás kiút , mint a sztrájk 
fegyveréhez nyúlni. 1926 április 29-en 
a szakszervezetek megbízottai három 
millió 60O.OGO szervezett munkás 
nevében 50.000 ellenében kimondották 
.az általános sztrájkot május 3-j kez
dettel. 

Az egy k reakciósabb napilap a 
-Daily Mail« munkásai kezdték meg 
a sztrájkot a lap szakszervezet-elle
nes vezércikke miatt. A sztrájk má
jus 3-án olyan erővel indult meg. 
hogy a Szakszervezeti Tanácsot a 
legnagyobb meglepetés érte. A hiva
talos jelentés szerint, a befutott hí
rek minden várakozás t felülmultak és 
a tanács egyedüli, problémája az volt, 
hpgyan tud munkában v'sszatartani 
bizonyos-szakmákat . A kormány és a 
munkálatok felkészültsége, az ellen
séges és nagyon gyakran hazug pro
paganda a, sztrájkolok ellen és a 
Szakszervezeti Tanács vezetőinek in 
gadozó, megalkuvó állásfoglalása kö
vetkeztében a nagybritániai munkás
ság hősies fellépése nem járt ered
ménnyel . A munkásság vezetői k i -

* lene nap múlva kapitulál tak é« k i 
vették a tömegek kéziéből azt a 
fegyvert, amelynek alkalmazását nem 
tartot ták helyesnek és amelyhez csak 
a ko rmány támadása és a munkás
mozgalom harcosabb beállítottságú 
részének fellépése miatt nyúltak. 

A köve tkező év (1927) a munkás
mozgalom elleni rendszabályok meg- . 



hozása jegyében zajlott le. A par
lament olyan törvényeket hozott, 
ametyek az emberi szabadság han
goztatásával , a munkáltatók érdekeit 
szolgálva, büntető intézkedéseket lép
tettek életbe a szakszervezetek el Jen' 
és körülbelül húsz évvel vetették 
vissza a munkásmozgalmat fejlődé
sében. Az úgynevezet t ipari viták és 
szakszervezetek törvénye illegálissá 
tette a szimpátia-sztrájkot, a szak
szervezeteket anyagilag felelőssé tet
te a sztrájkok által okozóit károkért , 
korlátozta a sztrájkőrök (picket) jo
gát. Az állami alkalmazottak szak
szervezetcinek megtiltotta a Szak
szervezeti Tanácshoz, vagy a Mun
káspár thoz való csatlakozást, д leg
súlyosabb csapás a • szakszervezetek 

* politikai funkcióját ér te . Az angliai 
munkásmozgalom specifikus felépítésé
nek megfelelően, a szakszervezeti ta
gok egyút ta l a munkáspár t tagja ivá . 
lettek, ha csak külön nem jelentették 
ki , hogy nem akarják a pá r t t agsá 
got íizetfr. 1 

A »huligan törvény«. értelmében -----
a" munkások igy nevezték a szak
szervezeteket elnyomó törvényt — a 
szakszervezeti tagok nem lesznek aut<» 
matikusan a munkáspárt tagjai, ha kü
lön nem kérik felvételüket. Csák a x 

iiagybritániai munkásmozgalom fejlő
dését ismerők láthat ták t isztán az 1 1 i 
törvény hatását . A kizárólag gaz

dasági harchoz szokott munkástöme-
^ek legjelentősebb része nem tartot-
.ta. szükségesnek a politikai párthoz 
való csatlakozást, , amelynek eredmé-
nyekép a munkásmozgalom politikai 
szektora elkerülhetetlen visszaesést 
szenvedett. 

