
PAJZS PÁL : 

D I A D A L M A S V A S Ú T 

Vasutat épitnek fiatal kezek: 
Mállik a hegy, 
Durran a dinamit: 

Titó a miénk, 
Mink az övé i . . . « -
Zengik a vértlátott hegyek. 

Itt betonátjáró, ottan alagút. 
Őszszagú erdők. 
Ködormos sziklák; 
»Keves a v í z . . . « 
•Éjjel hideg v a n . . . « 
í )e meglesz, meglesz a vasat! 

És menetelnek. Oh, nem úgy mint агок. 
Nem puskával, bombával, 
Hitlerfrizurával — 
Csákány a vállukon 
És Lenint citállak. 
Így győzetnek le a gazok. 

így győzetnek le a mult árnyai, 
A véres begyeknek látomásai. 
És a suták, 
A buták 
Csak lesik szájtátva. 
hogy nőinek a jövő időknek szárnyai. 

Itt állok velük, mellettük s nézem. 
Szeretnék Ismét húszéves leírni; 
Bátran és tisztán 
Csákánnyal ennek a hegynek menni, 
Mert itt világ épül; 
FM látom és érzem. 

Lehull a nap és este 4esz. 
Susog az erdő, száll a harmat. 
Itt csend és csend — 
halk dal zümmög odább — 
Messziről hallom az őrszem hangját: 

Á l l j ! . . . Ki v a g y ? . . . TovábbU 
fgen. 
T o v á b b . . . 
Tovább! 



A V A S Ú T É P Í T Ő I F J Ű S Á G M U N K Á J A 
Irta: Gyilás^MHovái) 

Az emberek rendszerint nem gondolnak a vasútra, amikor vonaton 
utaznak. Most pedig az Ifjúsági Vasútvonalon utazva vagy gyalog és 
gépkocsin végigjárva — az ember minden apróságot észrevesz, a jel
zőket, talpfákat, csavarokat, bevágásokat és töltéseket. Egyszerre vi
lágossá válik, milyen óriási munkát kellett elvégezni, hogy ezek a sinek 
átszeljék a szántóföldeket és mezőkel, átugorják a folyókat és átvágják 
magukat az erdőkön és szakadékokon. Ez az emberi munka egyszeri
ben naggyá, fenségessé válik, s anyaggá változva, megtapinthatóan tá
rul elénk. Látjuk a talpfákban, amelyeket válak cipelnek, a-csavarok
ban, amelyeket ujjak helyeztek el és csavartak be, a földben amelyet kis 
kocsik szállítottak - minden eleven embereket. S ezek erőfeszítéseit, 
verejtékét és szellemét látjuk, amely mindezt gondosan és figyelmesen 
elkészítette. 

Mi až, airji mindezt észrevéteti velünk, hogy egész világosan, anya
gilag fölfoghassuk a Vasútvonalon végzett munka minden bonyolultsá
gát es fenségét? Mi az, ami megdobotgatja a szíveket? Mi az ami eb
ben, a többihez látszólag hasonló vasútvonalban nagyobb lelkesedést és 
örömet kelt az emberben bármilyen műremek, nagyobbat mint ч bármi
lyen esemény, olyan nagyot, mint az alattomos, vérszomjas és erős el
lenség felett bosszú, nehéz es veres csaták után kivívott győzelem? 

Ez erőnknek, verejtékünknek és egész szellemi képességünknek ön
tudatos felajánlása --- társadalomnak, a hazának, a népnek, Titonak, — 
mindegy melyiknek közülök, mert mindez egyet jelent. Az ifjúság látszó
lag nem hoz különös áldozatot. Két hónapig ingyen dolgoznak az ifjak 
egy sokoldalúan nagyjelentőségű munkában. És ez minden. Az áldozatot 
azonban sohasem kilogramra, nagyságra és méterre kell mérni, mert az 
áldozat mértéke az önzetlenség és az a szeretet, amellyel hozzuk. Az 
ifjúság tüzes szeretettel és lelkesedéssel adja ezt a két hónapot és min
den egves ifjú tisztában van azzal, hogy valami nagyot tesz a közössé
gért, s hogy itt egyáltalán nem szabad saját magára gondolnia. Nincs 
olyan méter, amellyel ezt a szeretetet, öntudatot és önzetlenséget le
mérhetnénk. Mindez egyszerűen csak szeretet, öntudat és önzetlenség, 
amilyennel csak a nagy, nemes tettekre elszánt emberek rendelkeznek 
és amilyent csakis ők adnak. Ez az. ami megdobogtatja a szívet, amikor 
a Vasútvonal mrentén haladunk. Ugyanez a szeretet, öntudat és önzetlen 
önfeláldozás volt tapasztalható az ifjaknál és leányoknál és általában 
minden harcosnál a háborúban is. Ezeknek a nagy erényeknek köszön
hetjük, hogy sikerült legyőznünk ezeket a nagy nehézségeket, hogy át
ívelhettünk minden hegységen, áthidalhattunk minden folyót és legyőz
hettünk minden ellenséget. Számtalan nemes, nagy emberünk elesett, d$ 
ujak jönnek — vájjon a Vasútvonal nem ezt bizonyítja? — akik nem 
engedik elhomályosítani' dicsőségünket, akik még bátrabban és még át
ütőbb erővel viszik tovább Tito zászlaját, a nép szabadságának és a 
népek testvériségének zászlaját. 

És valóban, a vasútvonalon folyó minden munka a nagy és bosszú 
harcra emlékeztet, Az ellenség kemény, kitartó és ügyes volt. Egy be
vágáson átengedte a mieinket, aztán hátbatámadta őket, úevhogy úi 
áttörést kellett előkészíteni — mint a harcban is. Minden terv és vezény
szó szerint folyik. Brigádokat vezényelnek a veszélyeztetett helyekre, 
rohamokat végeznek, csoportosítják és elosztják az erőket. És katonai 
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Sletet is-élnek. Megszokott dolog, hogy ilyen hosszú és hasonló terepen 
-fekvő vasútvonalakat két-három évig, á régi Jugoszláviában pedig öt 
évig is építettek. Ifjúságunk tömeges lendületével mindezt leszorítja va
lamivel több mint hat hónapra. Ebből látható, hogy ez harc volt és v harc 
ma is, óriási hadművelet, amely — hála a tömeges hősiességnek, az 
ügyességnek, a mozgékonyságnak qs a helyes vezetésnek — mindenben 
sikejült. 

A kezdet elég nehéz volt, amig neki nem lendült, s amig nem »dol~ 
güzta be« magát az egész szervezet. Akadt mindenféle kételkedő és 
rosszhiszemű, próféta. Ezek azonban gyorsan elnémultak. — a tizenöt 
napos tervek hét, öt, sőt három nap alatt is megvalósultak. Az ifjúság
gal együtt megkezdődött a legjobb, legtehetségesebb szakembereik, özön-
•ése. Az ifjúság kezdett bizalommal tekinteni rájuk, s ők határtalan hit
tel az ifjúságra. Szilárd munkaközösség alakult, — a századok és bri
gádok egyre szilárdabban vonultak fel, hibátlanul, a megállapított terv 
szerint, ügyesen tájékozódva és a terephez alkalmazkodva. 

A Vasútvonal új emberek kovácsműhelyévé vált. Illetve az ifjak m á r 

-löbb kovácsműhelyben voltak, — ma egész országunk új emberek ko
vácsműhely e, -.— s a vasútvonalon csak egyesek és pedig a legiobbak kö
zül valók kovácsolódtak. És jól kovácsolódtak. Most mindenki, aki visz-
szatért, büszkeséggel beszél munkájáról, örömrríél emlékezik (és szomo
rúsággal hogy el kellett válnia tőlük) társaira, századára, sátorára, a 
:réfákra, énekszóra, versengésre, s a fölvilágosító és. politikai munkára, 
igen, könnyű" most a hátországban észrevenni azt az ifjút aki vissza
tért a Vasútvonalról, öntudatosabbá, bátrabbá vált, jobban hisz a maga 
erejében. Valahogy világosabban kialkult egyénisége, emberi képe. 

De mindezek alapján nem szabad azt gondolnunk, hogy a munka 
könnyű és egyszerű. Minden erőt meg kell feszíteni, — forróságban, por
ban, gyönge ruhában, nagyrészt mezítláb, közepes táplálkozás mellett, 
~ hogy sikert érjenek el. Az igazi ifjú, aki Tito iskoláját járta, ha nem 
Is olyan könnyen, de énekszóval gyűri le mindezeket az akadályokat. 
Szívesen hoz áldozatot a közösségért, másokért. Szívesen alkot, épít, 
szelleme sohasem pihen, szíve rettenhetetlenül a népért ver. 

Az ifjak és leányok ezreinek ez a hatalmas munkája hősök, törzsek 
ás népek példátlan tetteiről zengő fennséges eposzra hasonlít. Ez az 
eposz itt megvalósult és nem lett Verssé. Nem is várhatjuk megének-
íését most, amig még tart a harc. De sok mindent tehetnénk már most 

í m e mondjuk" az ifjak maguk irnak verseket munkájukról, faliújságokat 
szerkesztenek, dallamokat szerzenek. Mindez őszinte, nemes, de — kez
detleges. Sok írónk és általában művészünk otthon ül, kimerülve a té
mára való várakozásban, s arról vitatkozva, hogy vájjon a. »művészet 
•megrendelésre* — művészet-e. Ezek a művészek mégis ellátogathatnának 
oda hosszabb időre, hogy megtanítsák az ifjakat sok hasznos dologra,— 
hogyan kell faliújságot szerkeszteni, feliratokat, jelmondatokat stb. ké
szíteni ós szép (ha nem is nagyigényű) sorokat egybef fizui indulónak. 
Nincs olyan tollforgató ember, akinek ne kellene elpirulnia, ha hallja, 
hoev a kezdetleges, gyakran otromba sordtban hoevan jut kifejezésre 
az Ifjusági Vasútvonal hőseinek nagy és nemes műve és érzése, amejy 
Nyegos, Mazsursnics, Jaksics és Présem tollára kívánkozik. Egyszóval 
legalább úgy-ahogy segíteni kellene a kulturszínvonal felemelését, meg
felelő kifejezést adni a fenséges rajongásnak, a Vasút vonal iíui hőseinek 
a kultúra, a dal iránti olthatatlan szomjúságának. Ez már mégis azt je
lentené segíteni a népet, vele együtt haladni, nem pedig a sötétségbe.és 
félhomályba é s allúziókba és kétséglieesé^be menekülni tőle. — Az ifjú-
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sági vasútvonul egyébként különösen gazdag motívumokat ad — színe
ket, szépségeket formában és mozdulatokban, sokoldalúságot az érzé
sekben. Ezer emi.er nekilendülése egy cél felé^akik közül mindenki a 
rtfagá ura és mindannyian ugyanabban az irányban vetették be erejüket, 
ifjak és leányok az ország különböző vidékeiről, különböző szokásokkal, 
neveléssel és mindegyiket egy akarat, egy gondolat hatja át — ki és. 
hol találhatna rá a művészi munka nagyobb képességére, gazdagabb é s 
szélesebb forrásokra, tapasztalatai kiegészítésére és az ihlet előidézésé
re? És mindannyian itt vannak — horvátok, szlovének, macedónok és a 
többiek — minden járásból a magaskultúráju és az elmaradt vidékekről. 
Itt vannak JuKa tartomány legényei és leányai is, akik tovább adják 
szülőhazájuk fájdalmas és megrendítő kiáltását: >Tito, a tengermellék 
hív!« 

Íme itt látható, hogyan alakul és milyen lesz Titó új Jugoszláviája 
mindenek ellenére, minden külső és belső ellenség ellenére. 

Belső ellenségek — ezek mindenütt rejtőzködnek. Akadtak a vasút
vonalon is, de ott a lelkesedés hatalmas viharában, amely ezreket fo
gott át még annyira sem voltak érezhetők mint a szalmaszál. Egyébként 
pedig másutt fúrnak, ugatnak, vágnak, ócsárolnak, kémkednek, eladják 
magukat és asszonyukat és lányukat csokoládéért, egv dollárért, másfél 
dplárért, semmiért — egyszerűen csak aljasságból, elferdültségből, una
lomból és kétségbeesésből — mert minden felesleges és olcsó, ha már el
adják saját országukat és saját népüket. Meg akarják akadályozni or
szágunk újjáépítésének nagy művét és nem tudják elgondolni hogv'mi.a 
nép, a csavargók, meztelenek, egyszerű emberek, bolond parasztok és 
hajléktalanok, nélkülök is megszervezhetjük az államot és építhetünk 
vasútvonalakat és gyárakat. Pedig mi ezt megtehetjük és minél keve-
siebben vannak ök — annál jobban. Az Ifjúsági Vasútvonal azt bizonyítja^ 
hogy mi csak egy kicsit több éberséggel, gyakorlatiassággal és hatá
rozottsággal! — nagy bonyolult munkákat is elvégeztünk háromszor, öt
ször nagyobbakat és bonyolultabbakat, min a régi Jugoszláviában. És-
mee is valósítjuk őket és dol&ozunk — hogy népünknek jobb legyen, az; 

.pedig, hogy a történelem nagy kereke, amelyet a jugoszláv dolgozók 
millióinak keze mozgat, összezúz néhány, férget is ~~ csak a tisztább-
út véeett van. 

Ami külső ellenségeinket illeti, belőlük is van sok és mindenütt. Ke
létet kivéve. Ezek nem hallják Julia tartomány kiáltását, ezt nem is vár
hatjuk tőlük, ezeknek nemcsak szivük és lelkük nincs, hanem érzékeik 
sincsenek. Ezek egyszerűen imperialisták. Azzal áltat iák a maguk pol
gárait, hogy Jugoszlávia összetűzéseket szit, veszélyezteti a békét stb. 
Jć lenne, ha az »ő« polgáraik láthatnák, hogy mi igazságos békére, mun
kára törekedünk. És számukra, azaz imperialisták számára sem volna 
rossz, ha látnának ezt azt az Ifjúsági Vasútvonalon. Sok dolog világo
sabban állna előttük hogy bolondul csalódnak, ha azt hiszik, hogy 
térdre kényszeríthetnek, leigázhatnak bennünket anélkül, hogy ellent
mondanának, hogy becsaphatják országunkat, amely az 1941, 1945 évi 
harcosokat szülte és amely olyan ifjúságot szül — öntudatosat, fegyel
mezettet, dicsőt — amilyen a Vasútvonalon dolgozik s amilyen egész 

''".ois-zágunkban él. Triesztet, Goricát és a többit elvették. 'Titó azonban 
egyszer mégis eljut oda. Az igazságtalanságot nem felejtjük el soha, so-
hai Mi erősödni fogunk, mi fiafal ország, amelyben életrekelt minden, 
népi erő és amely felszabadult az idegen gyámság é s . a hazai járom alól. 
Ellenségeink pedig gyengülni fognak. — szétmarcangolják őket a válsá
gok és a különféle belsA összeütközések,, mert. rendszerük, életmódjuk s 



az a mód, amellyel uralkodnak-a népeken, nagyon is kivénhedt, s csak 
erőszakkal, vérrel, a trösztök és imperialista cápák » demokráciájával 
tartható fenn. Mi pedig nem »kapaszkodunk« semmibe megáll egy
szerűen maga a nép, amelyet legjobb fiai vezetnek é s szerveznek. Min
den, minden, amit az emberi ész elgondolhat — a mi oldalunkon áll. Csak 
még sok-sok tehnikára, még sok különféle »lfjúsági Vasútvonal r.a« van 
szükségünk, s ezeket olyan emberekkel, mint a mieink, olyan emberrel 
mint Tito és olyan mozgalommal, amelyet ő vezet - mind mégis sikerül 
kiépítenünk. * 

Az első ellenségeket —• a belsőket', mi semmisítjük meg. Ez világos 
és érthető. A történelem, a társadalmi fejlődés logikája, ebben az irány
ban halad, arra'kényszerítve ellenségeinket, hogy kirohanjanak, megmu
tassák magukat, hogy legnagyobb titokban dolgozva is, leleplezzék ma
gukat: Nem engedi őket nyugodni, visszahúzódni, mert már megmér
gezte őket a nép ,és a nép harca iránti gyűlölet és irigység, nem for
dulhatnak többé vissza. Számukra egyszer egyiknek, egyszer a má
siknak, egyszer ürolnak, máskor Dragoljubnak (hogy azokat, akik előt
tük voltak ne is említsük) felmerül a kérdés — vagy ők, vagy a nép. 
A történelem, ha már valakit halálra itélt, mindent megtesz - - erőket 
szül. amelyek az elitéltet minél előbb sírba helyezik. Így lesz nálunk is 
- mert így kell lennie. -

Ami pedig a többi, külső ellenségét illeti 15—20 év múlva minden
ben utolérjük, sőt elhagyjuk őket. Ebben legkevésbé sem szabad kétel
kedni, így lesz^ mert így kívánja népünk akarata, amelyet Titó elv
társba Pírt . a nép juttat kifejezésre és fejleszt tovább. 

Semmi sem kelt ifjúságunknál és különösen a Vasútvonal építőinél 
olyan rajongást és lelkesedést, mint Titó. Ez nem véletlen. Vannak em
berek, akik valóságos zászlók, jelképek. De Titó nemcsak ez. Titó 
ugyanekkor, a felszabadító harc és — ma az ország újjáépítésének szer
vezője és irányítója. Hite! tud Önteni az ifjúságba, lelkesedést kelt é s 
pontosan meghatározza számára az irányt. S ezért az ifjúság, mint a nép 
legfiatalabb, legtisztább, legjobban é-rző része — határtalanul szereti. Azt 
mondják — Titónak építjük a Vasútvonalat, s,ez azt jelenti —- a nép
nek, a hazának, magunknak Titó irányításával. Azokkal a nagy eszmék
kel eltelve, amelyeket nálunk Titó marsai képvisel a legerőteljesebben és 
amelyeket ő valósít rneg a legkövetkezetesebbem átalakult országunk if-
uisága új és új csodákat teremt, új és új nagy tetteket visz véghez. 

Azok,-akik ma a Vasútvonalon dolgoznak egész életükben büszkék 
lesznek erre és örömmel emlékeznék vissza a nagy napokra, amikor ők 
is resztvettek a nagy titói feladatok megvalósításában. Joggal büszkél
kedhetnek, amint büszkélkednek az 1941 év, vagy az ötödik offenzíva 
harcosai is. Különbség kétségtelenül van — azok az elsők életüket ad
ták, hogy ezek alkothassanak. A büszkeség oka azonban — munka a 
•>ép jólétéért ----- ugyanaz. Mert egyik és másik mű is halhatatlan és 
megérdemli, hogy bekerüljön a késő nemzedékek meséibe és ^dalaiba. 

emberek tömeges megváltoztatására csak a gyakorlati mozga-
iomban* a forraáalomban nyílik lehetőség; a forradalomra nemcsak azért 
\wi szükség, mert semmi más módon nem lehet megdönteni az uralkodó 
osztályt, hanem azért is, mert a megdöntő osztály csapati a forradalom-
van szabadulhat meg minden régi terhétől és válik képessé új társadalom 
megteremt ésére.« Marx és Engels Összes Müvei IV., 60. t 



LATÁK ISTVÁN: 

H A T V E R S 

Örömmel üdvözöljük Laták Istvánt, aki hosszú hallgatás után 
újra megszólalt. Uj hangokat itt meg alábbi verseiben a külvárosi 
szomorúságok költője: a fölszabadult ember merész és boldog örö
me azy ami megkap bennünket. A harc beváltotta mindannyiunk 
hitét, amit éppen Laták énekelt meg: 

»Л kültelek nem marad a szomorúság fészke. 
mert itt belefáradtak az almodasba.« ' 

A kültelek ma nem szomorú, hanem az iijiáépítés láza lengi ÜL 
és az öröm szellői söprik az utat és simogatják az emberek lelkét. 
Ezt wirtuk és még ennél többet várunk az élettől és ennek a meg 
éneklését, szóba örökítését vártuk és várjuk Laláktól. Az olvasó 
pedig fogadja olyan szeretettel az alábbi verseket, aminőt azok 
megérdemelnek. 

S Z T Á L I N 
Ostoba vén poíaszakállas királyokról 
Régi rossz tankönyvekben de sokat h'rdetlék, 
Hogy népek atyja ragyog az aranyos trónon, 
S a hazugságtól pirulj a nyomdaiesték. 

Rossz meséket költöttek talpnyaló béreneefc, 
Hogy népek zsarnokainak szive csupa [óság, 
S az öröklött méltóságok bitang urai 
Szegény kifosztott népek iogait taposták. 

Apám ökölbe szorított kézzel tanított: 
Ne higyj soha-soha az előkelőknek, 
Mert szép mosolygással, nagy ceremóniával 
Minden tisztességet szenny gödörbe Jöknek. 

Szak kenyéren, zűrös, zilált IHúséggal 
Úgy nőttem fel, hogy csak tekinté'yt tapostam. 
Minden tekintély-kultusz ellen kikeltem 
- De az igaz tekintély képét látom mostan. 

Udvaroncok nem rejtik előtte felüket porba. 
Nem trónon, nem glóriák és tömjénfüst alatt — 
Egy szovjet színesfilm hozta közel hozzám, 
Ahogy a Lenin-síremlék lépcsőién fölfelé halad. 

Előtte néni hajbókol senki, térdet sem hajt, 
Л kezét otrombán senki előre nem feszítette; 
ü g y néz rá mindenki Jtözelről-messziről, 
Mint népgyűlésen a tapasztalt Munkásra, Emberre. 

Nem a tudós, akinek könyvei lámpások az éjben. 
Nem a hadvezér, ki ágyúk dörgésével üzen; 
Egy Férfi, akiben nincs semmi formaság, 
Kinek tekintélyét mégis érzem és hiszem. 

Nemcsak mert millió tenyér csapkodása dörög, 
tfem, mért a Vörös Tér katonák hurráitól remeg, 
De mert az anyák szeme szebben csillog/ 
És mert feléje nyúlnak bízón a gyermekek. 



A menetelő fiatalok mellén domborul a trikó, 
Emberekből a nagy Téren kalász és virág* terem, 
Magasabban szárnyalnak a büszke sportrepülök, 
S bár ünnepien érez — trégis mindenki {esztelen. 

Szelíd pillantással, egyszerű lósággal néz a Ferii, 
Kinek keménységét csak elvadult gonoszok érezték. 
Nézi a ragyogó élefeí — nagy harcot vívott érte — 
De mosolyát először kapják a gyermekecskék. 

Mivel a gyermekeké minden szeretete 
És a dolgozó népeké minden pillanat ja — 
Végtelen tekintély szeretetében van részein. 
Nem tudom másképpen mondani, }gy érzem: 
Ö az alkotók legjobb barátja s a népek atyja. 

L E N I N 

Iskolás kisfiamnuk adum ezt a verset 
Lágy nevét és lágy tüzű szemét 
Ui és szép tankönyvekben láthatod. 
Légy büszke kisfiam, hogy könyvet forgatsz. 
Hogy mmdig tanuljunk, erre Lenin oktatott. 

Csókold megf kisfiam, anyád kérges kezét 
És szeressed nagyon az anyádat — 
Azok törölték le először az anyák könnyét, 
Akik hittek Lenin tudós szavának. 

Hogy embernek vesznek az iskolában, 
S anyád szabadon elébed járhat, 
Tudd: Lenin emelte fel először 
Mosóteknők mellől az anyákat. 

Lenin mondta, hogy nincsenek úríajok 
És minden gyermeknek élni van Joga. 
Lenin sírjából gazdag élet nőtt ki, 
S ez az élet nem szűnik meg soha. 

Lenin nevével szabadította^ fel 
A kicsi gyermekeket és a kis népeket. 
Tanulj kisfiam, hogy egykor megérthessed, 
Mit adtak Lenin és a harc neked. 

T I T O 
Fasiszta lapból vágtam ki akkor a képét, 
É9 más egyebet nem tudtam róla, 
Csak hogy bérencek vérdijra ajánlják, 
Mert hegyek közt a Szabadság alkotója. 

Kemény vonásain elszántság honolt. 
De szemében csendes mosolygás rejtőzött. 
Ott állt a, karcsú Popovice tábornokkal 
Az őserdő vastag szálfái között. 



A rideg távolba nézett a fényképen. 
Ugy éreztem ellát egész Vajdaságig, 
Nevét csak suttogva mondhattuk itt akkor, 
De sejtettük: harca titánok harcává válik. 

Könyvek, klasszikus képeslapok közé 
Rejtettem a kivágott ujságképet. 
Csak szomorú asszonyom láthatta néha, 
A kisfiamnak sem mutattam ereklyémet. 

Aztán eljött hozzánk is az üzenete. 
Megérkeztek titkon a partizánok. 
Pénzt és élelmet küldtünk Tito nevére, 
A kukoricás hozta a szabadságot. 

Nyomorékak: dobogó szívvel vártunk 
A háború óriás talpai alatt. 
S egyszer tisztító ork^n forgatagában 
Megjött Tito és megjött a virradat. 

A S Z A B A D E M B E R N É L N I N C S E N B O L D O G A B B 

Nekem már sokszor a számra öklöztek, 
És a bántalmaktól a szivem beteg. 
Sokáig kínlódtam és csak dadogtam, 
Halljátok most már az énekemet! 

Hallgassanak el mind a mérgezett, 
S fizetett sifó, régi rossz dalok; 
Engem csak az igaz szépségek ihlettek, 
Az igazmondók dalosa vagyok. 

A bánat ugy hozzámnótt egykor. 
Hogy felejtettem a ió nevetést. 
S alig tudtam éljent sikoltani. 
Midőn az első szabad szellő ért. 

De hallgassátok most már szavamat: 
Gyógyít a szabad lég s a napsugár. 
Mert a népért viritnak a mezők 
És mindenik gyár a népért dudál. 

Kuncognak a gyermekek a parkban. 
Szerte ragyognak a kirakatok. 
Szende arccal lépkednek az anyák. 
Szivükkel ringatják a magzatot. 

Hogy a virág nőj jön, szépség és öröm, 
A május zöldbe azért öltözött, 
Hogy pihenőt lelj a piros napsugárban, 
Fák dús lombjában és a fő között. 

A felhók lágyan azért harmatoznak, 
Hogy szebb legyen a kalászban a mag. 
A szabad embernél nincs boldogabb a télben 
S nincsen a nyárban boldogabb. 



K Ü L T E L K I Ö S Z I T A J 

Foghíjas apró kertekben hullanak 
Gyümölcsérlelt fákról a levelek. 
Háztetőkön összekoccan néhány cserép/ 
Az őszi füvön egy fehér kecske mekegi 

Nevetnek a melegben a kültelki házak, 
Vaskerítések és csupasz falak. 
Gyerekvisongás rázza a bokrokat, 
A kövezeten zörögve autó szalad. 

Halvány káposzták érett torzsátra 
A napsugár már vékonyan hull, 
A szél füttyöt s füstöt hoz a vasútról, 
A .hűvös hegy fe!öl alkonyul. 

Kopott aszfalton bakancsban léptet. 
A munkából jövő emberek sodra. 
Rohammunkáról térnek Jiaza. s erre 
Mind a napi élményeit mondja. 

Szél szalad el a macskaköves utón, 
Nem kérdezzük honnan jött, s hova tart. 
A sarkon vidám fiuk fújják a füstöt, 
És erős' lányok tapossák az avart. 

F E L S Z A B A D U L T A K É N E K E 

A szomorúságok mind kiasztak a nyárban, 
S már jó őszi édességeket ízlelünk, 
Lassan levetjük avult ccndráinkat. 
S a tél íelé nem mered félösen a szemünk. 

A holdsugár most már nekünk is világit, 
A vonat már értünk és mivelünk robog, 
Az üzemben a tervet mindnyájan ka'apátjuk, 
Büszkén felegyenesedtek a külvárosok. 

Újra felmérjük az élet kis csodáit, 
Igaz a mámorunk, s vágyunk, ha kitör. 
Többé nem adjuk oda szépségeinket, 
De nem is vesszük el azt senkitől. 

Fennünk szoros ölelésre hajoltak össze 
A hetyke városok és messzi kis tanyák. 
Ccigos teremtés lett a mezitlábos élet. 
És tiszta akarattal.új lett a világ. 

Hiába tesped itt a régi közöny és a bűn, 
A rossz mult hiába tántorog, lefetyel, 
Mi már visszautat nem keresgélünk* 
A szenny, amit eltapostunk, életre sose kel. 

A jövő elé* rikoltunk harsányan 
Szinte megremeg tőle a földteke. 
Hadd hallják, kik nem hitték, milyen nagyszerű 
A felszabadultak kacaja, éneke. 



S Z A K S Z E R V E Z E T I T I T K Á R O K 
I r t a : Malustv Gvetkó 

Az úi viszonyokban új feladatok előtt állnak szakszervezeteink. A 
hábüirúelptti szakszervezetek egészen más formában küzdöttek a dol
gozók erdeikében. Akkor a kapitalista kizsákmányolás ellen szervezték 
a dolgozók tömegeit és-'minden intézkedés, minden feladat ennek a 
nagv célnak megfelelően alakult ki úgy a munkásság, mint a szak
szervezeti vezetők előtt. 

A szakszervezet vezető kádereit — &~ gyakori letartóztatások, a 
rendőrség más intézkedései folytán nem lehetett szakszervezeti iskolá
kon kereszitlü kiképezni. Kivételes tehetség kellett ahhoz, hogy a -szak
szervezetbe tömörülő'munkásságból kiválasszuk a megfölelő vezetőem
bereket. .Egyrészt a rátermettség, másrészt a szelnél yes bátorság és 
megbízhatósági kérdése ötlött fel. 

Ma ezek a nehézségek nem állanak fenn többé AJ városok ós na
gyobb fajvak rna tízezrével karolják fel a dolgozókat és ezen tömegek
ből akad mindig elég rátermett, bátor és megbízható ember, aki az út 
viszonyokban új eszközökkel vezetni fogja a harcot. Egv azonban- mes-
állapítható, liogy t. r. az új vezető káderek még nein fogják fel ponto
san sem a szakszervezetek új feladatait^sem pedigaz ő személye? 
felelősségük éls feladataik méreteit. Ezért gyengék még <ma is síziak-
szervezeteink, ha mindjárt százezrekre is emelkedett a szervezett 
munkások száma. 

Nagyjában a mai jugoszláv szakszervezetek legfőbb feladatát abban 
lehetne megállapítani, hogy a dolgozók államának segítsen a népifelsza
badító háború vívmányai megőrzésében és továbbíejlesztésében. A dol
gozók népállama, a Jugoszláv Népköztársaság írna egészen úi. saját
ságos feladatokat tűz ki a szakszervezetek elé Az a tény, hoerv az ál
lami apparátust erősen csökkenteni kell, mert maijormájlában nem felel 
meg az úi követelményeknek, és hogy épp ezért az új állam szervei a 
dolgozók szervezeteire támaszkodnak — azt jelenti, hogv az újjáépítés-
to&i. a termelésben, a tervgazdálkodás bevezetésében, népeink gazdasági 
é s kulturális felemelésében, a politikai öntudat kifejlesztésében a szak
szervezeteknek is meg van a magáik feladatköre, amelyet okvetlen tel-
iesíteniöik kell, ha ténylegesen a haladás szolgálatába állnak. 

Csak egynéhány' feladat megemlítése is elegendő ahhoz, hogy las
súik, mily nagy felelősség hárul ma a 'szakszervezeti titkárokra: azokra 
az emberekre, akikre a dolgozók tömegei éppúgy, mint a felsőbb szak
szervezeti fór irmok elsősorban számítanak. Pl . a termelés tempójának 
fokozása az üzemekben, a munka verseny megszervezése, a szakszer
vezeti élet szabályos folyásának biztosítása, az osztályellenség szabo
táló kísérleteinek leszerelése, a munkásság értelmi színvonalának eme
lése az üzemhigiéna biztosítása, л munkásság eilátása a még szűkében 
álló bőr és teksztilárúkkal, az egyes munkások jogainak védelmezése, 
az üzem termelési feladatainak sírna lebonyolítása, a nyersanyag ide
jében való beszerzése és a készáru-ideiében való elszállítása, a tagok 
életének szemlélése és bajaikban való azonnali segély nyújtása slb. stb. 
Mindezek a feladatok a szakszervezetek lényeges feladatai, megoldásuk 
sikere elsősorban szakszervezeti titkárok ügyességétől, becsületétől: 
fturnka- és áldozatkészségétől és odaadásától függ. Hiszen a szakcso
port, a helyi szakbizottság, h szaktanács és a többi szakszervezeti főni-



nmk lelke mindig a titkár volt és marad. Ezért szükséges néhány alap-, 
vető gondolatban kifejteni a szakszervezeti titkárck általános és napi 
feladatait és azok megoldási módiát. 

Mint ismeietes a szakszervezetek (szindtkátok; alapja a szakcso
port (podriizsnica). vagyis az a legalsóbb szakszervezeti szerv, amely 
a tagokat gyáranként, üzemenként összegyűjti, beírja, megszervezi (ré--
gen úgy mondták: »leszevvezi«). A szakcsoport tehát magáhaníoglaljia 
egy gyárüzem, vagy bármely más vállalat összes dolgozóit: a testi és 
szellemi munkásokat. Vezetősége reiidszeiint 7 emberből áll (elnök, tit
kár, pénztárnok és 4 vezetőségi tag), melyek közül a titkár játszal a., 
legfontosabb szerepet. A titkár, mint a ne,ve is mondja, tud mitidenrői 
ami a szakcsoportban történik. Minden tag'elsősorban''hozzáfordul kér
déseivel, óhaiával. Az ő kezébe futnak össze a felsőbb tóruinok direktí
vái és a többi vezetőségi tagok jelentései. Az ő gondja, hogy a szak
csoport vezetősége időben összeültön, hogy a szakcsoport taggyűlését 
havonta- pontosan megtartják, hogy azon a tagságot a vezetőség jelen
tései mindenről pontosan értesítsék. Ha ezekhez hozzávesszük az előbb 
elmondott általános feladatokat, világos lesz előttünk, mennyi, munkája 
lehet egy ilyen szakszervezeti titkárnak 

A legnagyobb hiba, amitől legtöbbet szenved ügy szakszervezetikig 
mint annak titkárai az, hogy rendszerint minden munka csak'a titkárra 
vár. Ez a titkárok pillanatnyi ügyetlenségének az eredménye, vagyis 
egy olyan baj, amit az. idő rövidesen ki fog gyógyítani. Részben őjv 
magúik, részben a tagság be fogja látni, hogy a titkár nem végezhet el 
minden munkát egyedül, hogy minden pillanatban segítségre van szük
sége. Már ma is tapasztalhatjuk, hogy sok szakcsoport javított ezen 
a hibán. - $ 

A titkár elsősorban a szakcsoporii vezetőség munkáját szervezze, 
meg. JVlíg: a felsőbb fórumokkal ő és az elnök tartják fenn a szükséges 
kapcsolatot, addig a tagság aktivizálása a négy hátralevő tag feladata. 
Köztük a munkát űjsey kell fetosfctani, hogy az egyik ,foglalkozzon, kizá-
rólafif a termelés é s a munkaverseny kérdéseivel; a másik a taksáé: kul
turális és világnézeti nevelésével, a harmadik a tagok^ szociális és iog! 
érdekeinek biztosításával és a negyedik arra vigyázzon, hogy a munka-
hiíbák. hanyagságok- é s a szabotál ás lehetőségei szűnjenek meg. A pénz
tárnok gondoskodjon a tagsági díjak pontos befizetéséről és elszámolá
sáról. A. felügyelő bizottság .pedig (aanely 3 tagból áll ós a vezetőség
től függetlenül működik) ellenőrizze úgy az egész szakcsoport, mint az-
egyes funkcionáriusok, valaímimt a tagság szabályszerű ténykedését. 

Az ígv beosztott munkával a titkár sokat könnyft jelenlegi helyze
tén. Ha ióf szervezi a munkát és gondol arra, hogy a vezetőségben az 
egyes feladatokat a legmegfelelőbb ember vállalja magára, szakcsoport-
ia rövidesen szép fejlődési útra tér. 

Ez ellen meg csak az a kifogás emelhető, hogv a szakcsoport tag
sága Ć D D ügy. mint az egyes vezetők nem hajlandók magukra- vállain' 
semmiféle munkát. Ez azonban cšak kifogásnak jó. Rendszerint a do-
k>? mélvén az a tény rejlik, hogy ügy a tagság, mint a szakszervezeti 
vezetek nincsenek tisztában a szakszervezetek általános nasv jelentő
ségével, nem tudják miért is vaeyunk tulajdonképen szervezett munká-
srJk és mit akarunk az üj állambaii osztályszervezetüinkkel elérni. Az 
csak természetes, liogy senki sem akar dolgozni, vagy csinálni olyas
mit, aminek értelmét, hasznát nem látja. Ilyenkor a felsőbb szakszer-



vezeti szervhez, a helyi szakmabizottsádioz (meszni odbor) va-urv а 
helyi szaktanácshoz kell forduilni agitátorokért, segítségért. 

Le kell tehát szokni -arról, hogy .mindent magunk csüiálhntk csak 
azért, mert segítséget -nem tiidunk:JaláinL inkább egy hétig gondolkod
ni azon. hogy segítsünk bajunkon, minisem állandóan elmerülni a fel
adatokban, futkosni, veszekedni, kiabálni, hogy mi mennyire el vagyunk 
foglalva es hogy- senki sem akar segíteni, hogy mindent maguitknak 
kell elvégezni. 

A titkár tamiljon meg vezetőember lennii Ez-nem abból áll. hogy 
csak dirigálunk és iminden munkát — még a miénket is — mással vé- . 
g-eztessük el, hanem azt, hogy mindenről tudunk, mindent számontar
tunk, semmit sem mulasztunk el. mindenkivel szemben komolyak, meg
fontoltak és* pontosak leszünk. Az ,a szakszervezeti titkár, aki úgy érzi, 
Jíogy egy olyan szervezet vezetőembere, amely elsősorban és mindig 
a dolgozók érdekeit tartja szmlőtt, biztosan mellőzni fog minden sze
mélyeskedést, hiúságot, felesleges fecsegést és mindig csak a nagv 
célra .gondok amely valamennyiünk előtt a legfontosbb: a dolgozók • ér
dekeire. Uyén szakszervezeti titkár kell az Egységes szakszervezetek
nek és ha még ma nem is. de ilyenek lesznek a jövő szakszervezeti 
titkárai. 
•"'•Gyakorlatilag a szakcsoport titkára Gondoskodik arról, hogy a ve-

zétőségi ülések lefolyása szabályos legven. Már az ülés előtt gondol 
arra. máJyen napirendi pontokat fog kitűzni a mai ülésre és ebben az 
elnökkej. a pénztárnokkal már az ülés előtt tanácskozik., Az ülés kez
detén, első napirendi pontként a titkári jelentésben! közli mindazokat a 
tényeket, amelyek fontosak: 'a beiíutott direktivákaL levelezést és az 
általy ^ldig elvégzett munkákat. A továbbiakban beszámol arról, mit 
-keli iné$r megtenni, 'hogy. a kapott direktívát oontosan elvégezzük. Je
lentése afölött, a vezetőség tárgyal olyképen, hogy minden egyes fel
adatra/kijelöli azt a tagot, aki a feladatot végreíimitani köteles és elő 
ír.ra az időpontot, ntikor fog errot jelentést tenni. A titkár ezt a meg
bízatást jegyzőkönyvbe veszi é s a továbbiakban számontartja, mindad
dig, mig az illető tagtól a jelentés, be nsftn érkezett, s mig ő — 7 a titkár 

erről a felsőbb szakszervezeti szervnek ielentest nem tett. Mindad
dig .nem felejthet el egy ügyet sem, amellyel a vezetőség foglalkozott. 
A munka kiosztásánál gondoskodik arról, hogy az előbb említett 4 veze
tőségi ta.g a megfelelő munkákat kapja meg. és kötelezi ő&et a pontos 
jelentéstételre. " 

Ezzel -még korántsem ért. véget a titkár feladata. Az ő gondja a, 
kezdeményezés. Nem szabad megengednie azt, hogy csak felsőbb uta
sírásra dolgozzon a szakcsoportja, A napi sajtót, a szakszervezeti la
pot (»Rad<), a folyóiratokat állandóan szemelőtt tartani és a belőlük 
menthető tanulságokat levonni, a más tapasztalatait szakcsoportja 
hasznára fordítani és munkaközösségét, amelyhez tartozik, felvirágoz
tatni, egyszóval a szakcsoport polüikáffi vezetni — ez is a szak
csoport titkárának a feladata] Az ő gondja az is, hogy a tagság a havi 
-aggyüléseken mindenről pontosan értesüljön, hogy a magasabb fóru
moknak a szakcsoportí jelentés időben beérkezzen, hogy tagsága, .ön-.' 
tudatban, kultúrában és gazdaságilag állandóanemelkedjen. A szeinffi-
?es szakszervezeti titkár mindent megtud és mindent meglát. Abból 
oedig úi tapasztalatokat .merít és új feladatokat kezdeményez. Előre-
£Otndol:"a felvonulásokra, a zászlóra, a jelvényekre, a jelszavakra — 
:n*ndenre, 



MaJusey tvetko: Szakszervezeti titkárok h21 

lis uz- még csak a szakcsoport — a legkisebb szakszervezeti szerv 
— titkára. 

Nem ismételjük, hogy a helyi szakbizottság (a mászni odbor; tit
kára is mindezen feladatok elvégzésére kötelezett — inkább kibővítjük 
a feladatkört azzal, amire mint az azonos szakmabeli összes szakcso
portok (podruzsnicák) vezértitkár áriak: okvetlen gondolnia kell. A helyi 
szakbizottság, mint ismeretes egy város, vagy község összes .szakcso
portjait, iobban mondva összes munkásait képviseli. í gy természetes, 
kötelessége, hogy állandó áttekintéssel kell rendelkeznie aa összes szak
csoportok működése felett. Ezért tagjai a szakcsoportok vezetősége 
ülésein és taggyűlésein mindig résztvesznek, tanácsaikkal azok muaká-
iában segédkeznek és a direktívák pontos végrehajtásáról gondoskod
nak. A szakcsoportok munkájába való állandó betekintéssel lassan olyao* 
tapasztalatokra tesznek szert, amelyeket a szakma ügyeinek további 
vezetésében nagyszerűen hasznosítani tudják. A szakcsoportok egymás
tól eltérő feladatköre és gyakorlata lehetővé teszi számukra, hogy аг 
egyik sikeres tapasztalatait a gyengébbre átvigyék és ezáltal azt is. 
előbbrejuttassák. 

A helyi szakbizottság (nieszni odbor) titkára tehát magasabb iák
ról szemléli és látja a dolgok folyását, tapasztalataival, kezdeménye
zésével, ajánlataival mindig ott van, ahol segíteni kell. Az ő gondja, 
hosv a szakmai plénum, ajzaz a szakmához, tartozó szakcsoportok ve
zetőségeinek együttes ülése havonta pontosan megtörténjen, hogy azon 
a szakbizottság tagjai a jelenlevőket a szakmában történt összes ese
ményekről pontosan felvilágosítsák; Felfelé, a helyi szaktanáccsal, an
nak titkárával ő áll közvetlen összeköttetésben és mindig tudja a íiapj 
direktívákat, újdonságokat. A szakmában a szervezet pontos telepíté
s é é r t a szakszervezeti élet szabályos menetéért, a kezdeményezésén 
— a szakmai bizottság titkára á felelős. 

Természetes, hogy a szakcsoport és a szakbizottság titkári teen
dődnek e lvégzése egész embert kíván. Mindkettő köteles ^ndoskodm 
arról, hogy azoktól a feladatoktól, amelyek szakszervezeti tevékeny
ségében akadályozzák, időben mentesüljön és hogy magát teljesen szak
szervezeti funkciója pontos teljesítésének szentelje. A százfelé .kapkodó 
ember semmit sem végez el: az ilyen ember példaképe a rossz aktivis
tának. Nem abban áll a feladatunk, hogy mindenhol dolgozzunk, hanem 
hogy azt az egy-két funkciót, amellyel megbíztak bennünket maradék
talanul elvégezzük. A helyes szervezési elv tiltja, hogy egy szakszer
vezeti titkár a szakszervezeten kívül is komolyan tevékenykedjen. Ezt 
csak kivételes esetekben, kivételes tehetségű embereknél engedhetjük 
meg. Az egyes emberek túlterhelésének hibája a vezetők szervzési iom-
haságának az eredménye: nem akarnak új embereket keresni, hanem 
mindi? a már ismert néhány komoly aktivistára hárítanak át mindent. 
Ezért tudni kell az ilyen hibák ellen is harcolni és erélyesen követelni 
a szakszervezeti titkárok más kötelességek alóli felmentését. Ez külö
nösen a szakbizottságok és szaktanácsok kötelessége, mert ezek a fó
rumok érzrk a legjobban milyen sok hiba következik ebből. Mindazon 
helyekre, amelyeken ma a titkárok a szakszervezeten kívül dolgosnak, 
ш embereket kel! találni. Néni igaz. hogy nincsenek új emberek iga^ 
az. hogy varrnak ügyetlen szervezők. 

Végűt a .szaktanácsuk titkárait is megemlítjük. Ök, nmit ismeretes, 
egv város, vagy község" összes szakbizottságai munkája felett gyako
rolnak ellenőrzést. Tőlük • indul ki á munkásság egyetemes érdekeiért; 



iolyó intézkedés és hozzájuk fut be minden jelentés a munka frontjáról. -
A szaktanács titkára már egy. fontos politikai személy is. mert ő az 
egyetemes munkásérdekek képviselőié a városban, vagy a községien. 