Arfn" azonban ennél is lényegesebb 
volt a csatavesztés és az ezt köve
tő megtorlás feletti szégyenérzet , me
lyet husz éven keresztül sem tudtak 
az öntudatos szervezett munkások 
elfelejteni. Husz éven keresztül k é 
szültek a nagy leszámolásra; amely
nek első aktusa az 1945-ös általános 
választás volt, mikor Nagybri tánia 
dolgozói félreérthetetlenül rnegmutat-
ták, hogy nem hajlandók sorsuk to

vábbi i rányí tását a konzervat ívokra 
hizni é s hogy a háború ' t a r t amára k ö 
tött fegyverszünet csak átmeneti és 
csakis a fasizmus elleni harc céljait 
szolgálta. E sorok .írójának többször 
volt alkalma tapasztalni a szervezett 
munkásság véleményének harcos 
megnyilvánulását , amelyek bizonyí
tó juk , hogy nemcsak a politikailag 
leghaladóbb szellemű szakszerveze
tek, hanem a konzervat ívabb beállí
tot tságúak is soha el nem múló szé
gyennel gondoltak vissza a nagy ve
reségre és é l vol tak . tökélve , hogy az 
első lehetőséget félhasználva, változ
tassanak ezen az állapoton. 

Л Munkáspár t választási* propagan
dájában a huligán törvény eltörlése 
jelentékeny szerepet játszott. Ez nem 
is lehetett máskép . Az angol munkás
osztály erezte és toulta, hogy a fa
sizmus elleni háború megnyeréséhez 
nagy mértékben hozzájárult é s most 
kér te önfeláldozó munkájának jutal
mát. A munkáspár t vezetősége is. min

den fenntartás nélkül, kívánta a r 
1927-es törvény eltörlését és — még 
ha akart volna is — nem tudott vol 
na szembeszállni a tömegek akara tá 
val. A külpolitikai kérdések i r án t ' k i 
sebb mér tékben fogékony angol mun
kásságot senki sem tudná megtévesz
teni néhány belpolitika' . kérdésben, 
különösen a" gyűlölt huligán t ö rvény 
nyel kapcsolatban. 

A parlamentben beterjesztett tör
vényjavaslat visszaállítja az 1927-ben 
hozott törvény előtti ál lapotot . A 
konzervatív pár t szónokai elkesere
detten harcoltak és különösen a pánt
hoz való ta r tozás kérdésé t igyekez
tek oly színben feltüntetne mintha 
az egyéni szabadság védelmében lép
nének fel. Az egyéni szabadság meg
sértéséről szónokoltak és azt ajánlot
ták, hogy ezután is csak az tartoz
zon a munkáspár thoz, aki külön kéri 
felvételét. A munkáspár t szónokai a 
leghatározottabban utasí tot ták vissza 
ezen ajánlatot és kitartottak az ere
deti javaslat mellett. 

Az elfogadott javaslat tö rvénnyé vá
lása 4OQ.Q0O állami alkalmazott csat-



lakozását fogja közvetlenül eredmé
nyezni. Nem kétséges, hogy a mun
káspárt létszáma is eröseu felduzzad 
a . legközelebbi hónapokban, д lakos
ság túlnyomó részétől kapott man
dátum értelmében a munkáskormány 
teljesítette a szervezett munkások 
óhaját, a huligán törvény eltörlését. 
A szervezett munkásság diadala azon
ban csak akkor lesz teljes, ha a 
Szakszervezeti Tanács és a munkás 
párt progresszív tömegei akaratukat 
ugy a többi belpolitikai, mint a kül
politikai kérdésekben keresztül tud
ják vinni. Szántó Mihály 

(Kanadai Magyar Munkás) 

AZ IMPERIALIZMUS 
KÖZELKELETEN 

Ezt' a bevilágító cikket a palesz
tinai Tel-Avivban megjelenő »An-
tifasiszta Egység«-ből vettük, mey 
a hébernyelvü »Kol-Haam« ma
gyarnyelvű kőny omatosa. 

A háború olyan nagy mér
tékben meggyöng í te t t e a brit 
imperializmust, ahogy azt igen 
kevesen tudják elképzelni. E z t 
a gyengeséget egyelőre leplezi 
az egységes impér ium látszata 
és az erős és jól felfegyverzett 
katonaság ás rendőrség. Sőt, az 
utóbbi időben támogatni kezd
ték a Br i t Birodalom gyengülő 
épületét az E g y e s ü l t Államok t ő 
kései is, akik hajlandónak mu
tatkoznak együttműködni a Brit-
Birodalommal a tőkés v i lágki-
z itkmáiiyoiásban és egy né-
h á ti y ezer-millió dolláros köl 
esönt nyújtani neki. E z meg
menteit e a Br i t Impérium ne 
v u z e t ű vállalatot a pénzügyi 
tönkrejutástól és megmentette 
az angol tömegeket attól, hogy 
igénybe kelljen venniök. Chur-
chili orvosságát, a „vért, izzad
ságot és könnyeket". Ez t az 
életformát Churchill a gyar 
rnati népeknek szánta. 

A gyarmati polgárság még-

erősödése és a gyarmati mun
kásosztály fejlődése óriási mér
tékben megerősítették az anti-
imperialista harc alapját a 
gyarmati országokban. A brit 
imperializmus utolsó leheletéig 
véd -minden talpalattnyi földet, 
amelyről v isszavonulásra kény
szerítik. 

A Birodalom felbomlásának 
folyamata történelmi szükség és 
azt nem képes semmifé le angol 
kormány megakadályozni . 

A brit imperializmus a leg-
különbözőjük eszközökhöz folya 
módik a Közelkeleten a törne- / 

gek szabadságharca ellen. A 
legkülönbözőbb fegyevereket 
tartja készenlétben, hogy segít
ségükkel megvédje ál láspontját 
a v i lág egyik legfontosabb ha
dászati és gazdasági pontján. 
Bizonyos fondorlatok célpontja 
a Szovjetunió, melytő l minden 
gyarmati ország népe erkölcsi 
és lelkei erejét kapja jogos sza
badságharcában. 

Az imperializmus számos -„al
kotásának" egyike az' Iszlám 
Szövetség — egy fél ig titkos 
szervezet, Ennek a szövetség
nek elsősorban az a célja, hogy 
egy val lás i és nemzeti alapokon 
álló szervezetet képezzen, mely 
el lenhatást fejt k i a Szovjet
unió erkölcsi befolyásával szem
ben, a marokkói ós indiai mosz-
lem értelmiség körében. • 

Más példa az Arab L i g a . E z 
az ugyancsak bri^ „alkotás" 
felöleli az arab országok leg-
reakciósabb elemeit, hogy így 
olcsó szavzatokat szerezzen B r i 
tannia számára a nempsetközi 
kongresszusokon. E z a szerv tá-
mogatását nyúj to t ta minden re
akciós megmozdulásnak, minden 
munkásel lenes tömörülésnek és 
szovjetellenes mozgalomnak az 
arab országokban. 

K é t .jelenség, mely a sajtóban 
nem-régiben látott napvi lágot , 
jellemzi legjobban az Arab Liga 
tevékenységének alapelveit: — 



Trariszjordániát önálló á l lammá 
nyi lvánítják. Legfontosabb ez
zel kapcsolatban megál lapítani , 
hogy ez az önállóság valóban a 
Britanniától va ló függetlensé
get jelenti-e. Mert hát "ki is 
uralkodik Transzjordániábaii ? 
Transzjordániábaii a brit meg
bízott uralkodik, akit a jövőben 
köveinek- neveznek. 

Vegyük'csak a 'Liga legfonto
sabb tagját, Egyiptomot. Itt né
hány héttel ezelőtt szétrombol
ták a kommunista párt m a g v á t 
-~- tömeges és minden törvényes 
alapot nélkülöző letartóztatások 
által. E z az ^se t -v i lágosan mu
tatja, hogy mitől fél i gazában 
a brit imperializmus és a meg
vásárolt hűbéri kormányok. — 
Arai ezeket megijeszti, az a tö
megeik politikai öntudata. 