Szakszervezeti életünk felvirágzása, társadalmi életünk továbbfej
lesztése, anunkásöntuclatunk emelése, újjáépítésünk tempója —"egyszó
val iövőnk és boldogulásunk kérdése nagyban függ attól, hogyan fog
juk megoldani a szakszervezeti titkárok kérdését. Ezért nem szenved
het halasztást a kérdés megoldása. Gondolni kell arra, ho£v Vajdaság
ban az ipari és földmunkásság nagv százaléka magyaraikú és a paoiír-
Jjiánv folytán még mindig kisszámú magyar sajtótennék nem tudja 
kellőképen felvilágosítani a magyar TTumkásaktivistákat arról, miilyen 
céladatok állanak előttünk. Ezért minden szakszervezeti ember köteles
sége, hogy a vajdasági magyar sajtóban (Hid. ? nap. Magyar Szó, 
'Hiúság Szava stb) kisebb-nagyobb cikkeket írjon a szakszervezeti élet
ből. Iiogv a szakszervezetek fontosságának, jelentőségének kérdése -vi
lágosan álljon a vajdasági magyar dolgozók előtt. A szakszervezeti tit
károk ebben is jó példával járhatnak elő. Havi "jelentéseik egy-egy má
solatát, tapasztalataik minden tanulságát közöljek a sajtóban is, hogy 
belőlük mindenki meríthessen, akinek arra szüksége van. 

A .nyári melegek elmúlásával, az ősz és a tél beálltával erősödni 
log a dolgozók érdeklődése a szakszervezeti élet iránt. Rajtunk álU 
3iogy ezt az érdeklődést kellőkép felfogjuk és a tagok ezreit szakszer
vezeteinkben aktivizáljuk. Ez nem olyan nagy feladat, amit meg nem 
tudnánk oldani. Az öntudatos munkásság nagyobb feladatok megoldását 
sem mulasztotta eb 

€IÁL LÁSZLÓ. 

A B C 

Szeresd a betűt! Nézd. mily puha az *a«: 
anyát jelent, édes, munkás a n y á t . . . 
írdd le, s örülj, hogy benn i betűben 
veled örül, s a Jcezéd vezeti 
édesanyád. 

Nézd, hegy lendül, hogy feszül az »in*: 
mindent Jelent, mert munkást jelent. •. 
Az ember csak él, kérödzTk, bámnl, — 
tie a munkás harcol, csodákat épít 
és teremt! 

Figyeld .a j«-t: alulról kezdi, 
s ahogy a gyermek, a frissen növő: 
a Jelent jelenti, harcos jelenünket 
s mert jó a >J« — ő hát a Jutalom, 
és a Jövő! 

S á b«-t se felejtsd: ez vo-t a bot; 
s a »d«-t se, ez volt a deres. 
De ha az »n«-t is írni megtanultad, 
akkor már nőttél, néztél, láttál, 
s akkor — nevess! 



Szeresd a betűt! Nézd, mily dacos a »d<> 
s a »t«, aki te vagy, s a bámész, kicsi >ó . . . 
A harminckét betűben minden benne vaji, 
ami .erő és szép és *ami jó, — 
a munkásmillióí 

i 

• • • • • • • • • • • • 

HANTOS MÁRIA: 

E G Y Í R Á S T U D A T L A N H O Z 
Talán, Te többet dolgoztál, mint én 
És időd nem maradt másra, 
Nagy volt a szükség — munka,járma — 
Nem tellett írás-olvasásra. 

Nagyanyád, apád járt munkába 
S, Te óvtad a testvérsereget, 
És irigyelted a táskával hátán 
Iskolába futó gyermeket. 

Pedig ó, de szerettél volna 
Elolvasni egy-egy levelet, 
Vagy egy írás alá odavetni 
Saját kezűleg nevedet. 

Ö ne szegyeid, hogy ifjúságod 
Nehéz és gondterhes vala. 
Tairolj le most} hisz Tito országában 
Az idősebbeknek is jot iskola. 

NI U Z S L Y A 
Irta: Lakó A odráé 

A kietlen vidéken, melyen áthaladtunk, ríiint kanyargó szürke szál-
Ш. -salakkal feltöltött út kígyózik keresztül. Sem jobbról, somi balról 
út mentén, elsárgult, ritka füvön'kívül, nem terem egyéb. Nád övezi a 
láthatár szélét és kövér sás nő a félig kiszáradt mocsarakban. A itöp-
perzselt zsombékos táj felett vijjogó réti .madarak lebegnek. Sikongá-
suk megzavarja a lapályra feküdt délután .csendességét. 

- N é g y - ö t kilométer hosszú az út Becskerektől Muzslyáig. Kesketiy> 
az úttól el-eltávolodó ösvény fut a szekérnyomok mellett. Rajta járaiak 
be a városba kora reggeleken a M u dolgozói. De népes a városba ve

hető úl máskor is. Élénk fejkendős lányok és asszonyok sietnek a tik
kasztó délutánokon hazafelé. Vasárnapokon pedig, sétáló városiak "'ba
rangolnak a közelben folyó Béga sárguló töltésén. 

A közsée kis házainak fehér falai, vastag eperfák sötétzöld koronái 
alól, kivilágítanak az út elé. A hosszú főutca és beléie torkolló szúk 
mellékutcák kis házaiban, háromezernégyszáz lélek él. Földművelésből, 
mezőgazdasági munkából és a városi gyárak ipari munkájából élnek,. A 
földművesek saiát földjeiken boldogulnak, melyek a falutól messze. : a 
Tiszamentén húzódnak el. Magát a községet ídegen határ. Becskerek és . 



Écska földjei ölelik körül. A muzslyaiak földje S—1B kilométer távol
ságra van. Az idei termés a szárazság miatt nagyon gyenge; búza 2--3 
métermázsa termett holdanként, a kukorica még értnél is gyengébb 
lesz. Az idei rossz termés bizony nagy probléma a faluban. 

A földnélküli mezőgazdasági munkások másoknak dolgoznak. Ag
rárérdekelt kevés volt, pedig sok családnak nincs földié. Hatott rájuk 
az eíenséges hírverés. Nem hittek a földosztásban. A már jelentkezők 
topzül is többen lemondtak az igénylésről, vlnkább negyedéből kapálunk 
masnak« — mondogatták. A községben mindössze 35 családnak osztot
tak földet. Azóta sokan meggondolták a dolgot, rájöttek, 'hogy milyen 
sötét ellenség volt az, aki lebeszélte őket a földigénylésről. 

A lakosságnak az a része, amely a városba jár be dolgozni, legin
kább a gyárakban talált elhelyezést. Ahol nehéz testi munkásra van 
szákség. mindenütt ott találjuk a barnára égetett, széles mellkasű 
muzslvai munkást. A falit életerős, izmoskarú munkásai nem kerülik el 
a -legnehezebb munkát sem. Ott dolgoznak mindenütt, ahol a városi nap
számosok nem szívesen vállalnak munkát. Élni akaró, dologtól, küzde
lemtől vissza nem riadó nép ez, szembeszáll a legnehezebb sorssal. 

Kubikolásból ma 'is nyolcvan—száz család keresi kenyerét. Ma is 
más vidékekre járnak út és töltésépítésre vagy egyéb földmunkákra. 
Számuk azonban csökken, nem is szívesen hagyják el faluinkat. 

A muzslyai lakosságon a közeli yáros hatása alatt mindinkább meg
látszik az iparosodás. Az utóbbi időben egyre többen taníttatják fiaikat 
a városban mesterségre. A fiatalok közül szép száímban vannak iparo
sok. Mások iskoláztatják gyermekeiket, leginkább a gimnáziumba irat-
jak őket. pedig kevesebb költségbe jönne és többet is ígérnek a mező
gazdasági, ipari vagy technikai szakiskolák. 

A rossz termés ellenére az adófizetés jól áll a faluban. A falu népe 
tisztában van liazánk szükségeiül és figyelemmel kíséri a világ ese
ményeit is. A kis község lakossága a nyári iTruríkaidőben is naponta 250 
Magvar Szó-t olvas, a téli példányszám pedig 300 fölé emelkedik. 

A szervezeti élet élénkebb lehetne, különösen a népi ifjúságé. Nyári 
mwikája egyoldalúan testnevelési téren jut kifejezésre, de a sportok 
közű] is csak a labdarúgást űzik tömegesen. Egy labdarúgómérkőzés, 
lázba hozza a falu egész lakosságát. Nagv sokaság nézi vasárnapon-
íként a szépfekvésű futballpályán a labdarúgók iátékát és lelkesen biz
tatják népszerű együttesüket. A szerb lakosú községek labdarúgói szí
vesen látogatnak el Muzslyára, ahol az egész falu kivonul fogadtatá
sukra és az ifjiiság zenekara köszönti a vendégeket. A játékteret láto
gató közönség csendesen viselkedik, csendesebben mint a város közön
sége. Ma a ZREN-korszakban ez azonban már nem elég. 

Az ifjúsági szervezet bizony nagyon egyoldalúan fejlődik. A test
nevelés más ágaival nem foglalkozik, a kijilturmunkát elhanyagolja. 
Tanulni, előadásokat tartani, nevelni a népi ifjúságot pedig nyáron is 
lehetne. Tudniok kellene a vezetőknek, hogv az általános kulturszínvo-
nal emelése nélkül, még a labdarúgás terén sem állhat be tartós! fejlő
dés. 

A községről meg sokat lehetne írni. Egyes emberek élelmességéről, 
ravaszságáról; az asszonynépsée szabádszáiúságáról, virtuskodásról és 
időnként a falut izgalomba hozó. leány miatti verekedésekről. Ez azon
ban már inkább a múlté, a falunak mindie voltak józan gondolkozású, 
haladó szellemű emberei s ma ők vezetik a dolgozó népet a többet Lsérő 
jövő felé. 

. Petrovgrád, 1946 szeptember 4. 



A R A N Y L I B A 
Irta: Hlés Béla 

Nyolcheti keserves munkanélküliség után végre dolgozom. Pincér 
vagyok egy kávémérésben Olyan embereket szolgálok ki, akük Inasuk 
sem nagyon tudják, hogy mivel foglalkoznak és miből élnek. Helyiségünk 
pincében van. Az első szoba, a tulajdonképeni" kávémérés, ajtaja az ut
cára vezető lépcsőkre nyílik. A hátsó szob^ a konyha és a lakás. Mind 
a két szobában egész nap ég a gáz. . ^ 

Munkám nincs egész pontosan meghatározva. A hatáskörök össze
folynak. A kiszolgálásban Dunya segédkezik és ö szedi be a pénzt. A 
mosogatásban én segítek StáhlinakJ Ami pedig a bevásárlást illeti — 
még magam sem tudom miképpen leszünk. 

Reggel ötkor teavizet és kávét kell forralni. Amig a viz felforr, 
kiöblítjük az estéről maradt edényeket. Hajnali vendégeink a szomszé
dos zöldségpiac kofái, akik rumos teát isznak, napjában többször is — 
gondolom, anyagilag rajtuk nyugszik az üzlet. Mikor a piaci élet meg
kezdődik, a mi forgalmunk ellanyhul és csak úgy tizenegy óra körül 
jönnek vendégek a hat asztal köré — diákok, akik fél napon át egy üres 
tea mellett lógnak és volt osztrák katonatisztek, akik hadíélmények el
beszélésével ütik agyon az időt. Ugy látszik nagyon sok idejük van. 

Délután egy öregtir jött be, akinek hatalmas alakjához és szép. ápolt, 
fehér szakálához sehogy sem illett a jól szabott, de már nagyon ko
pott, szűk télikabát. ' 

- Parancsol? — kérdeztem a kabát lesegítése közben. 
— Köszönöm, fiam, nem kérek semmit. A kislánnyal akarok beszélni. 
----- Dunya kisasszonnyal? 
•-- Igen, a kis Dunyával. 
Dunya arca kipirult az örömtől, amikor az öregurat megpillantotta. 
—-Jó napot, kegyelmes úr, jó napot. Nos van valami újság? 
— Egy tejeskávét a kegyelmes úrnak és süteményeket — paran

csolt rám Dunya. 
Amíg én a kondenzdobozból a tejet csöpögtettem a feketekávéba, 

Dunya leült az öregúr asztala mellé. 
, Halk hangon, izgatottan beszéltek valamit szláv nyelven, ^miiről 

nerh tudtam eldönteni, hogy lengyel-e vagy orosz. 
— Ki volt az a fehérszakállas öreg? — kérdeztem zárás után. va

csora közben Dunyától. 
— Földink, falunkbeli. A háború előtt jegyző volt a falunkban. Ö 

szerzett apának kocsmaengedélyt. 
-— fis miért szólítja kegyelmes úrnak? 
— - Mert a háború után miniszter volt. És még most is miniszter 

— Lsakhogy nem mehet haza. 
— Milyen .miniszter? — kérdeztem csodálkozva. 
— Ukrán, üaliciai ukrán. 
— Maga is ukrán, Dunya? 

fin zsidó vagyok. Oaliciai zsidó. 
Már lefeküdni készültünk — én már bevittem az első szobába a 

szalmazsákot és a két pokrócot, amiből az én fekhelyem készül, amikor 
az udvari bejáraton át váratlanul vendéget kaptunk. Egy tetőtől talpig 
új ruhadarabokat viselő, negyveri év körüli, .bea*etvált arcú úr jött be. 
kalapját nem vette le, nem köszönt, megállt az ajtóban és a délelőtt 



már hallott szláv nyelven — igen keményen — pörölni kezdet) DunyávaL 
Menjen a másik szobába — fordult felém a vendég. 

---- Nem megy! — felelte maidnem kiabálva Dunya. - Kérem 
maradjon.. 

Itt marad, itt maradi - - kiáltotta a kis Stáhli, aki a kezemet fogta 
és védelmemben bízva nyelvet öltött vendégünkre. 

— Figyelmeztetlek, hogy a te arcátlanságodnak az apád issza meg 
a .levét — mondotta most csúnya németséggel a vendég. 

— Nem félek tőled — felelte Dunya. — Ha apát elítélik, téged is 
lecsuknak. Én fogkik feljelenteni. Te társ voltál az üzletben és te tetted 
el az egész hasznot. Légy nyugodt, a kegyelmes úr kihozza apát és ha 
nem hozza ki, annál rosszabb neked. Pénzt pedig nem adok többet. 

— Figyelmeztetlek . . . 
- Nem vagyok kiváncsi! 

Dunya, a balkbeszédű, szelid kis- Dunya, most vörös volt a dühtől. 
A vendég még akart valamit mondani — felgyíírüzött jobbjavai már meg
csinálta a fenyegető gesztust, —-• de aztán meggondolta magát és ahogy 
jött, köszönés nélkül elment. 

Másnap délelőtt Dunya elküldött kenyeret venni. Alighogy kiléptem 
az utcára, egy sovány fiatalember szólított meg.-A fiú ugyancsak fáz
hatott vékony, világossárga tavaszi kabátjában. 

— Megengedi,, kolléga úr, hogy bemutatkozzam? 
Még mielőtt' felelhettem volna, kezet nyújtott és pergő nyelven 

folytatta a szót. 
— Kollegák vagyunk, mert ön előtt én szolgáltam a kávémérésben. 

Talán emlegetett is a kis púpos? 
— Dunyát gondolja?, 
— Igen. Említett talán? 
— Nem. Senkit nem említett. 

' — Csodálom. Nagyon csodálom. Igazán nagyon csodálom. Ez nem 
szép dolog, nem vártam Dimyától, mert igazán jó viszonyban voltunk 
és ón igazán mindent megtettem, hogy megszabadítsam őt attól a két 
gazembertől. Nemde, kollega úr,' ön ismeri az esetet? 

— Milyen esetet? 
— Hát azt a két bitangot. Az egyik a kegyelmes úr, a fene ott 

egye meg. az a disznó azzal zsarolja a kis púpost é s egyre azt ígér
geti, hogy kihozza az öreget. Dunya apját a börtönből. A másik meg, 
Leó bácsi, az a tolvaj, egyre azzal fenyegeti Dunyát, hogy ha nem ad 
pénzt a beraktározás fizetésére, akkor kénytelen lesz elárulni, hogy hol 
van az árúraktár é s akkor hiába tagad az öreg, el fogják ítélni, mert 
meglesz a bizonyíték. 

— Nem érteni. 
— Hát persze, nem könnyű megérteni, hogyan lehet valaki ilyen 

aljas! A dolog úgy áll, hogy az öreg Steinberger, a Dunya apja, meg 
Leó bácsi, aki öccse Dunya megboldogult édesanyjának, hát ez a két 
gazember olyan, a világháborúból visszamaradt hadiszereket vett, ami
ket nem szabadna venni. Az árút valahová beraktározták, de beköpték 
őket és az öreget lefogták. A másik bitang szépen megúszta a dolgot é s 
most még ő zsarolja a szegény kislányt azzal, hogy elárulja, hová van
nak, a fegyverek beraktározva, pedig már bizonyosan régen eladott 

mindent. Hát kérem szépen, én rögtön láttam, hogy gazemberekkel 
van dolgom és elhatároztam, hogy közbelépek és megmentem a kis pú
post. Hát képzelje ~ kidobtak. A két gazember kidobott e n g e m , a be-



csületes embert. Leó bácsi azt mondotta, hogy Duuya pénzére utazom, 
a kegyelmes úr meg azt. hogy tüdőbajos vagyok és veszélyes a két 
gyerek egészségére. Szóval kidobtak. 

— Értem. És persze most nehéz munkát kapni. Maga hivatásom 
pincér? 

— Dehogy, kérem, dehogy. Hazatért hadifogoly vagyok. 
— Jó, jó de mi volt azelőtt? 
— Azelőtt hadifogoly voltam, kérem, az omszki táborban, Szibériá

ban. Még előbb tüzér, Krakkóban. 
— Na, de azelőtt is volt csak valami foglalkozása? 
— Nem. Hisz csak tegnapelőtt lettem huszonnégy esztendős. 
— Hm. És persze most munka kellene? 
•— Munka, hát persze munka is kejlene, de hát itt kérem nem arról 

van szó. A kis púposról van szó, a kis Dunyáról, igen. Nekem a leg
tisztességesebb szándékaim vannak, igen. ismétlem, a legtisztességesebb 
szándékaim. Feleségül veszem. Persze a két gazember éppen ezt akarja 

' megakadályozni, mert akkor vége lenne a szabad lopásnak. Engem 
oigyan nem zsarolhatnának! Az öreg Steinberger, kérem, gyűjtött vala
micskét, jócskán összegyűjtött, arra fáj a bitangok fogji. Nos. hát én 
önnel akarok szövetkezni ellenük. Beszéljünk nyíltan: akar velem 
•dolgozni? 

— Igazán nem tudom, miben lehetnék segítségére és így azt sem 
sudom, hogy akarok-e segítségére lenni. 

A sárgakabátos rosszalólag csóválta a fejét és megfogta a kabátom 
ujját, nehogy tovább menjek. 

— Mikor beszélhetek önnel hosszabban? — kérdezte, a szavakat úgy 
hangsúlyozva, hogy azok valami különös jelentőséget nyeriiertek. 

— A kávémérésben mmdenkor megtatál. 
•— Oda nem mehetek. 

-~ Akkor igazán nem tudóm. 
— Gondolja meg iól.a dolgot. Ne hamarkodja el a feléietet—fiigyek 

meztetett nagyon ünnepélyesen a sárgakabátos. 
— Dolgom van, kérem — feleltem és kirántottam kezéből a kabá

tomat 
A sárgakabátos erőltetett nevetésbe kezdett. 

' — Mpid még hall r61am — kiáltott utánam. -—"Legyen nyugodt, 
nem fog elfelejteni. 

Estefelé saját külön vendégem volt. Török Elza. Azt hittem vélet
lenségből botlott be hozzám és csodálkozni fog. hogy én itt dolgozom. 
Tévedtem. Engem keresett. ' 

— Magáé a kávéház? — kérdezte és élesen, kutatón a széniem
be nézett. 

— Ne tréfáljon. Már hogy, lenne az enyém? Alkalmazptt vagyok. 
Jó, ió, tudom. Hanem annyi a hirtelen meggazdagodott ember 

az emigrációban, hogy nem csoda, ha mindenkiről rosszat l>eszélnek% 

Éli persze magát nem tartom tolvajnak, da hát ismeri az embereket, 
"mindenkit megrágalmaznak. 

— Ki rágalmazott meg? 
•; — Ugyan ne izgassa fel magát, igazán nem érdemes, Rólam isi be

szélnek, magáról is, mindenkiről. .. 
— Mégis ki' beszél rólam így? 
— Hagyja, úgysem mondom meg. fis isinétiem én nem tartom ma-



gát tolvajnak. Különben az O r e g küldött magához. Jöjjön fel szomba
ton délelőtt a titkárságra, 

— Szombaton? Holnapután, 
Török Elza leült és egy teát rendelt. 

Hallota Wilner-ügyét? — kérdezte, amikor a teát meghoztam, 
— Mi történt vele? 
— Rendőrkém lett a gazember! Látták, hogy bSntjárt a magyar 

követségen. Ö persze tagad, de két tanú is van rá, becsületes tanúk. 
Kizárják a gazembert, a legközelebbi ülésen kizárják. 

— Honnét tudja a dolgot? 
— Én üottliebtől hallottam, neki Kertész mondta. Persze Kertész

nek jól jön a dolog, mert őt Wilner azzal vádolta, hogy dollárokat ho
zott magával és nem számolt e^a pártnak. 

•— Szép dolgok ezek. Török elvtársnő. 
— Bizony rondák. Ha alaposan megnézzük a dolgot, majd minden 

embét gazember. Hogy fogunk ezekkel valamire menni, pfuj! Én pesszi
mista vagyok. 

— Na, maid csak lesž valahogy. A világforradalom történelmi szük
ségszerűség . . . 

Nézze, maga mindig ezzel a marhasággal jön. Maga, maguk sem
mit sem tanulnak. Tegnap végighallgattam Lárencz egy előadását. 
Mondhatom.. . ná, ezek teoretikusok. A legvilágosabb dolgot is össze-, 
zavarják az emberek fejében. És azok a folytonos jövendölések, na. Ha 
Lárencz állítja és bizonyítja, bogy a társadalmi szükségszerűség úgy 
hozza magával, hogy holnap délután egyrészt senki sem fogja meg
érteni a dolgot, másrészt kettő öt vagy hét, vagy nem tudom éri meny
nyi, de semmi esetre sem annyi, amennyit Lárencz mond. A jó teore-̂  
tikust, a nagyszabású teoretikust arról lehet megismerni, hogy mindig 
ostobán jövendölget. 

~- Rossz kedvében van, Török elvtársnő. 
— Elég Okom van rá. 
— Hja, nem valami nagy gyönyörűség emigránsnak lenni. 

' M ó t ó j a , ez a kis vörös zsidőlány a maga gazdája? — fordította 
másra a szót Török Elza. 

— Igen. s 
Csinos pofája van és nagyon szép haja.* Kár, hogy púpos. 

— Kár. 
— Van maguk között valami? Vagy még nincs? 

F Zárás után még dolgoztunk. Már közel fél kettő volt, amikor ágyba 
kerültem. Nagyon fáradt voltam, de még sem tudtam elaludni. Nagyon 
bántott, amiket Török Elzától hallottam. Lármásan hánykolódtam, á. 
szomszéd szobából egyszer csak átszólt a kis Dunya. 

,— Nem alszik? 
:— Nem. 
— Én. sem tudok elaludni. Szeretnék beszélni magával. Valami fon

tos dologról van szó. Napközben nem igen jutok hozzá. Nem zavarom? 
— Egyáltalán nerr)-
Dunya bejött és egy széket húzott az ágyam- mellé. Világot nem 

gyújtott, de azért láttam, hogy egy nagy kendőbe burkolózott be. Lábai 
mezítelenek voltak. 

Tanácsot akarok kérni magától. Maga ugye jogász? 
— Valami olyasmi voltam. 



— Jogi tanácsot akarok kérni. Tud maga jogi tanácsot adni?-
— Talán igen. Miről van szó? 
— Arról, hogy apát ki akarom szabadítani. Tudja, hogy bortön-

±>en van? • • ,: = 
— Tudom. Miért csukták be? 
—' Mert üzletet csinált. 
— Ez nem ok ahhoz, hogy valakit lecsukjanak. 
— fin is azt mondom. 
— Mivel vádolják? 
— Mivel? Sok mindennel. A kegyelmes úr azt mondja, hogy csak 

nagyon sók pénzzel lehet kihozni. Meg kell vásárolni a "bírákat. A ke
gyelmes úr ismeri az összes bírákat, de ažok nagyon sok pénzt kérnek 
és mindig csak ígérnek. s 

— A kegyelmes úr közönséges gazember! 
- Hogyan lehet ilyet mondani?^ 

— Hogyan lehet ezt észre nem venni? — feleltem kérdésser a ker
ülésre. 

Dunva nem felelt. Pár pillanatig bizonytalanul állott, már kétszer is 
megmozdult, hogy induljon, azután mégis maradt. Visszaült a székre. 
Most én kezdtem a kérdezést. 

— Mikor csukták be az apját? 
' — Tegnap mult nyolc hete. 

— Hat hónap óta. Azelőtt Budapesten laktunk. Majdnem négy esz
tendeig laktunk Budapesten. Ott is kávémérésünk volt a Rombach-
u teában 

— Hát maga magyarul is beszél? 
— Nem, dehogy. Pesten zsidóul beszéltünk. Ott akkor nagyon sok 

zsidó volt, akik velünk együtt menekültek oda Galíciából, amikor az 
oroszok a háború elején bejöttek, fin még akkor nagyon fiatal voltam, 
de azért emlékszem, három napon át utaztunk — tél volt —- nyitott vas
úti kocsiban. Teherkocsiban utaztunk. Jaj. nagyon hideg volt — mondta 
fázósan és s *>rosabbra fogta a nagykendőt. 

— Pestre, 4iért jöttek el? 
— A komiTiul alatt nagyon rossz volt, utána még rosszabb. A tisz

tek apát megverték, a kávémérést kirabolták, mindent összetörtek. Az 
anyámra revolvert fogtak. Mama a rémülettől megbetegedett, kilenc 
napig feküdt lázban, azután meghalt. Mi meg ideköltöztünk, mert Ga
líciában akkor megint háború volt. Itt jó volna. c s a k . . . hogyan lehet

ne apát kiszabadítani? 
— Ha akarja, beszélni fogok a maga kegyelmeséyel . ' 
— Az nagyon jó volna. 

x — Rendben van. Akkor tudni fogom, hogy miről van szó. 
Dunya legalább tizszer megköszönte az ígéretemet. 
Még sohasem láttam a kis Stáhlinál öregebb gyereket. Tizenkét 

esztendős, négy évvel fiatalabb Dunyától, de mindenről épúgy tud. mint 
Dunya és mindig résztvesz a teendők megbeszélésében.' Mikor az emi^ 
gráns gyerekek csendőrről, rendőrről, tisztekről, börtönről beszélnek, 
ezeket gonosz ellenségeknek tudják, akikkel harcban állunk, akiket le 
kell győzni és akiket.le fogunk győzni. Stáhlinál nem ilyen egyszerű 
•a dolog, illetve sokkal egyszerűbb. Há a vadászhájszolta nyúl beszélni 
tudna, alkalmasint ugyanazt mondaná a vadászról, mint Stáhli á rend
őrökről. Azok könyörtelenek és legyőzhetetlenek. 



Méir nagyon tisztán emlékszik 1914 őszére, az oroszok előli mene
külésre. Kétszer is elmesélte, hogy az egyik állomáson látott egy em
bert, aki nem félt a hidegtől és derékig mezítelenre vetkőzve mosako
dott. Ami Pesten történt, az az ő szájából hallva nekem is új. Minden, 
minden csak arra való, hogy az egyik ember kínozhassa a másikat. 
Száz történetet tud igaza bizonyítására és a száz mese gonosz hőse 
mindig egy és ugyanaz: a puskás ember, csendőr vagy rendőr. 

Stáhli tulajdonképpen művész, rajzolóművész. Mosogatás közben is 
művész marad. Igen gyakran abbahagyja a munkát —- ránr hagyja — 
6 maga meg krétával egy fekete táblára rajzol. Van színes ceruzája is, 
telerajzol vele minden kezébe kerülő papírdarabot. Az cseppet sem za
varja, hogy a papír piszkos. 

Ma délelőtt egy nagy, barna csomagolópapírra rajzolt. Néhány vo
nallal egy embercsoportot rajzolt le, minden alak egy aranysárga liba 
felé nyújtotta mindkét kezét. Az emberek arca, Stáhli mikor rajzolta 
őket, bizonyára egy-egy csendőrre emlékeztetett. 

— Micsoda liba ez, Stáhli? — kérdeztem tőle. 
----- Az aranyliba ----- felete nagyon komolyan. 

Az arany liba? Mi az? 
— Egy mese. Pesten hallottam. Valakinek van egy aranylibája és 

mindenki el akarja venni tőle. Kinyújtják utána a kezüket, azután nem
tudják visszahúzni. Az arany az olyan, mint a vaspatkó, ami felemeli 
a szeget meg a tűt, megfogja ..az ember: kezét. 

Szép mese, én is olvastam. Csak azért nem- ismertem meg a 
képet, mert itt minden embernek olyan rettenetes, gonosz arca van. 

Stáhli felhúzta a vállát, mintha azt mondaná, sajnálom, nem az én 
hibám, hogy az emberek ilyenek. Megsimogattam a haját. Az ő haja 
nem olyan fényes, bronzszínű, mint Dunyáé, inkább sáfrányszínű, na
gyon finom. Az arca is finom, sápadt. Szemealja egy kissé lilás. Egész
ben: beteges, törékeny, csak duzzadt, tiilpiros szája zavarja egy kissé 
az egységes képet. 

- Dolgozzunk — felelte a gyöngédségemre és a rajzot félredobva, 
a mosogatásnak látott. 

Egész napon át vártunk a kegyelmesre, de hiába vártunk. Dunya 
minden ajtónyitáskor idegesen összerezzent. Végül estefelé nem bírta, 
tovább a várakozást. 

— Jó volna, hogyha felkeresné — fordult hozzám. 
Hol? 

— A hivatalában. Este nyolckor hivatalban van, akkor jönnek hoz
zá a többi ukránok. 

Dunya megadta a címet és útnak indított. Még nem volt nyolc óra, 
amikor a ház elé értem. Jó negyedórát ácsorogtam az utcán, a kiraka-
tpkat bámultam.. Az egyik kirakat — egy élelmiszerkirakat előtt — Ker
tész Jenővel találkoztam. 

— Tudja mi újság? - szólított meg diadalmas hangon, jobbom erő
sen megrázva. — Török Elzát és Seprényit kizárják a pártból. Ma 
adtam be ellenük a kizárási indítványt, okvetlenül kizárják őket. Kép
zelje, az a kofa a fehérek kezére játszott és Seprényit is magával rán
totta. Persze elölről kell a dolgot elmondanom, mert látom, maga sem
mit se tud. Nos,' azt talán mégis tudja, hogy három elvtárs .azzal a meg
h a s s a ! ment le Magyarországra, hogy megszöktessen néhány bebör
tönzött kommunistát. Ez titok. Nemde, ez szigorú titok, elsőrendű párt
érdek, hogy setiki se tudjon a dologról, mert dobbal nem lehet madarat 



fogni és szöktetni sem lehet dobszóval. Hát képzelje. Török Elza meg
tudta a dolgot és mert hallott valamit arról, hogy a szöktetés céljaira 
az Öreg dollárokat utalt ki, most mindenki egyre zaklat, hogy hol van, 
ki kapta és mire fordították azokat a bizonyos dollárokat. Érti? Most 
aztán jön a nagy mozgósítás, mert mindenki szeret dollárt kapni, de 
mindenki csak a mások dollárjairól szeret beszélni. Oszt, mert vég
eredményben senkinek sincs pénze, hát egyre azon rágódnak, ez kap
ta, ennek adta, azért kapta, azért adta, mindezt valamelyik kávéház
ban, ahol több a spicli, mint a vendég. Az eredményt tudja — nem? 
Pesten megint lefogtak tizenkét elvtársat. Hallott már a szerencsétlen
ségről? Nem? Török Elza és Seprényi a bűnösök, Az a kofa mindig 
et ikáról beszél, ahelyett, hogy a fülét megmosná, oszt itt az ered
mény. Világos, hogy az ő bűne ez a lebukás, 

— Azt előbb bizonyítani kell, elvtárs, és csak aztán állítani ilyesmit. 
— Na, maga örök mimóza. Különben hallottam, hogy maga kávé

házat' vett. Igaz? 
— Igaz. Kitől hallotta? 

Török Elzától. 
— Hát maga szóba áll Török Elzával? Azzal a Török Elzával, aki

ről azt állítja 
— Nézze, a dolgot meg kell érteni. Egyrészt akkor még nem volt a 

dolog teljesen bizonyos, tegnapelőtt este beszéltem vele és hisz maga 
tudja, hogy én koldusszegény vagyok és egy feketekávét vacsoráztam 
és azt sem tudtam kifizetni. Török Elzának van pénze. Inkább tőle is 
elveszem, semhogy éhen dögöljek. Mert akárhogy is akarják, kedves 
Mimóza, nem fogok megdögJeni. Nem, nem. Az én életem még nincs 
befejezve. Énrám még szüksége van az emberiségnek.. 

. . . A kegyelmes úr lakását — a negyedik, emeleten ----- könnyen 
megtaláltam. Egy nagy réztábla volt az ajtóra kiszögezve, kétnyelvű 
felírással: 

Az Ukrán Köztársaság Kormánya 
Wieni Képviselet 

Hivatalos órák: este 8—9 

Csöngetésemre a sárgakabátos, aki előttem szolgált a kávémérés
ben __• előadóin és kollegám - nyitott aitót. Mindketten megvoltunk 
lepve. Pár pillanatig szótlanul állottunk az előszabául szolgáló konyhátem. 

Engem keres? — szólalt meg végre a sárgakabátos, aki most 
felölte nélkül, virágos ukrán ingbe volt öltözve. 

— Nem. Nem is tudtam, hogy maga ukrán. 
- Igen, ukránná l e t t e m . A kegyelmes úr magántitkára vagyok. 

Nos? 
Igen. Szép. A kegyelmes úrral szeretnék beszélni. 

—• Azonnal megnézem. Várjon egy kicsit. 
A kegyelmes űr személyesen jött ki elém. Udvariasan maga' előtt 

engedett be a dolgozószobájába. A szoba elég jó állapotban lévő búto
rokkal volt tele — kissé túlságosan tele. A falakat nagybajúszú urak 
képei díszítették, alkalmasint az ukrán történelem büszkeségei. Az Író
asztalon Wilson fotográfiája állott. 

• - Talán emlékszik *ám, kegyelmes ú r . . . 
Hogyne, hogyne. Csak üljön le. öcsém, foglaljon helyet. Nos, mit 

küldött a kislány? e 



— Semmit. Semmit sem küldött. * 
— Hm - a kegyelmes űr megütközve nézett az arcomba. -— Sem

mit sem küldött? Hm. Nem értem, nem egészen értem. Hát akkor tu
lajdonképpen minek köszönhetem a szerencsét, kedves barátocskám? 

— Talán négy szem között, kegyelmes uram? 
— Előttem nyugodtan beszélhet — vágott szavamba a sárgakabá

tos. — Én a legbizalmasabb államügyeket is . . . 
A kegyelmes úr kézlegyintésére a sárgakabátos kiment a konyhába, 
— Nos? 
— Dunya kisasszony azt szeretné, ha a kegyelmes űr lenne szíves 

velem megbeszélni aMetartóztatásba lévő Steinberger ügyét. Én ugyan
is jogász vagyok, kegyelmes uram. 

Az öreg kegyelmes rosszalólag csóválta a fejét. 
— Hm. Igen. Természetesen. Örömmel — mondotta az arckifejezé

sével feltűnő ellentétben, rgen- barátságos hangon. — Örömmel, kedves 
barátom, igaz örömmel. 

Pár pillanatig — talán egy percig — zsebrevágott,kezekkel járkált a 
szobában, azután -megállott előttem — szónoki pózban és szóba fogott. 

—- Az ilyen természetű dologról nehéz, nagyon nehéz beszélni, ked
ves barátorh — mondta, — mert az ügy tulajdonképpen nagyon disz
krét természetű. Az öreg Steinberger ostobaságot csinált, feltűnően 
nagy ostobaságot, igen és most nekem keir őt kihúzni a bajból. Igen. 
Ném azért mondom, mintha nem szívesen tenném, ellenkezőleg mindent 
szívesen megteszek érte, hisz idestova már vagy húsz esztendeje isme
rem a szerencsétlent, hanem tudja nagyon nehéz dolog a "bíróságot meg
környékezni. Mit mondjak annak a bírónak? Mondjam azt, hogy Stein
berger tulajdonképen ukrán menekült és a fegyvervásárlás tulajdon
képpen politikai természetű Szovjetoroszország ellen irányul, tehát 
nem üldözendő. E z talán használna, dea szerencsétlen az első kihallga
tásakor határozottan kijelentette, hogy sohasem politizált és nem ért a 
politikához. A legjobb lehetőség így vízbe esett és számomra nem ma
rad más hátra, meg kell mondani a tiszta igazságot: nézd kedves ba
rátom, nézd, bíró úr, Steinberger gazember, elismerem, közönséges 
gazember, de te derék ember vagk okos ember vagy és szegény em
ber, kapsz ennyit és ennyit, ha futni engeded az öreg bitangot. Az ilyen 
beszéd használ, egész biztosan használ, hanem az ilyen beszédhez pénz 
kell, kedves barátom, sok, nagyon sok pénz. Szóval a dolog tulajdon
képpen tisztára pénzkérdés. 

--.••Mennyi pénz kellene Steinberger kiszabadításához? 
— Sok. Határozott összeget, kedves barátom, nem tudok mondani. 

Mert ez a dolognak tulajdonképpen a legvége, az utolsó fejezete. A kez
det: először ki kell tapogatni a helyzetet, meg kell környékezni a bí
rót, ez pénzbe kerül. Azután formát kell találni, formát, amelyben az 
ember^ a pénzt felajánlja és látja, kedves barátom, ez a forma, ez me
gint tenger pénzbe kerül. Ezután és csakis ezután kerül a sor, kedves 
barátom, a tulajdonképpeni megvesztegetésre. 

— Értem. És meddig jutott, kegy elmés úr, a munkában? 
- A legelejéig, kedves barátom, csak a kezdetig. Mert azzal a 

pénzzel, amit a kis Dunya a kezemre adott, azzal nem lehet egy bírót 
megvesztegetni. A kis Dunya nem akarja megérteni, hogy egy bíró ko
moly úriember, magas bizalmi állásban, fejlett erkölcsi érzékkel, szóval 
sokkal> da sokkal több pénzre van szükség, mint amennyit a kislány 
e célra rendelkezésemre adott. 



A kis Dunya még azt sem várta meg, hogy a kabátomat levessem. 
— Nos? Nos? — sürgetett. 
— Sajnos, igazam volt. A maga kegyeimese közönséges kaptabetyár. 
Dunya sírni* kezdett. fin elküldöttem a vendégeket és bezártam az 

üzletet. , 
Vacsora közben egy szavunk sem volt. Aztán — magam sem tu

dom hogyan történt - a kis Dunya velem töltötte az éjszakát. 

Kilenckor egy rendőr állított be hozzánk, idézést hozott. Dunyát 
idézték be a kerületi rendőrkapitányságra. » 

Dunya szemében most ott égett Stáhli beteg világszemlélete, undor 
és rémület. 

— Elkísér? kérdezte. 
: - Nem. Kn politikai emigráns vagyok és ez a rendőrségen na

gyon rossz ajánlólevél. Különben pedig dolgom van. Az üzletet bezárjuk. 
Dunya nem felelt. Vagy egy fél percig szótlanul néztünk farkassze

met. Mikor ----- két esztendő előtt - - magyar fehér tisztek a falhoz állí
tottak és hat puskacsővel néztem farkasszemet, nem volt annyi tragé
dia a szememben, fin értettem az összefüggést, harcolok, ütnek és ütök, 
— Dunya üldözött nyúl — gyönge, tehetetlen. 

Egy félórával később fenn voltam a párttitkárságon. 
Az előszobában (iyenessel találkoztam. 
— Mi újság? 
— Az anyámat Budapesten letartóztatták. Röpiratok mentek a cí

mére házkutatás volt nála és . . . 
— Hány éves az anyja, Oyenes elvtárs? 
— Hatvankettő. 
~- Nem lesz semmi baja. 
-- : Félholtra verték, fis most nincs egy -megbízható címünk, ahová 

irodalmat küldhetnénk. ' 
Török Elza jött be az előszobába, de nem volt időm beszélni, vele 

— hívták a titkári szobába. Egy festetlen puhafaasztal, négy puhafa-
"szék, a fehérre meszelt falakon térképek — ez a titkárság. 

Az üreget jó kedvében találtam. Melegen megfogta a kezem és ci
garettával kínált. 

— Tudja miért hivattam? Munkára megy, komoly munkára. Van 
kedve hozzá? 

— Természetesen. 
Parasztok között fog dolgozni. 
Nagyon jól van. 

— Kettőkor jelentkezik az illegális titkárságon. Ott megkapja a 
ponios iníormációtkat, a papirosokat és ami még kell. A papír szerint 
kereskedelmi utazó lesz, cséplőgépügynök. Este hatkor indul a vonat a 
cseh határ felé — holnap délben már Brünnben lehet. Ne is menjen 
vissza a lakására. 

— Igen —- mondottam egy kissé bizonytalan hangon. — Igen. 
Az Üregnek nem tetszett a h a n g s ú l y . Odajött'mellém és az ar

comba nézett. 
----- Fél? - kérdezte. 
— Bolseviki vagyok — feleltem, de magam is éreztem, hogy a büsz

ke válasz az én számból nem jól hangzik. ' 
-r- Valamt fontosat hagy itt? — kérdezte az öreg. '—% Asszony? * 
— Asszony? — ismételte meg a kérdést és én késtem a felelettel. 



Az ajtón áí behallatszott Török Elza visító hangja: 
— Hát honnét szerzett volna pénzt arra, hogy kávéházat vegyen? 

A rendőrség . . . 
Dunyára gondoltam — a kis-púposra, akit talán sose fogok vi

szontlátni. 
— . . . az meg az édesanyját juttatja rendőrkézre - így Török Elza. 
- Asszony? 

— Asszony is, meg . . . 
Nos? 

— Asszony is, de nem erre gondolok. Olyan különös volt itt Bécs 
ben az élet. Az e lvtársak. . . 

- Ugy? — vágott szavamba az-öreg. Különös az élet? Igaz. 
Különös. Ha munkában, harcban, veszélyben vagyunk, szeretjük egy
mást - ez nem különös. Az a különös ugy-e, hogy amikor tétlenségre 
vagyunk kárhoztatva — egymást marjuk. Meg kell keresni az össze
függést ' ' 

- Én értem, de mégis olyan c s ú n y a . . . 
Csúnya. Persze a napfelkelte vagy a barackvirág szebb, mint 

az emigránsélet. Csúnya — hát csúnya- Nem tudunk harc nélkül élni 
— hát. hogy a harc most szűk frontra szorult, a tartalék gyakorla-
tozik - - egymást, önmagát marja. — de ha ismét levegőhöz jutunk 
Hm. Tudja fiam —- két elvtársat, akik itt az emigrációban kölcsönösen 
kizárási indítványt adtak be egymás ellen, együtt küldtem le Magyar

országra. Mert előre is tudtam, ez a legjobb illegális e g y ü t t e s . . . 
Igen. Szóval . .; 

Az ö r e g kezet nyújtott. 
A mi ügyünk — mondta az Üreg, úgy megfog minket, mint 

mágnes, a vasat •— a mi számunkra nincs béke, nincs nyugalom. 
Mint mágnes a vasal — valami ilyesmit mondott a kis Stáfali is. 

Stáhli, Dunya. A kegyelmes. Török Elza. Kényszerű tétlenség. Rot
hadás, 

Aranyliba -— aranyliba. Az én kezem nem tudod megfogni. Min
denkit megfoghatsz, de engem, m i n k e t nem. Az acél erősebb a vas
nál, a sas nem liba. Az én kezem. . . Visszahúzom. 

Az öreg megrázta a jobbom. 
Délután kettőkör jelentkeztem az illegális titkárságon. 
Mikor itt mindent elintéztem, a vonat indulásáig még két szabad 

-órám volt. Elég lesz ahhoz, hogy elbúcsúzzam az Arany libától — gon
doltam. A búcsűzáshoz elég volt — tiz perc. k 

A kávémérés ajtaját-zárva találtam. Az udvar felöl kellett bemen
nem. A konyha padlóján - - piszkos lepedővel letakarva — egy holt
test feküdt, a kis Stáhli holtteste. Mellette — a padlón — Dunya ült, 
arcát két kezébe temetve. A holttest meglepően hosszú volt, Dunya 
meglepően kicsi. Dunya mögött — az asztál mellett, melyen az elmo-
satlan edény hevert, — kegyelmes úr állott. Arca olyan sötétpiros volt, 
mintha nagyon sokat ivott volna. 

Képzelje — adott felvilágosítást, kérdésre se várva, — képzelje, 
konyhakéssel vágta el a nyakát. Ki hitte volna, hogy ennyi erő és el
szántság van egy gyerekben - - és ennyi oktalan félelem? A rendőr
ségtől félt szegény! Pedig a rendőrség (hála az én közbenjárásomnak) 
csak azt akarta Dunya "'kisasszonytól, hogy írja rá bejelentőlapjára a 
születési évét. Ez az engedékenység persze került valamicskébe, de. 



h á t . . . Azóta sikerült azt is elintézne'm. hogv a rendőrorvos in-e yen-, 
jöjjön ki és a temetést is o l a s ó n rendezem meg. 

A t e m e t é s szóra Dunya felnézett. 
Nem sírt. 
Arca ínég sápadtabb volt és még keskenyebb, mint máskor. Sze

me óriásira nőtt. Ijesztő fénye volt. Tekintete elárulta, szinte hirdette 
Dunya jövőjét, Dunya közeli végét. 

Este hatkor vonatra, ültem. 
Ruhám, papirosaim, nevem, életkedvem — minden, minden új volt; 

rajtam' és bennem. 
A bécsi életből csak Stáhli ajándékát vittem magammal, — a kis 

Stáhli rajzolta képet. Az aranylibát. 
Bécs, 1922. 

CSOPICS BRÁNKÓ: 

F A R K A S Ü V Ö L T A V Á R O S S Z É L E N 

Stri-csöndű, vaksötét éljen 
farkas üvölt a városszélen. 
HaláMiirnök hangja búg alant, 
hiába kori?; bent a vészharang. 

Homály-lepelbe bújtak az utak, 
halálfegyverek tátfák torkukat 
a városra és vég-itéUii már 
ébren virrasztva vár a partizán. 

Halotti csönd a fagyos borzongásban, 
i inamra készen érzi a vad szája: 
bent valakinek ütött végórája. 

Vonagló sebként terül el a város, 
benne éhínség, tífusz és halálos 
íéklem, ártatlanul kiontott vér 
és gyilkosok, kiknek lázálma: hóhér. 

Népünk árulói, mint a rühös kutyák 
l?puiva kotródnak a városon át. 
Odabenn rühös ölebek vakegnak, 
ttrkuken érzik íogát tarkasoknak. 

Bátor hegyi farkas, szabadság-lelkép, 
hanyjában fájdalom, öröm, nyerseség, 
üvölt az éjiben és érzi a szája: 
bent valakinek ütött végórája 

Fordította: P a p J ó z s e f 



NÁZOR VLADIMIR: 

V E Z É R Ü N K 

Vasból való, ám e vasba burkolva még 
Szív is dobcg. Hogyha karja égnek lendül, 
Fényes lesz és fény ömlik a fellegekbül; 
Amikor lép, sarka alatt roppan a Jég. 

í s így vezet minket. — Nem tudjuk vájjon ö 
A mának fia vagy régi regék hósej 
Csak törünk nyomába keményen, előre 
S dajsacó keblünkben a hitünk folyton no. 

ford. PAP JÓZSEF 

E G Y M A G Y A R M U N K Á S A S Z L O V É N H E G Y E K K Ö Z Ö T T 
I r t a : Poór J á n o s 

Szlavcnszki-B.ródon éjszaka a zágrebi gyors egy harmadosztályú 
tülkeiében friss leány hangokra ébredünk fel. Három hátizsákos, bátyus 
fiatal szlovén lány szálK be a fülkébe, hangosak, frissek," dalosak. Alig 
helyezktdnek el, dalukkal fellármázzák až utazókat, de olyan kedvesen^ 
hogy senkisejn veszi zokon tőlük. A szöveg szlovén, a dallamok álta
lánosan ismerlek. Egyes szavakat elkapunk: rad, pruga, Titova omla-
dina. Természetesen az ifjúsági vasútvonalról jöttek s most mindenkit 
megigéztek az ifjúság nagy vállalkozásának varázsával. Mennek a ten-
•gerp^rtra, négy hónapi munka után még egy kis őszi dalmát napsugár
ra, kipihenni a fáradalmakat. Ámbár, nem látszanak fáradtaknak, csupa 
egészség, napbarnított bőr, ruganyos izmok, jókedv. 

Hajnalra egészen összemelegedtek a fülke utasai; kiderült lassan, 
hogv az utasok legnagyobbrésze üdülésre, szabadságra, pihenésre in
duló munkás, kitüntetett rohammunkás és munkásfeltaláló. Egy-két be-
tegszabad.ságos is akadt közöttünk, akiket a betegSegélyzö küld épü
lésre. Végeredményben a már kicsit késői őszi napsugárra induló üdü
lők, e kései nyaralók mindegyike dolgozó. Nem perzsaplédes, kövér, 
gutaütéstői félő földbirtokosok és bankigazgatók utaznak ma már. nem 

bőeíszényíi zsíros gabonakereskedők és ügynökök, nem kalandrakéfez 
gondtalan h jóltáplált polgárasszonyok kellemes nyárutói kiruccanásra 
•— tele vau a vonat az országépítésben elfáradt, az újjáépítés pihenést 
kiérdemelt lelkes munkásaival. Úgyszólván mindnyáján érezzük, ha nem 
mondaná is — pedig ugyancsak mondja — hogy először mehet üdülés
re. Először látja a dalmát tengerpart ragyogó napsugarát, először él
vezi a szlovén hegyek csodálatos levegőjét. A szlovén vagy dámát he
gyek tiszta körvonalain először legelteti szemét a dolgozó. Nem csoda, 
ha hamarosan összemelegedünk szabadságra induló dolgozók, ifjúsági 
vasútvonal kitüntetettjei, rohammunkások, munkásfeltalálók és a mun
kában megbetegedett dolgozók. Ez utóbbiak éppenolyan örömmel és há
lával népuralmunk iránt indulnak betegszabadságra, mint mi. A régi 
rendsze? hosszú esztendei nevelték bennük a betegséget a gyógyulás 
minden kilátása nélkül. Ha az a jelszavunk, hogy a régi rendszer min
den maiadványát felszámoljuk, mennyire vonatkozik ez a legszörnyűbb 



maradványra, a népuralomba legkevésbbé illőre: a munkásbetegségekre. 
Mennyi reményt, örömet, hálát és lelkesedést visz most a vonat -

kiáraci az ablakokon a hajnalodó horvát .mezőkre. 
Először 'látom én is a valószínűtlenül tiszta vonalú szlovén vidékek 

p a m p á j á t , ragyogó sziklacsűcsait és mélyzöld fenyőerdőit. Az alattunk 
rohanó frissvizű patakot, a "vajdasági szemnek picinyke szlovén mező
ket, a tágas legelőket és emeletes szénagórékat, a nekünk szokatlan 
nagyszerű utakat, Lass i í ökörfogatok kis szlovén kordokkal az úton., 
szénateregető lányok a legelő kaszálón, a távolból gyereképítménynek 
tűnő tiszta kis szlovén házacskák a fenyők haragoszöld hátterével 
megejtő, látvány a vajdasági nagy földekhez, a végtelen, de porfelhős, 
mezőkhöz és lapos falvakhoz szokott szemnek. Jó \<r~ kihajolni a vo
natablakon, teleszívni a tüdőt ismeretlen hegyi levegővel, bekandikálni 
az ehiihsnő kis szlovén parasztházak ablakán s rácsodálkozni az itteni 4 

földművesek életére és munkájára. Milyen más körülmények között, 
mennyiit más földön, a földnek mennyire más kultúrájával keresi meg 
i t t keíiypret a dolgozó. És hány különböző vidék, sokszínű kultúra, sok
nyelvű dolgozók munkájából tevődik össze hazánk. Ezt a sokszínű mun
kát, gyárak kalapácsát, mezők sarlóját^ iskolák könyvét, százféle vidék 
különböző nyelvét, népét egybeforrasztja a népuralom: egymással meg--, 
békélt, egymást támogató népek okos. szilárd uialma. Ahogy rohan ver 
lem a vonat a lefelé zúduló patak-Száva folyásával szemben mind ma
gasabbra a napsugaras szlovén csúcsok felé, úgy érzem, így emelkedik 
élnivaló napsugaras jövő ifelé dolgozó népein. 

Egyelőre azonban Kranyszka Gorába érkezem, utam céljához. Ahogy 
a Vőnaí ablakából kinézek: itt érdemes kiszállni. Az állomásépület hát
terében a nap utolsó sugaraiban fürdő, de már párás felhőkkel körül
vet t sziklaormok, alattuk fenyőerdők zöldje üdíti szemem s még alább 
tiszta, békés kis szlovén házak hívogatnák. Nagyszerű érzés egy ilyen" 
sohasem látott üde hegyi kisvárőskába csöppenni, keskeny tiszta űtcáif 
járni, békés lakóit üdvözölni és pihenni. De ha már igazán pihenést ke
resek, akkor még ennék a békés városkának sem központját kérésein, 
hanem valahol kinn, ahöt még jobban elül az élet, a külterület csendjé
be burkolózom, még közelebb a fenyőerdők aljához, még közvetlenebb 
szomszédságba a sziklaormokkal. Hiszen minden igazi pihenés egy ki
csit remeteség js^ vagy legalább is a remeteség lehetősége: csendes 
erdők szomszédsága, kis, hegyi legelők elhagyottsága — de ahonriaft 
nincs távol á társadalom, az embersűrűs vadon sem. — Jól gondoltam, 
el a dolgot: egy távolabbeső, hegyaljában fekvő kisparaszt gazdaság 
tiszta' házában kaptam' szobát. Hegyre-erdörenyílót, ahonnan száz íé-
pés'a vádon és kétszáz a társadalom, így á termeszét áhítatos csendje 
és a kisváros békés társadalma között osztottam meg a népuralom, 
ajáhdékáképen kapott kéthetes szabadságot. A természetről nem sokat 
jelenthetek, bár színeit, körvonalait, tiszta derűjét elhoztam magammal 
s friss tüdőt, pihent idegeket, nagy .étvágyát is. Az erdők időtlen csend
jét, sziklaormok fenségét, a szlovén táj valószínűtlen tiszta körvonalait, 
akármennyire él bennem, nem tudom leírni. De leírhatom a parasztgaz
daságot, a szlovén parasztok munkáját, a kisváros dolgozóinak és a tá-. 
volról jöt: munkás-vendégek életét, a szlovén nép sorsát előrelendítő 
front munkáját. Mert a természet, titkos fensége még lenyűgöz, de a tár
sadalom, életünk, sorsunk szálait már kibogoztuk s kezünkben tartjuk. 

Először a kis parasztgazdaságra nyílt ki a szemem. Mennyivel má$: 
ítt a földkultúra, mint nálunk s mennyire más a paraszt élete s mun-



kaja is. Itt a földreform nem volt probléma, nem volt kitől elvenni s 
•"alig is van kinek adni, a szlovén ipar felszívja a lakosságot. Kevés 
megművelt föld, nagy legelők állattenyésztése, gazdag erdők s erdők
ből táplálkozó faipar, vízművekre épített villamosítás — ezek szabják 
meg a földművelés és ipar jellegét. Nem erőlteti meg magát házigaz
dám, igaz, hogy szlovén viszonylatban tehetős, de nem nyüvi el idő 
előtt, a kisszámú mezőgazdasági munkást sem a földmunka". Tempósan 
szedték ki ma reggel a krumplit, még hozzá krumplifelszedö géppel, dél
ben dalolva rakják az emeletes szénagóréba az illatos füvet, délután 
boronálnak egy verset a krumpliföldön. Közben ellátják az elég nagy 
jószágállcmányt, félkézzel almoznak, tesznek-vesznek az istállóban. Es 
te a tűzhely körül — mert hűvösek az esték •— megbeszélik a munkát, 
összejön egy-két szomszéd s egy kis terefere után egy idős félrokon-

'napsiárrcs citerája mellett szlovén népdalokkal, de partizán-nótákkal is 
telik az este. Házigazdám — ahogy mondja — partizán volt, kissé félre
eső házában találkoztak a gyűlölt német csizma idején a szlovén haza
fiak. De tudja is ma, hogy kinek köszönheti ősei földjének szabadságát 
és a haladékony időhöz híven szövögeti a szlovén parasztokkal a szö
vetkezés, kollektív munka terveit. A Népfrontnak is funkcionáriusa és 

*a megszállás idejének titkos utak ma szabadon s fürgén járja a közeli 
és távoli parasztgazdaságok között hintve a Népfront felvilágosító mag
vait munkás-paraszt szövetségről, dolgozók államáról és jövőjéről. 

A természetből, az elszigetelt kis ház remeteségéből ha a társada
lomba kívánkozom: hegyes-erdős úton, gyorsfolyású patak hídján át a 
kisvárosba megyek. Ötven lépés körzetben ott van minden, arrni a szer
vezett .társadalmat jelenti: néphizottság és Népifront. Knoj és milicia, 
posta és szövetkezeti bolt. A Népfront titkárával hamar összemelege
dem. Nem azért Népfront az, hogy egy bácskai dolgozó rögtön közel 

Tie kerüljön egy szlovén aktivistához. Értjük egymást egy pár szó után. 
Mik lehetnek vájjon egy ilyen 900 lakosú sokvendégű szlovén városka 
Népfrontjárlak az országépítő nagy akciók mellett sajátos kérdései? 
Ezévben körülbelül 1200 vendége volt eddig a városkának szemben a 
békebeli mintegy kétezerrel. De csak az év második felében indult meg 
igazán, az üdülés, addig nagyon sok helyi probléma várt megpldásra. 
Különösen nagyok voltak az ellátási gondok, csak nyár közepere sike
rült kielégítően megoldani a kérdést. De azóta nagyszerűen m^gy, a 
'turistajegyek mindenre elégségesek, a nyaralók ellátása "semmi kívánni
valót nem hagy hátra. — Az vegyik Népfront-konferencián, amelyen szép 
"számmal vettek részt vendégek is — hiszen ma is lényeges részét ké
pezik a lakosságnak — arról folyt a szó, hogy az idén a vendégeknek 
több mint fele munkás. Ez az irányzat még csak erősödik, jövőre bizo
nyosan sokkal több ^vendég lesz s még nagyobb arányban munkás-ven
dégekkel telik meg a kisváros. Ezzel bizony számolnia kell a lakosság
nak. És akik megszokták, pedig ugyancsak megszokták, hogy a ven
dégből illik annyit kipréselni, hogy lehetőleg m'rnd utánvéttel kerüljön 
haza, most be' kell látniok: ezt a módszert nem lehet s nem szabad al
kalmazni az új népállamban a dolgpzókkal szemben. Mások a vendé
gek, a vendéglátóknak is meg kell változniok. Szlovénia és Dalmácia 

•^ppeiiűgy a dolgozók nyaralóhelye lesz, ahogy egész hazánk a dolgo
zók országa s ezért itt is arra kell berendezkedni. Gyakorlatban bi
zony még sok helyein sántít ez a tétel — el kell ismerniök a kranysz-
kaiakn^k is. Elég vastagon nyomják meg a ceruzát itt is. ott is, de a 
Népfront nyitva tartja szemét és nyitogatja a vendéglátók értelmét és 

íózan belátását is. Jövőre itt sokkal többen lesznek, még több dolgozó 



talál itt pihenést, üdülést, gyógyulást s meg közelebb kell kerülnie a 
;nunkás-venőégeknek a szlovén, dolgozókhoz és vendéglátókhoz. 

Igaz, hogy a nagyobbméretíi nyaraltatás nem a privát lehetőségek
re épül. Nepállamunk már eddig is nagyon sokat tett a nyaraltatás in
tézményesítésére. Egy zágrebi novátorral (munkásfeltalálóval) akad
jam össze egy пдр s ő meghívott a üozd-i rohammunkás-nyaralóba-
Klámi'ltaiu a gyönyörű fekvésű valóságos luxus-nyaralón. Drá^a hotel 
~volt ez;; mindeddig, még közelébe se kerülhetett dolgozó. Drágaszőnye-
Kes tükrös folyosóin, pazar ebédlőjében, nyugágyas erkélyein és k i lá \ 
tórn az eddigi májbeteg arisztokraták, unatkozó kövér hölgyek, félvilá-
4Í nők helyett munkások és munkásnők, rohammunkások és munkás-
ieltalálók tanyáznak. Találtam ott belgrádi és zágrebi, szarajevói é s 
szkóplyei, de noviszádi és szuboticai rohammunkásokat is. Egy félórát 
töltöttem egy asztalnál, egy kikindaí szerb és egy szabadkai magyar 
rohammunkás, egy zágrebi és egy, makedón munkásfeltalálóval együtt. 
.Mi hozhatta volna ezeket valaha egy asztalhoz, ha nem a népállam s 
а.з is csak ha ilyen rohamlépésekkel halad előre munkástörvényeivel. 
Hol kaphatnak a munka hősei ilyen kitüntetést, ha nem a dolgozók ál
lamában, de itt is csak ha ilyen lelkesedéssel építik újra az. országot. 
A pazar hotel egyik szárnyát most tatarozzák s készítik el téli üdülő
nek: megérkezett a koksz, az udárnikok honnan-honnan nem, rögtön 
kapátokat kerítettek s most versenyezve hányják a kokszot a pincébe. 
A következő váltás udámikiai már fűthető szobákba jöhetnek. Az udár-
•nik nem tagadja meg magát. S így a volt Koop-hotelt, valami szép név 
alá bújtatott homályos részvénytársaság kereseti forrását, elfoglalta a 
dolgozók állama a dolgozók számára. 

Hogy egy hotelt a maga módján átalakított s elfoglalt a dolgozók 
társadalma — nem olyan nagy dolog. De hogy az egész Bléd, ez a 
drága és kiváltságos fürdőhely, föld és pénzmágnások egykori kedvenc 
helye,aho! a királyi család közelében páváskodhattak Bácska földbirto
kosai is, hogy átalakult amint egy szép vasárnap délután módom 
volt látni - az már nagy dolog. Hiszen vannak még elégáhs szivaros 
urak, akad egy-két félvilági hölgy is társaságukban, van m é ^ űri nyeg
leség itt-ott de nagyon ritkulnak az úri herlyélők éís előkelő semmitte
vők és itt is kétségtelen és tagadhatatlan a dolgozók honfoglalása. A 
csodás tó csónakjai dolgozókat ringatnak, a mesés hotelek népe is dol
gozó, azok húzgálják — ha nem is nagy áhítattal — a szigeti templom 
pap-üzéreinék kasszáját megtöltő kívánság-harangot, ők lepik el a gyö
nyörű sétányokat. Nem feszes, kimért, elegáns, de jókedvű, hangos nép 
tolong a tóparton. A parkokban sok a katona — vasárnap délután van 
•— Bácskában érzem magam, annyi a magyar szó közöttük. Tényleg 
-ahogy katonáink mondják — rengeteg köztük a vajdasági. Hirtelené

ben egy kis hazai levegőt varázsoltunk a park sarkában egy pár jó 
bácskai parasztnótával. Nem mintha nagy szenzációt keltettünk volna 
vele, a blédiek s a vendégek is hozzászoktak már az új Jugoszlávia sok 
szabadnyelvéhez és nótájához. 

Kranyszkán is egy este sétaközben tárogatóra figyeltünk fel: va
lami hegyesi magyar legény fújta rajta honvágyát népünk nótáival. So
kan megálltak az esti sétálók közül. Ezek is magyarok — jegyeztük 
meg. Nem tudom, mindenkiben az< a--gondolatot ébresztették-e mint 
bennem. Sok magyar szót hallottam Szlovéniában s a távolban hallott 
anyanyelv édes örömébe külön örömet lopott a gondolat: Benne van 
rnÁT a -magyar is. hazánk vérkeringésében, a népuralom vérerei kit mint 
^dárnikot. kit mint gyógyuló beteget, kit mint szabadságos munkást, 



ш 

^ a g y szolgálattévő katonát elhoztak ide a szlovén hegyek közé is. Ezek 
a véredények nagyobb forgalmat bonyolítanak le, mint a régi Jugosz
lávia idején. Akkor igencsak ritka volt a magyar szó itt. különösen a 
dolgozó népé. Hány magyar jutott el ide annak idején — és hányan 
jutlak el ma? Hány magyar munkást pihentetnek a szlovén hegyek é^ 
érdiek, hánynak ragyognak a hegyek csúcsai, hány magyar dolgozó
nak jelent csendes nyaralást a népek egyenjogúsága. Nincs erre statisz
tikám, de nem is kell: a Szlovéniában hallott magyar s másnvelvű dol
gozók hangjai ma úgy duruzsolnak fülemben, mint népeink békés egy
ségének, a dolgozók egységes társadalmának dallama. 

7 HURZÓ &AJOS: 

A H Ő S N Y O M Á B A N 

Laci öcsémnek és mindazoknak a 
fiatal magyar Iiősöknek, akik Titó 
hadseregében (l magyar szabadágért 
haltak meg. 

Arra jártunk, amerre nem rég 
löporíüstös felhőktől riadt az ég. 
A hegyi árck felett fa, 
rajta mcst vígan dalol a nap ielé 
madár, 
mely tegnap még reszketve bújt 
hűvös erdők fáinak lombtakarta ága elé, 
mert a lankákon át betört ide is 
és aratott nevetve 
hálál 

Hőst kutattunk, fiatalt. 
Szent rögöt tapostunk, mely vértől csepegett 
egykor. í 
Kedves, tájba fogództunk, szőlős pártákba, hol forr a 
bor, 
hősi földién 
Szerem ségnek, 
a Dana ezüstje felett, 
hol vígan szállt a tiszta légben 
partizánok ajkáról sok-sok 
i zabadság-ének 

A fees, kit kutattunk magyar hős 
Titóért, értünk Jött ide. 
Fénytől csillogott anyás szeme. 
Tizennyolc évvel büszkén ölelte 
fegyverét. 
Bácska gyermeke volt, szerette 
nemzetét. 
Petőfi szelleme vezette és* 
Kossuth, 
ki már száz éve megmondta 
széftraek—magyarnak: » Testvérek, 
egy az ú t . . . ! « 



Л 
A Dana mellett nyomuld előre 
iiatal szerbekké!, fiatat 
magyar. 
Törékeny teste németnek feszült, ös ellenségnek, 
tudta: 
mit akar. , 
Csak előre ment, előre, nem volt előtte 
akadály: 
domb, hegy, árok, 
föld alél sötéten ásító 
ha'ál. t 

Szivét nem nyomta gyáva félelem, • 
bár vérrel vegyült hegyi patak 
vize. 
Még szájában volt az anyatej! 
ize, 
szíve felett vibráltak emlékek, 
képek; 
bár gránát, bomba szakított testet, bokrot, 
fát, 
neír félt, ment, mert védeni, óvni kellett 
soha még iebban magyarnak is 
dunai kis népek 
igazát . . 

\ 
Szerem i domb alfán éséft el, 
kis falu földién, siötönyitáskör 
talán. 
Nevét gyűrött, rongyos papír őrzi sírásó 
asztalán. 
Kukorica közt pihen, a teste valahol, 
tálaiban, mely gyűrött é s 
fekete, 
hant ném borul 
felette, * 4 

gödre széléről paraszt ekéje kidobta a 
iát. 
Apja sírt szegény, hogy nem láthatta csontjait, 
melyekkel űzné gondiait, 
feledné könnyebben 
f i á t . . . 

Az apa szívét simogattuk, 
szeme gödrét, könnytől szárítgattuk 
barázdás arcú Öreg sirásó, meg 
én, 
aztán földek szélén útra tértünk megint, 
falunak mentünk hárman 
feketén. 
Fent szabadság napla sütött a 
fejünkre, 
lent fanyar kín-csöprek hulltak a 
szívünkre. 



A hőst, kit kerestünk, nem találtuk. 
Szerémség földié eltakarta mfnf kedves 
gyermekét. 
Szive lent poriad, táplálja kukorica 
gyökerét. 
melynek szárán a levelek 
szabadott lengenek most a nyári 
szélben 
s halkan susognak az 
éjben 
annakr ki lent van, 
meséit. 

Tapostunk port és néztük 
a hegyek zöld felén túl mindenség kék 
korongját. 
Szemünk az ember szemét is kereste, 
az emberét, ki az életnek áldozta egyetlen 
Hát. 
És az anyát irigyeltük* 
kinek fáidalma most tengernél 
nagyobb; 
ki büszke lehet és ezerszer áldott, 
hogy az országnak, népnek hós gyermeket 
adott. 
A könny* mely arcán lepereg, 
színaranynál többet ér. 
Emberek! élők, szabadok, tiszteljük 
hát 
a nemes gyümölcsöt fogant 
anyát, 
halának 
telét, 
mert fia, 
szivének drága darabja 
szabadságért — értünk — áldozta 
é l e t é t . . . 

Szerémség. Sarengrád. 1946. augusztus hó. 



É R S E K - B Ü N Ö Z Ö 
Irta: Ferenczi Gábor 

A zágrebi usztasa per azokat a gonosztevőket állította4 a bíróság 
*lé , akik földalatti mozgalommal törtek az áj Jugoszlávia államrendjé-
те. A vádlottak egyik csoportjához tartoztak Liszák Erih, a függetieti 
Horvátország — Nezavisna Država Hryatska (NDH) — rendőrfőnöke, 
Sálics Iván káplán, az érsek személyi titkára. Simecski Joszip plébá
nos, volt usztasa tiszt, dr. Qulin Pavao állatorvos, a szlovén légió tag
ja, Crnkovics Joszip, az usztasa-krizsár mozgalom összekötőtisztje é s 
Maries Anton esperes-plébános, usztasa százados. Valamennyien szö
vetkeztek, hogy az országban rejtőzködő és terrórmozgalmakra készü
lődő usztasa-krizsár csoportocskákat megszervezik, élelmiszerrel, fegy
verrel, lőszerrel, ruházattal, pénzzel és gyógyszerekkel eJátják, akciói
kat összekötik, irányításukat az érseki palotán keresztül központosítják, 
gondoskodnak az országba beszökő usztasák elrejtéséről és arról, hogy 
ezek eljussanak a csoportocskákhoz azok megerősítésére. Mindezen 
mozgalomnak a központjában az érseki palota áJott, a szervezkedés és 
a kfizsár terrorcsoportok minden szála az érsekséghez vezetett és már 
magábanvéve az a megjelölés, hogy ezeket krizsároknak — kereszte
seknek — nevezték el, mutatta: a szervezkedés egyházi jellegű, irá
nyítású é s egyházi személyek közreműködésével tartják fent. 

A vallomások és összegyűjtött okmányok a zágrebi 'érseki''.palotát 
tüntették fel központként és habár Sálics nagy buzgalommai vállalta 
magára a bűnöket, egyetlen pillanatig sem hitte el senki* hogy a kis 
érseki titkárocska,. saját hatáskörében merészelte az egész terrorszer-
vezkedés't irányítani. Nyilvánvaló volt, hogy sokkal hatalmasabb, sze
mély áll mögötte, akinek rendelkezésére áll a papi kar, a kolostorok és 
lakóik, az egész egyházi vagyon. E z a hatalmas személyiség az 
egybehangzó vallomások szerint - - Sztepinác Alojzije dr f. zágrebi ér
sek volt. _ Л? 

A vádlottak második csoportjába túlnyomórészben.. ferencrendi ba
rátok tartoztak. Az élen Martincsics —: Modeszto szerzetes. — a? ru-
goszláviai ferencrendi kolostorokhelytartója és Margetics — Fra Mo-
merto — a zágrebi, ferencrendi kolostor rendfőnölie ' állott. A házku
tatásnál a kolostorban, a süketnémák gyónóterme alatti kriptákban, 
csontvázak és földtakaró alatt megtalálták azt a huszonhét láda ara
nyat és ékszert, amit az usztasák a jaszenováci táborba hurcolt száz
ezrektől raboltak el Ezt a vagyont szánták a krizsár-mozgalom szer
vezésére. A rejtegetésre dr. Sztepinác Alojzije adott utasítást és az îtt 
.megtalált iratok szükségessé tették, hogy az érseki palotában is ház
kutatást tartsanak. Az érseki palotában, a pince gondosan elzárt ré
szeiből előkerültek az. usztasa külügyminisztérium egész (levéltára, a 
Tcrizsár-szervezkedés levéltára, sőt az érsekség külföldre küldött jelen
téseinek másolatai is, amelyek megmutatták, milyen szerepe volt az ér
seknek, Sztepinác Alojzijenek a krizsár-mozgalomban hogyan támogat
ta teljes erejével az usztasa-államot, az NDH-t és hogyan igyekezett 
feltámasztani dr. Macsek Vlatko, a horvát parasztpárt áruló vezérének 
vezetésével az uj usztasa-államot. 

Nyilvánvaló, volt tehát, hogy Sztepinác érsek külön politikai irány
zatra tért és beleavatkozva a papi hivatásával összeegyeztethetetlen 
napi politikába olyan tevékenységet fejtett ki, amit a büntetStörvény-
írönyv az államrend ellen irányuló főbenjáró bűnnek minősít. Világos 



volt azonban az is, hogy Sztepinác szefrléíyén keresztül a zágrebi usz
tasa per kilép a belpolitikai keretből, ahova a horvát nép állította és 
nemzetközi jelentőségűvé*váiik azoknak a nemzetközi reakciós erőknek 
a féVén, afkik Sztepinác Alojžije mögött állnak. 

Az alkotmány értelmében a törvény előtt mindenki egyenlő. En
nek az elvnek a feladása Sztepinác érsekkel szemben pusztán azért, 
mert kiemelkedő papi személyének érintése nemzetközi és-belföldi bo
nyodalmakkal járhat, nemcsak a demokrácia gyengeségét tanúsítaná, 
hanem további fokozott tevékenységre serkentené mindazokat akik 
Sztepinác hivatalán keresztül a nemzetközi reakció érdekeit akarták 
érvényesíteni és erre a célra indították el a krizsár-mozgalmat. Ennek 
a mozgalomnak nemcsak a néptömegek terrorizálása, belső zavarok 
tárriasztása és a népek közötti egyenetlenség, gyűlölködés, a testvéri 
egység eszméit megtagadó viszálykodás szitása volt, hanem az is. sőt 
elsősorbari az. hogy olyan belső 'rendetlenséget támasszon, amely okot 
ad fegyveres külföldi beavatkozásra a jugoszláv;népakarattal és népura
lommal szemben. Sztepinác letartóztatása egycsapásra elvágta ezt az 
egész mozgalmat, amely mögött kétséget kizáróan dr. Macsek Vlátko. 
a trónfosztott király és társai állanak, a Vatikán és a nemzetközi re
akció pénzével. Nem arról voty szó csupán, hogy a demokráciának meg 
kell mutatnia erejét és bátorságát — hiszen gst a jugoszláv demokrá
ciába harcokban éppen eléggé megmutatta — hanem arról, meg kell 
mutatni a nemzetközi és a belső reakciónak egyaránt, hogy Jugoszlá
via következetesen, kíméletlenül és a bűnös személyek által betöltött 
állás magasságára való tekintet nélkül ragaszkodik a demokratikus el
vek érvényesítéséhez ha a nép és a népi állam érdekeiről van sző. 

Ugyanehhez a szemponthoz tartozott az a kérdés is, hogy meg keli 
látnia a katolikus íiívők tömegéhek, hogy Sztepinác Alpjzije saját sze
mélyében és néni mint érsek tetei. Hogy nem az egyház és egyházi 
személyek üldözéséről van szó és nem azért vonják felelősségre, mért 
tpagasrangú katolikus pap, hapem éppen azért, mert megtagadta a ká
nonjogi szabályokat, meghazudtolta áz egyházi tanításokat és népelle
nes cselekedeteivel ellenségévé Vált saját hívőinek fc>. 
• Az egyszerű ember számára maga Sztepinác Alojzije szolgáltatta 

a bizonyítékok egész tömegét. Meglepő volt, mily eh hirtelenséggel tá
rult fél teljes mélységében és szélességében áz a szakadék, amelyet 
Sztepinác Aíojzije támasztott önmaga és az alsóbb papság között néjp-
ellenes magatartásával. Az alsóbb papsághak áz a része, ameíy való
ban a néphez, tartozik* több mint egy évtizede érezte ezt a szakadé
kot, amely a népi s z a b a d í t ó mozgalom, idején még mélyebbé vált. Ez 
az alsóbb papság, amely együtt él a falvakon a néppel, együtt gondol
kozik vele és hozzá tartozik, látta, hogy a nép más irányba! halad, 
•mint amerre Sztepinác ^ikaria terelni. Látta, hogíy a népi mást akar. mint 
limit a főpapság igyekszik ráerőszakolni. .r , , 

Amikor tehát előbukkantak azok az okmányok, ameliyek Sztepp 
nácnak az .usztasa mennyországban — ő nevezte így egyjk Í941-b?n 
kiadott pásztorlevelében••— vállalt szerepét tárták fel, amikor elhang
zott Liszák, Sálics és a többiek vallomása, amikor a köz vádló egy he
ti vizsgálat, után beterjesztette a bíróság elé könyvtárakra тедо súlyos 
bizonyítékait, џг alsóbb papság és a nép egyaránt megérezte, megér
tette és elfogadta, hogy. nem az érsek, nem áz egyház és nem a pap-
\ság képviselője került a vádlottak padjára, hanem S^epinac 'AÍóJ^jje 
aki: 



még a jugoszláv fegyverletétel előtt megteremtette !сџр-
csolatát Pavelics Antimnál és Kvatemik Szlávkóval, az usz
tasa ország vezetőivel, összeköttetésbe lepett a megszálló 
német és olasz hatóságokkal, főpapi befolyásával, egyházi 
kiáltványok és pásztorlevelek kiadásával — minden erejével 
— támogatta az usztasa ország megszervezését, igyekezett 
elhárítani minden elenállást és ezzel lehetővé tette a külföld
ről behozott maroknyi usztasacsoportnak, hogy megszer
vezze birodalmát; 

a megszállás négy éve alatt teljes erkölcsi támogatást 
nyújtott az usztasáknak, megáldotta fegyvereiket, nyilatko
zataival további vérengzésekre buzdította őket, soha egyetlen 
szóval sem igyekezett felhasználni befolyását a tömegmé
szárlások megakadályozására. Az alsóbb papságot is arra 
ösztökélte, hogy a legmesszebbmenőén támogassa az usztasa-
államot; . . . 

tábori püspöki rangban, az NDH elismerése hiányában, 
cím nélkül, elvállalta a tábori püspöki munkakört, élére аШ 
az usztasa egységek mellett működő »lelki gondozok«, tábori 
napok karának és irányította őket abban, hogy a tömeg
mészárlásokat elősegítsék, az egyházi feloldozást a legelve
temültebb gonosztevőknek is megadják és esetleg maguk is 
résztvegyenek a mészárlásokban; 

tudomásul vette, támogatta és elősegítette a szerbség 
kényszer-átkeresztelését a katolikus vallásra, tűrte, hogy a 
megkeresztelést megtagadókkal szemben a legborzalmasabb 
kegyetlenkedéseket alkalmazzák. Rómába nagy diadallal je
lentette, hogy a »hit terjesztése sikeresen halad előre és a 
keresztesháború eredményeképen 240.000 ember áttért a 
katolikus vattasra«, tűrte, sőt a bűnök alóli feloldozás meg
adásával elősegítette az ehur colosokat, a* jaszenovói tábor 
embertelen kegyetlenségeit; 

. diplomáciai úton és a Vatikán befolyását igénybevéve 
mindenképen meg akarta menteni az usztasa államot és ami
kor az már összemlás előtt állott, közbelépett, hogy a Vati 
kánt nyerje meg közvetítésül a szövetségesek felé Pavelics 
államának fenntartásához; 

szövetkezett Nlihajlovics Drazséival, Macsek Vlatkóval és 
Pavelics Antimnál, akik között a közvetítő szerepét játszot
ta, hogy a néni elszabadító mozgalom diadalmas előnyomu
lásának feltartóztatását megszervezze; 

az egész idő alatt' arra buzdította papsága útián az 
usztasa hóhérok századait, harcoljanak a végsőkig a népi 
mozgalom, a népfelszabadító seregek ellen és ennek sikere 
reményében a legszorosabb együttműködésben állott a né
met és olasz megszállókkal, akiket nűnáen tekintetben ki
szolgált; 

az összeomlás pillanatában, iránt Macsek és Pavelics 
bizalmi embere, neki kellett volna átvennie az ideiglenes 
hatalmat; 

jogtalan anyagi előnyök gyűjtésére fosztogatta a oravo 
szláv népet és kolostorokat. elvétette a pravoszláv templo 
mokat es egyházi vagyonokat, saját birtokát ezekből a va-



gyónókból a leggazdagabban felszerelte, ennek ellenére ami
kor éhező partizángyerekek ellátásáról volt szó. megtiltotta? 
még -azt is, hogy a Zágreb lakosságaitól a gyermekek részére 
Összegyűjtött élelemből és pénzből bármit is juttassanak az 
éhezőknek; 

szervezte és irányította a Karitász néven hírhedtté vált 
intézményt, amely jótékony mozgalmak cimén hatalmas ösz-
szegeket harácsolt össze, hogy vezetőségi tagjait anyagilag 
támogassa, ugyanakkor a vezetőség olyan erkölcstelen élet
módot folytatott, hogy a vezetőségben álló apácák és papok 

érseki tilalom ellenére elhagyták az intézményt; 
irányHotia és uszításra használta fel az egyházi sajtót „ 

amely közvetlen felügyelete és vezetése alatt állott. 
Ezek csupán a háborús bűnei, amelyek közül soknak a kezdete.visz-

szanyúlik a háború előtti időszakra. Sztepinác azonban nem elégedett 
meg ezzel. Pasztorleveleket bocsátott ki, nem annyira a belföldi hívők 
számára, akik jól tudták, hogy azok hazugságokat tartalmaznak, hanem 
a külföldi reakció félrevezető tájékoztatására. Pásztorleveleiben a leg* 
súlyosabb rágalmakkal illette a népuralmat, a néphatóságokat és olyan 
hangulatot terjesztett az alsóbb papság körében, mintha^ a népuralom 
csak ideiglenes volna, amelyet á külföldi beavatkozás és az usztasa bi
rodalom visszaállítása követ. Ezzel elérte azt hogy sokan a jóhiszemű* 
papok és hívők közül nem merték eredeti szándékukat követni és a 
néphatóságokat támogatni, hanem visszahúzódva, passzív magatartást 
tanúsítottak, sőt esetleg cselszövésekre is vállalkoztak. Ezzel áll szo
ros összefüggésben a földalatti krizsármozgalom szervezkedése. Ennek 
tagjai külföldről érkeztek az országba,' különbőz^ külföldi usztasa gyuj-
tőtáborokból. Első útjuk mindenkor az érseki palotába vezetett, amely 
élénk levélbeli összeköttetésben állott Ma csekkel és az usztasa táborok
ka l A papok, kolostorok rejtegették az usztasákat, papok, szerzetesek 
és apácák vállalkoztak arra hogy az erdőbe húzódó krizsár-csoportocs-
kák ellátását biztosítják, ugyanezek közvetítették a parancsokat az 
érseki palotából és a jelentéseket až érseki palotába, ahonnan azok — 
nyilván — külföldre jutottak. Sem a szervezést, sem a külföldre kül
dött jelentéseket Sálics érseki titkár nem vállalhatta és végezhette, 
még kevésbbé azt, hogy Simecski az érseki palota kápolnájában áldja-
meg a krizsár-zászlót Sálics erről azt vallja, hogy jelentette az érsek
nek, aki helyeselte az t Ezen a ponton kerül egymással szembe az ér-
sek és titkára és ezen a ponton bukik meg az a gyanús, sőt már nem is 
gyanús megállapítás, hogy nem Sztepinác, hanem titkára állott a föld
alatti mozgalom középpontjában. 

Ha az ember végigvezeti Sztepinác egész vonalát, a bizonyítéko
kon felül ésszerű az a következtetés, hogy Sztepinác volt a központi' 
személy. A vHágháborúban dobrovoljác voít, a háború után Sándor ki
rály támogatásával kerül a jezsuita vezetés alatt álló Germánius-pap-
neveldébe, ahová csak a főpapoknak szánt, kiemelkedő képességű pa
pok jutnak. Habár Sztepinácot képességei nem emelték ki olyan kü lö 
nösen, a Vatikán jónak látta a .pravoszláv Sándor király emberét fel
használni és Baüer akkori zágrebi érsek mellé helynöknek kinevezni, 
mert 4azt remélte, hogy személyén keresztül kieszközli "a konkordátu
mot. Ahogyan dr. Macsek Vlatko közvetlen környezete a soviniszta 
gyűlölködés horvát nemzeti államát akarta megszervezni — Mussolini 
és Hitler példái nyomán — Sztepinác is ezt az irányzatot képviselte* 



és. ezzel, kilépve egyházi feladatainak köréből, a napi politikába avat
kozott. A konkordátumot megkötötték, de törvénybeiktatása elbukott a 
pravoszláv egyház és a népi tömegek ellenállásán. 

Amint a háború kitört, a fegyverszüneti szerződést még alá sem 
írták, már sietett a németek által ideszállitott Kvaternikhez é s ' P a v e -
licshez, majd kiadta pásztorlevelét, amelyben azt állította: »Vegre be
következett, amiről a horvát nép évszázadok óta álmodott. Az usztasa 
ország a földi menyország.* Az egész idő alatt a legszorosabban 
együttműködött az usztasa vezetőséggel, sőt ő volt az, akinek a sze
mélyében annyira megbíztak, hogy az összeomláskor át kellett volna 
vennie a hatalmat. Nyomban a felszabadulás után megkezdte aknamun
káját a fiatal népi állam "ellen és szövetkezett a külföldre menekült 
népellenes vezérekkel, pásztorieveket adott ki, amelyekkel a népura
lom ellen lázított és végül mindaz, ami a földalatti mozgalomban a nép
uralom ellen megindult, az érseki palotában szerveződött. 

Ha mindezeket a mozzanatokat egymás mellé állítjuk, íiem maradr 
hat fent kétség affelől, hogy Sztepinác volt a népellenes terrorakciók 
központi személyisége és nem Sálics a titkára. 

• 

Sztepinác Alojzije a tárgyaláson eléggé különösen viselkedett. Kül
ső látszatot igyekezett megőrizni. Arra az álláspontra helyezkedett, 

hogy személyében az egyház ül a vádlottak padján és "a legsúlyosabb 
bizonyítékokkal szemben is azt hangsúlyozta, hogy a lelkiismerete 
tiszta. E z a nagymosásban se tisztára mosható lelkiismeret egészen kü
lönös. Bűnök, hétszázezer ember halálrakínzására adott bűnbocsánat, a 
népakarattal szemben szervezett terrorcselekedetek ellenére is tiszta 
maradt, fcabár a többi vádlottak mind azt mondják, hogy Sztepinác 
bűnbocsártata és buzdításai nélkül sohasem vetemedtek volna a bor
zalmas bűntényekre. Liszák is tisztának érzi lelkiismeretét — mint az 
elnök kérdésére kijelentette — pedig ő volt a főnöke annak a rendőr
ségnek, amely az embereket Jaszenovácra hurcolta és-ott naponta ez
rével lemészárolta. Ez a lelkiismeret azt mutatja, hogy Sztepiitílc egy
általán nem méltó arra a fogadalomra, amit a pap jelent a hivők sze
mében. Biznyítja, hogy Sztepinác a nép ellen törve megtagadta az 
egyházi szabályokat, megtagadta a szeretet, jóság és testvériség hir
detését, ami papi kötelessége és ami talán a legkevesebb, amit egy 
főpaptól elvárhatnak. A tárgyaláson tanúsított magatartása is\ azt mu
tatta, hogy egyáltalán nem áll hivatása magaslatán és egyáltalán nem 
egyházi, hanem politikai szempontból cselekedett. Azt állította, hogy 
elvi okokból nem kíván védekezni Minden kérdésre azt felelte, nem 
kíván válaszolni, de záróbeszédében majd rávilágít a kérdésekre. Ami
kor azonban sarokbaszorították, akkor nagyon is védekezett, még hoz
zá úgy, ahogyan közönséges bűnözők szoktak: minden felelősséget 
igyekezett másra hárítani. Első, 1941-es pástzorlevelét az együttműkö
dés érdekében azért adta ki, mert Macsek, akit ö a horvát nép vezé
rének tart, hasonló szellemű politikai kiáltványt adott ki, ezért tehát 
JVLacsek felelős. Tagadja azt. hogy fele4ős a bűnöző papok bűneiért; 
mindenki feleljen a maga bűneiért — jelenti ki akkor, amikor a^ al
sóbb фарок sorban hivatkoznak pásztorlevelére és egyházi utasítására, 
amely bűnre buzdította őket. Azt állítja, egyáltalán nem tudott arról, 
hogy a tömeges megkeresztelések kényszerkörülmények között tör
téntek. »Mindenkinek alkalma volt józanul megfontolta és szabad aka
ratából határozni, át akar-e térni a katolikus vallásra* — mondja cini-



kusan akkor, amikor a Vatikán is kétségbevonta. hogy azok a likai és 
szlavóniai parasztok, akik tizenhárom évszázadon keresztül minden tö
rök kényszer, minden egyházi üldözés és türelmetlenség, minden kül
ső erőszak ellenére megtartották pravoszláv vallásukat, most egyszer
re »józan megfontolás és szabad elhatározás« alapján át 4akarnak térni 
a .katolikus vallásra. Tagadja azt is, hogy a kolostorokat" fosztogatta, 
habár elismeri az aláírását olyan okmányokon, amelyekben Pavelicstől 
kérté pravoszláv kolostorok átadását »az egyház anyagi javanak« ér
dekében. 