A brit' imperializmus másik 
terve a Nagy Sziria tervezete. 
E z a terv még nem öltött hatá
rozott alakot, de ígéretül szol
gál a hűséges szolgának, Ab
dullah Emirnek. E z a Nagy 
Szíria Szíriát, a Libanont? 
Tranjszjordániát és Paleszt inát 
ölelné fel. E z a terv az Arab 
L i g a ellen irányul — és különö
sen Egyiptom és Szaudi-Arábia 
ellen arra az esetre, ha ezek 
nem volnának haj landók a 
brit • imperializmus polit ikája 
szerint viselkedni és egy szép 
napon elhatároznánk, hogy fel
szabadítják az Arab Ligát az 
angol g y á m s á g alól, hogy ^za
bád arab ál lamok szabad szö
vetséggé változtassák azt. 

Van még készenlétben számos* 
más brit fondorlat a Közeikele
ten. Itt a felosztott Palesztina 
tervezete — amely egy vagy 
más módqn a keresztény Liba
non á l lamával ál lna kapcsolat
ban - - arra az esetre, ha a brit 
imperializmus elveszítené állá
sait Szíriában, Irakban, Ará
biában és Egyiptomban. Itt az 
új angol—francia szerződés, 
melyben a két kormány a „sza

bad" Szír ia és Libanon megkér
dezése nélkül megegyezett afe
lől, hogy imperialista haderejét 
ezen országokban hagyja. B r i 
tannia kétségtelenül okosan ját
szotta a szíriai és libanoni 
,;átszmát. Ezen országokba be-. 
hatoltak az angol haderők, 
hogy megvédelmezzék — nem 
egészen vi lágos , hogy kit — a 
szíriaiakat-e, vagy a libanonia
kat, vagy ta lán a .franciákat* 
Kétségtelen, hogy sikerült be-
liaíoítiiok eme „üzletbe" is, most 
j iztán, hogy biz tonságban ül 
nek benne, . ném ig á lmodnak 
afelől, hogy e lhagyják az orszá
got, sőt megkapták áz üzlethez 
a franciák beleegyezését is. 

Aztán nem szabad szem elől 
tévesztenünk néhány gazdasági 
fegyvert: Angolországnak nagy 
tartozásai vannak, különösen 
Egyiptommal szemben. Ezeket 
a tartozásokat ál landó fenyege
tésként alkalmaznák az egyip
tomi polgársággaT szemben. H a 
az egyiptomi .kormány komo
lyabban követelné a brit had
erők kivonulását és a Szudán
nal való egyesülést — akkor az 
angol kormány mindenféle 
csalással megfoszthatja ezektől 
az óriási összegektől az egyip
tomiakat. 

Az Egyesü l t Ál lamok nem 
akartak 4 az imperalista játék 
piszkol* felében résztvenni. In
kább a tápasztalt brit uralkodó 
osztály kezében akarták hagyni 
a gyarmati népek rabszolga
módra va ló e lnyomásának fel
adatát, hogy elrabolhassák 
ezektől országaik természeti kin
cseit. Amerika szierette volna 
megtartani a „tiszta erkölcs" 
álarcát. Azonban a<z angolok 
megértették vele, hogy aki részt 
akar a zsákmányból , annak 
részt kell vennie a népek elnyo
másában is. E z az értelme az 
amerikaiak jelenlétének a kö
zös palesztinai vizsgálóbizott
ságban. Frank B. 



A mosónő 

Hangya. András rajza 



Sajtó akt került 1946. július 20-án. 
A nyomást befejezték 1946. július 28-áu 4.000 példányban. 

. M i n e r v s 6 n y o m d a S z u b o t i c a , Z m a j I O T Í B t é r 8. 