Záróbeszédében arra az álláspontra helyezkedett, hogy itt elvi harc 
folyik az egyház és az állam között. De mindjárt védekezett is és azt 
állította; hogy a liarc eszközeiben sohasem szegte meg a kánonjogi sza
bályokat. Szerinte a harc nem az elvett nagybirtokok miatt folyik, 
hanem azért, hogy az egyház érdekeit és jogait lelki téren megvédel
mezze. Hivatkozik az iskolai hitoktatás kérdésére. Azt nem veszi tu
domásul, hegy a hitoktatásra 230 ezer katolikus gyermek jelentkezett, 
ami kétségtelenül azt jelenti, hogy nem volt velük szemben semmiféle 
megfélemlítés. Valóban támadtak nehézségek az iskolai hitoktatás kö
rül, de nem a néphatóságok. hanem az egyház részéről. Mindadd:?, amíg 
a papság nem veszi tudomásul, hogy az egyház és az állam különvált, 
amig nem fogja fel hogy a hittanórák nem lehetnek politikai félrenevelő 
tanfolyamok előadásai, addig nehézségek lesznek a hitoktatás körül 
Azokat a hittanórákat azonban, amelyeken az egyház tanításait adják 
elo, amelyek megmaradnak a:.vallási keretekben, senki sem zavarja és 
akadályozza, mert hiszen a jugoszláv demokrácia egyik alaptétele a 
szabadság, köztük a vallászsabadság is. 

Sztepinác elvi harcnak nyilvánította pásztorlevelét és egyházüldö
zésnek tartotta azokat az Ítéleteket, amelyekben papokát vontak fele
lősségre, továbbá a saját bűnperét is. Amikor azonban az elook felszó
lította, mondjon egyetlen olyan esetet, amikor igazságtalanul ítéltek el 
papokat, Sztepinác néma maradt. Az elitélt papok usztasák voltak, 
ajíjk levetették papi köntösüket, tiszti egyenruhát öltöttek és élére áll-
Џ к a szerbség, zsidóság és cigányok nagy tömegeit borzalmas kegyet
lenséggel lemészárló .usztasa pribékeknek. Közülük csak azokat ítélték 
el akik ellen kétségtelen bizonyítékok merültek fel. hogy elhagyták pa
pi hivatásukat és a hóhérpályára léptek, akár szavakkal, akár tettek
kel. Éppen Sztepinác kötelessége lett volna, hogy ezeket a papi hiva
tásukról megfeledkezett papokat üldözze és átadja a hatóságoknak, az 
egyház átkával megbélyegezze és a hivők előtt kipelengćrezze7 mint 
az egyház tanainak megtagadóit. Sztepinác azonban egyetértett ezek
kel a hóhérokkal, akik pra/voszláv templomokba mentek, hogy saját 
kezükkel öljék a másvallásuaktit akik a jaszenovói táborba jártak, hogy 
nőket, -gyermekeket, aggastyánokat mészároljanak le. Ö maga élt visz-
sza .fcaz egyház hatalmával, ő tagadta meg az egyház elveit amikor 

'ezeknek a gonosztevőknek bűnbocsánatot adott. 
Sztepinác tehát nem mint pap, nem mint érsek és legkevésbbé mint 

fiz egyház képviselője került a vádlottak padjára. Nem elvi szempon
tokból állította a biróság az -államhatalom erejével, hanem közönséges 
politikai bűnözőként vonja fefelősségre maga a nép. Az egyházat sen
ki sem üldözi és a papságot, mint testületet éppen olyan kevéssé. De 
ha bűnről van szó, akkor felelnie kell annak is-— természetesen saiát 
személyében — aki a legmagasabb papi méltóságot tölti be, mert Ju
goszláviában a törvény előtt mindenki egyenlő és senki sem bújhat, ki 
érseki köntösével sem a felelősség alól. A katolikus egyházi vezetés-



ben ma sok olyasmi van, ami ellenkezik a demokrácia szel lemével 
Ugyanaz a Vatikán, amely sohasem kelt védelmére a gyüjtőtáborpk tö-
^negmészárlásainak, most megmenteni igyekszik a tömegek hóhérait. 
Ugyanaz a Vatikán, amely megáldotta a szovjet ellen induló olasz és 
spanyol seregeket, ma folytatja a fasizmus támogatását: Minden ere
iével a fasizmus feltámasztására törekszik és erre elsősorbán egyházi 
befolyását használja fel. Érthető, ha azok a demokráciák, amelyek mil
lió emberéletet áldoztak a fasizmus legyőzésért, amelyek fel akarták 
szabadítani a legnagyobb áldozatok árán is az emberiséget a fasiszta 
erőszak és elnyomás alól, helytelenítik a Vatikánnak ezt a magatartá
sát. Jugoszlávia, mint a demokráciák élharcosainak egyike, szintén el-
enzi ezt a vatikáni politikát, amely nyíltan is szembefordul a népaka
rattal,, de az egyházat, magát nem teszi felelőssé a helytelen politikáért 

Az alsóbb papság nyilatkozatai legjobban mutatják, milyen mély 
szakadék tátong a nép mellett álló alsóbb papság és a saját politikai 
eszméit a népre erőszakolni akaró főpapság között. Ezek az egyszerű 
falusi papok hangoztatják, hogy a nép bűnösnek tartja Sztepinác Aloj-
zijet a maga személyében és megbüntetését kívánja nemcsak azért, 
unit a nép ellen, hanem azért js, a.mit az egyház és az egyházi tanok 
ellen vétett. \ 

A zágrebi legfelsőbb bíróság, amely Sztepinácot felelősségre vonta, 
t nép nevében Ítélkezett és Ítélete Sztepinác Alojzije bűnps személyé
nek szólt, akit ki kell küszöbölni abból a társadalomból, amelyben a 
lép uralkodik és amelyben Sztepinác gyűlölködő, népellenes mesterke
déseinek nem szabad többé megzavarnia az egységet 'és, testvériséget 

A S O V I N I Z M U S R Ó L 
Irta : Gam»z András 

Úton-útfélen beszélnek a fasizmusról, kevés olyan szó van, amelyet 
olyan sűrűn használnak ma, mint azt a szót. hogy fasizmus. És mégis 
•nég nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent ez a szó. 

Azt tudjuk és az közismert is, hogy a fasizmus a nagytőke diktatú
rája. Mikor a kapitalizmus utolsó korszakában, a gazdasági és társadal-
:ni válság olyan fokra jut, hogy a nagytőke veszélyeztetve érzi hélyze-
íét, bevezeti a legkövetkezetesebb politikai diktatúrát és terrort. A nagy-
íöke, hogy tömeget szerezzen magának, hamis, hazug hírveréssel igyek
szik megszerezni ,magának azokat a néprétegeket, amelyek elégedetle
nek társadalmi helyzetükkel, de amely helyzetbe pket maga a nagytőke 
sodorta, így különösen a kispolgárságot. A.tnült példáin azonban láttuk, 
hogy a fasizmusnak sikerült megszerezni sokszor a lezüllött szegény 
iiéprétegek, az elcsüggedt munkanélküliek és egyéb lecsúszott, tönkre
ment sorsok képviselőit is. Emlékezzünk például arra, hogy Franko leg
hűbb katonái a spanyol polgárháborúban a spanyol idegenlégió tagjai 
voltak, amelyek az orosz fehérgárdista emigránsokon kívül a világ nem
zetközi kitaszítottjaiból tevődtek össze. Payelics legvérengzőbb usztásáj 
nagyrészt a legnyomorúságosabb,- legfelvilágosulatlanabb, legeinyomót-

âbb boszniai muzulmán parasztokból alakultak, akiknek társadalmi hely
zetüknél fogva legkevésbé volt érdekük a fasizmus, stb. . 

Azonban, ha meg is tudjuk" szavakkal határozni mi a fasizmus, ipéff 



nem ismerjük mégsem a fasizmus lényegét. Tisztázni kell egypár dol
got, hogy közelebb jussunk a fasizmus lényegének megértéséhez. Annál 
is inkább, mert a jasizmus eKen még mindig áll a harc, a fasizmust 
egyelőre csak megverték, de véglegesen nem győzték le, mert még min
dig fennállanak azok a társadalmi erők, amelyekre a fasizmus támasz
kodik. 

Természetesen égy ilyen rövid cikkben nem tudjuk kimeríteni a fa
sizmus összes lényeges jellemvonásait, csak példaképpen veszünk egy
párat. _ 

1. A fasizmus egy bomlófélben levő fársadálmi osztály: a tőkésosz
tály diktatúrája. Mint ahogy ézt a történelem folyamán láttuk, például 
az ókorban a rabszolgatartók osztályánál, a reformáció alatt, a francia 
forradalom előtt pedig a feudális, nemesi osztálynál, a bomlófélben levő, 
a, történelmi feilődés által 'pusztulásra ítélt osztályok! min die- a legsö
tétebb, legzabolát.anabb erőket váltja ki a társadalomban. Minden tár
sadalomban, különösen a mult társadalmi rendszereiben léteztek és lé
teznek sötét, betéglelkű szadista hajlamú emberek. Az egészséges, ha
ladó társad*aíom azonban igyekszik az ilyen embereket háttérbe szorí
tani és nem ad módot arra, ho^y ezek a haj,amok kifejezésre jussanak^ 
A fasizmus azonban kifejezésre juttatta mindezeket az elnyomott szá-
disztikus hajlamokat. A nagytőke érzi, milyen, veszélyben van és a ha
ladás erőit nem tudja megcáfolni sem elméletileg, sem gyakorlatilag 
Azért folyamodik súlyos, sötét terrorhoz, hogy uralmát fentártsa. Ezért 
termelte ki a fasizmus a különböző, raffinált kínzásokat, tömegmészár
lásokat, koncentrációs táborokat. Jaszenovácot, Auschwitziét, Bel sent, K a -
tinit, a krematoriumokat stb. A fasizmus kifejezetten terieszti a véreng
zésre való hajlamot, védtelen emberek, gyerekek és aggastyánok kín
zását és lemészárlását, a leggyávább; tömeges megtorlásokat mint h ő s 
tettet állítja be a tömegek előtt. Tudvalevőj hogy a német hitlerista if
júságot már a gyerekkortól kezdve vérengzésre, lelkiismeretlenségre ne
velték. 

2. A fasizmus, éppen azért, inert egy pusztulásra ítélt osztály világ-
nézete, tele van miszticizmussal. rejteJtmejssek megérthetetlennel. A tő
kés társadalom végső, harmadik, imperialista korszakában tele van el
lentmondásokkal és nem tudja valószerű, tiszta alapon megmagyarázni 
azokat a kedvezőtlen jelenségeket, amelyeket a gazdasági és az azzal 
járó egyébb válságok kiváltanák. Hiszen a fasizmusnak éppen az a cél
ja, hogy lehetetlenné tegye, azokat a társadalmi erőket, amelyek a tő
késrendszer helyett olyan társadalmi rendszert akarnak megvalósítani, 
ahol megszűnik a válság, nyomor, munkanélküliség, kizsákmányolásodé 
egyúttal a tőkésrendszer élősdijei is. A tőkéstársadalom válsággaltéji 
valósága éppen a haladószellemű erők világnézetét igazolja, Természe
tes tehát, hogy a fasizmus világnézete elitéli az ésszerűt, a valószínűt, 
a valóságot és a valóságmögöttiben, a rejtelmesben, az érthetetlenben 
keres menedéket. Ez szintén törvényszerű jelenség a történelemben. 
Tudjuk például, hogy a mult század elején, amikor a tőkésrendszer, il
letve a polgárság még haladó yo!t, a pusztulásra ítélt feudális osztály 
szintén a rejtelmesbe, a vallásba, a középkori miszticizmusba, a roman-
ttemusba, egy ábrándszerű, soha nem létezett és nem létező idealizált 
középkorba menekült vissza. Ugyanez az eset a fasizmussal is. Például 
a fasizmus legkövetkezetesebb, legsötétebb formája, á német fasizmus, 
nem osak az emberek legalacsonyabb, szadisztrkus ösztöneire épített, 
hogy megvetette az értelmet éis ésszerűt, hanem egész elméleténél alap* 
elgondolása, a fajelmélet szintén csak egy rejtelmes feltevés volt (illetve 



még most is az, mert ínég a német fasizmus is él), amely nélkülöz mini
den tudományos alapot, A német faj, a német vér, az északi fajtipus/ 
az ősi faji erény, nemcsak a tudomány, hanem a hétköznapi valóság, a 
mindennapi élettapasztalat előtt nem bizonyul másnak üres, levegőszerü 
szólamnál. És ez volt a fasizmus alaptétele, * 

3. Ezzel azután szorosan összefügg a sovinizmus is, amely szintéi-
tiszta fasiszta jelenség. Amilyen normális és természetes jelenség, hogtf 
az ember vallja nemzeti hovatartozóságá.t^ mert hogy az ember bizonyos 
nemzethez tartozik, éppen olyan normális jelenség, mint az, hogy be
szél és gondolkozik, — éppejr olyan beteges és káros jelenség a sovi
nizmus. A sovinizmus természetesen szintén nem új jelenség, habár az
előtt a történelemben, a nemzetek, illetve .népek különféle alakulása foly
tán más formában és más álarccal jelentkezett. Azonban közismert je-
lenség" a történelemben, hogy az egyes .népek és nemzetek pusztulásra 
itélt osztályai a vigasztalan jelennel szemben a »dicső« múltra hivat
koznak. Pedig az a »dicso mult« az eddigi történelemben soha nem volt 
az egész népnek dicső, mindig csak a nép egyes rétegeinek. Igy pél
dául már a római történelemben, a császárság korszakában, amikor a 
rabszolgatartó 4 Róma állandó társadalmi forradalom 'közepette élt, Ves-
pazianus római császár 1.500 nemesi családot telepített le a vidékről 
Rómába, hogy felfrissítse a »római ősi -erényt*, de közismert, hogy ez 
semmit sem segített, mert Róma, a rabszolgatartó Róma, mégis el
pusztult. 

Mit jelent a sovinizmus? A sovinizmus saját népi tulajdonságaink 
túlbecsülése más népek rovására. A fasizmus körszakában ez a beteg 
elmélet az »uralkodo faji« (»hericenvolk«). a »kivalasztott nép*, az ^ural
kodásra hivatott nép« elméletévé fajul. Tudjuk, hogy á fasizmusban az 
uralmon levő tőkésosztály nem csak más népeket kell hogy leigázzon, 
hanem még a saját népét is leigázza. Érmélet'' alapot erre a sovinizmus 
ad. A soviniszta az embereket nem az "szerint értékeli, hogy valóban 
milyen az egyes ember, hogy becsületes-e, szorgalmas-e, tehetségéi-e 
stb., hanem különféle előre meghatározott előítéletek szerint. Azokat a 
mit sem mondó kategóriákat, hogy »árja«, »ćszaki«, »fájmagyar«, »ős-
keresztény« stb. mind a fasizmusnak köszönhetjük. 

A sovinizmus, mint a fasizmus csökevénye, még mindig Létezik. Ez 
nálunk annál veszedelmesebb, mert mi olyan vidéken élünk, ahol több 
kisebb nép él egymás mellett. A Dunamedencében sokkal hosszabb ideig 
tartotta magát a feudalizmus, mint Nyugateurópában, s míg Angliában 
például, amely nemcsak népileg, hanem'nyelvileg is (Wels-ben még 
mindig létezik egy kelta tájszólás) egészen tarka voit, — a kapitaliz
mus már 400 év előtt megoldotta a nemzeti kérdést (kivéve Írorszá
got), nálunk, a Dunamedencében és a Balkánon ezt csak á szocializmus 
képes megoldani. Ki is használta és most is szeretné kihasználni a nyu
gati imperializmus (már aszerint, hogy azt az adott történelmi pillanat
ban melyik államok képviselik) ezt a nemzetiségi tarkaságot. A német
osztrák imperializmus például ezzel akarta, még pedig sikerrel, már 
1848-ban megtorpedózni a tömegek forradalmát, amely nemcsak nem
zeti, hanem elsősorban társadalmi volt. A kiegyezéses Magyarország 
uralkodó osztályai szintén mesterségesen szították és mindenféle hazt̂ g 
elmélettel táplálták a nemzetiségek közötti türelmetlenséget. Különösen 
azonban az utolsó évtizedek liagytak súlyos nyomokat ebből a szem
pontból. Hiszen a fasizmusnak a népek közötti gyűlölet állandó fentar-
tása és szítása egyik legerősebb ütőkártyája. Tudjuk például/ hogy a 
régi félfasiszta Jugoszláviában elég volt pusztán csak az a tény, hogy 



valaki bizonyos körökhöz ^tartozzon, tekintet nélkül becsületességére,, 
siQrgalmára, tudására és egyébb személyi tulajdonságaira, hogy vežp-
főhelyekre'kerüljön. Á fasiszta magyar éra alatt, ahol a lakosság egyes 
rétegeinek a rablását és a pusztítását egyszerűen megengedték, sok
szor még a formális törvények szerint is az volt џ döntő, hogy »faj-
magyar«-e vagy »őskeresztény«-e valaki, tekintet nélkül személyi tu
lajdonságaira, hogy felelősségteljes és persze hasznothozó állásba jus
son. Ezt a tradíciót akaria a reakció ismét nálunk felébreszteni, hogy 
folytathassa piszkos, rabló üzelmeit. 

Ezért új rendszerünk, amely aszerint osztályozza az embereket, 
hogy mit tudnék, mennyire becsületesek és mennyire dolvroznaíA a nép
ért, tekintet nélkül a nemzetiségre és vallásra, tekintet nélkül arra, hogy 
yöltak-e »Szolun«-mál vagy pedig »ősárják« vagy »tősgyökeres turá-
tiiak«-e, ki kell irtani a sovinizmust, akár milyen leplezett jelszavakkal je-
feritkezik újból és újból. Mert tudnunk kell, hogy aki a sovinizmus el
ten harcol, az a fasizmus melegágyát távolítja el. -

GÁL LÁSZLÓ: 

A ROHAMMUNKÁS DICSÉRETE 

Akinek lába rongyban irár dagadt, 
s kj lakkban soha nem járt azelőtt: 
az simogató, botdog, nagy örömmel 
most felveszi az első, új cipót. 
Nézi és szinte belekönnyezik, 
nézi é s lépni nem mer benne l á b a . . . 
Meet más az aszfalt, más a gránitkocka, 
s magas kedvvel mintha maga föí$tt járna: — 
a munkára gondol s a rofcam munkásra. 

K't vert már hideg, s nem volt egy ruhája, 
és utálta már a? asszony rongyait; 
a fia té'en nem járt iskolába, 
s utcáról verte haza l á n y a i t . . . 
Ki belefulladt kenyérbe és babba, 
s kinek az ökle már baltára szorult; 
ki belefáradt úrba és papokba, 
s ki betek alatt nem tört és nem javult <: 
csodálkozik és sir a kis ti^eörre, — 
köhécse 1 , krákeg és nagyot köszönne . . . 

Ki kaparta a földet két tenyérrel, 
s fülébe most cirmos-traktor dorombol, — 
s ha ráigézik ostobák a multat, 
derűsen fordul messzi a bo londtó l . . . 
Ki hídon jár már a romok fölött 
s a szemében holnap sugara ragyog; 
ki le'kében a felhők fölött száll már. 
hol rácsillognak tüzes csillagok: 
ki börtönmélybój emberré vált mára — 
gyárat, munkást é s a rohammunkást 
fölemeli telke oltárára. 



N O V E L L A P Á L Y Á Z A T U N K E R E D M É N Y E 

Amikor négy hónappal e.zelőtt meghirdettük a M I D novei íapa-
iyázatát, célunkat a következőkben jelöltük meg: „Folyóiratunk 
-él j a a magyar betű útján a népi demokrácia fejlesztése, erősítése, 
i testvériség és egység szellemének kiépítése újjáépítésünk nagy 

korszakában. Minden irás: cikk, tanulmány, novella, vers vagy kr i 
tika ezt a <?élt szolgálja s ezzel ar vál lalkozással közvetlenül vagy 
közvetve igyekiszik új olvasótábort, új szellemi frontot teremteni 
magának dolgozóink beláthatat lan tömegeiből. 

U j szellemi front, a dolgozók szellemi frontjának kiépítése első
rendű föladatunk: a már meglevő, velünk együt tha ladó erők moz
d í t á s á v a l egyidejűleg fiatal, ismeretlen tehetségekét is keresünk, 
hogy a H I D hasábjain keresztül fölmutassuk a népnek." 

A pályázati fölhívás nem maradt visszhangtalan. Meg .kell: 
mondanunk, az érdeklődés magyobb volt, mint amilyeure számítot
tunk. Rég i és új tehetségek jelentkeztek, akikben a mának nagy 
eseményei , mondanivalói é lményt jelentfenek, hisznek a fejlődésben 
ч így , amikor tollhoz nyúltak, egyrészük valóban nehéz föladatra 
vállalkozott. Az írások legnagyobb része korunkban él: az eímulr 
hat-nyolc esztendő vagy egy egész emberöltő é lményagat igyekeztek 
földolgozni. A ' fölszabadulás és az újjáépítés korszakalkotó е&еше^ 
nyei nem futottak el nyomtalanul f a tanító és nevelő етејик visszatük
röződik a pályamunkákban őszinte hangori. ha formailag nem Џ 
mindig meggyőző erővel. Mindenekelőtt ez az* ami a kiírt pályázat 
során értékként jelentkezett. 

A bírálóbizottsághoz harmincnégy pályamű érkezett be; ilyéii 
nagy és komoly érdeklődésre a vajdasági magyar irodalom jtörtéhe-
lében nem igen emlékezünk. E z immár a második esztendőben iga
zolja, hogy a mult szellemi gátjai majd mind leomlottak éfc szabad 
úf nyí lott u jövőépítés felé. És terebélyesedik а káder. A nöyeíláfcttt 
régi és új tol lforgatók írták: a népi kultúra haladószel lemu ínívesei 
<'>s ú j , fiatal erőjk: az új nemzedék most bontakozó tehetségei . , * ,« 

A harmincnégy kézirat között itt-ott iskolai dolgozatokkal, kez
detleges iramokkal, szárnypróbálgatásokkal és férempnkákkaí ife ta
lálkoztunk; voítak közöttük néhányan olyanok is* akik á „tegnapi 
mondanivaló i t dolgozták föl. Ezek a kevesek inkább régi stílusba?) 
a régi olvasóhoz szólnak s csaknem megfeledkeznek a máról. , De Vaji 
a kéziratok között munkásírás is, a forma nehézségeivel küszködő 
dolgozó, akikben a mondanivaló' megért ugyan, de ínég nem tudj*! 
megfelelő módon kifejezni, az olvasó elé vinni gondolatait. Ezek az 
írók, ha a jelen esetben nem is juthattak be a pályadíjnyertesek 
közé s ha munkájukkal nem ifif tudták elérni a közölhető kéziratok 
színvonalát, mégifc igaz értéket jelentenek és a H I D számon tart j a 
őket. Pá lyamunká ik sem vesznek el nyomtalanul, — ahogy az idő 
•>ngedi megfele lő átdolgozásban akár a H I D , akár a 7 NAP; ЈшааТ)-. 
jain megjelennek majd. 

A bírálóbizottság tagjai — Brindza Károly , Gál 1-ás.zlo, Dr.. 
Kok Rezső, Kek Zsigmond és Sulhof Józfeef — a fenti szempontok 
f igyelembevételével nem a legszigorúbb mértéket alkalmazták ak
kor, amikor a beérkezett anyag át tanulmányozása után úgy dön
töttek, hogy a pályázatban kiírt összegre nem három, hanem nécm 
Novellát je lölnek meg. A bírálat szerint az első díj mértékét nem 
érte el egyik p á l y a m ű sem: tartalmilag és formailag nem adott tö-
kéietcííet. Ezért a második díjat három pá lyamű írója kapja, a har-



^nadik díjat pedig &z értékelési sorrendben (következő novella be-
Süldője nyerte el. 

A második díjat — 1000—1000 dinárt — kapták: 
Muzsik Lajos debelyácsai szövetkezeti alkalmazott „Меsgуе*-

karók" c í m ű novel lájáért . Jó lmegír t , valószerű történet a fö ldmun
kásság életéről. A téma beállítása és földolgozása írói tehetségre 
VaU, Kisebb, írástehnikai fogyatékosságaitó l eltekintve, igazi íio.-
veÖa. 

Pap József szuboticai nyolcadikos gimnazista „Fény a Iwrben" 
•c- novel lájáért . F i a t a l tollforgató, jó megf igyelő , érdeme, hogy volt-
bátorsága az öreg magyarban meglátn i a haladó Űrbéliemet s annak 
fiában a megmételyezettet . Ugy formában, mint tartalomban kerek 
írás kissé patetikus befejezéssel. 

Szekereh János debelyácsai lakos novel lája: „Az igazi aratás" 
Drámai erővel megírt pá lyamű, t ok szép eredeti hasonlattal. Nyel
vezete még sok kívánnivalót hagy maga után. 

A harmadik díjat — 500 dínárt — kapta: 
„Konkoly" je l igével kanizsai lakos ,Egy darab élet4' c ímű p á l y a ^ 

műve . Nem zajos, inkább "egyszerű írás, de még i s gQndolkozásriT 
késztet és nevel. Egyé;* részleteiben drámai elevenség mutatíko&ik 
meg. 

A pályádíját nyert novel lákat a H I D , a 7 N A P és a N É P N A P -
T A R közli le. 

A fenti n é g y íráson kívül a bírálóbizottság több komoly éé 
"tehetségrevalló novellát talált a 'beküldött" pá lyaművek között. A 
•„Kátyúkon át" c ímű pá lyamunka nagy lélegzetű elbeszélés, inkább 
regényrészlet mé ly kifejezőerővel. ^Azelso munkanap" & breskŐi 
ifjúsági vasútvonalon íródott: írója fiatal, vasútépí tő ifjú, akivel 
érdemes foglalkozni; ^A csoport" kezdő tollából fakadt, ugyanosak 
a fiatalok- harcát örökíti meg a nagy háborúban: „A vörösök" kissé 
k a z a l t , de csodálatos" leírása a szegény emberek szenvedósénéjfc 

meglátása i tökéletesek, csak a formával küszköd; . gyár i munkás 
keze alól került k i a 9iNyári pihenő" c í m ű novella, a maga egyszerű
ségében is megkapó írás. 

A kilenc novella és a mindmegannyi kísérlet napről-nápra éledő, 
erősödő irodalmi életünkről ad számot. A pályázat ta l a H I D va ló 
ban jelentős lépést tett előre az új szellemi front képítése út ján e 
hogy ežt a munkát is tökéletesen végezze be, j övő számábain m é g 
visszatér a pá lyázat eredményeinek és tanulságainak 'ismertetésére. 

Az új tehetségek pedig most indulnak el lapjaink hasábja in új 
•4rtvfisótáborun.1c nevelése, tanítása és gazdagí tása felé. 



M E S G Y E K A R Ó K 
( Pályadijnyertes novella) 

Irta: Muzsik Lajos 

Igen szegény gyerek volt Balog Andris. Ö volt édesapjának legidő
sebb fia az öt testvére közül. Azért mégis megnövékedett. Immár majd
nem tizenkét esztendős volt. Életének komoly emlékei ez időtől kezdőd
tek, Eddig csak annyit jegyezett meg, bogy édesapja sokat panaszkodik: 

>Hej, de sokat ősznek ezek a gyérökök!« 
Pedig Andriska úgy érezte, hogy nem igen van tele a gyomrocská-

ía, még a »legjava zsiros könyértöl se«. Legrégibb tapasztalata az volt 
Balog Anriskának a világról, hogy ha az apja későn ballag haza, akkor 
igen tanácsos hallgatni, mert veszekedős a kedve. Többször megtörtént, 
mikor m é g csak ő számított nagyobbacskának, hogy ilyenkor, ha édes
apja később jött haza, igen gyorsan kihúzta kezeit a zsebéből, mikor va
lami nem kedvére valót szólott. No de ő azt érezte, tudta, hogy az édes
apja őtet igen nagyon szereti, mert hogyha meg is fenyegette, de igen 
ritkán ütötte meg. Bármilyen hirtelen kezű is volt, de ez legtöbbször 
csak fenyegetés maradt é s nem lett belőle fenekelés, mint Gulyás Mi
siéknél, vagy pofozás, mint Kaszás Mátyásoknál, mint ahogy ezek a 
oajtásai mesélték. 

Ilyen esetet is feljegyzett siheder .fejével, ami sokszor eszébe jutott, 
mint hasznos tanítás. 1935 május hónapjában történt, mielőtt még végleg 
elhagyta volna az elemi iskola alaposan összefaragott padjait, iskolából 
jöttek haza, amikor a verekedés kezdődött. Valahogy »templomtériek * 
verekedtek az »ujsoriakkal«. Nem nagyon érdekelte a verekedés, inkább 
csak nézte. A jobb »komaji« nem vettek benne részt. A »verekedok« 
igen-igen kiadáltak, »a templomteriek« is, meg az »ujsoriak« is, hogy 
>Gyere mán segiteni!« meg ilyesmit is » Verjük a kákabélűeket!« más
részt meg »üssük a nyápicokat!«. Andris, akkoriban még nem gondol
kozott a világsorjáról. Nem gondolkodott még azon, hogy miért kákábé-
lűek a »templomteriek«, akik nem eszik a száraz kenyeret, sem azon, 
hogy miért nyápicok, miért féjlettlenebbek az »ujsoriak«. Gondolatai még 
messze jártak, az igazság keresésétől, csak annyit tudott, csak azt érez
te, hogy ő még valahogy sem ezekhez, sem azokhoz nem tartozik. Mert 
a múltkor is az ujsori Süke Misivel verekedett, azelőtt^meg Nagyvar
ga Jani gáncsolta el. Most is csendesen elfordult, hogy hazafelé ballag-
íon, mert nem igen szerette az édesapja szidását a késésért. Ekkor hup
pant a hátán egy táska. Megfordult. Vrddlu цуу úgy gondolta, hogy ez 
csak olyan »eltevedt lovegkent« találta a hátát. De mikor rríeglátta ! 
Süke Misi vágott rá! csak ez kellett KA táska szinte repült le az oldalá
ról, a szíj már a levegőben ráhurkolódott, s nosza rajta belevágott 
ő is a verekedésbe. Először csak Süke Misit kereste, de az még vere
kedett az »ujsoriak« oldalán, így aztán ő a »templomteri vitežek« csa
patához csatlakozva püfölte a Süke Misi oldalán lévő »ujsoriakat« . * A 
A verekedés még nagyon tartott, mikor a tanító bácsi megjelenésére 
hirtelen szétrebben a »hacqcf>< csapat. Andrisunk is neki loholt s csak 
a szemesarkából látta, hogy az édesapja is tanúja volt az előbbi »hős-
ködésnek«. Talán őtet 1s látta, ijedt fel benne a gondolat. Na majd csak 
száraz kenyeret ebet. vagy még azt sem, gondolta szomorúan. Közben 
*|obb ilyenkor nem ügen sietni haza«, meg aztán »valami jó kis harap
nivaló se ártana* — gondolattal utolérte a »templomterieket«, kiknek az 
ő közbelépése használt. Homályosan felrémlett, hogy Nagykovácsi Pista 
még nem ette meg a tízórai lekváros kenyerét. Hát utói is érte a Pista 



gyereket, a2tán elkezdte szorgalmasan dicsérni a lekváros kenyér remé
nyében, hogy milyen igen jól verekedett. Pista gyereknek tetszett a di
cséret Mindjárt megajánlotta a »bótöt«. 

— Nézd, Andris, te mindig erre jössz haza, —• mondta Pista, -
oszt ha elkísérsz, akkor mindönnap megkapod a. fele lekváros könye-
rem. ,Ügy-e jó iösz?« , 

,Andris haza gondolta Az apai arc gondolatában megvillant, látta ösz-
szeráncolt szemöldökét, amint eltiltja, az ebédtől, s hirtelen kezet nyúj
tott Nagykovácsi Pistának. Utána máris majszolta az egyesség ára fél
lekváros kenyerét Közben még elmondtak egypár »titkot«. í gy pecsé
telték a barátságot, amikor Andrisnak az apja befordult a sarkon. Nem 
is nagyon nézte őket, csak úgy odaszólt Andrisnak: 

»Оуеге cšak fiacskam!« 
. Ctthon aztán, ez az amire nagyon emlékszik, igen nagyon elnáspá-

golta az édesapja. . . \ 
. >Te, ime majd felnőtt vagy, oszt buta, mintegy hatökör — magya

rázta neki az apja csillapődtával — hát nem látod, hogy azok a Nagy
kovácsiék nyúznak * éngömet? Hát nem tudod, hogy kik a te barátaid? 
Te is az ujsoriakhoz, tartozol. Te is £sak napszámos fia vagy, azért, 
hogy tán egy kicsit beljebb lakunk. í z é r t a lekváros könyérért én ro
botolok, té mamlasz!« 

Ezt aztán megjegyezte! Megjegyezte, hogy az apja a gazdag Nagy
kő vácsiéknál dolgozik, hogy azok nyúzzák, mert álig adnak éhbért Még-* 
jegyezte, hogy a Nagykovácsiék Pistijének, a mindennapi lék város ke
nyerét az ő apja keresi. Azontúl aztán olyanokat is puffantott volna al
kalomadtán a Pistikén, hogy menten egészben nyelte volna le a lekvá
ros kenyereket. 

Még be sem fejezte a VI. osztályt, amikor ujabb meglepetés érte 
Andriskát. Az apja újra elcsodálkoztattá. Egyik este, mikor az ifjafei> 
testvérkéit az édesanyjuk fektette, akkor elkezdett az apja egyedül hoz
zá beszélni.. 

»Edes fi jam, te mán naprúl-napra nagyobb löszöL Látod itthon ihég 
négy testvéred van. En magam igen nehezen keresőm mög a minden
napi könyeret. Néköd is dologhon kölíene látnod. El köll mönnöd bé
resnek.* 

Bizony elgondolkozott Andris, hogy riiost már nem lehet tovább az 
iskolába járni. Igy volt már a negyedik osztályból a Mihályosi Pali, 

. aztán Kiš Miska, až ötödikből meg már valami hatan maradtak el b é -
-reskedni. íme neki is ez lesz a sora! Igy volt ez már ezer év óta, ta

lán így lesz tovább is. Pedig de máskép lenne, ha tanulhatna! Hisz oko
sabb sok más gyereknél, Nagykovácsi "Pistinél is. Pedig az tanulni fog, 
orvos lesz, ha igaz. A pislogó »petrolejom« lámpa fényénél, arról álmo
dozott,, hogy hogyan is tanulhatna tovább. Csendesen lefeküdt. Egész 
éjszaka árról álmodozott, hogy ő iskolába készül, mert okos és ezután 
e$ak..až okos gyerekek tanulhatnak, csak a legjobbak mehetnek a felső 
iskolába. Arról álmodozott Balog Andriska, hogy ingyen viszik a leg
jobb tanulókat az iskolába és a messzi, híréből ismert városokban, a 
nagy emeletes iskolákban csak hozzá hasonló jó tanulók vannak. Ö is 
ott;van, felel š mert tud, megdicsérik. Bizony erre az álomra sokszor 

'visszagondolt. 
.; A napok multak az iskolában, volt úgyis már, ltogy nem tudott fe-

lfelrfr Andriska, mert gyermek lelkével most kezdte megérteni, hogy az 
• V !e|[esá^ja keresi á Nagykovácsiék Pistikájának á lékváros kenyerét é& 
:nefci ís tfölgó'zni kell, mert nekik nincs földjük, Nágyková'csiéknák meg 



van. fia ilyen gondolatokkal volt tele a feje, akkor nem ment úgy a fe
lelés mint régen, mert ez volt az első gondolata az életről, a gyerek 
lelkének első érintkezése az élettel, az első harca az igazságtalanság 
ellen. Eljött az év vége. Metgartották az évzáró ünnepséget. Elhangzot
tak a szokásos szavak, hogy »tanuljatok, olvassatok továbbra is, a könyw 
vet ne hagyjátok, mert a tudás fegyver« és sok-sok nrnden mást is mon
dott a tanító bácsi, meg a pap, meg a községi előljáró. ő t e t meg is di
csérték, hogy jól tanult, még könyvet is kapott. De a vizsga ünnepsé
get, az iskolától való búcsúzását elhomályosították az apja szaval 
Édesapja este újra csak egyedül neki, egyedül vele beszélt. Andrisnak 
úgy tünt föl, mintha maga a könyörtelen élet szólt volna hozzá': 

— Fiiam, én nagyon szerettelek voln^ odaadni Tompa Mihály bá
tyádhoz, hogy ö nevelje beléd az eke, a kapálás meg a paraszti mun-
kák.fortéját. Szerettem volna! De Mihály bátyádat is megsújtotta az idei 
disznővész, így nem mehetsz hozzá. Néztem számtalan helyet, de nem 
találtam. -Végre ideizent Nagykovácsi, hogy adnálak-e hozzájuk bérös-
nek. Eijam, a föld a miénk, mi dolgozunk rajta, csak . még úgy van, 
hogy azé. aki harácsolta, akinek a nevén áll valamilyen katasztrális 
könyvben. Hát, most a sors a Nagykovácsiaknak ad, én általam, de ne 
felejtsd el, hogy ük tégöd a kezed munkájáért fizetnek. Az eszöd, a gon
dolatod a tiéd. Azért, hogy valami időre bekötözöl a nagy házba, té 
mégis Balog Andris maradsz, a szögény Balog AndrX Hát így gondol
kozzál!« 

Ezután a beszéd ütán,*Andris sokáig hallgatott, szerette volna meg
kérdezni az édesapját, mtért van ez így. De látta az apja borús Tiom-
lokát és a hallottakból igyekezett megérteni a világ forgását. így fel
ötlött áz eszében az a katasztrális könyv félé csodabogár,; amit bizo
nyára el kéne törölni, akkor minden föld azé vona, aki-az ekét veti 
bele, aki kapálja, aki paraszti munkájának verejtékét csöpögteti rá. Az 
apjától nem is kérdezgetett semmit, csak a néma, gondolatok rajzottak 
benne, sokáig még a lefekvés után is,, míg csak el nem jött áz; álom. 

Másnapba »tisztelendő plébános ürat« kérdezte meg a hangos »dí-
csertessćk« után, hogy vájjon miért kell neki a Nagykovácsiéinál bére>s-
kedni, mikor ö tanulni szeretne. Aztán meg »ha az Isten egyformának* 
teremtette az embereket, akkor miért is nincsen az ő apjának fe> annyi 
födje, mint a Nagykovácsiaknak. Hiszen az ő apja még talán jobban is 
dolgozik mint a kövér Nagykovácsi. A tisztélendő űr megmagyarázta, 
hogy Hyen »bűnös« gondolatokat hogyis forgathat a fejében, mikor, ép
pen âz Isten törvénye .tett különbséget, hiszen kell lenni gazdagnak, és 
szegénynek, akik a gazdagoknak dolgozhassanak, ho^y azután a menny
be juthassanak. Viszont a gazdagok sok jót tesznek; Siegítik a szegé
nyeket. Hiszen a múltkor is Nagykovácsi »gazda úr<< 200 dinárt adako
zott az egyháznak. Ezért van meg Istennek ertié szent megváltozhatat
lan törvénye. Andriska különösen két dolgot jegyzett т б е . Először, hogy 
Isten törvénye, másodszor, hogy megváltozhatatlan. Hazafelé mönve erő
sen gondolkozó it a hallottakon és eszébe jutott, ho^y miríap döglött 
meg a Borcsa tehenük, amelyik kicsi gyermekkora óta adta a család
nak a tejút. 

»Mán pedig ha az mögdöglött, akkor semmi nem tart örökké,« — 
szögezte le az eredményt. * " '• . 

Maidnem öt éve béreskedett már Nagykovácsiaknál; mély idő alatt 
nem történt vê e olyasvalami, amire kénytelen volna visszaemlékezni. 
De mikor magában forgatja az elmúlt sorsát, itt meg ke1l hogy álljon. 
1941 márciusán kapta az első és egyetlen pofont Nagykovácsi gazda zsí-



TQS puha tenyerétől. Ezt az ujabb öt esztendő sem tudta feledtetni Itt 
jártak valahol közelben, amikor egy csomó trágya lecsúszott a/kocsiról. 
Pedig ő rakta. JóP rakta. Csak akkortáj, hógy m ridenki a háborúról be
szélt, hát talán még se f"'.gyeit úgy óda, hiszen Nagykovácsi gazda az 
udvaron olvasta az ujsághiröket. Azt olvasta, hogy Beográdban valami 
néptüntetés volt. Talán éppen emia*t esett a baj. Mert még kint is az 
járt az eszében Mo>t is előtte van az eset. Éppen érre jártak, egy ki
csit még odébb, mikor csúszni kezdett a trágya/Nagykovácsi "ínég fi
gyelmeztette, mire ő így válaszolt: 

?' »Mit számít egy kis csúszás, mikor úgy is. háborúzunk, pszt mög-
verjük a svábokat !« 

* "Éppen akkor csúszott le a trágyarakás teteje/Akkor kapott egy po
font. Még ma sem tudja, hogy a svábok miatt, vagy a trágya rmatt 
csattant el a pofon. 

• Bizony nern messze volt ettől a helytől. Ugy egy fél dűlővel kifelé. 
Erre is visszagondol az öt évi távlatból. Nem is annyira haraggal, mint 
inkább csendesen mosolyodva. Hol vannak már azok az idők! Mi min
den történt azóia! Volt háború is. Azután, ami a p r é m e s e b b volt, az a 
hoteszú, évekig tartó megszállás. Amikor nappal Js, éjjel i»s. bármikor 
hajthatták kényszermunkára A pocakos sváb gazdáknak kellett ingyen 
dolgoznia. Bizony jobb erre nem is gondolni. Vagy talán inkább mentül 
többet gondolni, fiainak elmesélni, hogy azok is okuljanak belőle. Hogy 
ne hagyják magukat becsapni. Hisz ő sem hagyta. Hányszor hívták 
»Hippc«-nak. Hányszor mondogatták: >Te magyar vagy. Qyere!«, köz
ben meg a németek kapták a nagy adag búzát, ftekik pedig 70 kilón kel
lett évente sanyarogniuk. Most azonban nem akar erre gondolni. Most 
öröm nap van. Afcóta örömtelibbek a napok, mióta megjött a felszaba
dulás Mikor bejöttek a partizánok meg az orosz katonák, jelentkezett 
a »Petofi brigádba*. Hányan csúfolódtak vele, meg az itthon hagyott 
asszonyával! »Mit akar a férjed? Hova a-fenébe mászkál?* kérdezték 
az asszonyától gúnyolódva. Bizony sokan megrótták, de még többen 
megdicsérték »Nem lesz ennek haszna«,-mondogatták sokan. S lett! 
Napról-napra latj.fr; most is. mikor mint családfentartő, hazajött. A test
vériség s a néphatajom megvalósult/ Akkoriban kezdték írni a földigény-
!ö lajstromot. Ott is beírták. Mondogatta is neki Nagykovácsi: » Andris 
fiam. maradhass, mert nem jó vége lesz ennekl« Hitegették, de ő nem 
hitt. Az agrártárgyaláson, hogy magyarázta az öreg nagyhasú Narvko-
vácfci, hogy ő világéletében csak dolgos- földmunkás volt, meghogy »Te 
is tudod, fiam Andttásis E z is elmúlt. Most itt vannak a mesgyekarók 
leverésénél, újra visszaszáll a figyelme. A szomszédjának mérik a föl
det Hallani, hogy csattog a balta, mikor verik a földbe a mesgyekarót, 
mely hirdeti, hogy ivsmát esry verejtékező megkapta a magáét. Nem is 
kell kocsira szállni, hogy tovább jussanak. Nagykovácsiék negyvennyolc 
holdjából a második részt mérik. Zsong az olvasás s hallja a nevét. To
vább nem is ball semmit. A szeme megtelik könnyel, nem is tudja kinek 
és 'hogyan mondjon köszönetet hirtelenjében; S ekkor ugy rémlik, hogy 
ugyanazon helyre, ahol az öt év előtti pofont kapta, most a mes^ye-
karó kerül, az 6 n e v é v e l . . . . s megy tovább az igazsághirdető menet. . . 

Öröniteli nap volt et Balog András életében. Minden verejtékező 
vele örült. M A osztották ki a földeket. Balog András hazafelé ballag. 
Megnézi az ismert fákat, bokrokat, a messziről ide sötétedő házakat s 
úgy érzi, hogy most van csak igazán otthon, most már nem mint a 
föld, a munka rabszolgája, hanem mint a sajátjának jogos' földtulajdo
nosa. Újra visszagondol életére. Csak pillanatok jelennek meg előtte. A 
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lekváros kenyér — az érte járó apai f e n y í t é s . . . . a trágyacsöszás. a 
svábok — s az érte kapptt megalázó, igazságtalan pofon..... s most a 
meséyekaró leverése, a legnagyobb ö r ö m . , . . Mint három mozzanat egy-
egy határkaró volt élete mesgyéjén. Örömmel gondol arra, hogy ő már 
nem másnak a lékváros kenyeréért dolgozik, hanem a gyermekeiért 
Tudja, hogy ezentúl! lealázó pofonok nem csattannék a' dolgozó arcán, 
hisz öntudatos, szabad népek hazájában él. S mindéhek felett, ott ál l '$ 
inessnyek^ró. a verejtékezek diadalát hirdető valóság. 

V Á L A S Z A Z A M E R I K A I O L V A S Ó N A K 
i n a : la.giti tvá i 

A »Novoje Угешја« folyóirat inájtis 15-iki számában megjelent egy 
cikkein «A demokrácia fejlődéíse Keleteurópa országaiban* cíirnmél. Et>-
ben rávilágítottam arra a kérdésre, hogy Lengyelország, Jugoszlávia, 
Bulgária, Csehszlovákia és néhány más ország háború utáni életük ki-
építésében rriiért nem óhajtanak az »angolszasz demokracia«'útján ha
ladni, tianiem inkább önálló utakat keresnek. Hangsúlyoztam a cükkbéti. 

í i o g v Kelet- és Délkelet-Európa népei kritikus szemmel néztuek London 
é s Washington bölcsességére, mert az »angolsizasz demokrácia* formája 
e tósz so! gyanakvó kérdés;re készteti őket. Azután körvonalaztam né
hányat ezekből a kérdélsékből, amelyek Angijára és aiz Egyésült álla-
mokra vonatkoznak. 

A »Boston Siíndey Q!obe« c. amerikai lap május 19-i számában kö
zölte kérdéseim tartalmát és Mister Nelson Perkins, a lap olvasója, aki 
Alertpn városban (Massachusets államban). Wodswptsistreet 9 sz. alatt 
él — elhatározta, hogy válaszol egy levélben, amelyet a cikk írójához 
és a lao szerkesztőségéihez címez. Levele »amerikai felelet a 's^yjtet 
kérdésekre^ címet kapta. Hét pontból á l l éfe hét kérdésre adnak felele
tet, a cikkemben feltett kérdésekből és a bosztont iatpban közöltekből 
amelvet mister Perkins kivágott és mellékelt a levélhez. 

Felsoroljuk a cikk kérdéseit és Mister Perkins feleleteit. 
Első kérdes: Miért vannak a földeolyó leggazdagabb országában 

(azaz az Egybesült Államokban) állandóan milliós munkanélküli 
gek a válság idejében pedig a lakosság jelentős része válijk mmkanél-
küíivé? 

Mister Perkins válasza: Ez részben rendszerünk következménye.; 
Állandóan javítjuk. Most már nem állnck. a dolirojk olyan rosszul, mint, 
azelőtt és nemsokára megszűnik a munkanélküliség. ÁHamunkbaa az 
embernek nem kelt dolgozni ha nem akar. Ha őhajtia munkanélkül is 
lézenghet, mert szabad ember. Sok bejegyzett munkanév üli á í*eki tet
sző munkaalkalomra vár. Senkistem kényszeríti Őket hogy re;lvál.láliák 
az első kínálkozó, munkát. De tekintet nélkül arra. mi -ntógutáí is sok
szor felt^siSíZülk magunknak ezt a kérdést, amit ö n az 1. sizárn alatt 
említ. - ' 

Második kérdés: A demokratikius törvények itóv leses megállapításai 
ellenére- miért -ftuijtják az Egyesült Államokban a négereket a le'ške-
gyetlenebb tnegktilöntöztet'éssel egészen a• »Hnch^barbár alkalmazásáig. 

Mister Perkins váíaszG: A felsorolt Umetek csak kis : arányban for-
dúlnak alö. Ezek a fanatikusok szövetséeeiv akik ezt a gondolkodást 
még az arn e r ikai polgárháború idejéből őrizték meg. De méjr ezeken a 



kis területeken, is javul a négerekkel való. viszony. Sajnáiljluk, hogv ezek 
a tényezők léteznek, de csak az emberek jelentéflíteieri kisebbsége cse
lekszik j£v , a tudatlanok és a felvilágosulatlanoik. 

harmadik kérdés; Aliért nem képesek az Egyesült Államok hatósá
gai likvidálni országukban a gangsziereket? 

Mister Perkins válasza: Állandóan igyekezünk ezt elérni. A szenzá
ciókat hajhászó lapok fújják fei ezt a kérdést. Tudjuk, hogy a gangszte-
rekröl sok híradás tiszta kitalálás. Es Ön hisz ebben? 

Negyedik kérdés: Miért tanúsít Washington Londonhoz hasonlóan^ 
olyan íurcsa magatartást franco kormányával szemben? 

Misier Perkins válasza: Kormányunk nincs azon a véleményen, 
hogv franco veiszéiyt jelenthet az egész világnak. Nem rokonszenvez. 
Franco zsarnok uralmával, de népünk semmi hajlandóságot nem mutat 
aziránt, hogy esy keresztes-hadjárathoz hasonló háborút indítson. 

ptödik kérdés: Az egyesült Államok miért részesítették és miért 
rés.?esítjk Kínában mindig nagyobb előnyben a konzervatív elemeket, ar. 
haladó ^épi erőkkel izemben? . 

I Mister Perkins válasza: Mert az Egyesült Államok azon a vé lemé
nyen vannak, hogy a haladó erők harca egy álcázott mozgalom, Orosz
ország .uraiorfirajuttatásáért Kínában, és talán éppen így is van. 

Matodify .kérdés: Miért indítottak az Egyesült Államok móst Német* 
ország és lapán végső legyőzeíése után o.yan nagy hajszát a báziso
kért; (a.'yilág minden táján? Ki ellen tartják szükségesnek ezeket.a bá-
zisokat? 

Mister Perkins válasza: Ugyanezen célból Oroszország is »haj szá
vai* !fogla-fcQz& határai kiszélesítése érdekében és hogy biztosítsa ma
gának a, szomszéd népek kormányainak »barátságát«; — itiásszővaL 
korrriányimk elővigyáztosságt intézkedéseket tesz é g y a mostanihoz ha
sonló háború elkerülése érdekében Ez emlékeztet a franciákra, akiií fel
építették a.csodálatos Másinot-védvonalat az első világháborúban, hogy 
ezáltal kitűnő védelmük legyen' a második világháborúban. Csakúgy, 

•mint az < Önök kormánya, a miénk sincs azon a véleményen, hogy a bé
ke biztosítékául elejrendők csupán a. morális zá.ógok. — a barátság, 
tisztesség stb. 

Hetedik kérdés: Az Egyesült Államok miért nem találták cé l szerű
nek az atomborpba titkát megosztani a többi békeszerető néppel? 

. Mister Perkins válasza: Azért, mert kizárólag a célból dolgoztunk 
rajta, hogv befejeződjék á r h á b o r ú és polgáraink millióinak halálát k i r 
kerülíük a Japánba való behatolás alkalmával. Az atombombát sem né
pünk; sem kormányunk nem tekinti használatba bocsátható fegyvernek. 

vagy fenyegetésnék, követeléseink elérésére. Ha bizonyosak volnánk 
abban; hogy mások is így cselekednének, és beszüntetnék a kutatáso
kat, mi a tengerbe hajíntanánk ezt a titkot. De másokkal megosztani 
egy titok erejét, amely azután téged is megsemmisíthet — erre Orosz
ország sem volna hajlandó. 

Válasza/befejezéséül mister Perkins a tréfás fölényesség hangján 
még hozzáfűzi: »fane' feleltem a kérdéseire, vájjon ki meri-e nyomatni 
őket. az ö n kérdéseivel együtt a »Novo ; e Vrernia« folyóirat hasabiain?« 
Azután »fogad« arra. hogy folyóiratunk nem meri ezt meetenni kor
mányunk engedélye nélkül. Végül kárörvendően így fejezi be: »Én. az 
Egyesült .Államok szabad polgára, ažt irhatok, ámrt akarok és azt nyom
tatásban is lathatom.« 

Csalódást kell okoznunk Mister Perkinsnek. Elvesztette a fogadásL 



A »Novoje Vremja« folyóirat szerkesztője az Egyesült Áliamok »sza-
bad polgara« levelének vétele utáti (amely csak ú g y mellékesen ^meg
jegyezve, több mint két hónapig utazott Moszkvába) magából hívatott 
és így szólt: 

— Néni írna pár szót Mister Perkins fejtegetései- kapcsain? 
Én pedig így válaszoltam: 
— Jó. /majd írok. J 

Ezze, kimerült a beszélgetésünk erről a témáról. Igv oldják meg a 
szovjet szerkesztőségekben a hasonló kérdéseket. Nem- ttó(Mi ineigmon-
dani. hogyan óldiák meg azokat a »Boštoin Sunday Qlöfee^ sáerkésíztő-
ségébeh, és nem tiltakozom, ha Mister Perkins megprőbáría j közöltetni 
válaszúinkat a folyóiratban, vagy egy másik amerikai lapban: í : 

Ez cikkem születésének története. * 

Nem ismert előttem Mister Perkins társadalmi" állása, sem- foglal
kozása, sem politikai meggyőződése, mégis nagy érdeklődéssel 'olvas
tam levelét. Mr. Perkins levele után ítélve valószínűleg tipikus »aitlag-
arnerikal« egy azok közüj. akik mindennap' hallgatnak rádiót, olvasnak 
újságot /Jegesednek a hollywoodi csillagokért és az idegen országok 
iránt is mutatnak némi érdeklődést, akiknek viselkedése az amerikai 
Japok beállítása szerint agresszívnek tűnik. Mr. Perkins szemmel' látha
tóan nem rossz ember, nem ismeretlenek előtte a szépérzések, és a 
yágv. hogy rendezettebbnek lássa a világot, mint 'most. EzéVt, ha nem 
tévedfek Mr. Perkins megítélésében, szívesen beszélgetnék vele őszintén, 
némely időszerű kérdésről. 

Először is róla, magáról, Mr. Perkins tekintet nélkül szerénységé
re, kétségkívül fontos személyiség. Az^E$ryesü!t Államokban nagyon sok 
hozzáhason.ó van — milliók, tízmillió. Vállukon nyugszik az amerikai 
gazdasági és politikai élet hatalmas gépezete Ezek a Mister Perkinš-ek 
együttvéve nagyon nagy erőt jelenítenek, és ez az ето jótékony hatást 
gyakorol hatna országúik politikái éöetére és az egész világ sorsára, ha 

-elméjének élessége megfelélne- szíve jóságának, Airí sainos^ez nincs így. 
. Vegyük pl. Mr. Perkitts e.őbb felsorolt fejtegetéseit a munkanelfcu-

liségr kérdéséről. Ezek nagyon ieHemzőek. -Ejgyrékszt Mr. Penkins lelke
sen ujjong, hogy minden amerikai:-»szabad embfcr«; hogy »ha nem ator, 
nem kell dolgoznia«, »ha óhajt akikor munkan/élköl is . lézenghet*.' De 
-közben megfeledkezik egy igen fontos csekélységről: így csák abban 
az esetben cselekedhet a »szabad« atnerikai. Ha # elegendő dollár van a 
zsebében. Másrészt viszont Perkins a tömeges munkanéBküliség .miatt 
aggódva, á munkanélküliséget szörnyű szociális bajnak tartja és csak 
illuzórikus reménnyel vigasztalja magát, hogy ^nemsokára egyáltalán 
nem lesz mimkanélküli« — annak ellenére, hogy sem a mult. »šenti a je
len nem indokolják- meg a jövő kilátásainak ilyen megitélésék Jellem
ző, ihotrv még Mr. Parkins sem hisz ebben teljesen, mert ime beismeri, 
hosrv a munikanélküliséig »reszben rendszerünk következménye*. 

Igv szólva, Mr. Penkins felfedezi, hogy'az igazságnak eery kis su
gara, behatol lelkivilágába, de a télies igazságot még nem látia be lés 
nem érti. hoe.y a munkanélküliséget semmikép sem lehet elválasztani 
az Amerikában fennálló rendszertől. Ha megértené ezt, sok. valóban 
sok dolog megvilágosodna előtte úgy kül- mint belpofliifikat téren. Ak

kor valószínűleg valamennyivel más hangja lenne levelének. Kívánatos 
volna, hogy Mr. Penkins minél gyorsabban vésrigeondolná a dolgokat é s 
hovrv ugyanezt földijeinek milliói és milliói — »az átlagamerikaiak« is 
megtennék. 



... ,És irat mondhatunk Mr. Perkins fejtegetéseiről a négerek helyzetét 
ütótoefe'r bzép tó i e /hogy iiem heiyesli á négerek üldözését, de rajnt h é -
íyés . ћоз^ igyekszik szemeihunyni а baj váiódi moreiéi felett. Vaiion 
Mr. Pérkiiís szerint nem ismére l e s á z a tény. hogy a <íéii államokban 
a négerüket megfosztották szavazati joguktól és hoigy a megbélyegzés 
és einvomás legkiLöniielébb módszereinek vetették aiá őket. 

jts vájjon az a lény is ismeretven előtte, hogy az északi államok
ban az »atlag-aimerikai« szintén aiárendeit fainak tekinti a nélgert. ti
los számukra a belepés a kávéházba, vendéglőkbe s elegendő, hogy 
feg^et.en néger telepedjen lé Newyork bármely eiioke.ő negyedeiben, a 
jegyed egyszerre »fertozott« területié váiik és á. fehér jakosság mene
kül onnan. 

Amint tudjukv az Egysült Államokból ép4>en a i utóbbi napokban, 
éokeznek igen sötét híreK e tekinteilen. Elegendő a négy néger meg-
gyilkolását említeni a beoigia államban, Mr. Perkins válószínűreg) mé
lyen felháborodott ezen a gaztetten. Ilyen érzések hatják át réméljük 
sóik más iöidijet is. Tiltakozásuk a, négerek megbélyegzése miatti né^n 
jelentenek ujdonsáigot až Egyesült Államokban. A haíadó\ Amerika már 
nyp.evan éve lázad ez ellen. A megbélyegzés mégis folyik tovább és 
míég egyetlen amerikai kormány sem tett ez ellen valóban eredményre 
v tee té intézkedéseket. Miérté 

. világos, hogy itt nem letet csak »kis területekről, fanatikusok el
szigetelt egyesületeiről* szó, akik megőrizték ezt á gondolkodást, т е к 
а# amerikai polgárháború idejéből, ahogy Mr. Perkins igyekszik rrieg^ 
győzni bennünket, hanem valami sokkal komolyabb ck játszik közre. Mé
lyebb természetű szociális bajról van szó, va.ó okai pedig {úgyszintén 
a eateszterek létezéséinek is) sokkal érthetőbbé válna Mr. I^erkins előtt* 
hú élftjéiyíteiié azokat a gondoltttókat, amelyek á munkanélküliséggel 
ka/pésolátban nyüzsögnek fejében. 

x " * " . . " - i v . ; . : 
Tériünk most át a külpolitikára. A Jpi^woról, Kínáról, bázisokról 

é s az atombomba titkáról szó.ö kérdésekre, felelve> Mr. Perkins minden 
ад&ев eiseíbep különleges magyarázatot keres. A.Francoról és az atom
bomba^ szóló kéírdést két külön kérdésnek tekinti. Kívülről etz így is 
tatszik, de válójában az összes feltett kérdések szoros kapcsolatban ál
láinak éfc mind egy közös problémához vezetnek: hová visz az Ésrvesült 
tóíamök útja. 

RooSewelt külpolitikája arra törekedett, hogy meg,sziiárdátsa až 
Egyesűit Államok együttműködését a Szeret szövetséggel és Angliával 
é s ftosrv baráti megegyezés szellemébep oldja meg a feJimerülől vitás 
kérdéseket. E z a poütika. előrelátó é s sikeres volt é s önnek alapján biz
tosították á szövetségesiék győzelmét Németorszáe és Japán felett. De 
Roosewélt halála után. különösképpen á háború befejezésével ez a poli
tikai vonal mindjobban eltért etredeti irányától. Amikor elmúlt a hábo
rús vihair az Egyesült. Államokban és Angliában, felütötték fejüket a 
reakciós elérnek, akik erős nyomást kezdtek gyakorolná а kormányra t 

Ezek a reakciós elemek nem óhajtják az együttműködést a. Szpviet-szo-
vetsérrel és á többi demokratikus; állammal, ellenkezőleg, igyekeznek 
saiét akaratukat rájuk kényszeríteni. Égy angol-amerikai blokk alakí
tását tűnték ki célul, amelyben az Egyesült Államok vinnék a főszere-
WBít.i'éte befolyásukat kiterjesztenék az egész világra. Az Esrvesíilt Álla
mokban ma olyan véterrtények is hallatszanak, hogy az emberiség a 
m á s o d * \ilágfráború után állítólag egy »amerikaa korszakba lépetK 



Milyen utakon indultak el a reakciós etetnek, hogy céljaikat elérjék? 
Két útvonalon. 
Evőszor a reakciós elemek megszervezése és megerősítése a hozzá-

iuh liasonió országokban. Így járnak el bmriyolországjban, Oiaszor-szág-
baii. rranciaojrszágban, Németországban, Kínában/Japánban. Közép és 
Ke.eteurópában. íme mi az oka ánank, hogy Washington ilyen türelem
mel viseUetik Franco iránt, annak ellenére, hogy uralma megszünteté
sére nem kellene újabb háborút kezdeni. — amint attö. Mr. Perkins fél, 
— éiegendő volna á spanyol fasizmus nemzetközi elszigetelése. íme mi 
az oka annak, hogy Washington segíti a reakciós élelmeket Kínában. 
Mr. Perkins, aki az amerikai lapok szenzációiból ti, attól fél. hogv. Kí
nában a »ha.ado erők harca* Oroszország uralomra jutását segítené 
elő. Vai.ion ö komolyan hiszi-e azt, hogy eev óriási országban, amely 
több mint négyszázmillió lakosi számol és lakosai már felvilágosíttat-
tak a tudatos életre; olyan könnyű uralomra j-utni? Mindenesetre tény, 
ami tény. A Szovjet hadsereg4 Japán íegyőzetése után azonnal elhagyta 
a kínai területet az amerikai hadsereg pedig m é e ma is ott van. segíti 
a kínáj^ reakciósokat és a polgárháborút az országban. Mi a vélemé
nyé erről Mr. Peritinsnek?' Másodszor, a reakciós elemek az Egvesült 
ÁllainQktan világuralomra törekszenek. Ezért van szükségük atombom
bára, bázisokra, bázisok százaira, a földgolyó minden részén. Mr. Per
kins ezt áLítja: »Sem népünk, sem kormányunk az atombombát nem 
tekinti használatba bocsátható fegyvernek, sem fenyegetésnek követe
léseink elertlsere.« Akkor miért gyártják az amerikai gyárak még a 
mostani békeviszonypk közepette is százszámra az atombombát? Miért 
költenek erre annyit? Mr. Perkins a bázisokat illetően, is azon a véle
ményen van, hogy azok az Egyesült Államoknak a támadás elleni vé-
de.müi. szolgálnak. De 'félmerül a 'kérdés: milyen összefü&gésiben állat
nak az Egyesült Államok biztonságával az Izlandon. Azóvi-szigetekea, 
Szicíliában és a Közeikeleten levő támaszpontok? . 

Keim. a dolog sokkal bonyolultabb, mint ahogy az Mr. Perkinsnek 
tűnik. Mi szöVietemberek úgy látjuk, hogy az Egyesült Államok reak
ciós erőinek, bár nagyon befolyásosak, mégsem sikerült téliesen aláren
delni az amerikai kormányt. Mée c$ak harcolnak ezért. A harc eredmé
nye Jelentős r é g b e n attól függ, hosy a Mr. Perkinsek mjíliói milveii ál
láspontot'foglalnak el és akik — ebben mélyen hisznek — nem óhajta
nak semüven újabb háborús katasztrófát. Ha a Mr. Perkinsek mar 
most meglátják a fenyegető veszedelmet; úgv kihasználnák hatalmi ere
jüket a béke és nemzetközi együttműködés érdekében, különösképpen 
pedie az Egyesült Államok <x Szovjetszövetség, és Anelia együttműkö
dése érdekében: Amerika, Anglia és a többi ország reakciós elemei ve
reséget szenvednének ós az emberiség előtt valóban kedvező kilátások 
nyílnának a jövőben. 

De. ha a Mr, Perkinsek rádióluk és sajtójuk hangjától elringatva az 
Egyesült Államokat kiválasztott országnak tekintft, mely arra hiva
tott. .jhop*v átvegye az »erkö!esi vezérletet* az egész vülág fölött, l ia .a 
Mr. Perkinsek abban a hitben lesznek, hogv a Szovietszövetség el 
akarja nyelni Kínát, vagy méghódítani Európái ha a Mr. Perkinsek 
b a j i a k magukat holmi megvesztegethető firkászoktól horogra 1 fogni, 
akkor valóban elhiszik, hogy á világot állítólag »vörös imperializmus* 
fenyegeti — és akkor a jeakciós elemek Amerikában, Angliában és a 
többi országban elvihetik a győzelmet s kellő pillanatban egv űj hábo
rú ténve elé áUíthaUák a Mr. Perkinseket 



A sok számú Mr. Perkinsek felelőssége most nagvor? nagy. Mi szov-
ietembéfök tekné.ljtik. hogy méltóak lesznek erre a felelősségre. 

y ^ r i h a t ó v h o ^ Mr. Perkins erre így szól: »Ti állandóan aá ameri
kai, r^íkciosók agres.sziv törekvéseiről beszélek. — hát jó, ,és mik ^ ti 
szájbdékaitpkr^E tekintetben is elég gyanakvással viseltetnek az embe
rek a mi allamimkban!« ,.i 

Mi sem könnyebb, mint erre a kérdésre válaszolni. Nem bocsátko
zunk általános természetű vitába, ami legkevésbé sincs Ínyükre az ame
rikaiaknak;, hanem a következő tényállásra hívjuk fel Mr: Perkins fi-
gyejnéjt:;: 

í., A Szovjet^köztársaság 1917 októberében a »béke« jelszava alatt 
született és a következő években is a legkülönfélébb helyzetekben é s a 
legeltérőbb körülmények között következetesen a béke politikáját foly
tatta. A Szqvjétezövétség először iátta trmc a fasiszta agresszió fenye
gető voltát é s igyekezett ez ellen egyesíteni az össizes békeszerető erő
ket. Amikor pedig a hitleri Németország megtámadta a Szovjet-szövet
séget — a szovjet nép kihúzta kardját a hüvelyből 4 és minden1 erejével 
az eilensélg ellen indult — amint ismeretes — egész Beninig. 

2. A Szovjetállamban nincsenek osztályok, melyek nyerészkedhet
nek a háborúban. A SzóvieMöldön csak munkásság, parasztság és ér-* 
telmiség van, akiknek a béke biztosítja a boldog életet, a háború pedig 
csak a legnagyobb szenvedéseiket jelentL\ 

3. A Szovjetunió háború utáni feladatai elsősorban a háború okozta 
sebek gyógyításából állanak és a nemzetgazdaság továbbfejlesztéséből, 
ami biztosítja a lakosság életszínvonalának emelését /Valójában ezek 
á nemzetgazdaság új ötéves tervéneke feladatai. A Szovjetunió eev egész 
világrész, a természet mindenfajta kincsévd 'rendelkezik. Forrásait és 
lehetőségeit fejlesztve sikeresen tudja az előtte álló 'feladatokát meg
valósítani. Maga a szovjet föld hatalmas és gyö rean növekvő piac a 
szovietipar számára, a belső piaccal szemben az árukivitel csak másod
rendű fontosságú. A mostani ötéves terv megvalósításához.' valamint az 
összes további tervekhez*, államunknak békére van sztiksés:e. 

Megkérném Mr. Peikinst; ho-sy leealább ezekről a tényekről gon
dolkozzék és hogy feleljen sajnt magának ezekre a kérdésiekre: lehet
nek-e etrv ilyen országnak agresszív szándékai? Mi célból lennének? 
Nem sokkal helyesebb azt á következtetést levonni, hoev egv ilyen or
szágnak az az érdeke, hogy minden erővel a béke megőrzésére töre
kedjék?! 

Igen. A Szovjetunió á béke előharcosa volt és maradt. Mr. Perkins 
meg lehet győződve róla. Természetesen a Szovjet-Unió köteles hatá
rai megvédéséről gondoskodni és arról, hogy a szomszédországokban 
baráti kormányck legyenek. Országunknak kötelessége gondoskodni ar
ról, hogv katonai tekintélye legyen. De mi ezen a szokatlan, különösen, 
ha tekintetbe vesszük a jelenlegi nemzetközi helyzet biz/mvtalanságát 
és azt a tényt, hogy van aki fegyvert csörget és nvilt fenyegetéseket 
szór orszátrunkra: Kéozejen el Mr. Perkins egy ilyen helyzetet. Tegyük 
fel Amerikában kiépül egy szörnyű katonai állam, hasonló a hitleri Né
metországhoz. Egy emberöltő alatt ez a2 ország kétszer ís behatol az 
Egyesült Államokba, mondjuk Mexikón é s más szomszéd országokon 
át. akik együttéreznek vele és segítségére vannak. A második vSáehá-
ború aiatt"az. agresszív ország hadserege Washingtonié és Newyorkig 
érne ds csak az amerikai nép páratlan hősiessége, étetek millióit .áldoz-



va é s milliárd dollár vagyonokat elvesztve menti meg hazáját a pusz
tulástól és rabságtól: A legnagyobb erőfeszítés után néhány más néppel 
együtt az Egyesült Államoknak végül is sikerül a támadót visszaverni 
é s területét elfoglalni Mindezt képzelje el magának Mr. Perkins é s te-
zve fel a kérdést, Lyen ikörülmények között természetes , volna-e. ha 
az amerikai nép kétszeres gondot fordítana határai. rne<gvédé!se és a 
szomszédos országokban baráti kormányok létesítése.érdekében? Nera 
volna-e érthető az is. ha áz amerikai nép gondoskodna a-rrQl. hogv vá
ratlanul semmilyen esemöny ne érhesse. 

• 

Még evry. utolsó megjegyzés, Mr. Perkins levelében fogadást köt, 
hogv a »Novoje Vreimja«-niak nem lesz bátorsága levelét leközölni. Új
ból ismételjük, a fogadást elvesztette. Kérdésemre adott ' válaszait a 
cikk eleién felsoroltuk, viszont azt a cikket, amely Mr. Perkinst Lefele 
megírására késztette, sehol sen: közölték télies egőszében az Egyesült 
Államokban, csak egyes lapok hoztak rövid, nem, mindiig pontos kivo
natokat belőle. Reméljük. Mr. Perkins (és nemcsak ő) le tudta vonni 
ebből a szükséges következtetéseket. - ' 

A D U N A - K É R D É S 
Irta : >ulhói 'JŐzeef 

Az ez évi április—májusi és -június— jújliui&i páriizsii né^yihatakni ért)e<kiéz!íe-
^n,-a'Bailkán-áGlaariolk hékeszerzMéseiarek "eJőkészítécíe során "ifeürrasriiütа D M -
тиа-kérdése is. Megoldása súlyos .nehézségekbe ütközött, mert ia támadásra ké-
sziílio irrmper'alisiia róakció a békeszerződéseken keresztül lakaria vássaasjziereizni 
hatamü támaszpontjait Közép- és Dé'lfcejeteurápábaji. 

Add'ig, <aaníg a Földlköz'i-teii-geri útvonaJ meg mm tnyflodt a Szuezi! psaito-r-
tián keresztiül, Anglia csupán az európai egyensúly érdekében tartottá fent tá-
miajszpoirtjaii; a Balkánon és a .Dunán, aimef/y Európa e#en részéntök tojcsáft jie-
fenti. A gyarernató vonal rne«gínyitása óta még forttOísáblb szereipfez jwtótt az am
per iaCií-síta erőviszonyok kiegyensúlyozása a Dlnán és' a második viílágiháiború 
után egy úiaJbb етреЛГЈ^а hatalom, az EgyesüCt Al'amok lépett fel eriódk a 
politikának a A'édieOmtfcn. Az ameinkai 3mperl«aí:.znTuis nemcsak lamgofl)nyomo
kon ihaOad. hanem egyben felhasználja a gyeágíiliő .Brit birodafirniait eszközül, 
hogy ашгак hatalom ár!!ása:n keresztül vatás-ítsa meg és ópí/tse ik: <>>viil.águitafjim« 
helyzeté i ^Fofytatja a tekeri tesi és beéktóisr. (poüiiitMt «aiz 'egyensúly és efjjen-
"sú-ly megteremtésére. 

Az imjpieriaillizim'us ugyanazokká:) az eszközckJkteC és ugyanazon .népek вЉп 
lép ifiéi a Dunán most, '.mint száziharm'mc év előtt. Főcéífe ma «2siaiz, hogy rá
erőszakolja akaratait ezekre a népekre és így a legnagyobb tíliőoiyöket élvezze 
a Degkis/eibb edDenszoTígélltatások ellenében. Egyfaan fef-késziüfl ainra te-, mm az inn-
periafemiss természetéiben re'.lik: a várható ösiszeü&özélsttkre és ugya-nakkor, 
amflkor kereskedelmi támaszpontokat épít ki" a «tőike hatalmi áMsámak megerő-
sftósér©, egyben katonai <tamaŝ po-iiitokat is jtgyekszlk e'rckéisizíten.'i. 

A NEMZETKÖZI DUNABIZOTTSÁQ 

A Duna nemzetközi jelentősége teiróész<e^szerfil<ei^ a tőkés rendszer íeil)ö-
dés&vel ipárhuzarnos&n növekedik. Az addigi gtaizdasági helyaetbeji, a üűbért 
gaatLalkodás kereskedelmi forgalmában a Dumának nem voCt Icüllönösíébb jfcleo-
tősége, sőt az emberi erővel vontatott hajók íörgaijma nem .is (biztosított akkora 



Wttségmegtakarí táist , amiely lényegesen -növeLte voüna a ihastfnoit, C&ak aimikor 
etž iparosodás írjegtidiiíásával a miegnöveikedi&tt fongatoiAaoi tokozott szerephez 
jirt á száilfíás eszköze és költsége, akkor irányml, a' figyelem egyre fokozódó 
méjtéfcbön a Diánára. V:szori#iagosa:n l ía^ydn Jhaimiátr, má r 1815^ben megtörtéűik 
az éilső íépéfc a hjeanze&oži dunai Ircgatofti szia»bályo'zás.á.rá. Meitternúah. a -bé
csi ktm&re&sziis szervezi) je e lőre ibáztosítarui k íván ta Ausztria üiaitaldni helyzeté t 
a Dunáin. A ibécsi kongresszus égyezaniéinyéjiek 108—116. szakasiza.ihain ejőírtáfe 

•egy cfcysan nemzetiközi bizottság kiküldését, amely a Dana neanzetközi ffor&al-< 
mának za<varfcail'anságá* biztosi tja, A rmdikfcezéSiök .lényegéiben Ausztr iát ' é s 
OiTCiseországót 'bízzák meg a bizottság meigiSizervezéséveiX műntbogy Ausztria a 
Leginkább érdiekéit féli, Oroszország viszont hatalmi hieCyzethez juilott a B a l k á 
non' Елшек az áLüásaiiak voftt támaszpontja >a Dwna. AnglrLa viszont, tabár Ausz
t r iára szüksége volt 'Napcueon miiaüC Oroszország erösítétsévek • kívámta inegte-
reirrbem az ^egyensúlyt Aitsztriávaj stziembea . 

• Tujajdomképeji a bécsi1 kongnesszoisi egyeziiiéínynek ,eibben a néftiáiny sza* 
loaiszjábaíi ind i ta t ták el' azt a -ve té lkedés t a B a M n o n , 'anndyiiek ailiaipián a Ba l -
kágwt utóbb Európa puskaporos .toordójáivá ava t ták . Aiuszitria s£im elilenezite t ú l 
ságosan az orosz elóretöréstt a Duna also s z a k a s z á n nrintíhogy az altsásiziaka-
SiZon é s a torkouatiLáil akkor avtörökCk áülitrk és Oroszországnál hárul t a fel
a d j hcigy kiiharcoJja írtjait a Fekete tengerrőü a JFÓXközi tengerire. Anglia, iha-
bár akkor ínég laiFókközi tengeri ú tvona l nem telezett, követed út ján az oro
szok etfen biztatta a törököket éts így itt is fentaníotta az egyensú ly t . 

A ibécsii ha tá roza tok álltad inegteremitoett 'bizottság éritnitkiezétsibe liópett ta t ö -
гскдкке^ is, de a hajózás Tendiezése csidk Lassan és neihézkesien fejlődött. A ter
mészetes akaidiáClyok eHhárrtá-Sia, az eíiső szafcáílyiozásd munkáljatok elvégzése és 
a hajózás rcaid&zése voút a bizottság föladatai. A gözíhaiózás.. ше®'ок1и!1.аба ro
hamos fejlődést é s feÍJcnKÍiöést i d é z e t elö a Du.ná<n é s élk^rülhetetleniül s zük 
ségessé vaift'a (bizotfiság munkakörének fejüesetése is. 

15564)0« a" török-orosz elűeriitétek rendezésére összeülő páriizsi kongresszu
son a. Dumn véig.le]rjes$tik á ncnzetkózi г ш Љ г е г * aziziailL hogy a későbbi .nevén 
Nonze íköz i Dun!aibLizotl«ágiiiák nevezett biizőttságoít megerősí t ik tóvarbaiLáiban. 
Aütóz/triá, mrveí ragaázíkodiCitt Џ&рои, faogy a Dunán megtartsa feawihatosagit é s 
ellenőrzési jogait, kieszközölte. ihogy a bizottság sziélkJyeíJyét fiéosbera á l l í t sák 
Ш és erre a céíüra á Burg épü.letdb€«i biztosí tot t hitfjyiséget a íbszotstság hivata-
los fceöidíöi é s tiilésezéisiei šzainađta. Maga a 'blszoíriság ké t é^t7lzeden keresztül 
csđJŠan idősiZáik/MÍkéirt ült össze, csak a berilrjni kóriígreisszits lUtsán aliakuilt át á l -
latiáóvá•••ös ickkor — bár a végrtéhajtó 'ha ía teak között csiak'a 'diünai államok 
szferéípelrtiek, — a jötáíllást nyújtó hMa'mak k ö z ö t t már ott áliloít AnigCia- és 
(>röszorsíZ-ág is. 

A bizottság hiatáskorébe tartozott a pairtok felügyelete-, a kikötök е и ш о г -
zéise, a» forgailiOíTi sízatiáLyoztáísa. a k'íkotői ItVieitéke'k .mjegáCijajpítása, a ipanterösí^ 
testek eltreiwliCitése, az ársz-aMlyozásick é s folyianiSizaibályozások iirájiyítása. Qon-
d o s k o d t ó keüliett a Jhajózáis folyamatossá-gtának é s ziavartaliaji mieaietéawk mi<n-
( k » mimkájá^óil és a Јо^паа áil'lamoknak m'ndieai a Dunáit érintő kérd'ésélbeií é& 
iinltézkeidésíbein ta Nieanzertközi ÍXinatizottsáig hazájaru.'játsát kefüistt kdkémi. Ez-
2tíi szeneiben a Dunia-biziOftsáig. mean l iajt tetta végre 'iiéaidieslkezésie/jt önlhatiaHraú-
l^g, mert w-ré; eszközök és rregtoiílé ksheto^ég-ek ai»ean .ái'llotl-ак neindedtezésére.. 
Kiötefes volit uitéizkedJéíieinél, '.atz -érd^keítt-. áilíkímck kormánya'Inak hozziájárjuijáLsát 
kikémá. Csak-..';!3íkor intézkedCiek'H a ' trzottság saját haftáksc^ébeiii, iha âz é r -
dtellceOt álCiaffn ol^yaa ikéirdé^bieín tagiaidta meg liozzájtánuiásárt vaiLanLeily iinitézíkedtéis-
hez» laflneljy befoliyátsol.ta a hajózás zavar ta lал menetét. A s zava to ló államoknak 

kellett gondoskodniok arról , hogy ilyen esetekben a bizottság (hta^roztaltaiit köllő 
kellő súlyal támasszák alá. Erre azonban mindössze két' esetben kerü'H a sor. Az egyik intézkedést szerbiával szemben foganatosították. 



AZ EURÓPAI BUNABIZOTTSÁG 
•A szaibái\4fzmsi .mainkák 50 rám reindfezm ktefrktt a torkoltait kérd életit -is.. Vég^ 

teigíes formát ez a (rendezés* csak akkor kapott, akiikor ia párizsi feongressziu 
soft megalakult az Európai Drniabizot'-isag. Eitnek fb-adaitává tették á Duna-
tólüa vódíikének rendezésé t Tekintettel az akkori visacinyckra. améílyitík Töröik-
ortseáiffbam uralkodtak, c<réI\Tes kézzeu eilOett ihozzáuái'.mi Í& nendiezfcíiböz. Ez csak 
ú g y vol t lehetséges, ha с!уа.п bizot tságot külideiraek k i , aanefiy a szükséges 
алуа&а t ó k ö z ö k ö n k i w i korliátllan intézkedési jogigaii1 rendelkezik. Miui'ián s»i-
keruOt a Porta tali kieszközölni a tb'/zottság te.rai;l»ebe'nkf\TÜ!yiségíét. Anguia, Fran-
ccaoirszág, .Ainszíírra, Orosz ország v& TörökorisÉá.2: részvételével! aúkudtl aneg a 
b izö t t s%. Oaiactój BraUáiig terjedt, a batáisköre. Á torkotat vomiloieiiak. biízto-
sjptáisán kívüli, a íorgaCom ttemzeköz/iségét nerncsćk tanécs&dáisekkafi segí tet te 
eüő, tanéin azzia)? is, begy teljesen önáillloan. .rendciiduciziett, Maga i'mtézfce a psart-
vódeum-i. m ó k á s a t o k a t , s z a b á l y z á s o k a t kkcVtőépftéseket, eMerórlzite • a k ikö tó-
iflitettkeket. biztosí tot ta a hajó járatok zavaflíaltsiiisá.giát, a rafkodáforgatoait, >az 
átrakodíáist v.a«gy a tengerj&ró hajók aYwsztatsáiaád. A bén í tó komtjresiS^iKSi ínég 
osiak megerősítettje munkakör ébert ,ezt ta biziotttságoit é s az akkor tóerjkező R ó 
m á i m nem emelhetett szó t ez еГЛеп.«, 

M'mthogy a bizottságinak reiKleLkezésii joga van a imaga tenilestén. tekrnteit 
nélküli a román k o r m á n y intézkedéseire, vagy azdk -c^emene a roánáíi áilGaani 
érdekek Ihaantáwan éltienté^te kerüftíek a bizottsiaV mumká^á'val és .az ösiszie&t-
kőzéseík gyakran eléggé kiéi»etziődtek. Az. cusö imiperia'ltiišta vi lágháború utáni 
R o m á i m mtindent elkövetett, bogy k%»zaácítoirb' területét vi&szakaipda, a terüje-
tenkfvtifl:sé«e* imégisz'üntésetk é$ áillliaeiri ifmn^égjoga'ít érvényesí'ihe&se GaAiacíé!! 
BraKáö?: №. A ftagyhatalniiak azonban a bizot tság íentaTtáfsa nueüiettt döntöttek. 

A pátiZsSÖcömyélci békeszerződések \vmóelkezé^&i. mmá iái két biízottsáigot 
feömrtottáflí, isőt. jog és munkakörében ínegie>rőisítieittck, csaipá.nj a totalím-i á tcsö-
poTtosrti'jás érvéinyesiüilt. A firé^ödésék rnrndegyrflce koionriia, hogy a Duna menu 
zeÜköz'Bégét kiüllöh Dute-afíkotanáiraiyalli rendez k . .areel'v köt&lezo valaanienny* á l 
lomra és amelynek érvényes í tésé t ÍIZ érdekelt á r a m o k o n kíviiC, е ш е д а к biva-
tilbóöí tagjai a bizof'ílsöigin.ak, a nagybatalsnak közüil Anigíiia, Framdaorsziáig é s 
'Öia&?ónsizá(g smyatÓLjia. Drosizország *— aSdkat máir Szovjetoroiszor'szóg — kima
radt a szavatoló hátaílimak кШпХ üz Osz t r ák -Magya r MjOinarbrai inegsizünt 'és 
MéimetOiilsizáig - iméig frbm volt ra-gytó'a'uom. t t ó ^ ü k r e ' uet>ett etz a hatom áütam, 
amelyek közőiC Ááglia kézídettő^ Í0;gva íizei^pet váfiáí't aiz iEiiírópa-Ouinafcczött-
sáébart, F ra i tóaor sáág tsak közvetítőkémt 's-iei^eptít fd'őirőü! ^dőne é s az egyen
s ú l y t Olaszország j-eüteffitetté, .алп&Иу ökko& u^yamigy, m'mt inost ~ füiggö 
hdyzetlbiein volt A n g i á v a l síziemten- iRc<má:n.-Va mimdieín tiílt:ikOiZíát?a éffenére átz 
Ewréipa-^izo^tsiáigot n«imcsiálk nem száifitették meg. hafftem jogköreit Ikiisaéríösfteft-
téJc «ac-áit r e n d ő r s é g g é e?gé«zítették fci. ."sadát b í r s á g o t áWtot tek feiI meK'iet'e és 
ezek. az W é z m é n y e k јагФак öl nemeseik doimaj.ügyekben, hanem a területükön 
tör tént m'inden bűncseilelknié'ny teknteteiben ds, 

A . Duna-aílikotrrá-ny a l3éke , s-zerződésiekke , i egy^dejtíil-eg ellikészóiít és a béke
szerződésekkel: egyidejű leg történt meg kiírnak i!örvényheiktatái«ía ш ^aszes é r 
dekeit álfjamtlkiban. A Nenizeítközá Dunab Tizottság ;az lallkotimiáay aTaipján kiiszéle-
sftett' - haítápkörlboz jutott, amiire az Osz t rák -Magyar iMon.a*rdhia -szetűmfjl'lása 
iiitián az itódálltarnok közöt t vaf6b?ih s z i k s é g : veít . Anglia és írahá!ia<>rs&ág ani-
riak érdekébeín, hogy a német nyomásnak ^ ш а с г а keaéisbé vesizefys itráhyt 
szabjanak teljeíefi vás^závonu^^ík a BakánrÓÍ é s ^zé(peuró(pái)óft. Gaádaisáfed 
étgyéxiaíiraímat fb'iztósítorítfk ríémetországnítk ínmefy a í>%ng mich Ösífietit aínúáíy 
i« eze<n az ú tvonalon keresztül ак.9}Ла nieigvalosikoifM. E«z iár vomit ttoáö inknT^b 
тШи&% a -ifiieiT^tfszcc?aP6'íi poét ikának, rni-M az fáaütttffl fo.etvá алт& k é -
pott a Dunán., ügy éipí^trté k i , !*ogy a ver^allliteii fi^z^desseu ééíyíHt 'fe:tm>o-ná-



t a a Nerrjizei'közá Dainafoizottiságibain v á r a i t kötelezjettségekeit is. lEz egybeesett 
Áusztriáíiak INéirictoinazá/ghoz va ló csataasavaill lijtOejr egyfaen Mimondta a ven
déglátás t a bizottságnjak, la.me'lly 1938 június 30-Mira kémytóem v<y!t. kköMfeni 
a Burgiból és BécsMl. 

NÉMET URALOM A DUNÁN 
A Duna nemizetköziisége 668 (kilométerem megszűnt . A teriikJete^nkívíilíiséget 

élvező bzo^.teágot Nfmetorseág nein t ű r t e meg tovább é s megibízoittiait a b i 
zottságiból visszahfivta. Egyidejűleg Néimetorsizág belelentette az érdekeilit d i -
nai áifiliatnictaak, hogy nem kívánja megszüntetni a Duiro njeimzetíköz; fo^giaíilmáit, 
azomíban azt ketoldailii szieírződésiek keretében kívénja rendezni az érdekel t ha-
talirraaikkail). Igy akar ták a dmai forgalitnat a koráíbbi .raeimzetózi köteleziettsé-
gek kiiküsfzcíboléisévd megszüntetni és terml^zetes. hogy az akikori k o r m á n y -
férfitek készségesien vifiiaOták a németek f̂itaC ts-zaboM; íetétefclket. AnigCt;a sze
repe riie&szűnt a Dumáni. iEranc'aország elveszí te t te ni^ndian befolltyását és a 
M r o m ruaigytetaliom közüli ositpám Olasizország jutott szerephez — Magyaror
szágon k e r e s z t ü l , 

Olaszország Trieszten karesztül a k k ö t ő r e kényszerü l t Magyaro r szágo t be
vonta sa já t érdekköréibe. Németország ugyamejzt a Dunán 'rendezte meg. A -feil-
tétteftek, amiölyeket a ké to ldalú szerződ éisdkben az eigyes dumai áramok- SKámá-
na- sziajbött — e g y e n J ö t a i e k voiltak. Valóságos versengés induilt meg a jobb .fel
tétetek elérésére és teljesen közömbös W t számukra az is. hegy a németek 
a kedvezőbb -íeCrtiételieilceit csak .politikai- el lenszolgáltatások eMeméban- adtak. A 
A fcétoltdafji szerződések egytő-egyng arra árányultak, (hogy teftjes é s taortártlian 
iroailmat biztosítsaóiak Németország száimára a Du-nán. Szabadka ötöket, kaptak 
Romániáiban és Magyarországon: szabad rak'árttCepeki&t Jugosiziíilvfiálban és miíid-
erzeket ú g y szervezitek- meg ,hogy a-telepek egyben katonai támasz-pontok is 
vofitak. 

A német urailioan a Dunán mimdössize tat évig, 1938-tól Í944-Ig tartott-az-
aaft, hogy a ihá'ború alatt, a onegszáCíáis idején a német fennhatóság k o r j á t a n n á 
vált a rneg5záiTo-tt áliliamokban és bizonyos fonnarl konlátozáiS'Oik lapatt áíĵ p-tt a 
csatlósálirjamckban. Súlyos há t rány t je'lentelt ez ajz -egyeiduirailoní — a i t ó t i k a i 
vona^tkozás-cktó! iefJí«ekáitve- — a. dunai sziatólyózáis : szenip^tij-álbóil és, niiert a 
nemzetközi bizottság h a t á s k ö r i e k megszünitéye.l a mederkotrás* a ikkötőpart 
rendezése, a télhk'kölok szabályozása, az árvédelanr imu-ntkák egyön te tű bizto
sí tása megiszűnt, sőt 1941-től kezdje már egyáHalám .elmaradtak ezek a imiu.n-
káflatok. Még 'bosszú űdíöbe tellek, amig a Diyiiia JtoagózátsT? ivona/4t4 annyira mt\g-
tisztítják. togy a forgóimat ekadáilytalann;! jeionyolítihassálk. 

A következmények már mrnd^/nesetre mutialkoznak és kétiséVgteilieüi, hogy a 
kérdést nemzetközi vonatkozásban rendezni keik 

A forigafjom lebonyolí tásához szükséges :!egfo,ir^osiaibb leis-zközök, a hajók 
azo-ntan hiáinyozntak. Linz környéken mintegy hétszáz hajó, uszály, d&reglye, 
motoros-UíSzáÜy, vcditalíógözös éfs eigyéh hajózási cfka^rnaitoisisáig álV a Dunáfrt 'úgy, 
bogy a legtcl>b hajón a síze^rnélyzeft is ott á l í omásozk . A .Oima íelisőiszajkaszán 
ezenikivüí <a néme>^k áílrtau m á r korábban z^sfá-kmáíiyoUit hajóik áilüinak. У ^ т е п у -
nyí az amerika-i megiszáj!ási övezetbe tartoziik. Araiak elOeaiéres Ihogy a pots
dami egyezméaiy érteliméíben až flnuenkai. hatóságok kötei-siek v 'šszaadni miind-
•azoin viaigycsitárgyakait, amelyek igazolhatóan szövietségies. ~y jugoszláv, . w g y 
osehsz^Ofviák — eredelű^k, az amerikai pairarüűsiiií>kság ezt anegtagadta. Sőt, a 
parancsnok nyíl tan kijölenterte, hogy а hiajtVk ellenében en<gedményieJkíe't kell 
kaipnhík. 



A D U N A I H E L Y Z E T A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN 
A dunai áiluaraioikközött a .második vi lágháború után- t igy ha tároz ták meg; 

a kiálörtbőtégjet, hogy égy'.k öldiaúön áilkiák á szövetséges, másuk oldalon a Iie-
győzött , vagy fieü&zia'badftott volt osatlósiáililiaimok. A rnjegkmöAöztietés azonban 
csak auiaflci és mindössze a potsdami érjekezuetrig :tartott. A potsdami é r tekez- 4 

let még nem ért véget, amikor egyes .angol-amerikai megszállóihatóságcik Né
metországban megkezdték a bomlasztó munkát ш elhurcolt hajók személyze
tének s o r á b a n . Mesterséges kivándonláist szí tot tak és ezzel mtutatták meg azt 
az irányt,' amieilyet pofótiká}u(kban követni kivarrnak.. % ' 

A hatalmi1 csoportok ugyanúgy , miint bárho l másutt , a Dunán ós szemibe-
fordtdtaik a demokráciáikkal. Németország, minit' teljesen kiszolgáltatot t te rü le t 
korlá'íüanuil rendolkezésükire áűl, Ausztria ipoiltikai viszonyai ú g y ailiakialtak^ 
hogy a szovjet seg í t ségre ráutaut Ausztria dinkább angol-amerükaji segítséget; 
ké r t és Ígéreteket kapott. Csiehsz'lovák'ia ugyanúgy , mint Jugoszlávia, kényszer- , 
körülmények közé kerül t azáltal , hogy hajóit nem adják vissza, csak bizonyos 
poilitkai éís gazdasági feltételiek elllenében, amöly feliiéteJeket az angolok és 
а т е г к ш а к kívánják diktálni. Magyarország ugyancsak Ígéretet kaipott. arra, 
hogy" visszakapja elhurcolt hajóit. A felteielliek azonban olyanok, hogy Magyar-, 
ország egyelőre azokat nem teljesítheti. Bulgáriával é s Romániiávail sžemlben, 
amelyek szovjet rriagSizáilQáts aliatt áiinak, teljes méfltékben érvényesítik a gaz
dasági és politikai nyomásigyakorlás eszközeit, hogy a felíszabadult népeket el* 
tántor í tsák demokratikus kormányzatuktórl. 

Bbben a helyzetben és <illyen esizközök mefiiLett kerül t a doia i kérdéts a pá
rizsi négyhatalmi külügyminiszteri értekezilet e lé é s itermészetesien nem sikerűül 
megoldást taxiin:. Az az etlüntézés, amit' elfogadtak ajánlják .az érdekel t ál-
Lámáknak, hogy a négy nagyhatalom vezetésével kössenek nemzetközi egyez
ményt — egyál ta lán nem biztosítja a 'rendezésit. Az ú j demokratikus aJlamok 
semmilyen fül-tételek melilett és semmilyen körülmények közölt sem hajlandók. 
poldtJkai engedményeket tenni és iletérni a demokrácia ú t járó l . A nagyhataV.; 
maik viszont oiyian esizkőzökhöz folyamodtak, amelyek sér tők a kis nemzetekre, 
Angliának és Amer kának imperialista törckvésiek és iiztlotj célki tűzések lebeg
nek szemeik előtt, amikor a Dunán a konláitlian nemzetközi forgalmat k í v á n 
ják biztosítand. A dunai á l a m c k viszont, amelyek tú l ságosan . gyakran . voltáé:. 
az tóperiaílistia érdekellentétek ütköződ között , nem rrelandök héengedríi az .íde-c 
&m imperlajliemuist a duniaá áLLamok közé. mert ismerik ennek az elijárásniak a 
természetes következményei>t. * 

Jugoszilévna számára különösen fontos ennek a kérdésnek, a t i sz tázása , 
mert* szoros ö^sietóggéshen ajl Trieszt kérdéséivel. Kárdely Edvárd egyik pá-
ri»&J nyilatkozataiban az Összefüggéseiket a következőképen határozta meg: 

»Magdtal értetődik, hogy Jugoszlávia kész baráti alapon együíU 
müköáni más országokkal és a minél szorosabb gazdasági kapcso
latok érdekében elfogad bizonyos tényleges nemzetközi kötelezett
ségeket, ha azok nem csorbítják fennségj&gait és nem jelentenek 
közvetlen beavatkozást gazdasági függetlenségükbe. De ugyanak* 
kort amikor egyik oldalon nemzetközi együttműködés nevében 
olyan rendszer megteremtését követeik a Dunán, amely Jugoszláv 
via részérőt súlyos áldozatokkal jár, a másk oláalon ugyanezt a 
nemzetközi gazdasági együttműködést lehetetlenné teszik — ismét 
Jugoszlávia kárára azzal, hogy elvitatják Triesztre való jogát. Ezt 
teszik azon ismert tény ellenére hogy a dunai államok gazdasági 
érdekei, valamint a nyugateurópai dunai és középeurópai államok 
együttműködése csak úgy lehet zavartalan és biztonságos, ha 
Triesztet. Jugoszláviához csatolják. Két különböző mértéket alkal
maznunk nem lehet. A dunai, és középeurópai államok éráekeit egy^ 



formán meg kell védeni п Dimán és Triesztben. A dmiaí dllmnok 
csuk ebben az esetben tódnak független államkéiit együttműködni 
má$ országokkal.* • 

Más ẑavakkjail ez aiztt jelenti: a dunai áüanick mean tűr'k töfthé, sem 
Trieszttel, mégkevésbé a Dttinán, h o i g y idegen érdekeket, 'imiperiiaüsita hata'limi 
1?örekvésiejset ckeOjeniek a demokratfeus kisállamok közé'és ugyanúgy, пш^Мш-
solinii tette, amikor Magy arors-zá go* Tneszttó ásarcitva, csiaitlós&'i sorába kény
szerítene, most az egyi-ЈЦ, vagy másik dunai á l l a m o t ugyiauuezekkel az eszik Q-
zökkei és -ugyanilyen körülmények között anra ilaas-zaiáujáik fel. hogy megbontsa 
•a dunai áítlamok szoros ogytittiinűködését és a foékétleniség telítésévé elősegítse 
az. idegen imperjaCista (liörekvésiek megya.jóstói$ét. A dunai1 kérdést ш érdekelt 
aSjanijQk miagufc akarják rendezni úgy, ahogyan az е г & к е ^ ш е к fegfctóain meg-
leuel, A béke és biztonsiág szempontjai aizt követeük, I h o g y a szövetségesek 
ijecsak ne wejhezítisék meg a dunai £•{<:antiknak ezit a z együttm-űködásét, hanem 
^egfíísék éüQ -asot, iveim .$za(biad, hogy 'terephez jussanak a Doináii azok az? erö'k, 
ameliyek a.Jiarmadik (háborúira uszítanak és. el <bo! a s z i & i n p o t ó ó ! ! ' a piuina-
fcrobléma a világbéke problémája, amelynek helyes, vagy tólyteil'.sn niegöjdájsán 
4$. áftl, vasrv bukik a jövimdő feViWés nyugatisa és a d:unarl áíli'.aniiok 'Ш^тфџа» 

A L E N I N I Z M U S L E G H A T A L M A S A B B M Ű V E 

Jrta: Aleks'androy Alekezander 

If. 
A í rocki sták és. l>uharini$tálv elleni harcban Sztálin kiiejtette Lenin 

Hajítását a szocializmus fölépítésének útjairól a SzovjetszöveMgben, az 
w s z á g ^yáriparpsításárós mint az Sz. K. (b) P. vezérfonaláról, a inezö-
Sazdaiság kollektivizálásáról é s a kulákok. mint osztály ^ s z á m o l á s r ó l 
a teljes kpílektiyizálás alapján. Amig a troekisták szerint a közép-
p^rajszt Jriskereskedő és kisbirtokos és ilyenképen lehetetlenség vele 
szöyptégre lépni, a tőkés rend jobboldali visszaállító* megtagadták kis-* 
birtokosi tuiajdotiságaimak szocialista átváltoztatását és a parasztság
nak tftetjrjp áljandp engedmények ppjitikáját h irdet ték /a 1qdák »békés 

:í>e1enKvését« a szocializmusba, ASkfe Sztálini bebizonyította/ hogy; 
»A leniniztiws foltpttejuü a parasztság alapvető tömegeivel való 

szövetség alapján áll, a • középmrasztokkal- való szövetségért küzd. 
De nem akármdyen, Шшт az olyan szövetségért, atmly biztosítja 
a tnimkásosztálv vezető szerepét; megszilárdítja a proletár dikta
túrát és megkönnyíti az osztályok megsemmisítését.« 

A munkásosztály és a parasztság szövetségéről szójó tanítás által 
Vezetve, amely tanítást Sztálin fejlesztett ki és alkalmazott a valóság
ához, a Párt pozdorjává zúzta a trockista-buharinista kihívásokat, a 
parasztságot á kulákság fölszámolásáért folyó harc útjára fordította, a 
kollektivizálás útjára és megvalósította és' megszilárdította a kolhoz
rendszer győzelmét a Szovjetszövetségben. Ily.módon az országon belül 
yégleResen megsemmisültek.a. tőkés rend visszaállításának utolsó for

rásai is! Kz áz Októberi forradom lendületével és ieleutőségóvel 
egyenlő óriást, forradalom nem valósulhatott* vo>a. meg -Sztálin hatal-
srias elméleti munkája nélkül, amely megvilágította harcunk útját'és 
^módszereit,. Sztálini Lenin nyomdokában haladva: kifejlesztette a nemzeti 
kérdés -marxista-leninista fölfogását Ntág 1913-ban jelent .meg híres 

-trmnkája: »A miirxizmws és a nemzeti-gyarmati k é r d é s a m e l y L'Oinn 



legmagasabb elismerését váltotta ki. Következetesen védve Lenin ál* 
láspontját a nemzeti-gyarmati kérdésben és azt tovább fejlesztve Szte-
Ün szétzúzta a nagyorosz sovinizmust és polgári nacionalizmust, rámu
tatott a népek barátságának útjára, mint a proletár forradalom ered
ményére az azelőtt elnyomott nemzetiségek gazdasági és kulturális 
elmaradottsága fölszámolására, Ma a Szovjetszövetség az egyetlen sok-
nemzetű ország a világon, amelyben a nemzetek valóban és nemcsak 
alakilag egyenjogúak, ós ahol valóban virul a népek testvércége. A 
lenin-sztalini nemzeti politika ezen világraszóló győzelmét Sztálinnak a 
nemzeti kérdésre vonatkozó elméleti munkáia készítette elő. 

• 
Az Októberi forradalom tizedik évfordulója alkalmából íródott >Az. 

Októberi forradalom nemzetközi iellege« c. cikkében Sztálin bámulatos 
erővel mutatott rá az Októberi forradalom hatalmas jelentőségére. Az 
Októberi forradalom nemcsak nemzeti keretekre korlátozódó forrada
lom, az mindenekelőtt ч 

^nemzetközi jellegű, világméretű forradalom, mert az emberiség 
történetében mélyreliaiő fordulatot jeletvt a régi tőkés világból az 
új szocialista világba.* t 

Az Októberi forradalom elvileg különbözik az összes előző forra
dalmaktól. Célja nem az. hogy a kizsákmányolás egyik formáját annak 
másik formája váltsa föl hanem a megsemmisítése annak, hogy ember 
az embert bármiként is kizsákmányolja, hogy hatalomra vigye a leg
forradalmibb osztályt és megszervezze az uj osztálynélküli szocialista 
társadalmat. 

Éppen ezért az Októberi forradalom győzelme gyökeres fordulatot 
jelent az emberiség történelmében, gyökeres fordulatot a világ proleta
riátus szabadság mozgalmában, az egész világ kizsákmányolt tömegei
nek életmódjában, kultúrájában és világnézetében. 

»Ez az alapja annak, hogy az Októberi forradalom nemzetközi 
jeUegü világméretű forradalom.* 

»És ez a gfrftkere annak a mély rokonszenvnek, amelyet min
den ország elnyomottjai éreznek az Októberi forradalom iránt, 
amelyben felszabadulásuk zálogát látfák.< 

Az Októberi forradalom áttörte a világ imperializmus frontját é<s a 
föld legnagyobb országában hatalomra vitte a szocialista proletariátust.. 
Az elnyomottak és kizsákmányoltak osztálya az emberiség történelmé
ben először emelkedett uralkodó osztállyá, példájával lelkesítve a világ 
proletárjait, ilyanódon az Októberi forradalom új korszakot nyitott meg, 
a proletár forradalmak korszakát az imoeialízmus oszágalban. Mégsem-. 
misítve a poteári társadalmat, a szocializmus fölépítésének alapját ve
tette mcfcv A szocializmus győzelme a Szovjetszövetségben, a hősi .sztál
inii ötéves tervek ingvalósítása, a népgazdaság hatalmas fölvirágzása a. 
szovjet földön pozdorjává zúzták a régi »elmeie'et«. ho^y aj>roletáriátns ; 

tehetetlen a polgárság nélkül, hoéy a kizsákmányolt tömegek képtele-, 
nek megszervezni az álbm vezetését. 

Az Októberi forradnom nemzetközi jelentőséire abban is áll, hog# 
nemcsak az anyaországokban ingatta meg az imoerializmust. h i n e m a 
gyarmatokon és a függ» országokban is. A proletariátus'nem szabadít-/ 
hatia föl rnacrát, ho^v eeyutNl föl né szabadítaná az elnyomott népeket, 
Az Októberi forradalom kivétel nélkül, fölszabadította a .cárizmus ált^l 
leigázott népeket Az Októberi forradalom jellegzetessége, hosrv a köK 
csönös bizalom és a különböző nemzetiséghez tartozó munkások és* 



parasztok testvéri közeledésének zászlaja alatt hajtotta végre Oroszor
szág népeinek nemzeti fölszabadítását, de nem a nacionalizmus zászlaja 
alatt, hanem a nemzetköziség nevében. 

A pártkongresszusokon tartott beszámolóiban Sztálin a nemzetközi 
helyzet fényes elemzéseit adja és történelmi jóslásokat állít föl, ame
lyeket az események további folyamata mindenben megerősít. 

Az Sz. K (b) P. XVII . kongresszusán a tőkés országok gazdasági 
válságát jellemezve Sztálin kiemelte annak hallatlan hosszú tartamát és 
mélységé tv A gazdasági válság az összes tőkés államokat kivétel nél
kül magával ragadta és összefonódott a mezőgazdasági válsággal, ami 
a mezőgazdaság minden ágának lefokozásához vezetett. Az ipari válság 
a tőkés* rendszer általános válsága föltételei mellett köt ki, amikor a 
tőkés rendszer mindenütt elvesztette azt az erőt, amivel áz első világ
háborúig és az Októberi forradalomig rendelkezett, amikor vele párhu
zamosan egy új, magasabb gazdasági rendszer fejlődött ki. Sztálin rá
mutatott arra, hogy a tőkés országok gyáripara 1933-ban már szemmel 
láthatóan túlhaladta a válság legmélyebb pontját és sikerült neki a mun
kások, farmerek, parasztok, gyarmatok és gazdaságilag gyönge orszá

gok rovására megkönnyíteni á gyáripar helyzetét. Elkezdődött az átme
net a válság legmélyebb pontjától a depresszióba, de nem 

^közönséges, hanem különös fajtájú depresszióban, amely nem ve
zet az iparnak újabb föllendüléséhez és fölvirágzásához, de nem is 
veti vissza azt az ipart annak legmélyebb sülyedésl pontjára.* 

Ezt az elemzést az Sz. K. (b) P. XVII . éis XVIII . kongresszusa kö
zött eltett évek eseményei mindenben megerősítették. 1939 márciusában 
a XVIII . kongresszuson tartott beszámolójában Sztálin rámutatott arra* 
hogy a tőkés országok ^iparának bizonyos fölélénkulése semmiféle vi
rágzásba nem ment át. Ellerikezőeg 1937-től új gazdasági válság indült 
meg, amely mindenek előtt az északamerikai Egyesült Államokat, majd 
Angolországot, Franciaországot és egy sor más tőkés államot ragadott 
magával. Ilymódon anélkül, hogy az elmúlt gazdasági válság ütéseit 
kiheverte volna á tőkés világ új válság előtt állott, amely az 1929—33-as-
nál sokkal súlyosabb volt. 

A tőkés országok számára ez az időszak úgy gazdasági, mint poli
tikai tekintetben komoly megrázkódtatások-időszaka volt Ezek az é v e k 
a depresszió, majd az új gazdasági válság évei voltak. Ezekben az évek
ben a tőkés világ második 'mperialista háborúba lépett. 

A Szovjet Szövetség számára ezek az évek a további emelkedés és* 
virágzás politikai és katonai hatalma erősödésének évei voltak. Hála 
a szilárd és álhatatos békepolitikájának a Szovjet Szövetség a nemzet
közi politika egyik legfontosabb tényezőjévé vált. 

A szocializmus építésének jelenlegi szakaszában, amikor a Szovjet-
Szövetség az osztálynélküli szocialista társadalom kiépítésének,befeje
zéséhez és a kommunizmusba való átmenet felé közeledik, Sztálinnak.a 
Párt XVIII 'kongresszusán mondott szavai az államról és azl értelmi
ségről, különleges ielentőséget nyernek. Ezek a szavak a dialektikus 
módszer alkalmazásának legszebb példái. 

Sztálin aláhúzza, hogy Engelsz tétele az állam elhalásáról a szoci
alizmusban helyes, de csak akkor, ha a szocializmus már az összes 
országokban győzött és nem áll fenn tőkés környezet. Azonban ez a 
tétel a szocializmusnak csak egy országban való győzelme eseten nem 
alkalmazható. SztáHii kitűnően jellemzi, hosy hogvaai változott és f e j l ő 
dött a szocialista állam szerepe és formája a szocializmus építésének., 



különböző szakaszaibán. Ma a Szovjeté Szövetségben a történelemben 
teljesen űj szocialista államunk van. A helyzet változásával, egyidejűleg 
megváltozott a szocialista állam szerepe is: a hazai kizsákmányolók el
nyomásának helyébe a szocialista társadalmi tulajdon védelmének sze
repe lépett a nepvagyon rablóival szemben, A külellenséggel széniben 
katonai védelem szerepe megmaradt és így megmaradt a Vörös Had* 
sereg és haditengerészet, valamint a hírszerző és büntető szervek, me
lyeknek éle a külső ellenség ellen irányul, az általaik kiküldött kémek 
és rombolók ellen. Az állami szervek gazdasági .szervező és kulturá
lis-nevelő szerepe tökéletes kifejezést nyert. 

»De a fejlődés itt nem állhat meg. Af/ megyünk tovább előre 
a kommunizmus felé. Megmarad-e nálunk az állam a kommuniz
musban is? 

»Igen, megmarad, ha nem semmisül meg a tőkés környezet, Ш 
nem szűnik meg a kívülről jövő katonai támadások veszedelme. 
Emellett magútól értetődik, hogy államunk formái a belső és külső 
viszonyok változásának megfelelően úiból változnak. 

«De nem marad meg és elhal, ha megszűnik a tőkés környe
zet, lm azt szocialista környezet váltja fö/.« 

Ezt a iángelmójű elemzést a szovjet államnak a tőkés környezet 
föltételeiben fennálló szerepéről és formáiról, jelentőségéről és szüksé
gességéről életünk időszerű követelései diktálták. Annak a lebecsülés
nek következtében, amit sok párt- és szovjet embernél tapasztalhattunk 
a polgári állam erejével kémeket és gyilkosokat hozzánk küldő szervek 
jelentőségével szemben, valamint a szocialista állam katonai és büntető 
szerveinek nem kellőképen felfogott értékelése miatt sok 'mulasztás tör
tént, amelyek lehetővé tették, hogy különböző kártevők befurakodjanak 
államgépezetünkbe. Ennek a lebecsülésnek az oka a megengedhetetlen 
gondtalan állásfoglalás az állam szerepének elméleti kérdéseivel szemr 
ben. Az ilyen értékeléseknek és gondatlanságoknak Sztálin a szocialista 
állam szerepének megmagyarázásával véget vetett. 

Ugyanilyen nagy jelentősége van annak a jellemzésnek, amelyet 
Sztalin a szovjet értelmiségről adott Megsemmisítő birálatnak vetette 
alá az értelmiséggel szemben elfoglalt bitaíig állásfoglalást. A Szovjet 
Unióban — emeli, ki Sztalin — új népi. szoc'alista a néppel szorosan 
egybefonódott és a népet becsületesen és tiszteségesen szolgáló értei-
miségiink van. Ezzel az értelmiséggel szemben baráti álláspontot kell 
elfoglalni, gondoskodni róla es a munkásosztály é$ parasztság érdekei
nek nevében együttműködni vele. 

Mint a sztahanov mozgalom megihietőie, Sztalin — fölfedte annak 
lényegét és jelentőségét, rámutatva arra, hogy az a fejlődés bizonyos 
fokán a szocialista versengés magasabb formája. Rámutatott arra, hogy 
a sztahanov-mozgaloni nemcsak a munka azon magas termelékenysé
gének sémája, amit csak a szocializmus adhat, hanem arra is hivatott, 
hogy megteremtse a szocializmusnak a kommiurzmusba való átmeneti 
ei-vfeltételeit A sztahanov mozgalom,. mondja Sztálin 

>\..# munkásosztály eljövendő kulturális és műszak) fclemelkidé-
sének esráit hordja magában és egyedid biztosíthatja a munkának 
azt a mágus termelékenységét, amely szükséges, hozy az átmene
tet a szocializmusból a kommunizmusba megkezdhessük és t:z 
tentétet a szellemi és testi munka között megszűnteihessük.i 



Lehetetlen fölső rolni és jellemezni mindazokat a kérdéseket, ame
lyeket Sztálin a »Leniiiimnus kérdéseidben fö-iáilitott és megoldott. Ez a 
Könyv, valamint a marxista-len mista elmélet másik nagy müve az »Sz. 
K./b/P. történetének rövid tanfolyama*, amely Sztálin személyes rész
véteiével és vezetése mellett készült, a marxiz1mus-4enJnizmus igazi tu

dománytára a teremt*) marxizmus remekműve 
A leninizmus kérdéseinek jeleni.úsége a Bo^seviki Párt történetére 

valóban felbecsülhetetlen Sztal<n e könyvbe foglalt okkei és beszédei 
- a Párt ellenségeinek szétzúzásában a legnagyobb szolgálatot tették. Szta-

iirtndi ez* a könyve >Л egy vert adott akkor és fölfegyverzi ma ,is- az 
egész világon a bolsevikOKac a marxista-leninista elmélet éles fegyve
rével^. • 

Sztálin cikkei és. 'beszédei'.: »A jobboldali veszély az Sz. К Ж Р . -
-ben?, »A jobboldali elhajlás az Sz-K.'b/P.-ben«, »A Szovjet Szövetség 
agrárpolitikáidnak kérdései»hez« sib. leái-cázták a tőkés rendszer vissza
áll i tóinak jobboldal kapkUiáns gyakorlatát 

Sztálin cikké-bén és beszédeiben leálcázza és vesszőzi a megalku
vók dogmatikus és idézeti »niarxizmusá*«, akik ragaszkodtak a marxiz
mus minden betűjéhez, de elárulták annak széliemét. A marxiz
mus ólö tudomány és mint iiyen szüntelenül, fejlődik és gazdagod k az 
osztályharc új tapasztalatainak alapján. Szíal.n »A Sz.K.'b/P, rövid tör
ténetében* arra tanít, hogy a marxista-leninista elmélet elsajátítása, 
nem" azt jelenti, hogy annak összes képleteit fneg kell tanulni és azokhoz 
görcsösen ragaszkodni. A marxista-len"nista elmélet elsajátítása azt je
lenti, hogy azt képesek vagyunk fölhasználni a forradalmi mozgalom 
gyakorlati kérdéseinek megoldására, képesek vagyunk magát az elméle
tet tovább fejleszteni, nem riadva vissza attól sem, ha annak bizonyos
elavult tételeit é s kö vetkezte tése't ujakkal helyettesítjük, amelyek az új 
történelmi helyzetnek megfelélnek. A marxista-leninista elmélet nem 
dogma, hanem a cselekvés vezérelve. 

A »leninizmus kérdések a tereintő, élő és tudományos marxizmus 
remekműve. Rendkívüli példája annak, hogyan kell fölhasználnunk a 
dialektikus módszert é s azt az osztályharc különböző feltételiéi mellett 
kei! atkalmazniunk. 

»Tulzds nélkül mondhatjuk, hogy Engelsz halála óta k'zdróüag 
Lenin, ez az 'óriási elméleti tudós és Lenn után Sztálin és Lenin 
más tanítványai voltak az egyedüli marxisták, akik a marxista el
méletet előre vitték és azt a proletariátus osztályharcának új vi
szonyai között ú) tapasztalatokkal gazdagította. 

»5 éppen azért, mert Lenin és Lenin ' tanítványai a marxista 
e&méletet előre vitték, a leninizmus: a marxizmus továbbfejleszté
se, a marxizmus a proletariátus osztáljharcának új viszonyai kör 

zott„ az imperiaVzmm és a proletár forradalmak koszakának mar
xizmusa a fö4d egyhatod részén győzelmes szocializmus korszaka-
nak marxizmusa. 

»A bolsevikok pártja 1917 októberében nem győzhetett уо^џ, 
ha vezető, káderei nem sajátították volna el u marxizmus elméle
tét, ha nem tanulták volna meg azt, hogy ezt az elméletet a esc-
lekvés vezérfonalának tekintsék, ha nem tanulták volna tneg ff 
marxizmus elméletét előre vinni a proletariátus ósztályharcának úi 
tapasztalataival gazdagítva azt.« {Az Sz. (b) P. rövid tertémiej 

»A leninizmus kérdéseiben« összpontosult és leszürődött a Bolsevik! 
Párt hősies történetének óriási tapasztalata, a szocialista társadalomnak 



fölépítéséért folytatott harc húszéves tapasztalata Az emberiség törté
nete nem ismer ilyen gazdag tapasztalatokat. Egyedül Sztálin lángelméje 
volt képeis arra, hogy megbirkózzék ezzel az óriási anyaggá-, amely 
állandóan fejlődött, hogy azt áttanulmányozza és általánosítsa. Ezért »A 
leninizmus kérdései« az emberiség egyik legértékesebb müve, a böicses-

•"séig é s a cselekvés vezérfonalának kimeríthetetlen iorrása nemcsak a 
Szovjetunió dolgozói, hanem az egész világ dolgozói számára. . 

H O G Y A N T A N U L J U K A M A R K S Z I Z M U S T 

Az alábbi előadást a közelmúltban elhunyt Kalinin M. I. 
195$ december 2^-an tartotta a tanítók gyűlésén. 

Elvtársak, sokat ermegetik nálink manapság a marxizmus-leniniz-
mus> forrada.mi cimé.eiér.ek és a bolsevki p á r t tönéuetének tanulmá
n y o z á s á t . A h a n £ s ü y azon van, hogy megismerjük az e l m é l e t lényegét, 
lioiey megtanuljuk ашкк eyakorlati a,ku .nuaz..sát. hogy .fölhasználjuk 
! - á r t u n k fonalaim.? karcainak iapasztaa ait. 

A »Szovjet Szöveti ć« Keim. unista (bolsevik) Fártía Történetének 
Rövid Taríoiyaaná«-t olvasva pyönyö.ködtem annak mélységében, a 
gondolatok vi ágoiságában. az 'e lőadás egyszerűségében, de ana már 
semmire sem l U d n i k szeszei*'"nt visizaeimiukezni. Elfelejtettem. Azon
ban, nem is az a fontos hogy megieryezziuk a dolgokat, hanem hogy 
fölfogjuk, megtrtsvic őket. 

A marxista- enlnsta elmeiét nem egv hit jelképe, nem dogmák 
gyűjteménye, hanem cselekvésüink vezérfonala. Amikor egyerek a 

"iTkarxizmujs-lenmizirrs te m . n á n vonásáról beszédnek, azt mondják: »Ez 
elmélyedése, »Kü!örös elmé yedés« stb. De tudnunk kell. hogy a 
marxizjnus-len*n?zimusban rem a betű a fontos, hanem annak lényege, 
forradalmi szelleme 

Mit jelent: Teljes egész/ben elsajátítani a marxfzmust-leninizmust? 
Mit kell ez alatt ér lenüi :? Vaf'on a mary.izmus-len'n'zinus eeész böl
csességének szószernt* amiását a már kész képletek és következte
tések formájában? Vagv ezt ú r v ke1* еа^-чЛпк. min* a marxlzmus-
leniniztmis lényedének tanulmr-nvozását és vritít annak a művészetét, 
hogv ezt áz elmé-etet a társadalom politikai és magánéletben cseleke
deteink vezérfonalául alakalmazzuk? Az utóbbi pontosabb helyesebb é s 
fontosabb. mert a marxizmus-leninizmus alapját képezi. És ha a marxiz-
mus-leninizmus elsajátításáról van szó, ez azt jelenti. hogy az elméle
tet mozgásában szemléljük. 

A marxizmus-leninizmust többé-kevésbé mindenki megtanulhatja, 
de lényegét elsajátítani és helyes alkalmazását megtanulni — már ne
hezebb. Sok öreg munkást ismerek akik részt vettek a politikai harcban 
is. Vajon ők ugyanúgy tanulták az e l m é l e t e t mint önök? Nem volt 
meg azoknak még a Párttörténet Rövid Tanfolyama* sem. Nagyon 
kevés lehetőségük nyílott az elmélet rendszeres tanulmányozására. El-
olvastak talán egv tucat forradalmi írást — ez volt az еgész. És mégis 
a gyakorlatban' meglehetősen jól alkalmazzák a marxizmus-leninizmust. Ezen elmélet zászlaja alatt milliók haladtak és haladnak ma is. 



т 

És sokan közülük helyesen taglalták a társadalmi és politikai kérdése
ket, helvesen fogiák föi ennek, vagy annak a kérdésnek megoldásában 
a marxista-leninista irányt. Azért, mert megértették és fölfogták a 
marxista-leninista elmé.et forradalmi lényegét. 

Az elméletet nem divatból, sem pedig maeáért a tanulásért keli 
tanulmányoznunk. Mi nem azért tanulmányozzuk a marxizmus-leniniz
must, hogy csak megismerkedjünk ve.e. ú e v mint a katekizmussal. 
Nem. Mi az elméletet, mint módszert, mint eszközt tanulmányozzuk, 
hogy annak segítségével helyesen építsük ki politikai, társadalmi és 
egyéni állásfoglalásunkat. Ugy tartom, hogy ez az elmélet az ember 
gyakorlati életének leghatalmasabb fegyvere. Ezek után fölmerül a 
kérdés, 'hogyan tanulhatjuk meg a marxizmus-leninizmus leghelyesebb 
gyakorlati alkalmazását? 

Mindenekelőtt legalább alapvonalaiban ismernünk kell a marxiz
mus-leninizmus általános 4 elméleti tételeit és a Kommunista Párt tör
ténetét. A. párttörténet tanulmányozásánál arra kell figyelnünk, hogy 
a különböző körülményekben a bolsevikok hogyan oldották meg ezt 
vagv azt a gyakorlati kérdést. Miért oldották meg ezt a kérdést í g y 
és nem másként és mi vezette őket? Mért bojkottálták pld. a Buligin-
féle dumát (parlamentet, ford.) és imi vezette őket ebben az elhatáro
zásukban? Mért vettünk később a kevésbbé kedvező politikai körülmé
nyek között részt a II., III. ér. IV. duma választásain? Mindezen kérdé
sek elemzésénél ( és ren^ete? ilyen kérdés van. mert sok volt a küzde
lem is) ez példája a marxista-leninista módszer alkalmazásának és út
mutatás arra. hogy hogyan kell az úi politikai körülményekben, a jelen 
föltételeiben felvetődő kérdéseket megoldanunk. 

Természetesen figyelembe kell vennünk a bekövetkezett változáso
kat, valamint az összes új föltételeket. Ezért a marxizmus-lenimzmiUs 
tanulmányozásánál legfontosabb — hogv ellenönizzük önmagunkat a 
napirenden levő é s az élet kü-öntöző területein fö.vetőda k é r d j e k meg
oldásairak keresésében. Vegvünk az életből egv akármilyen példát. Egy 
tanítónő elvált a férjétől. Marxista szem-pontból m i yen magatartást 
kell ebben az esetben tanúsítanunk? Mit kell tennünk? Mert szükséges, 
hop-y ebben a kérdésben is meeleliük a helves u fat. ezért marxista 
módon kell az esetet rrestárgvalrurk és meeo'danunk. A l e g é s s z e 
rűbb ( é s alakilag többé-kevésbbé helves is) ha kMelentuk: »Ez rria-
eániigv. aminek semmi köze a politikához.* Mégis, ha az eset közismert, 
a tanulók beszélnek róla. a falu tárgyasa, a t~nítórő tekmtélvét mindem 
a á i ^ a . Szükséges hát ezt a tényt értelmeden megma ^aráznunk Lat
iak- ime' hogyan változhat át e°-v t :s7tán életkérdés társad~lnr-oo 1.íti-
kaivál fis az életben számtalan, küöntöző,, hasonló e*et fordul- elő.. 
Megtalálni a helves mep-o'dást és merfele^ő módon fö'fogni. hogyan 
kell marxisba szempontból viselkednünk és cselekednünk --- ez a 
marxista próbaköve. 

A kérdés he'yes megoldásának kulcsa a marxizmus4en:yivizmus. Az 
elrné'et maira nem о1сћ'а me? a kérdést, nem kész recent rz élet, összes 
kérdése'hez. csak módot uvuU annak szataálvos megoldásához. Az élet
be^ elöfordr-ó ké-derek megoldásának keresésében a kérdések m>e?-o!-
dásiban mutatkozik meg éppen, hogy ki az igazi bolseviki-marxista és 
kj a masroló formalista. 

Vannak akik valóban elsaiá'ították a marx'zmu^enmizrnust és 
képesek azt aVcalrr&jni is a gyakor1atban. De varnak o1yanok is akik 
tőle vamák • betanult idézetekkel, mint a zsák krimmiival és mégsem. 



képesek tudásukat gyakorlatilag értékesíteni. Ezek mindent szőról-
szóra el tudnak mondani, még előadást is tudnak tartani. De ha azt 
mondink nekik, hogy pld. egy apa megverte az iskolába járó gyerekét 
és megkérdjük tőlük, hogy mit kell ebben az esetben tennünk, akkor 
ezek összezavarodnak és nem tudják mitévők leevenek. Amennyiben 
adnak is valami indítványt, arról gyorsan kisül annak megalkuvó lé
nyege és egyáltalán nem felel mee az elmélet szellemének, ha még oly 
naev tömeg idézetet is hoz föl indítványa hevességének bizonyítására. 
A megalkuvás egyáltalában nem mutatkozik me^ mindig a marxizmus-
leninizmus egyenes tagadásában. Néha éppen a szövee szószerinti ma
gyarázásában., az elmélet dogmatikus íölfogásábaru nyilvánul rrteg. 

A bolsevizmus iskoláját a eyakorlati kérdéseknek a marxizimtíjs-
ienánizmus lényege ismeretén alapuló megoldása képezi. 

A szöveg tanulmányozása — csak a szöveg tanulmányozása marad. 
Amint az iskola a gyerekek részére még nem élet. csak iskola, ú g y a 
marxizmus-leniniztmus tanulmányozása az iskolákban, olvasókörökben, 
szeminárokon, valamint anak önálló tanulása, stb.. csak tamiás marad, 
flv módon az elméletet csak könyvből ismeriük meg. Egyedül ha elme
rülünk a politikai életben, társada,tni tevékenységiben, .ha elkezdjük 
alkalmazni a módszert, ha elkezdjük azt tudatosan alkalmazni akkor 
változik meg a helyzet. Az élet által fö.adott kérdéseik gyakorlati meg
oldása tükrözi vissza a marxizmus-leninizmust, ez az elmélet igazi is
kolája, itt jut az igazi marxista igazán kifejezésre. 

Az iskola főrésze nem a szeminárckban való részvétel és az. elő
adások meghallgatása. Ez csak segédeszköz. 

A legmagasabb iskolát akkor járjuk ki. ha vitatkozunk az earíbe-
rekkel. ha beszélgetünk a néppel, ha határoznunk kelil, mondiuk. vala
milyen hanyag tanuló sorsáról. Hogyan osztályozzuk meg: kettest vagy 
háromast adjunk neki. eltávo!ítsuk-e az iskolából, vagy ellenkezőleg, 
legyünk engedékenyek? íme az ilyen kérdések megoldása a marxizmus-
leninizmus főiskolája. 

És ahogy a gépészmérnök számára az üzemben való munka kéipezi 
szerzett tudásának és tapasztaltainak gyakorlati alkalmazását, aho
gyan a tanító részére az iskolában való munka iképezi nevelő tudásá
nak gyakorlati alkalmazását, úgy a marxizmus-leninizmus az elméiét 
és gyakorlat eleven és szerves egvséigét képezi. 

Azt hiszem megértették, amit mondani akarok. Azt akarom meg
magyarázni, hogy az elmélet tanulmányozására semmiképeu sem elég. 
annak képleteit és következtetéseit megtanulnunk. Nem elég még a 
lényeg elsajátítása sem. Hogy valóban e.sajátítsuk a marxizmus-leni
nizmust, meg kell tanulnunk, how azt fölhasználiuk a gyakorlati kér-
dések megoldásánál és ha többet akarunk, akkor ké.pesneH kell lennünk 
arra. -hogy az összegyűjtött tapasztalatokkal, a tapasztalatok általáno
sításával gazdagítsuk ezt az elméle'.et azaz azt továbbfejlesszük, elore-
vigyük. Éppen ez az, ami a legnehezebb. 

Az Sz. K. (b.) P. Történetének Rövid Tanifolyama« látszólag igen 
népszerű nyelven íródott, de az olvasótól hatalmas munkát követel. A 
marxizmus-leninizmus alapelveit itt igen rövid formában találjuk meg. 
Ha olvassuk, minden során gondolkodhunk kell. Nem kívülről beta^ 
nulni. hanem gondolkodni. Arról beszélünk, hogv meg kell tanulnunk 
az elmélet gyakorlati alkalmazását. És hogyam tanulhatjuk ezt meg? 
Történelmi példák alapján, kölcsönösen 'kicserélve gondolatainkat és 
nézeteinket. 



Arról is szó volt, bogy jó lenne4 ha olvasóköreink kimérnek. Meg
értem ezt a kívánságot, Ez bizonyos tekintetben helyes is. mert az 
olvasókör mégis lehetőséget ad a gondolatok kicserélésére. De ki 
mondia azt, "hoigy önök most nem alkothatnak ilyen köröket? Honnan 
veszik ezt? Olvassák el a Párt Központi Bizottságának 1938 november 
14-i határozatát. Ez a határodat elítéli a tanm cköiöket. ih:mt a marxiz
mus-leninizmus tanulásának kényszer-módszerét, amely azelőtt káde
reink bolsevizmusia való tanításának alaprendszere volt és annak a kí
vánságnak gyakorlati kifejezése, hory' a propaganda rnnőségének ter
hére mennyiségi eredményt mutassunk föl. Egyik elvtársinő itt mondta, 
hogv ná'tuk hét tanító önállóan tanul. Ki akadályozza nieg önöket, hogy 
azt mondák: »Eigy hét múlva erről és erről a'kérdésről előadást tar-
tcfc. Aki ie.en akar lenni és részt óhajt venni a vitában, .union él « 
Akadályozza önöket étben valaki? -

Ha marxista wigy, az életben '.minden kérdést annak valóságában 
kelli fo fognod. És természetes, hogy a vitáiban jobban megismerhetünk 
minden kérdést. Amikor csak egyediül olvastuk el. a kérdésnek c>-ak 
egyes oldalait vettük szemügyre. Mond'rk hármat- de a negyediket 
nem. Vagv négyet, de megeshetik, hogy az nem négyszöig. hanem- köb 
és annak hat oldala van. Ezek szerint a vita folyamait gondolataink 
élesednek és gazdagodnak. 

Önök azt mondják, hogy a viták fontosak. De ki akadályozza önö
ket? Már öt ember alaposan megvitathat mindent egymás közt. Ki aka
dályozza meg önöket ebben? És ha mée beszámolókat is írn?k. akkor 
meg kell ryiltan mondanom- hc,':y ö f s z ö r o lyw jól dolgozzák föl a kér
dést, mintha csak hallgatnák az előadást. Mert. hogy be^zámo'ót ír
junk, minden szót, mmden gondolatot meg kell rágnunk. Hogy beszá
molót írhassunk, néhány forrásmunkát kell áttanulmányoznunk. A be
számoló í r ása közben avvetlen 'ö^b kérdést fognak f ö ^ ? V o z n l mintha 
csak hallgatjuk az előadást. Azonkívül tud:uk. hogv az előadás hasz
nossága az előadó minőségétől és a ma-ernk hangulatától fiio-g Meg
eshetik, hogy az'előadás ?J#tt beszélgettünk a szomszédunkkal — hisz 
tudjuik.ho.gy az előadások gyakran háromnegyed részt vízből és egy
negyed részt hasznos adattól аИгпгк (derültség). Saínos m : nem tud
nak, Iwgv kéne leszűrni ezt a vzet. Pedjg valóban le kell szűrnünk. De 
mégsem szűrjük le teljesen. Netioigy ez azt a hitet keltse önökben, hogy 
én az előadások ellen vagyok. Magától értetődik, hogv az előadások 
a tanulás igen fontos formái. Én egyedül az önálló munkára hívőm föl 
az önök figyelmét és ez a питка maid rávezeti örökét az előadások 
látogatásának és figyelmes hal .gátasának szükségességére. 

Miiven álláspontot kell elfoglalnunk a tanulókörökkel szemben? A 
tanai ókor önmagában bizonyos elklüönülést hordoz. Már a »kör« elne
vezés az elkülönülés jele. De elvetjük mi ezért a közös tanulmányo
zást? Nem. Sem nem vetjük el. sem nem ítéljük el. A közös tanulást 
Össze kell 'kötni a fcniódszert képező ÖnáLó-egvéni tanulmányozassaL 
Készüli föl egyedül odahaza, az összejövetelen, a körben tarts beszá
molót és utána indítsd el a vitát. Ne mesterkélt vitát, hanem olyat, 
amelynek folyamán, mindenki á.lást foglal a szőnyegen forgó kérdéssel 
szemben é s nem fél kimondani véileménvét. És ha a be^záartóóíhan csak 
egv csöppnyi egyéni gondolat lesz, nem kételkedem, hogv tüzes vita 
fejlődik ki. Az ilyen viták, akár Puskinról is. a marxizmns-leninizmus 
elsőrangú isköiái lennének. 

http://tudjuik.ho.gy


КџШп Aí.: hogyan tanuljuk a markszizmust 07(> 

A marxizmus-leninizmusról beszélve, gyakran úgy vélik, hogv ki
zárólag K a i x , Engelsz, Lenin és Sztálin müveit .kell olvasni. Valóban 
nem csak az ő müveiket. A föladat az. hogv minden könvvet marxista, 
leninista, sztálinista módon oivasfűk. Tegyük föl, hoey Csernisevszkit 
OiVassuk. Ezt különböző módon tehetjük. A CO—70-es évek haladó olva
sója a maga módján oivasta és mi a magunk marxista-leninista mód
ján. Mi máské'P fogjuk föl. Ha beszámolót tartunk CserniisevszkirőL ha 
elemezzük öt, ha vita és külciönös eszmecsere fejlődik ki róla. akkor 
jobban megértjük a marxizmus-.enhiizmust. A vitában saját szavainkat 
használ vuk. a magunk teszédmodorát. Tudom, hogv mindenkinek meg 
van a maga nyelve. Szükséges a vita, de nem a mesterséges, hanem a 
valóságos, hogy az. Jia nem is »verekedesre«, cLe komoly és tüzes szó
váltásra vezessen. íme így keil föltennünk a kérdést. És akkor az em
berek láto-eatiák majd a tanuk'köiöket és tanulnak is. Az elméilelet ép
pen az Lyen tanulmányozási módszerrel ismieiriük meg legjobban. 

Lígv gondolom, hogy önök nálamnál jobban ismerik a különböző 
könyveket. Ha önökkel- együtt kezdenék el vizsgázni, kétségtelenül el-
hiimék az írott anyag tudásából. Okvetlenül elbuknék. De a kérdést 
marxista módon fölállítani és megoldanii - ú g y vélem •— jobban tudom, 
mint önök. hamarabb t-s jobban találom, meg a helyes irányvonalat, 
mert a sck gyakorlati tapasztalat, amelyet elméleti viták gazdagítot
tak, kiélezték érzékeimiet. Érzem a hazugságot, a helytelen fogalmazást. 
Egv úi érzék fejlődött ki bennem és ezt az elméleti viták és eszme
cserek hozták létre. Mindez figyelemre tanított. Ezért nem kell félnünk 
a. vitáktól, ellenkezőleg, az embereket iá kell szoktatnunk. Mert csakis 
ily módom élesedik ki gondol a trnk és nyelvünk. Ha tudjuk, 'hogy min
den nem szabatos megál l í tásunkat é s fogalmazásunkat pönbe fogiák, 
nagyobb Hereiemmel keressük mai'd a helves megoldásokat. 

.. Ezért ha megismerni kívánják a marxizmust- leninizmust és elsa
játítani óhajt iák ezt az/elméletet , akkor — az ö n á i ó tanulmányozás 
alapián — beszámolók, előadások és viták óriási hasznot hajtanak maid. 
Az önálló tanulás a marxizmiis-Ien-inizmns tanulmányozásának alapvető 
módszere. 

v V I L Á G S Z E M L E « 
Irta: Sieiuteld Sámior 

A z elmúlt két hónap eseményei t a párisi hékeértekezlet és n 
béke^rtekezkt körül lezajlott események jellemzik.. Maguk a tár
gyalások á különböző bizottságokban és albizottságokban sokáig 
tartottak, de eredményük mégsem az, amit a v i lág békére v á g y ó 
népei óhajtanak. , 

Molotov a Szovjetunió k ü l ü g y minisztere a finn brketervezettel 
kapcsolatban hatalmas beszédben jellemezte a béketárgyalások me
netét és jel legét. Beszéde minden tekintetben feilöleli azokat a kér
déseket, amelyek ma uralják a v i lágpol i t ikát és ezért alkalmasnak 
és szükségesnek tartjuk, hogy azt főbb rés2fleteiben közöljük. • 

»Ez a konferencia a népeik közölt eCső széles együttműködési 
kísérletet Jelcn-ti a második vi-lágháború u á,n, a béke 'hely reállítása 
céljaiból. Nagy és kisái-lamok képviselő: taláCkoztsk itt, hogy -meg* 
tárgyalják az rlasz, román, bolgár, magyar és finn békeszerződé-



sek ügyét . F békeszerződéseknek elő kel<l segíteniük Európa sziCárd 
békéjét. Feladatukat cs»ak ú g y e jes í the t 'k , ha megfelelnek a népek 
erdőkéinek, melyek biztos és tar tós béke és az új támadás imóndeo 
kísérletének megakadályozása után .sóvárognak. Ez azt jelenti, hogy 
a békeszerződéseknek meg kell felelői:ük a demokratikus béke cél
jainak, amelyek a támadó fél felelősségének elismerésén alapulnak 
az e l k ö v e e t t gaztet tekért , de amelyeket neim a legyőzöttek elleni 
•bosszúérzés diktál. A biztonságot és a népek szoros összefogását 
klil megteremteni az esetleges új támadó erőszakosságai e t a i . 

E konferenciát, -megelőzte a négy nágyhat i ion i tólügy miniszte
rei Tanácsának megjeflitfidsen sokáig A ar tó munkája. Az előkészítés 
tartanná alatt megtárgyal tuk a béke szerződ esek fő problémáit : meg
rajzoltuk a határvái tozi a tásek a \ Ti.a vi tás kérdésrő l volt szó, s bár 
e munkát nem fejeztük be, megtárgyal tuk a jóvátételi k ívánságo
kat; megállapodtunk a legyőző t á l lamokra vonatkozó katonai- kor
látozásokban, stb. Mindezen kérdésekben a n é g y k o r m á n y meg
egyezéses megá^apodásekra jutott. Maradt még mindamellett né
hány el nem intézett kérdés , melyeket ,a konferencia elé hoztunk 
megtá rgya lás ra . A komferáncának k i keluett volna fejeznie vélemé
nyé t úgy azokban a kérdésekben, melyekben megállapodás történt, 
mint minden más kérdésben is. 

Mill yenek azonban a konferencia eredményei? A 21 áKam dele
gátusai jóváhagy iák azekat a döntéseket, .melyek-ben a négy nagy
hatalom megegyezésre jutott. A konferemc'a ál tal elfogadott változ
tatások nem s é r t e t e k a megelőző megál lapodásokat , Trieszt ké r 
désének ikivételével. A konferencia csak megerősítette, hogy a bé
keszerződések e szakaszai teljes mértékbeíi megfetótreik a valóban 
demokratikus béke feltételeinek, bár némely kérdésiben elücerülhe-
telen volt a megegyezéses megoldás . így isiméieCteai meggyőződ-
héttünik a r ró l : ha együt t á l l jnak k i azdk az álfjamok, т е д л е к a kö
zös ellenség eXeni háiború legsúlyosabb terheit viselték é s meg
egyezéses döntésekkel ál lának e:!ő, akkor eljárásuk valóiban a de
mokratikus országok nagy többségénok jóváhagyásával találkozik 
é s a demokratikus béke érdekeit szolgálja. Ez a ;pozirbivairn a kon
ferencia munkájában. 

Másképpen áll a 'helyzet azokró l a szakaszolónál, nueíiyekben 
nem jutottunk előzetes megegyezéshez. Ide ta r tózk: a gazdasági 
természetű kérdések csoportja, Trieszit a lkotmányának ós a Duiaa 
hajózásának kérdése é s még néhány más probléma. A konferefliciá-
!>ak e kérdésben eléri eredményei nem hasonlíthatók azokhoz az 
eredményekhez, melyekhez a négy pnagyhatailom által má r előzőleg 
megvitatott kérdésekbeat jutott. A tapasztalatok igazolták, hogy a 
konferencia dominá'iő csupor ja., kr<zdve az Egyesült Államoktól és 
Nagyfbritanniától, nem is igyekezett az ellentétekot tisztázni. Arra 
támaszkodva, hogy. maga mögött fb̂ ztosM ott többséget érzet t , saját 
álláspontjának győzelméért ezt a helyzetet k i akarta aknázni. Sza-
mitásai azonban nem sikerültek, és nem is s'Meriilhettek, mert nem
zetközi konferenciákon, ahol tisztelik nrnden résztvevő egyenjogú
ságát, mechanikus többség megteremtésével és más, e többséghez 
nem tartozó országok jogos érdekeinek semmibe Tevésével, mitsem 
lehet elérni. 

Az e redményt ismerjük. És ezt 'az e redményt nem momcfihatjuií 
kielégítőnek. A béikeszerződésekeek azok a szakaszai, melyeknél 



n-eitri történt előzetes megegyezés , az elsietek többségéiben LgyanAgy 
d i n ézetlenek maradiak. Emlékeztetnünk kél! arra a. körülményre , 
hogy nemzetközi konferenciákat nem abból a célból hívnak össze, 
bogy az ellenietek kiderüljenek, hanem azért, hogy a különböző ál
láspontok összeegyeztetése után, együttes határozatoké dolgozza
nak ki. 

Másrészt, a kisebbség mindent megtett áM%pon 1 jániaik irregvilá
gí tására, azért , hogy normális együ t tműködés létrejöjjön é s — - re
méljük — fáradozása nem marad ha t á s nélkül. Mrindez, kapcsolat
ban a végérvényes haíároza ok meghozatalával ; melyektől .a béke
szerződések a lá í rása is függ, a négy miniszter Tanács'át isnfét nagy 
felelősség elé állítja. 

Kezdettől végig világos volt, hogy a kérdések nagy többségé
ben hol nem kielégívőek a konferencia munkájának eredményei . Kez 
dettől végig szem-betalá! oik magunkat a delegációk egy d ő r e meg
határozott csoportjával, amely uralkodó helyzetét kívánta biztosi-
tan'*, ellhatározásait diktálni, tekintet nélkül jelentős szarná delegá
ciók véleményére- Ezzel a -törekvéssel - kü lönböző formában talál
kozhattunk és ezek néha nagyon nehéz helyzetbe hozíiák a kis á l -
amok delegációit. Azt lehetett volna hinni, hogy a kis álilamok 

kezdeményezései megkönnyí :k a megegyezést . Vájjon megtör tént-e 
ez a valóságban? A valóságban nem volt r i tka .az az eset. hogy a 
kis államokat kényszeriiették a többséggel tartani. 

Vegyük elő a Dana-problémát vagy, mássszóval azx a kérdést., 
hogy a Baükán-országok szerződés ervezete^be beledobták megha
tározott számú álíamok Dun.>konferenc -iájának kérdését , amely a 
Duna-bajózást szabályozná. Ez ellen a kívánság eüjem- áfJlást foglalt 
valamennyi Duna-állam. E pontban a gazdasági bizottság egyetlen 
javaslatot sem fogadó t el, mert egyetlen javaslat sem é r t e el aiz 
előírt ké tharmados többséget. A békekonferencián 14 szavazattal ? 
ellenében megszavazták a Duna-koniferencia összehívását . A 14 de
legáció között helyet foglaGt India, Abesszínia és m á s álidamok. 
Ugylátszott , hogy ezek az állmok értelmesebb, tárgyiTagosabb és 
józanabb álláspontot foglalnak el a Dma-kérdésben , tekintet'©! a 
dunai ál lamokra. Ez azonban mem történt meg. Vájjon miér t ke l 
lett éppen I n d á n a k erőlködnie azon, hogy ezt a kérdés t . т о п чШс , 
Л román békeszerződéssel kapcsola ban k e l elintézni? Miilyeni er
dekei fűződnek Indiának és India népeinek bármilyen Duna-konfe-
renclia összehívásaihoz, amelyet Nagybri tannía és a,z- Egyesül t Alla-
inok annyi energiával követe lnek? M.ndenesetre jó lett volna, ha 
nz indiai delegáció vezetője, Sir Samuel Rungan&dan, 'kiejthette 
volna saját véleményét ar ról , hogy miér t olyan élénken érdekel t 
az i n d á i d e l e g á l ó ebben a kérdésben é s m é r t kefA neki a Dtma-
k érdes elintézésében olyan i rányban kardoskodni, melyet a konfe
rencián képviselt egyetlen Duna-ál íam sem (fogadhat el. 

Valamennyien tudjuk azonban, hogyha ez a független tndia 
hangja lett volna, ha hallhattuk volna az igazi Ind'a képviselőinek 
hangját — az ig^zi Indiáét, melyet az egész vildg minden tisztes-
séges demokratája követel, — akkor tárgytlagosabb hangokat hal
lottunk volna India részéről Azonban ismét egy meg nem engedeti 
helyzet elé álUtott:\k bennünket, (melyben India,egyszerűen teljest-
tette gyarmati kötelességét és egy más ország akarata — Nagy-



br'tamia akarata — szerint szavazott. Nincsen azonban messze az 
idő, amikor szcüb napok virradnak Indiára. 

Hogy k javíthassuk a kcnferuncia dlegedeiiiiearseget kel tő lefo
lyását, emlékeznünk kelil arra, hegy i t t igen sok kérdés t t á r g y a l 
tunk. Mi , a k k k i'CC'bségben vagyaik, kc\eesség !L..nkn<.k éreztük, 
hogy minden fon!os kérdésiben megvilágítsuk .álláspontunkat. Az 
egy-üitmíiködiés érdekében »gen sokszor megk* sérelmük, hogy a tár--
gyiliagosság érzetóre hivatkozzál nk. Azt JüsszLk, hogy e beszédek 
megismerése hasznos lesz, mert ne gondoljunk csuk e konferencia 
delegátusa ra, hatvem arra a solmilllo emberre is, afzk figyelemmel 
kisénk a Luxembourg-palota eseményed. 

A koníerencia folyamán a szovjetdelegáció mm tagadta m-g 
egyetlen -esetben sem a konúerewcía előt t i véieanényót, amiel.y a M i -

' niszterek Tanácsának megegyezésüs hatáiozataitúiii jirttf t kifejezés- џ 

hez. -Irzzeí szemben a Miniszterek Tanácsának három m á s k tagja 
két ízbui JS .megtagadta saját véleményét, arnayek be nniicgi ál tatnak 
a Mjnisz erek T a n á c s n a k h a t á r o z a t á b a n . Ismeretes, -hogy ,a napi
rend kérdésében az angol, amerikai és francia deüagác ók elállt.tk 
attól az álvá'SWnttó'!',. melyet a Miniszterek Tanácsa elfogadott. 

Éppen így ismeretes az a körüliniény iis, bogy e három delegá
ció elállt előbbi véleményétől Triest alkotmányának kérdésében is, 
ame'yben szintén -megegyezésihez jutóit a -négy külügyminiszter. A 
három delegáció dgyekez^tt rábirni a konferenciát olyain ha tá roza t -
hozu álra , amely e k m é t b e m áll .a Miniszterek Tanácsa által elfo
gadott trieszti alkotfiiiány demokratkus alapfeltételeivel.. 

Ezok a példák Is igazolják, hogy a konferencia nem fordítóit 
küuönös gondot saját tekintélyére. 

. Ezek a konferencia munkájának eredményei. 
hs ezzel csikkejit L Z érteke sok olyan javaslatnak, melyet el

fogadott a koníerenc 'a . A konferencia egész munkamódszere, és az 
a helytelen szavazási -módszer, amelyet elfogadott, a konferencia 
ál t j ; elfogadó t Ja vasiatok teijesértékűsé'gének osökktmését vonta 
maga után. Mindebből k ' tűnik, hogy f ügyeimet koU if ordítanunk a 
nagy és kisáulamok háiborűaitáni együttmiűködestnek elvi kérdéseire , 
hogy e téren megél őzzíik az á a alános an elismeirt demokratikus el
vek 'megdöntésének ese leges negatív k ö v j kezméinye' t Azon a jón 
kívül, amit a konferencia e l é r t ' é s amit korábban miár említettem, 
igen sok példával mutatta meg, hegy m ilyen móden .nem lesiet meg
teremteni a nagy és kisállamok együ ' ' .működését; ha valóban ko
molyad! akarjuk a dcinckratkus együt tműködés t a nagy és kisál la
mok között . 

EzzeJ k a peso-Ja than rátérek a nagy államok poétikájára a kis 
államokhoz való viszonyukban. A Szovjetunió polU.kája világos. 
Azok a demokrat kus elvek irányítják, amelyeken az SzSzSzR po
litikája úlapul a kis népeket illetően. A Szov}eturi;ő mindenkor igye-
kezeit megteremteni a baráti kapcsolatokat k's szomszédjaival^ 

Ez azonfban nincs Ínyére egyes Poli 'kai körieknek, amelyek sze
retnek a zavarosban halászni. 

»tE.gyes reakciósoknak tetszik a kis áramokkal ; folytatott poli
l i k ar játék, különösen, ha ezzel teljesülhet az a vágyuk, hegy a 
Szovjetúniónak valamayen kárt ckozhanak. M i azonban azt bisz-
szük, hogy a> kisállamok megtágul ták megkülicribiöztetni az igazi 
barátokat a rossz tanácsadóktól , akik csak saját önös .és önző cé l -



i á ika t szolgálják. Egy biztos: a nagy és kis á l lamok egy'üi itműikö-
dćse csak tisztességes demokral fcu-s a=l tokon nyugodhat. A bará t 
kj'á'.siziása -most nem fog stker.if.íK a soilycsi tapaszj. alakokon átin-eiit 
tiiépvknéi. M ás részt, ni-nckn ké te - sen relül, a nép-ok közötte -barátság 
a jelenkor nagy erejét j-euenti. Mos' vz 'Egyesiüit iN^miszcfldk alapok
mányában a nagy. é s k s ivemze-iek egyiiittműkiidinéről ^fektetett 
alapelveket teszik ki •támadásiknak. EzLket ,& , fömad'á'SiCikat a B ? z-
torisági Tanácsiban .helyit ícgűaió nagy államok u. п. »veto joga a 
oLkai'i jelszavakkal*, szépít k ugyan, valójában azonban i; t mu ta .kő
zik meg .egyes nagy államok reakciós k ö r é n e k nyomása , mert ezek 
a köreik az képzeók -magikról, hogy az egész, y Iliig -ural -ós igye
kezünk akaratukat m n ú e n né^re ráefösz-акојш. fc":bbi« a vágyukban, 
hegy útj;i;kbó:l elhárítsanak minden akadályt , meg akarják sčenrnU 
•sítciiii a mpek együt tműködésének el'vét, melyet az Egyesiil-t Nem
zetek szervezete valósított -meg. Napról-napra vIL&gos&bbá válik, 
hogy célja kat mi'yen módon akarjiák e iém: . Nemrégiben Ausz t rá 
lia és Kuba áMtak elő -egy olyan IL P'icnd: j-avasoaítat, amoly alkal
mas arra, hogy aláássa az Egyes»iK-t Nemzetük szervezeteitek aiap-
iaít. Ugylátsz k . különleges érdekük fűződik. ..Jfez, hogy megszün-
tca-ék. az ö: na.yyiiataicm egységét ,a béke aliapvetiö kérdéseinek 
megoldásában és az Egyesiét Nemzetek aliap-ökimnyában fel tétele- . 
zett !bizton<siágb.jii. Világos, hogy itten n'ncsen szó Ausztrál iáról é s . 
Kubáról, melyek e kérdésekben nem dönge tnek önáúlióa-n. A nagy 
áiJ.larnck mamkaegyíégt eMen in tzett támadást Spaak úr kezdte eV 
aki el'íelejitetre, hogy ez nom méltó különösen a tnépek parla>mcaK-
jeliek elmükéhez* akinek veden1 és nem .megsemmisíteni kellene az. 
Egyesülj; Nemzetek . Alapokmányai. Tudjuk, hogy nénreily politikus 
igen könnyen 'beadja derekát a reakciós k ö r c t a c k . Azonban, ha 
ftgydemto vesszük, hagy a jövö. nem azoké a köriöké, kétségen fe-. 
•líü-i ál'l, hegy a 4 né; ek ' demokrat kus együ (.működésének ef.ve 
amely egyformán érdeke a nagy és kis аМамток békéjének és biz* 
táraságának —, győzni fog a reakeosok mindui lehető i intrkajának 
ellenére is. 

A Szovjetszöve ;ség következetesen faarcou az á a a n d ó békáért 
és bz tonságé r t és védi a népek tisztességes együt tműködésének 
elvét. Nemirégen harjlihattuk a nagy Sztálin békés és ha tá rozót : hang
ját, amely v.-sszhawgzott szerte az egész viliágon. Sztálin, .a szov-
jetkormány vezetője, az; mondotta, hogy feltétlenül hisz a Szovjet-
szövetség é s a nyugat: demokracak bará tságos és tar tós együ t t 
működésének 'ehetőségében, a fennálló ideológiai elkentétek ellené
re íis és ugyanígy hisz a két különböző rendszer -k i rá lságos ver . 
semgé seben «. 

Ez a Szovjetszövetség politikai alapvonallá. 
Ez a po'Htika nem új . Még 1944 november 6-án. .am kor a szö

vetségesek súlyos harcokban á.lloittak a htleiri Németországgai és. 
az imperial ista Japánn..!, a Szovjetíöid magy vezetője, S z á l in Jo-
sziip, .az Egyesült Numzetek szervezetének inegterjinitéséről ezt 
mondotta: ?• Lehet-e számolni azzal, hogy e nemzetközi szervezet 
müve eléggé életképes lesz? Életképes lesz akkor, ha a nagy álla* 
mok, melyek a hitleri Nemei ország elien háború legsúlyosabb ter
heit viselték, a jövőben az egység és egyetértés szellemében dol
goznak. Ha ez a múlhatatlan feltétel hem következek be, a mix élet
képes nem lehet*. 



Akkor vltotiha-tatlanndk tartottuk ezt a kijelentést. Egyetlen de-
mokra íkus át am sem tett semmi ellenvetést a szovjetkormány ve
zetőjének e 'kijelentésével szemben. A háború azonban befejeződött 
A szovjeí'hadsereg teljesítette történelmi hivatását. Uj hangula ok 
keletkeztek. Alost megkísérik kifordítani a dolgokat Néha azt is 
nkgkisérhk, hogy magát a békekonferenciát -használják fel bizonyos 
uralkodó körök érdekében, sőt maga az Egyesült Nemzetek szer
vezete is szeliimel lá-thatóliaig ezeket a célcka'; kívánja szolgálni. 
Mi azonban nem fogjuk támogatni ezt az igyekezetet. A Szovjet-
szövetség ellenáll minden kísérletnek, amely a;z Egyesült Nemzetek 
szervezetét le akarja téríteni útjáról, a békeszerető országok együtt
működésének útjáról, amely a népek általános bizonsága felé ve
zet A Szovjetszövetség a népek együttműködése mellett foglal ál
lást; a nagy és kis államok egyenjogúság elvén alapuló együttmű
ködése mellett és a nagy és kis államok indokolt érdekelnek elis
merése mellett. Ezek a népek közötti demokrlikus együttmüködés-
nek alapelvei, melyeket ttúnden áron megvédünk. És tudjak, hogy ez 
az egyetlen igazságos politika.« 

A békét ár gyalásoikon a jugoszláv küldöttség óriási erőfeszíté
seket tett, hogy érvényt szerezzen népeink és hazánk igazának. Hogy 
етз nem mindenben sikerült, annak egyetlen oka a,z angolszász reak
ciós körök ellenkezése, akik ueni nézik jószemmel, ha egy kis or
szág megszabadul „pártfogásuktól' 4 ós maga veszi kezébe sorsának 
irányítását . Nem nézik ezt jó szemmel azért, mert ez Jugosz láv ia 
esetében azt jelenti, liogy a nép megszabadulva az u. n. angolszász 
baráti körök uralmától , megszabadítja m a g á t a nemzetközi reak
ciós f inánctőke befolyásától és könyörtelenül felmondja mindazokat 
a nép érdeke ellen irányuló gazdasági és politilkai egyezményeket , 
amelyeket ezek kötöttek a különböző bankcsoportokkal. E z azt je
lenti, hogy a bori, trepesai stb. bányák, a zenicai és szlovéniai vas
öntödék ezentúl az ország javát szolgaijaik és nem a külföldi ban-
károk! zsebeit -tömik. Amint azt dr. Neskovics Tílr.go.iev a szerb nép
köztársaság miniszterelnöke megállapított? 1.. „Minden áskálódás 
ellenére, ai erkö!i.*i é? politikai győzelem o mioikV' 

• 

Fontos r e m é n y e voJt a vi lágpolit ikának Sztál in nyilatkozata* 
amelyben hangsúlyozta , hogy nem hisz az új háború lehetőségé
ben, amikor minden eshetőség meg van arra, ihogy a népek béke-
• v á g y a testet öltsön a reakciós körök minden mesterkedése еЦепеге 
is. A nyilatkozatot követő óriási külföldi visszhang megmutat&a, 
hoi(y Sztálin n. demokratikus emberiség nevében beszélt és< szavai 
miTidenben fedik azt. amit most az egész vi lág dolgozói éreznek 
és óhajtanak. 

* 
Az Egyesü l t Államok közgazdasága egy bekövetkezendő válság 

előjelét mutatja. Milliós tömegsztrájkok szüntelen bul láinál arról 
tanúskodnak., hogy ц muiiíkásosztály nem nyugszik bele kiharcolt 
jogainak elvesztésébe és mindent megtesz arra, hogy azokat, ha 
kell, harcok árán is megtartja. Egyrész t a gazdasági egyenet lenség, 
másrészt az amerikai angol érdekellentétek ki robbanási volt Wal-
lece-nak nagy port felvert beszéde, amelyre jellemző hogy ezt egy 
munkásgyűlésen tartotta meg. E z n.• beszéd elrseii rávi lágított arra, 



a ínég burkolt politikai válságra, amelynek kitörését Wallaeenek a 
kormányból történt k i v á l t s a csak elodázta, de amelynek hatása a 
jövőben az Egyesü l t Ái íamok kül- és belpolit ikájában egyre job
ban érezhetővé válik. Az Egyesült Államok dolgozói nem akarnak új 
KáboWút és legkevésbé akarnak háborúskodni a Szovjetunió ellen* 
Ezek a dolgozóik, akik harcoltak a fasizmus ellen, nem mutatnak 
hajlandóságot, hogy magukat a demokrácia ellen vágóhídra vites
sék. Az angol külpol i t ikával folytatott mai i rányú együttműködés 
mindenben megfelel a nemzetközi f inánctőke népelienes érdekeinek 
és valóban az egész v i lágra kiterjedő n a g y a r á n y ú szervezett össze
fogással lehet csak letörni ezt a békét és biztonságot egyaránt fe
nyegető i rá n y za to t. 

A. görögországi események csak egyik láncszeme azoknak *iz erő
szakos mesterkedéseknek amelyeket az angol külpol it ika irányítói 
folytatnak a lordok ós pénzarisztokraták uralma tovább folytatá
sának érdekében. Itt tökéletesen mindegy, hogy Indonéziáról, 
Iránról, Egyiptomról , Kínáról , Japánról vagy Triesztről beszélünk. 
Népellenes célokat csak a nép ellen irányított erőszakos eszközökkel 
lehet megvalósíimii és ma minden angol vagy amerikai katona 
jelenléte Anglia és Amerika határain kivül a népek elnyomatásai 
szolgál}a, és fenyegeti a világbékét. 

• 

A magyarországi politikai élet legkíemelőbb ós leg jelentősebb 
eseménye a Magyar Kommunista P á r t I I L kongresszusa volt. 

-Különös je lentőséget kölcsönzött a kongresszusnak, a külföldi 
kommunista pártok képviselőinek részvétele. A kongresszusra el
küldték képviselőiket az angol, francia, spanyol, olasz, jugoszláv, 
román, dán," svéd, finn, lengyel, stb. kommunista pártok, akik je
lenlét tikkel ás beszédeikkel bizonyították a v i lág dolgozóinak test
vériségéit és egységét . 

Ránk nézve jelentős a két jugoszláv kiküldött fölszoílalása. 
Popivoda Krsztó üdvözlő beszédében a következőket mondotta; 

»A jugoszláv népközösségben az összes nemzetiségi kisebbsé
geknek biztosítva vannak a politikai és nemzetiség jogaik. Ezért mi 
fs joggal elvárjuk, hogy kisebbségeink helyzete más országokbm és 
olyan legyen, m'nt*amilyen a kisebbségek helyzete a mi köztársa
ságunkban. A dunai nevek közötti összes vitás kérdéseket egymás 
közötti tárgyalással, közös jóakarattá meg lehet oldani Ha erre 
az útra lépünk, akkor megszűnik a dunai népek félelme, nem keli 
támadástól vagy bármely vitás kérdés igazsdgt tan megoldásától 
tartan!. Jugoszlávia már megmutatta, hogy ezen az útón akar ha
ladni és azt várja, hogy Magyarország is így fog cselekedne 

A másik jugosz láv kiküldött, Pucár Gyúró miu+án vázolta Jugo
szlávia fejlődését és a jugoszláv nép óriási erőfeszítéseit, ki jelen -
tette, hogy 

»a magyar Kommunista Párt széleskörű támogatást talál a jágosz< 
' lév Kommün stn Párt részéről. Jugoszlávia békeszerető népe támo

gatja a magyar névét abban a küzdelemben, amelynek célja az igazt 
demokrácia megszilárdítás 



E z a kongresszus nemcsak a párt belső kérdéseiről tárgya l t , 
hanem elsősorban megtárgya l ta a fiatal magyar demokrácia sors
döntő kérdéseit. 

Mindenek előtt le kell szegetnünk, hogy a kongresszus e g y i k ' f ő 
vonala Magyarország dolgozó ntpéinek egysébe nemcsak kidom-
borozóit , hanem éppen a kongresszuson jelenlevő koalíciós pártok 
képviselőineik cselekvő részvétele megmutatta, hogy az egység gon
dolata kiszakí Ihatatlan gyökeret vert ú i y Magyarország politikai 
é let iben, mint magában a népben. Külöuosen biztató jelengóg az., 
amit Szakasits Árpád mondott az együttműködésről : „Együtt men
tünk és egyiil kell halódnunk ezután is, ha lehet még szorosabb 
szövetségben, hogy elvégezhessük a még reánk váró roppant fel-
adatokat." A munkás-paraszt egységet bizo.iyíi.ják Veres Péternek 
szaval: ,.A rcnkeló ellen küzdő munkásosztály mellé kell felsorakoz
nia* a paraszi-t ágnak is." És hogy a munkás-paraszt szövets íg . 'gon
dolata mennyire mélyeл foMja át a falu dolgozóinak érzését m v á 
gyait, 1anuslt:a Nagy Ferenc miniszterelnök beszéde, aki többek 
között kijelentette: , Mi a paraszt törnegünket a munkássággal szo
ros szövetségben akarjuk tartani mert ezt a szövetséget mindkét 
dolgozó) réteg és az oifzáq érdekében valónak lá t juk" 

A e magyar demokrácia fejlődésének lehetőségét Rákosi Mátyás 
szavai jellemzik: ..A koalíción belül lényegében akörül folyik a 
hare.'hogy kivel megy együtt a parasztság zöme: a munkássággaUe 
előre, a: demokratikus fejlődé* írtján, vagy a nagy tőkével vsszafelé. 
oda. ahová a reakció akar)a vnini ez ortzágol" 

A kongresszus élesen állást foglalt a külpol i t ika kérdésében is. 
Rámutatott arra. bogy nem egyik vagy másik nagyhatalomra kell 
önnek a pol it ikának támaszkodnia, hanem elsősorban és mindenek-
előtt a magyar népre. A magyar népre és a v i lág demokratikus 
országaira E z azt iclonti, tiogy Magyarországnak kell keresnie a 
Szovjetunióval és a Magyarörszáaot környező szláv népekkel a ba* 
válságot e:t ezrn a barátságon belül va-ó irható csak meg a dunai 
népek egyedüU vlja a legszorosabb .* gyvlhnűködésre. 

Hogy milyen fejlődést vesz a jövőben a magyar b e l - fes kü l 
politika- az egyedül a magyar dokrozonép akt iv i tásaiéL helyes ér
zék i tő l és a magyar politika felelős vezetőinek akaratere jéü l éss 
éleslátásától függ. 

• 

Hazánk belpolitikai eseményei a népköztársasági választások 
jegy;'ђеп ál lanak. A szövetségi a lkotmányban lefektetett általános 
jogok részletes kidolgozásáról, minden népköztársaság berendezésé-
rol van szó. Az a lendület, amelyet egyrészt hazánk ddlgozó népe 
mutat a termelés és újjáépítés terén, a rohammunkasdlv ezrei, ifjú* 
ságunk akadály t nem i smerő lelkesedése, másrészt a már lezailott 
macedóniai és boszniai választások mutatják, hogy a kül- és belföldi 
reakció Jugoszláviában nemcsak elvesztette a csatát, de befolyása 
elvesztette minden gyökerét is. 

Segít -e a külföld vagy sem, mi megyünjk: előre a jónak látott 
irton abban a biztos tudatiban, hogy mKiden lépésünket .egész 
v i l ág demokratikus közvéleményének szeretete ós rokonszenve kíséri 
é s végcé l a doJffozók társadalmának — a szocializmusnak — meg
teremtése l k i t a , a á s t kölcsönök és barátságot arra. hogy örömmel 

vegyük magunkra — ha k ^ l l a n é l k ü l ö z ő k e t is meri magunknak 
teremtjük meg a v i lág dolgozóinak második hazáját 



F I G Y E L Ő 

A F Z S É S A G Y E R M E K V É D E L E M 
i n a : szpah és Szófia 

Mikor a fasiszta propaganda teliszájjal kiabálta a világba: hogy az 
asszonynak a konyhában a tűzhely mellett, a templomban és a gyer
mek melled \an a helye, sok asszony akkor helyeslőleg bólintott rá. 
Ügy van, minek az asszonynépnek a politika! De a bátor és öntudatos 
asszonv mást látott a konyha, gyerek és teirnip-lcmi-kultusz nögött . Már 
akkor lát.a, hogy a fasiszta rémuralom béklyót jelent az asszonynak, 
amikor azt mondták: ki a gyárakból, az irodákból, kereskedelemből az 
asszonnyal, mert a munkanélküliséget a női munkaerő alkalmazása okoz
za. Mikor a m'iinkc.né.lküZek millióit kerett félrevezetni, a nác ipart ii-am 
hátrált meg semmitől sem. Ahogy felgyújtották a Reichstagot és utána 
világszerte hazudtak, ugyanúgy hazudtak az asszonynépnek is. Később, 
saját programjuk keresztülvitele érdekében sokszor kényszer mellett is 
alkalmaztak noi munkaerőt a hadrparban. Nem is beszélve arról, hogy 
sem gyermeket, sem templomot, sem otthont nem kíméltek meg, mikor 
érdekeik úgy kívánták. 

Ebben az időben az öntudatos nők sorai megsokszorozódtak. Ebben, 
az időben, amikor égtek a krematoriurnokban az aggok, betegek és gye
rekek, amikor tömegsírok tűntek el a vetés alatt, ekkor az A E . Zs. 
vállalta az otthon és a gyermek védelmét. 

A betoiilágerek hideg, nedves • leveeöte sok werek egészségét ásta 
alá. Sárvár nedves tábora, melynek mennyezetéről csöpögött a víz. Ba-
nyica, Jaszenovac gödrei ezek a helyek azok, amelyek előtt fogadal
mat tettek asszonyaink, ho^v megvédik, az otthont, a gyermeket. Nc-
veszijfe-Zbegie erre a fegjobb pé.dia. amikor az usztasa és olasz ban
dák elöl menekülő családanyákat védte meg az A F . Zs. szervezett 
munkája. A legnagyobb harc közepette, a legnehezebb időben a legna
gyobb gonddal figyelték és segítették a gyermekvédelmet Ez yotó a 
harc ideje alatt. 

Ma, anr'kor a béke és az újjáépítés napjait éljük, az A F . Zs. el$o 
gondja a gyermek védelme. Ezt ne úgy képzeljük el, mint ahogy régen 
volt, hogy nae-y ünnepkor felöltöztettünk száz gyereket olcsó ruhács-
kákba és lefényképeztetjük magunkat veliük. se nem шгу. hogy veszünk 
nekik játékot vagy negyed kiló kekszet. 

A gyermek-óvás komoly és felelősségteljes munka. Jugoszláviában! 
SS 000 hadiárva gyermek van. Minden anya képzelje el, nvt jelentene 
ilyen gyermekcsapatot segítés. fel,gyelet nélkül hagyni. A neveletlen, eV 
haevatott pyermek fegyelmezetlensége vesizélyeztetné a többi eyermek 
magaviseletét is. Hiszen, ha csak egy rossz gyerek van az utcában, ar> 
bizony az egész utcának teher, senki sem biztos, hogy ablaka, kapuja, 
háza és gyereke ép és sértetlen marad. Hogy a fiatalkorú bűnözők és 
prostituáltak száma olyan magas lenne, hogy megrémülne m;nden becsü
letes ember. Ennek kküszöbölését először is Népfe.szabadító mozgal
munknak köszönhetjük, mely óriási áldozatok árán szabad országot ős 
népköztársasági kormányzatot biztosított. 



Hogy mit tett az A. F . Zs. szervezet ezen a téren, az már látható 
a becsei, zombori, moli, csókái és más gyermekotthonokban, a palicsi 
tüdőgondozó telepen és sok más helyén, mint a középiskolai, tanítókép
zői, ipari és más iskolai intézetekben. 

De egyet figyelemmel кеЛ kisérni. Tudnunk kell, hogy nemcsak az 
anyagi oldalát kell néznj ezen otthonok és intézetekben lakó gyermekek 
megóvásában. A kenyér^éísr a szállás biztosítása még nem gyermekvé
delem. Ennél sokkal nagwtt) feladat hárul az A. F . Zs -ге.ч Bevinni a 
gyermekek közé a nekik legjobban hiányzó anyai szeretetet.4 Nem elég 
jóiakaini a gyermekeket, hanerji lelkük mélyébe kell jutni, kicsalni sze
mükből a csillogó örömfényt és a hangos gyermekkacajt ajkaikra. 

Sokat dolgoztak, mostak, foltoztak, paradicsomot, lekvárt főztek asz-
szonyaink a gyermekeknek, de eddig kevés asszony látogatta meg á 
gyermekeket tanú.ás közben, hogy segítse gondjaikban. Minden gyerek 
más és mégis mindegyik egy után vágyakozik, az anyai szeretet után, 
mely pótolhatatlan. Ma az A. F . Zs tagjain van ez a feladat, hogy ezt 
nyújtsuk a gyermekeknek. A játékhiány az otthonok legnagyobb gondja. 
Legszomorúbb látvány húsz 3 évkörüli gyermekcsoport játék nélkül, kik 
ölhetett kezekkel ülnek a gyönyörű otthon kertjében, játékszer nélkül, 
•mint valami aggok. Nekünk nem szabad elfelejtenünk, hogy mit jelent a 
kisfiúnak a ló, a kisleánynak a baba, rftit jelent a 8 éves gyereknek a 
nagy karika, a tizennégy éves. leánynak a fogkefe es a fiúknak a sakk 
ós a szép ing, blúz. Nem egyenruhába öltöztetett automatákat, hanem 
\$rdám, megelégedett gyermekcsapatokat kell teremtenünk. Ezt nem ér
heti el egyedül az igazgatósáé nevelőivel- ehhez az asszonyok széleskörű 
támogatása szükséges. TZbhez nem kell más. mint nagy-nagy anyai érzés, 
a gyermek iránti szeretet. 

A játékszerek előteremtése 4$zintén rajtunk múlik. Minden legkisebb 
textil hulladékot elhasználhatunk, gondos asszonykezeinkkel meg tudjuk 
varrni a mackót, babát, nyuszit, készíthetünk kicsi ágyacskákat és sok 
más apróságot, ami a gyermek életét széppé, boídogeá teszi. Ez annál 
inkább nem esik nehezünkre, mert ezt saját gyermekünknek is csináltuk. 

Ügyelnünk- kell a szervezetben arra> hogy egy jó ötlett se maradjon 
ikihasználatlanul. Jönnek az őszi napok, már most tárgyalják meg asz-
szonyaink minden utcában, ki milyen játékot készít. Ezt készíthetjük az 

•olvasó órák előtt vágy után. Nemrflgiben Zentán rendezett az A. F . Zs. 
vásárt olcsó ruhácskákat, játékokat s'b készítettek az asszonyok é& 

.aminek tiszta jövede'méí, 25.000 dinárt a hadiárvák segélyezésére for-
;dították. • 

Hozzánk Szuboticára most érkezett 200 hadiárva leánygyermek, kö-
:z^niskolások. Hogy milyenek lesznek ezek a lánykák, az főleg rajtunk 
nröíik. Szubotica asszonyain. Ha ml ezeket a leánykákat vasárnapon
ként hazavezetjük a saját gyermekeink közé, ha elvezetjük sétálni, szó
rakozni őket saját pyerniekeinkke!. akkor ez a gvermek ú^v érzi maid. 

t"éogy .nérri árva, hogy van valakiie'és akkor #ond ferhes arca megválto
z ik / Boldog, kacagó gyermekcsoportot nevelitek belőlük ós 'i«koTa; éred-
menyeik is bfrtosan jobbak lesznek, fz iktüag is megerősödnék és így 

'á rí agy családban ők is fól - érzik ma ;d magukat, mi pedig bo'dog anyai 
jšz^ieiottel nézzük íeílődé^lilíet,*' tudva azt, hogy mi teremtettük még 
sfcárríukra & jobb életet. 

Csak akkor, ha így fogjuk fel a'gyermekvédelmet ha belenézünk a 
gyerek, lelkébe, lehetünk biztosak abban, hogy jó embereket nevelünk 

"beíőiiik-és bátran nézhetünk velük együtt a jövőbe, ahol minden anya 



és gyermek boldog lesz. Tudnunk kell, ha mi saját gyermekeink előtt 
bebizonyítjuk azt, hogy anjfai szeretetünk nem számítás, mert az árvá
kat ép úgy gondozzuk, mint saját gyermekeinkét, akkor a mi gyerme
künknek is, meg lesz a jö véleménye rólunk és ö is jobb lesz velünk 
szemben. És ilyen generációra már megért az idő. A gázkamrák, kre-
matoriumcík. tömegsírok. Ryermekcyilkosságck csak mint a kultúra szé-
gyenfoltjai iai kell, hegy maradjanak a történelemben. Nekünk, anyáknak 
kell biztosítanunk azt, hogy ily rémségek a jövőben fel ne támadhassanak. 
_ tbbul a sxemszögbol nézzük a gyermekvédelmet és biztos, hogy 

minden anya, minden nő segít abban, hogy törvényeink az anya és gyer
mekvédelem terén ne maradjon irott törvény, messze az élettől kikap
csolt valami, rajtunk áll, hogy meg is valósítsuk mindazt, amit nékünk 
a törvény demokratikus hazánkban biztosít. 

K U L T Ú R A A T A N Y Á K K Ö Z Ö T T 
i n a ; G ü o i b a János* 

„Nőm kell a népet tanítani , mert akkor nem lehet vezetni!*4 

volt a régi,, népelleuea rendszerek jelszava az iskolakér
désben. Kötelező volt ugyan az elemi iskolai oktatás, de 
nem volt adva a szHes néptömegek részére a társadalmi 
helyzet és anyagi lehetőség, hogy a kis zsellér, nincste
len és proletár magyarok nagy tömegei számára is*' lehetséges 
legyen az o lvasás és írás mesterségének teljes egészében va ló elsajá
títása. Ennek a bűnös múltnak mulasztásai t pótoljuk bei ma az írás
tudat lanság elleni harc megszervezésével és sikeres keresztülvitelé
vel, aminek már is Játható jelei vannak. Nagyon sok írást nein 
ismerő — főlog falusi és tanyai — saját í tot ta el a betűvetés művé
szetet és a felszabadulás óta a szegény néprétegek anyagi viszonyai
nak rendezése folytán, lehetővé vált , hogy többé m é g véletlenül se 
nevelődhessen fel olyan nemzedék, mely nem ismeri a betűt és a 
kSnyvet. 

A városi lakosság legnagyobb r é z é előtt nem ismeretesek azok 
az akadályok, nehézségek, melyekkel néph at óságainknak kellett 
meffkűzdeniok. hogy a legkisebb faluba, telenülésre és a szétszórtan 
lévő tanya v i lágba is eljiitha* Son a tudás fénye A városi ember m é g 
ma is táiékozatlanul áll a falu és tanya dolgaival, nehézségeivel , 
túrlak U'áni vágyáva l szemben. Még ma sem ismeri telieset a falu 
élet ' i ne*n tud'a m'k a köz igazgatás és az ellátás, az élelmezés vagy 
ruházkodás gond'ai, hol tart ma a n-pi kuHúra ŝ az iskolázás: 
valio*1 működnek-e a tanvai íqkolák és n gyermekek tanóra helyett 
me.^szfikneVe m*g liba- és birkapásztornak yafy kisb^ros^k? A vá -
ro^bsr? siránkozunk a taní tóhiány tanrenrl szered helyességén vagy 
hrtyle lens 'gón s közben nem kérdjük nem vesszek észre, vajion 
a nagy nevelési v ívmányok leértek-e már a falvakig és! 'tanyáikig 
s egy vékony, gyér polgári kul túra mellet* megkezdték-e már épi* 
<en? a tamilt, művel ! , öntudatos é s ' erős falusi nép kul túrfa la i t? 

E g y szerencsit véletlen m é l y bepil lantást engedett néhány ta
nyai iskolába é s annak az értelmiség előtt nagyobbrészt ismeretlen 
vi lágába és nem tudom megál lani , hogy ne mutassam be a falusi ó i 
tanyai kul túra mai helyzetét. 
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Mielőtt a város m é g ébredezne £s az időszámítást megátkozni 
tudná, a tanyai iskolás kisdiákok m á r régen ott imbolyognak vagy 
futkároznak a hűvös, cs ipős szélben, a poros vagy sáros utaKon és 
csapásokon, hogy az iskolába kellő időben érkezhessenek ,meg. A 
legiöbb.ie messziről j ö n , nem ritka a z iskoláig az egy vagy kétórás 
gya logút . Nem szeretnek elmaradni s eoben a ragaszkodásukban 
nemcsak a törvény és a k a l a n d v á g y játszik szerepet, hanem az is-
k o l a szeretete is. Vékony kis ruhájuk alatt, ha a hidegben fázni ée 
dideregni kezdenek, versenyt futnak a széllel, hogy valamicskét fel
melegedjenek. Nem mese, hanem valóság, hogy igen sok falusi és 
tanyai kisgyerek ott ü l mindennap az iskolában a k á l y h a mellett 
mezít láb, egy szál nadrágban és rongyos kabátkában és ámuló sze
mekkel fiámul bele a tuüás előtte is felszakadó kapujába. Lehetne 
erre azt mondani, hogy ez borzasztó, de azt viszont el kell mondani, 
hog>{ nem halhat meg az a nép és nem kell félteni annak a ^népnek 
a kultúráját , amelynek ilyen Ids mezít lábas hősei vannak! 

De a nagy tudásvágy nemcsak a Kanizsa-környéki tanyav i lág 
kis fiaiban ég, hanem sokezer m á s tanyai gyerekben. A sok ok
tondi és buta, számunkra idegen film helyett érdekes volna egy-
egy Hycii tanyai iskola életét a gyerekek megindulásátó l a meg. 
érkezésig, az- órák meleg, sokszor csodálatos megnyilatkozásait> a 
szünetek meghitt beszélgetéseit, az iskolai ünnepélyeket, v izsgát , az 
iskolazárás jeleneteit filmre felvenni ée a város közönségének be
mutatni. Mi volna, ha a városi gyermek is meghal laná Sót i Imre 
tanyai k i s d i á k 4 esengő kérését, aki arra kérte a tanítónőjét, hogy 
légjobb tanuló létére is buktassa meg, hogy m é g egy évvel tovább 
járhasson á z iskolába! Mennyi szép szeretet és rajongás v a n ebben 
a furcsa kérésben és az egyszerű ember milyen megrendítő találé
konysága! 

A lélekhez, bizony, lélek kell; A falu és tanya lelkének ia feléb
resztéséhez egy új tanítói és tanítónői nemzedék lelke és lelkesedése 
kellett, hogy az új pedagógia alapelvei szerint valóban apostolok 
jegyének. Áz aranykulcsra aranyhegedű felelt; mert hiába szegény 
az a tanyai kisdiák, a maga módján ő is viszonozni tudja és akarja a 
szeretetet. Nem egy ée nem tíz helyen történik meg, hogy a tanító 
vagy tanítónő asztalára titkon és kipirult izgalommal odalopnak 
egy-egy diót vagy kockacukrot, vagy ünnepek táján egy darab 
mákoskalácsot s aztán felcsil lanó szemmel örvendenek a tanító
bácsi vagy tanítónéni meglepetésének. A kockacukor vagy dió-
szem visszavándorol ugyan a legjobb felelőnek, de a meglepetés és 
ajándékozás művészete, is megvolt és lelkek nőttek vele. 

A tanyai iskola természetesen nemcsak a szív nyitogató ja . ha
nem ay, érte lem pali orozó j a is. Megszűrve, mind finomabbra szűrve, 
de szál l í t ja nekik azt a tudásanyagot , amitiől várjuk és vághatjuk 
a műve l t népet, öntudatos falut és saját jel legzetességeire épült népi 
kultúrát . Kár, hogy nem rendeznek kiál l í tást a tanyai és falusi 
népiskola teljesítményeibők hogy a városi ember'is beleláthatna 
a kis b^res- és cselédgyerekek irkáiba, rajzaiba és azokon keresz
tül real izmusába és fantá^iáViba. Hogy írták le. hogy k i é l i k 
el a várost, a vásárt vagy a kirándulást és mi gyűl meg a lelkük
ben a történelem nagyjai felől. P r i m i t í v s é g ü k b e n ' i s elragadó leírá
sok vafcy képí'k pzek. mert rajtuk ül az öntudat, a büszkeség és a 
meg lá tás érzékeltetése! 

Nem arról van szó, hogy récén is voltak falusi vasív ianyni 
osfobetségek. * akiket felfedezett, kicsiszolt s I v ö n y ö r ö g v o v a s y ál-



dozva az egyetemig felküldött egy-egy tanító s í g y hoeszú időn ke
resztül ők voltak az in tézményes . t eüé t ségvéde lem, ami most m á r 
á l l a m i alap formájában folytatódik. Arról sincs szó, hogy a mai ű j 
nemzedékben ne akadjon lusta és tompa elméjű, darabos és durva-' 
ságra hajlamos gyermek, aki börtönnek érzi az iskolát ós ajig 
vár ja a szabadulás perceit. Itt csak a rendszerről van s>zó, a peda
góg ia i törekvések és erőfeszítések egy nagy diadaláról , amely nagy 
át lagban egy új tanító nemzedéket és egy új falusi gyermekt ípust 
tudott megteremteni és ki formálni a felszabadulás óta eltelt két év 
alatt. S mert az emberek életében mindig az á t lag a döntő ós nom 
á kivétel —: sem a kiVétjelesen jó, sem a kivételesen rossz — ezért 
lehetünk biztosak afelől, hogy pár éven vagy évtizeden belül meg
változik a magyar emberanyag és nép. 

'Hogy ezt a legrövidebb idő alatt elérhessük, szükséges a városi 
lakosság teljes támogatása, hogy az új pedagógia i módszerekkel si
keresen hajtsuk végre a falusi elemi iskolai oktatást és kulturál i s 

téren miné l képzettebb, otthonosabb új falusi és tanyai i f júságot 
neveljünk fel. A faluról városba szakadt diákokat teljes erkölcsi 
4s anyagi támogatásban kell részesítenünk, mert ma még nem ren
delkezünk olyan n a g y s z á m ú diák internátusokkal, hogy az összes 
t ehe t séges , falusi és tanyai diákokat el tudjuk ott helyezni. Szüksé
ges ez azért is, mert ezek a tehetséges parasztifjak fölkerülve az 
egyetemekre, tanulmányaik elvégzése után a népi törekvéseik .zászló
hordozói és élharcosai lesznek, mert maguk is a nép, a széles tö
megek segí tségével és támogatásáva l haladtak előre. Ezeket a falusi 
és tanyai iskolás gyermekeket is nézzük az egyenlőség és testvéri
ség fényében és ne a bűnös múl t társadalmi-különbség torzító len
g é j é n át. Mert m é g ma is vannak ilyenek, habár e lvétve isi: de van
nak s mi azt akarjuk, hogy ne legyenek! K i kell törölni, k ímélet 
lenül k i akármik irtani az emberek lelkéből a fasiszta gőg alsóbb 
ée felsőbbrendű értékelését, melyet az ember származásától , illetve 
osztá ly helyzetétől tettek függővé . Ma már e«ak itt-ott akadnak 
ilyenek, de törekedjünk arra, hogy ezek elvesszenek és a városba 
kerülő paras,ztgyerekeket a szeretet és megbecsülés k imutatásáva l 
kezeljük, mert raituk keresztül valósul maid meg, hogy a + anyai ós 
falusi dolgozóknak is népi irodalma, művészete ós politikai isíko-
lázot tsága lesz. 

S Z E M L E 
MAGYARORSZÁGI 
ÜJ TANKÖNYVEK 
Irta: Lőrinc Péter 

*A magyar nép számára megvan a 
lehetősége annak, hogy k 'jusson a' 
katasztrófából Hz a kivezető ut a ré
gi revíziós politika teírásinak meg-
semmisítése és a szoros laráH kap-
csontok megteremtése a többi dnnai 
népekkel? (Kdrdciy MvárdK 

Két új, 1945-ben kiadott, magyar 
tankönyv áll előttünk. Mind a ket tő 
zsenge lelkekhez szólnekik akar tu
dást adni, be'éjük akar űj eszméket 
átpalántá ni. Az űj demokratikus Ma
gyarország V — V I . osztályos, népis
kolás olvasókönyve van előttünk, 
^neg a n ő i s k o l á k V. osztályához szó
ló fö'drajzkörryv. Tekintve, hogy az 
o 'vasókönyv -minden tankönyvet egy--
befűzve enciklopédiát ad a nép sko-



lás'oknak, eTóttünk á l az V — V I . osz
tályok egész tananyaga, annak, mai 
áj dteTncferatfikus f'eildoTjgwzásában. Mi t 
tagadjuk: megörültünk neki. Miután 
ismerjük már Molnár Erik, Andics 
Erzsébet , Révai, Lukács György, 
Varga Jenő tudományos, tör ténelnr , 
közgazdasági, iroda'mi írásai t és 
megismerkedtünk a tanárok á tneve-
iésének szánt hata'mas előadás-gyűj
teménnyel is, Ortutay, Sik és mások 
eöadása lva l , — annál inkább érde
ket* hogyan fognak az új Magyar
országon a zsenge gyermeki lelkek 
átnevezéséhez. Hogyan' Szabadítják 
ir eg őket a fasizmus és rev zioniz-
rnus mérgező, gyűlölködő, gyűlő et-
szí tó, »eszrreitoU. Hogyan igyekez
nek a ftidományszeretetet, nép- és 
hazaszeretetet, népek, fő'eg persze a 
Dünavclgy népeinek egységi és test-
vériségi gondolatát beléjük o'tani. 

Mi yen gondolkodású új embereket 
igyekeznék nevelni az 1946-cs ái 
Magyarországon? Az o 'vasékönyv 
első o l v a s m á n y a közöt t bukkanunk 
rá, már a 15 olda7on az »Isten kard
jára*. Ejnye, no! Szimpatikus beállí
tásban, mint valamikor régen, mond
juk 1912-ben, vagy 1941-ben, mondja 
az í ró, a tankönyvszerkesztő , a kul-
tuszmin sztérium engedé T yével és ál
lásává a kis 10—12 éves falusi isko<-
lásöknak: »Felsegeš k i rá lyom! Éle
tem, ha'á'oin kezedbe aján'om, a te 
álmod azt je lent , hogy megkerül az 
Isten kardia s akkor az án meghódí
tod az egész vilagot.« És végső kö
vetkeztetésként leszögez: befejező 
mondatával és ezze hatalmas és ma 
•kücnősen 'etszetős »igazsar-rga."« bo
csátja ú t r a a kis 11 éveseket, 
. ( » . . . mert At t i f a meghódítot ta az 
'egész világot.«?) A 179. olda'on az
tán tévedések elkerülése végzt t eh
hez hozzáfűzi, hogy a »magyar nép 
elfcglata a vitéz hun testvérnép 
ö r ö k s é g é t . . . « , ami va lósz ínűeg m~>st 
már azt kell, hogy je'en se, hogy 6 
van soron, a világ meghódí 'ásáVn. . . 

Persze, tudjuk: vé'etleiftil kerü ' t 
ez az 'olvásiráhy az oVasókönyvbe. 
Hiszen az 1943-as évszám rajta vau 
m é g a könyvön, a tankönyvszerkesz

tőnek nem volt rá még elegendő Ide
je, hogy az egész hata'mas 450 olda
las anyagot á el enőrizze és új anyag* 
gaj helyet tesí tse. Tovább 1 арстипк. In~ 
kább csak történelmi, födrajzi és iro
dai mi része érdekel benmünket az Ol
vasókönyvnek. És itt is talán k g i n -
kább a hazai, a jugoszláv vonatko
zású részielek. Jószomszédi viszony
ban é'ünk, még jobb, szemszéd bb 
v ;szonyt akarunk kiépíteni és épen 
minket jugoszláviai magyarokat érde
kel elsősorban, mi 7yen hangon tár 
gyalják az új magyar tankönyvek 
hazárikat, Jugoszláv ának eseményeit , 
tör téne 'mét , népeink éleiét. 

Szt. Lász 'óró és Nagy Lajosról 
több ízben is van szó a könyv lap-
i á n . Szeret a könyv írója vissza-
visszatérni ezekre a témákra . Dicsén" 
ezek rí az ura kódokat (kovésbbé ér-
dekei jelenleg. hogy az uralkodók di~, 

. csőitése m e l V t nem igen jut he'v a 
könyvben a nép életének, T ega 1 ább-
váz 'a tos adására,) többek kőzött 
ilyen szempontból ». . . A horvát za
vargásokat is erős kézzel fojtotta 
e l . . . « (Szt. Lász'ó) (559. o'dab 
» Horvátországot Szt Lász '6 , a 
tengerpartot Könvves Kálmán csato1-

. ta hazánkhoz. 800 évig tá rsorszá
gunk vo t. Az első vi lágháború végéa 
Jugoslav ába olvasztották be 1941-
bén a németek balkáni hadjárata 
titán önálló állammá alnkult. 1945-ben 

Jugoszláviába tér t vts^z.?*« így ! 
1945-ben iószomszéd, demokra'a tan
könyv úgy tani 1 la a m ; tö r téne lmün
ket, liogy Hitlernek igaza volt és'ga.-

volt Pavelicsnek is. (162. olda\ a 
födrajzi smeretek során, mint Ma 
gva-ország részének j s m e r t e ' é s e so
rán.) 

I I I . Béláról a könyv (184 o'da!) 
^Magyar nagyhatalr,m« címen í r . Nagy 
Laio i ró 1 egy :k he yen (191. o^d,) meg 
; i ^Magyar k i rá 'yság fénykora* ci-
ni;ív (kár, hogy a magyar nép fény
koráról nem c kkezlk az író!) így 
nyilatkozik: » . . . A magyar Írroda
lom Iia-árait ura'ma a'ati bárom ten 
ger most". V segrácli pompás kas té 
lyában tiz orsz'g (a k ' r z i v eredeti 

- nem a cikkíróé) fogadta hódolattá! 



a magyar király parancsait. Legna
gyobb királyainak sorában is mé tán 
nevezzük őt Nagynak . . .* Egy másik 
'he'yen viszont „így í r • (403. o'd.): 
* . . . maid Boszniában, Szerb ában. 

.Bulgáriában . . , teremtett rendet..-.(?) 
A magyar birodal-om határai t a Fe-
ke te- tengerig terjesztette . . .ч 
• Megijedünk. Ezek a cikkek talán 

nem is a véletlen sajátságos rende
zése, vagy a feledékenység követ
keztében maradtak meg, vagy kerül - -
tek bele a könyvbe? N.ncs it t vala-" 
mi rejtett c é z a : ? Néni tévedet t a 
tankcnyvszerkeszto? Hiszen az, ilyen 
sorok a'ka'masak arra, hogy el távo
lítsák d bará tokat , hogy bizalmat
lanságot kel.senek a tes tvérek , test
vem epek között , he'ott semmi eset
re sem ez az í ró célja. Legalább is 
•nem kimondott cé'ja. Sőt kifejezett 
cé ja, mint ezt többször is kifejezés
re juttatja, ennek épen az ellenke
z ő j e : n b :za!cm légkörének, a két 
ország és népeinek egy — közös 
útú együt tműködése . Csak nem ta
lálja el; a ksT'ő haiagot, csak néni *ud 
még rá sem h i b á z n , a helyes ú t ra , 
amely tes tvérköze ünkbe hoznfá^ de 
egyre akarva vagy nemakarva, a ta
szí tás és taszí tot tság pályáján halad-
Üe. ne hamarkodjuk el í téletünket! 
Haladjunk sorjában. 

A 278. ollalon M á t y á s és Ho'ubár 
meséjét hozza és kmeveti, talán ész
re sem veszi-, a cseh testve rnéipet. A 
27. és 33. oldalon újból a hősök sír-
j á r ó ! elmé'kedik és azt állítja ró ük , 
•> . . . . a v i lágháborúban mindannyiun
kér t életüket áldozó hős f a i elott...« 
'Vá j jon?-Az 1914—18-as v l á g h á b c n i t 
m á r ér tékel te a történelem tudomá
nya és már régen ismert ennek a há
borúnak a minősí tése, je lemzése. 
Míg a -másod :k vi lágháború egy rész
ről, felszabadító háború vo't é s csak 
másrészről (a fasiszta tábor részé
rő!) imperialista, hódító háború, az 
első vi lágháború ellenkezőleg mind
két rész tvevő fé- részéről impér a* 
lista, h ó d i é és így jogtalan, igazság- ^ 
lalan háború volt. Nem » mindannyi
unkért*, de a magyar hódí tó impe
rialistákért, azok érdekében kellett 

elesniök azoknak, akiket a dősök síN 
ja is takar. És ak elsiratja őke t , aki 
igy, üyen szavakkal siratja el őket 
azonosítva magát a háború e'nyomó 
céljaival, az azt siratja, hogy nem 
sikerült még akkoriban Nagy Lajos 
országával azonosítani^ az ország te
rületé: , hogy nem sikerült, mint egy
kor Nagy iLajosínak (?), »rendet te
remteni* Szerb ában, Bulgár.ában; 
Bc-sznában. Persze, nem tudatosan.1 

A könyví ró mindennek é s a nagy 
horderőnek, amit e szavak tartalmaz
nak és takarnak, n'ncs tuda ában. 
Tekintet nélkül erre, a könyv hatása 
mégis ez д zsenge lelkekre. 

És hason ó he yekre akadunk Lép
ten-nyomon. Igy ott is, ahol a Tr ia
non utáni eseményekről ír. K i h nné, 
de még a kub kosokról szóló olvas
mányból is kiütközik a revíziós t ö 
rekvés és a fasizmus d icsé re l e (94. 
oldal). A kubikosokat szólaltatja meg 
a revizonizmus érdekében. És a fa
sizmus é rdekében! Ezt í r ja : » . . . a ' 
csonka hazában, nagyon megszűkü l t a 
kubikosok munkaterülete . Nagyon ke
vés a m u n k á j u k . . . 1920 óta az Or
szágos Mezőgazdasági Kamarában is 
he yet kaptak a földmunkások. Mód
juk van ügyeiket országos nyi lvános
ság e'őít orvosomi. Törvényes intéz
kedések biztosítják a magyar kubV 
kos további életét. Nem fog elpuszr 
tülni ez a büszke és művel t magyar 
m u n k á s o s z t á l y ! . . . * N6 lám! Igy tud
juk meg, mily munkásbará t demokra
tikus in ézmény vo' t a magyar Hor-
thy-fasizmus. Viszont az, hogy Vaj
daság és Horvá tország népei k iküz-
dötték egyesülésüket a tes tvérnépek-
ke 1 — az demokráciael lenes és kubi
kosellenes volt! Akkor — és ma! 

Mert 'hogy — újból nem á/illtj-uk, 
hogy tudatosan, de vég té re a tan
könyvi rás felelősségteljes munka, 
ez a ckkek hatása és célzata. •• az 
úton-útfé 'en tapasz' .alható. » . . . A Ma
gas Tá t r ában van a Trianon e ott! 
Magyaror szág legmagasabb c s ú c s a . . . 
(156.-oldal Sz lovák 'á ró ' ) — Jugosla
via Az .első vi lágháború után a 
mi délnyugati h e j ^ i d i é k i l n k W j és 
tengerpar tunkból - . . . l e t t . . . Jugosz-



láviá, fővárosa Belgrád, a régi Nán
dorfehérvár.* (168. oldal). 

Ezek után már kisebb jelentőségű, 
hogy az olvasókönyv hozza a Maros 
és Ölt regéjét (ellenben nem hozza 
az Ady-verset, hogy. Dunának, Ol t -
nak egy a hangja), hozza a S z é p . é s 
Kaotaszeg, a Beckóvára (Szlovákia), 
a Vág yö 'gye , a Magas T á t r a és más 
egyéb olvasmányokat , amelyek nem 
magyarország i regéket úgy tá rgya l 
nak, nrntha magyarország i regékről 
volna szó és * ezzel mind a revizio-
nizmus és sovinizmus és egyút ta l a 
fasiszta reakció malmára hajtják a v i 
zet. 

Ébren tartja a sóvárgást idegen 
országok u.án, a baráti népek orszá
gai után, mert hiszen k i tudja?!]! 
»Sokszor , ér te már súlyos csapás 
vagy veszede'em, de mindig jóra for-
du t a helyzete, mert bízott Isten 
ben- . . .« (26. oldal). Ne enVítsük hát 
a hason'ó i rányú S^ent Anna tavat, 

' a Székely" föld kincseit és a többi 
i l y ' á rgyú olvasmányt, hiszen e téren 
találunk j e l emzőbb , rendszeresebb, 
»tudcmanvosabb« ismerte tésére is a 
mások országának. Hiszen mint egy
kor a l lorthy-uralom idején, — most 
is nem Magyarország, de »Kárpát-
medence« földrajzát adja úgy az ol
vasókönyv, mint az V.-es föMraiz is 
és mint magyar területeket tá rgyal 
ta és ismerteti (szinte zár jelben, lop
va jegyzi csak meg a 10—-20 o dal as 
ismertetés u tán : most ehhez az or 
szaghoz tartozik) pl. Száva—Dráva 
köze a Karszt+al (persze, világért 
sem a Horvát Népköztársaságot mint 
a .JSZNK egyik rederális egységét!) , 
a »Temeskozt«, — amit egyesek hi
básan —7 Bánátnak neveznek! És 
ugyanígy, mint a többi Csehszlová
kiához, Szovje^zövé t séghez stb. tar
tózó területeket és országrészeket . 

Nem is csodá'hatjuk. Mint írója az 
előszóban védekezésül elénktárja, pár
heti rohammunkával készü t a könyv 
és Így nem volt ideié az í rónak meg 
érdeklődni, hogy a Szovje ' szövetsé
get talán már 24 év óta ném hívják 
Szovjetoroszországnak és hogy Ma
gyarország újabban köz tá rsaság! (»Az 

ország 1944-ig ki rá lyság voit« 34. o l 
dal). 

A tankönyvíró t jóindulat vezérli. 
De nem tudja a rohammunkás sietős-
ségben megí ' .éni , melyek a cé l rave
zető erőszakok. A 47. oldalon kifeje-, 
zést is ad jószándékának, de itt is 
nagy hibákat követ el. Hogy a né
met és osztrák hatalmi törekvések a 
.»veszíts Össze és uralkodj!« politiká
jával sokszor egymásnak uszí tot ta 

„ Dunayö'gy népeit, ez színigazság. 
Viszont ebben része volt a magyar 
hűbéresek politikájának is, amit a 
tankönyvíró nem akar tudomásu' ven
ni. De azontúl* is, ahogy az író fel
tünteti a dolgokat, — a jugoszláv né
pek nemzeti törekvései és harcai a 
nemzeti és népi szabadságér t — jog
talanok voltak, sőt ta 'án sohasem is 
vo'tak történelmi igazságok és való
ság, mert hiszen csak arró 1 van szó, 
hogy a nemesik e'lenieteket s z í t o t 
tak a jugoszláv népek és a magya
rok között . Mindez jóhiszemű meg
hamisítása a tényeknek, amelyekkel 
többet kel !ene foglalkozni annak az 
írónak, aki k ö v e s s é g é n e k tartja, 
hegy a szomszédországok földrajzát 
is adja Magyarország földrajzaként 
és köte 'ességének tartja, hogy ösz-
szebarátkoztassa a két szomszéd nép
ese-portot. Amíg az egyik nép azon
ban ki akarja terjeszteni ura lmát a 
másik nép íö'é, nem préd ká 'hat felé* 
egyúttal bará tságot is. Amíg a tan
könyvíró azt hiszi, csak azér t vesz
tetne el Magyarország a más népek 

4 lakta területeket, mert lecsökkent 
számbel i súlyával azt n eg nem aka
dályozhat ta (15C—6. oldal), de amed
dig ezt még mind ;g sájná'ja és szót 
sóm szól arról , hogy i t t évszázados, 
jogos törekvések va'ós'ultak meg, ad
dig hiába sajnálkozik egyúttal azon 
is, hogy a revíziós mozgalom >sok 
gyűlölködésre adott okot«. Mert h i - " 
szen mindaddig ő maga fs — tudato
san avagy nem — a reviz ; ós mozga

lomhoz csatlakozik és csatlakoztatja 
, a k:s gyermekeket iš már! 

* 
Jugoszlávia je.en'eg Markovics Szve-

tozárt ünnepli, a nagy utópista szo
cialistát, a nagy társadalmi és nem-



zeti harcost Markovics előfutára, kčv 
rai hírnöke yólt a népfelszabadító 
harcnak és a. mos t ' t á rgya" t kérdésben 
is igaz utat jelö t k i népének, Duna-
völgy népei, b a r á t i . ö s s z e t a r t o z á s a 
elé. Szeméire hányta Vajdaság szerb 
ifjúságának, hogy nem kerest az 
együt tműködés útját, a más nemze
tiségű, így főleg a magyar ifjúsággal. 
És azt mondta, hogy lehetetlen, hogy 
a pesti munkás ePensége lenne a 
szerb parasztnak. Tökéletesen igaza 
volt. Markovics es Táncsics nem le
hettek egymásnak ellenségei. Annál 
inkább azonban a magyar fasiszta 
revizionisták é s a jugoszláv haladó 
demokraták. Vessék e a magyar tan
könyvírók a revíziós poli likát és 
azonnal sikerül nek k kiépíteni a> szo
ros barát i kapcsolatot a jugoszláv és 
a többi dunavölgyi néppel. 

• • • • • • 

S Z K l P E T Á R ü i J K 

Illés Bétú könyvéről 

May Károly romantikus ifjúság; 
regénye óta nem igen ta-lálkoztunk 
írással , amely teljem egészéiben a szki-
petárok életével foglalkozott volna. 
Az alibán liegyek élete valahogy kí
vül esett Déúk-efet-Eíiíróipa írói é rdek
lődésén: az albán nép sorsa m'iitha 
nem is érdekel te volna, ш írástudók 
fantáziáját, — helyesebben — a poI<-
gári olvasóközönség alttal diktál i 
könyvpiac anás, izgalmasabb írások
ra, é rdekességekre vágyott . A töJünk 
kissé távoieső, m á s életstilusú népek 
rajza, regényes földoligozása m á r 
exotkuiin, — ez vonzó John Knittel 
vagy Louis Dromreld ' regényé 'benvke-
vésibé az olyan könyvecskékben, ame
lyek nem meteorként jönnek,v mint a 
világpiac slágerei, hanem szerény 
köntös-bero s egysze rű szavakkal; hir
detik az igazságot . 

Eraver Hodzsa Albániája éppen- ma. 
amikor a görög monarchis ták ;nyu:g-
talanítják a fiatal demokratkus or
szág dolgozó n é p é t az érdeklődés 

központjában áll. Az időszerűség kér
déseket to l e lő térbe: mi van éhben a 
kis, haladó országban, m i vol t az 
asszonyikereső Zogu idején s a fele-
désbavesző múltban, ' amkor a szki-
petárokról csupán ifjúsági regények 
szóltak, ú g y — mint »Euiropa 5n diáit-
jairol« s er ről a föudrőL, a népről é s 
a magárahagyo t t nép hősies küzdel-
meirő-1 semmi komolyabb í rásmű nem 
kerülhetett az olvasó kezébe. 

P á r évtizeddel, egy-ké t emberöl 
tővel ezelőtt Albánia valóban rej tér 
lyes ország volt, s z ű z terület, az 
európai imperialista ál lamok gyar-
inati vágyának újabb .falatja: erre 
várt Ausztria és o r ré Olaszország-
A nép élete baromi sors, örökösi h-rc, 
vér, csupa szenvedess; amerre forduut, 
mindenütt cluenséget látott s minden 
imperialista légió a maga zsebére 
akarta »folsza.baditani«. 

Bz a tragikusan hősies küzdelem 
az első vülágháiború idején • vetett 
újabb hu Hámot; a török impérium, le
tűnése után újabb hatalmak készü

l ő d t e k a kicsiny o r szág -bekebelezé
sére. Északról 1 Ausztria, déliről Olasz-
ország, mindenik a maga csat lósai
val. 

Ijlés Béla regénye erről a készülő
désről és a r ró í a csodálatosan szívós 
harcról szól,- amelyet 'asz albán nép 
vívott négy tűz közöt t a maga •sza
badságáért . Az író, mijit katona tel
jesített szolgálatot a k isregény cse
lekményének színhelyén, ott ismerke
dett rnag a földdel és a néppel az 
aihánck történelmének egyik legne
hezebb szakaszában. Ott is csak a 
Klen zajlott előt te s néhány aPró dal
ban, balladában a t ava i múlt, mert 
erről az országról- »sem megbízható 
történele-m, sem megbízható gazda
ságpolitika, sőt még megbízható föld-
rajzkönyv sincsen.« Számunkra — 
mondhatnánk -— ez az. első í rás , 
amely regény fon írójában tájékozta
tást ad az albánokról; és-hazájukról , 
Albániáról. 

Abban az időben (1917-ben és 18-
len) Albániának öt kormánya volt, 
tehát minden egyes kormány másik 
négy e"eu harcolt, hogy megszerez-



Ге magának az országot . Ezek' a kor- r 

, mányek azonban nem a -népből ala
kultak, hanem az ország kűliönibözo 
részeiben ia ггЈП-сја.- c.liasz és osztrák 
megszálló csapat ck hívták éúetre 
Őket s alkottak maguknak .szkipetár 
népviseletbe öltöztetett ' hadsereget, 
amelynek tagjai h o l . magyarul, hol 
'olaszul szidják ' oz őket liiadbukülco 
parancsnokokat. Maga az á l l án ' n^> 
Pedig a-hegyek közé írének iJlt, véde
kezett ahogy tudott a megszállók el-
len. Az északi országrészekben a ntp-

. mozgalom éién Izza Perloízi áíl'oti 
az öreg szkipetár , akinek egész, ü*al-u-
ja egyenüberké nt induIt harcba a meg-
szálüék é s azok hazai csat lósai elleti. 
Mert áruló is aik.jdt ,az1 al'báiiok kö 
zöt t ; egy Kul Kulia nevű szolgai élek. 
akit a szkutar'i érsek édesített előbb 
az egyházhoz, majd a ibécsi katonai 4 

csendőr-iskolában képezték k i miniden 
hájjal megkent renegátnak. Így az 
imperialisták oldalán ez ,az egy va ló
ságos albán -állott a nép elé előbb 
őrnagyként , majd a háború utoV 
só szakaszában hadügyminiszterként , 
hogy osztrák parancsra megalkossa 
az »új Albániát*. A nép azonban is
merte Kul Kulát, .mert ibölcsőíébn 
származot t . Ismerte Bornemissza őr-, 
lagyot is, £iki az osz t rák-magyar 
iiádsereg al.bánlai egysége:nek legke
gyetlenebb parancsnoka volt és is
merte S-zkutari János-t is, másnéven 
Jbhann nevű jezsuitát, aki a kápléin 
székből másifél évtized alatt a .mi

niszter elnöki szék g fölkapaszkodott 
s mindvégig arra törekede'tt, hogy az 
»ige« segítségével a lázatos rabszol
gává szelídítse a szabadságszerető 
népet. 

4 Az albán hegyek ormain, a mocsa
raktól nyüzsgő vö'gyekben 5 erdők
iben hónapokon keresztül- dúlt a harc: 
hullottak az albánok ,s a megszálló 
csapatok katonái is- Kul Kula é s Bor
nemissza újabb megerősítéseket! ka
pott a monarchiától , az orosz forra
dalommal rokomzenvező magyar ba
kákat küldték :dg az afbán hegyek 
közé, hogy a •••mocsár és az a r ,Mnok 
»jataganja« némítsa v el beimük a -for. 
radaínij -hangot. Pzek bukdácsolták 

végig tlzeirnyolebaii m a ' M n begyei 
kei, közlegények é s önkéntiesek, hogy 
végül is szétszóródva^ s megmenekül
ve u r a k t ó i , az »ситора:: indiánok* 
falvaiban találjanak menedéket Izza 
Perlotzit elvitte a harc, i 'Kul K I Í I Q 
»hadügyminiszter akasztatta föl a 
•hópvezért, de utódja a már *irústu* 
dú« N k, aki Beográdbau és Orosz
országban ismerkedett meg a forra
dalom új eszméivel s en<n:k taní tá
sait. használ ta föl a,, népi mozgalom
ban. És az*albán nép halálos Mélietét 
N k mondotta ki. a népárnló Kul Ku-
;a F'ranz miniszter fölött, a monoklis 
Bornemisszái őrnagyot pedig élet
fogytiglan: munkára ítélték. - , 

ÍHés Béla könyvének más-'k ér téke 
az, hogy a kisregény íformakag ava
tott TOJIÚ író- munkájHt dicséri. Nem 
nagyh..iigú i rás , hiszen írója az ú j , 
szo-c'tösta- realizmus követője š eib-
ben. a könyvben ennek az egyszerű , 
kiegyen súlyozott komoly hangnak a 
szépsége érvényesül . 

Éppen ezé r t könyve na Lünk hatvá
nyozott, érdeklödésrjj tarthat számot 

' L A. 

KÉT ÉRTÉKES KÖNYV 

E ő t t ü n k van a magyarnyelvű ókor 
tör téneté és néhány nap múlva a k ö 
zépkor története is i t t lesz asztalun
kon". Annyi vágy, sürgetés , annyi fél
tett vagy fel sem tett kérdésre a kon
krét tárgyi felelet. Az őskor tó r a 

.po 'gár i forradalmak koráig', feltártan 
áll előttünk az emberiség fejlődésé
nek története, a társadalom gazdasá
gi és po'itikai fej ődéséiiek tör ténete 
a kapitalizmus* kibontakozásáig, mind
addig, amíg a már a feudalizmus alatt 
kifejlődött polgári osztály át nem vet
te a hatalmat az e lavut é s le tűnőben 
levő nemesektől és abszolotizmostól, 
hogy saját képmására s z a b j a á t a v i 
lágot. Nyomon követhetjük, párhuza
mosan a társadalom-gazdasági és po
litikai szerkezet v á l t o z á s a i v a l a kul
túra c.gyre nagyobb magaslatokra 
rő gazdagodását é s . fejődését, .is* 
amely ••. mindig igazodik mindenkor a 



t á r sada lom berendezéshez és attól 
sáp ja sajátosságát , annak tükröződé 
se az eszmei sikon. 
. S o k a n eddig nem. ismertük, a tör
ténelmet. Sokan h ' t tük, hogy ismer-
ifik. azt. Most mind a ket csoportban 
izgatott kíváncsisággal, sóváran ka
punk az uj -könyveken, s etősen vág 
tuk fel a lapokat, — vaj jen mit mond 
*z uj könyv egyikünk é-s másikunk
nak. -Hiszen akad sok ismert név és 

évszám, sok. isiTiert tör ténet ezek
ben a könyvekben —- a tarta'om-
jegyzék maga is mond azé r t mégis 
sok ujat a tör ' éne 'e in ismerőjének is. 
Mert. va 1ljuk be legalább így, csend
ben, ha önmagunkkal vagyunk négy
szemközt b'zatmas együtt létben, vall
juk be: sok név teljesen ismereten, 
soha nem ha'Iott azelőtt' is, aki tu
dója volt a történelemnek, de a ha
misított, sokat elhallgató, tudomány-
ta-jara tör ténelmet volt k-ínyte'en ta-
nu 1 mányozni eddig. 

K i ismerte P'X az őskori . •rársadaVom 
szerkeze té t : a nemze'tségi szervezetet, 
az őskoimmni izmus íársada 'mi rend
szerét, az anyajoyon alapuló közös
ségi életet, mie 'ő t az felhőm'ott és 
átfejlődctt az apajog- társadalmi szer
kezet té • a civilizáció- intézményei
vel: magántulajdonnak osztályokkal, 
s saáddn i . á ' lammal. ÍTs k i 'ismerte a 
rabszolgatar tó társadalom igazi ar^ 
iulatát, annak lényegét és jellegzetes 
sajátosságai t a kései. bom'ó rabszol
gatársadalom állandó fe ke'éseVel,. a 
rendszer .válságának forraaa'mi meg
mozdulásáva l . Egyiptom, Babilon, Kí
na fefepi ését, .egyiptoim íorrada 'mak 
történetét, kínai * agrá r f r r rada 'maka t 
és agrá r reformok at? fis a gcrö.g né-
ai mozga mákat és rabsz-o'gafe1 kelé
seket, amelyeknek lebi rására é s tiral-
ma biztosí tására a görög rabszolga
tar tók hajszálvékoiíy ré tege behívja 
előbb a makedón, azután a római hó
dítót, mert. inkább áldozna fel hazája 
függetlenségét, mint ura:!mát a nép 
fölött . 

Ismertük persze e-ifciig is a római 
plebejusok r^z tá yharcait ós a rábszol-

fcajelke'ő Spartakusz-ueve sem volt 
ismeretien 'e lőt tünk. í>e. hegy a Gra-

chus-íivérek óta Róma bukásáig egy
re újra é s . újra fe'keltek a rabszol
gák, hogy csa t ' ákoztak hozzájuk a 
szabad szegé-nyek és a leigázott , ; el
nyomott gyarmati népek, hogy b e ü l -
rő] kezdjék ki a hata'mas római b i 
rodalmat, hogy azután amikor for-
rada'mi harcaikban uj e rőket vetnek 
be, a ba rbá r népek a népvándorlás 
idején — megdöntsék azt és uj tár
sadalmi rendszernek, a feudalizmus
nak vessék meg alapját. - - ezt régi, 
lényeg-elihal'lga'ó k ö n y v e i k b ő l nem 
sikerült meg'udni'-nk. De íha ed-
d r g meggyü'öl tük, és joggal, a kései 
bomló rabszolga társadalmat és min
den rabszcigatar tókat , nt irost rá

jövünk "arra ís, hogy a kezdeti rab-
s z o g a s á g ha 'adás t je'entett és csak 
később vá ' tozot t át a f e jődés és ba-
Ja-dás kerékkötőiévé . 

És ugyanígy a kezdeti feu-da*izmus 
nagy lépést jelenett a fejlődés útján 
előre és a középkor tör ténete épen 
arra a kérdésre ad feleletet: hogyan 
a'akuU át és vát ózott meg a feuda
lizmus, a iobbág-5 tartó rendszer a föi-
lődés leorehaj tó nvy-orábó" fékjévé 

és kerékkel íő'jévé. Hogyan ' . . é s 'mér t 
kelnek fel évszázadokon át szinte-év
ről-évre a jobbágyok , lK-gy k'harcol-
ják szabadságuk és az emberi élet 
feltété eit, hol Franc* aorszagban; és 
Angsában , ho1" Németországban* Gseh^ 
országban, Dunavö'gyi népek terüle
tén, Oroszországban , Ba* kánon Hogy 
fejlődik k i a feudalizmus keretei kö
zött az új osztály és új társadalmi 
rendszer csírája, hogyan bontakozik 
ki az új osztály, — a burzsoázia : és 
hogy kezdi meg harcá t a feudalizmus 
c len, hogy. vívja meg forradalmát 
Hc 1 Jand[iában és Angsában hogy ura-
I©mra jussoh - n em e sek é s nép el
lenében és új hata'mas lökést adjxm 
a társadalom fejlődésének. Lega'ább 
itt a kezdet kezdetén. Hogy a kapita
lizmus is á tcsap-e új minőségbe, fej
lődése ío 'yamán é s idővel mafd el
vágná 6 ás. a további haladás e1Ói az 
utat. — . azt i t t a hatalom átvéte le 
idején a ha1 adó, kelő, fiatál, haroos 
buzscázia éis, a róla szője tör ténelem 
n;-tg-nem árulják e1. . • 



Sok ujat tanulhatunk még. ezekből 
a könyvekből. így kulturális téren is 
többet adnak, mint a régi szokvány-
tankönyveink, amelyek sohasem mu
tattak rá áz élet és eszmekör kap
csolataira és amelyek a kul túra is
mer te tése helyett inkább csak a kul
túrmunkások név jegyzéké t -ad ták . Uj 
a közeli és Távol-kelet pl. Kína tör
ténelmének adása, hiszen eddig ahoz 
voltunk szokva, hogy csak Európának 
van történelme, a többi nép tör téne-
lem-iiélküH s csak gyarmati sorsot 
érdemel. ' 

Nagy ér tékké ' gazdagodik a vajda
sági magyar irodalom,- é s magyar is
koláink is egyúttal régen érzet t hé
zagot pótolhatnák. De nem csak az 
isko'a nyeresége ezek a könyvek. Az 
ő nyereségük elsősorban. De nyere
sége mindenkinek, akit érdekel a tu
domány álláspontja, akit érdekelnek a 
társadalmi, po'it kai és ku tu rá l i s kér
dések, azoknak tegnapja, mája és hol
napja és épen ma, amikor egyre szé
lesebb ré tegeket von be hazánk fel
épí tése az érdeklődők körébe. 

Sok feltett és talán még fel sem 
tett k é r d é s r e adnak feleletet ezek a 
könyvek és épen ezér t előre 'átható, 
hogy a fe nőttek legalább ugyanolyan 
mennyiségben fogják vásárolni; mint 
a diákok és a -munkás és rJarasztif-
juság. Lőrinc Péter 

SZIVÁRVÁNY 

Népszínházunk azt a cél t tnzte ki 
maga elé. hogy igazán népivé válik: 
tényleg a népnek játszik, népi tehet
ségeket emel fel és tartalomban" is 
nóplmk kultúrájához igázod k. Aki 
közelebbről figyeli népszínházunk 
mimikáját megállapíthatja, hogy cél
ki tűzései t miind'nkáibb megváló s í i k . 
Elmiát évi munkájában, de különösen 
az .új évadra vonatkozó ^terveiben 
mindi/nkáíbíb megközel í t i azt a cé l t 
hogy vajdasági dolgozó népünk úgy 
tek'.intsen színhiázunk-ra, mint saját
jára , köréből kinőtt , sajálmiaga k i -
terrael<te művesei megnyi la tkozására . 

amely a népuraii.míban végre é rvény-
re juthatott. Színházunk káderpoli t i
kája is nagy fejlődés»t mutat s ázott 
az úton halad, hogy a vidéki műked-
v élésnek i rányí tás t adva "tartalékot 
teremt magának a fejlődő niűkedveAö 
gárdában. Végül műsoraiban is hova
tovább igazodik az új feladatokhoz, 
és m nd inkább felszínre hozza népünk 
eltemetett művész i é r t é k e i t Idei mű
sora a Szivárvány-al;, Ludas Manyi
val, János vitézzel é s talán Háry Já
nossá.! mindenesetre é r r e niufcat. 

A Sz ivárvány bemutató iának ebben 
az értelemben nagy megmutató és 
irányító jelentősége van. Mutatja azt 
a helyet amelyet a nép kul túrája é s 
művészete nyert új kultúrpolit ikánk
ban. MutaUa, hogy népuraimunk jo
got és érvényt adott a népi ku i -
túrának és népművészetnek. Nép
színháziunk ezzel' а !bamutatóva.l 
mintegy Programot nyújt : legei-
bő és legfontosabb feladatának tart
ja a dolgozó népock hamgot adnt 
Ez a Prograrn h ű és következetes ah
hoz a -célki tűzéshez é s feladathoz* 
amelyet a népuralom tűzött, k i a néP 

'sz ínháza ' elé. A 'Szivárvány bemuta
tójának .legnagyobb jelentőségét eb
ben a p rogramadó szerepében -látjuk. 

Nem kis dolog volt ennek az alig 
egyéves színiháznak ilyen nagv fel
adatra vállalkozni. Magas művész i 
munkát , komoly színész: teljesítményt 
és n»a-gy tehnikai vál la lkozást jelenít 
a Sz ivárvány eüóadá-sa. Nagy é s biz-
tató e redménye Népszínházunknak* 
hogy példa és tapasztakt nélkül 
ilyen nagy feladatra vá IC á tkozo t t 
VálCalkozása akkor te példaadó és 
nagyjelentőségű volna, ha kivitelé
ben feleakkora, sikert sem mutatna 
fel. Pedig leszögezhetjük, hogy ú g y 
felépítésben, mint -színészi teljesít* 
menyben és tehnikai kivitelben na-' 
g5 ot n y ú j t o t t 

Mindenekéi ott :.e kei-i szögeznünk, 
hogy a Sz ivárványt mnden íogya té . 
kossága és hiánya ellenére nyejeség-
uek' t tk : nt iük és egy bátor lépésnek 
előre. Éppen?, ezér t kell rámutatnunk' 
elsősorban a kifogásolható részletek
re ".és beáll í tásokra. Pa.izs Pálinak fő) 



kellett volna tüntetnie az egyes jele
netek szerzőit amennyiben azok 
nem az ő eredeti földolgozásai, i l let-
ve. beállításai. így bizonyos kétér te l 
műségek állhatnak -elő. Kifogásolható 
az. hogy a 15 képből álló e lőadás
iján egyetlen egy o l j ^ n üöL szerep 
van, am t annyira-aniőnnyiire Pozitív
nak tekinthetünk. A többi női szere
pek vagy kacérkodó, ciccmázó, vagy 
férjüket .megcsaló é s 'buta asszonyok. 
A magyar' népköltészet nemcsak iiyen 
es főkép nem csak ilyen asszonyokat 
ismer. A gyilkos anya mellett meg 
kellett volna mutatni a g y e r m e k e k é r t 
tdzön-vízen átmenő és harcoló any 1-
kat. A cicomáért élők mellett hoi 
vannak a dolgozó feleségek. A »J3i'i~ 
tsúf:a«, a ^D'ln.orn-danom« és az > El
varázsolt ablak« sammiesefcre sem te
kinthető sem magyar népművésze t 
nek, sem a magyar néplélek kifeje
zésének. 

Petőf i : »Falu' végén kurtít kocsma* 
című versének íeldü. :gozásában kifo
gásoljuk, hogy a sze rző nem maradt 
meg ennek a nagysze rű témáinak 
alaphangulatánál , hanem egy pár ide
gen mozzanat belevon ás ával t a rkává 
és disszonánssá teszi- Pető/ii és utol
érhetetlen népi hangja bizony elsik
kad ebben a kidolgozásiban. Egysze
rűbben, rövidefbhen. a kizökkenő pá
ros tánc nélküli (amit másut t kellett 
volna- felihasznáilni) Petőfihez, a népi 
jeúleghez és magához a Sz ivárvány
hoz is hívebb lett volna. — Végül az 
Űri s zó kidolgozásához is volna hoz
záfűznivalónk. Ebben a balladában 
olyan tökéletes d rámai mag. van. 
hogy k á r fölös 1 eges 'dő töltéssel és 
odcneiriva'ó mozzanatokkal el-nyi j ta-
ш. A zene sem lacmm itt а ballada 
h a n g z a t á h o z . A dráma íbizcmy lírává 
válik és sckat elvesz a szám értéké
ből. Igen helytál lóan, találóan és né-_ 
Pi hangon sikerült például a >>Gyün 
г kisér te t« c ímű számot megvi lágí ta
nia é s ta lá ló s öt le tes tanulságot le
vonnia. 

Az összekötő-szöveg elejétől végiig 
zökktné^meaiteseji egyönte tű , h o l d rá 
ma , hol- tréfás, de m'nd'g ízes népi 
hangon vezet5 be és fogjta össze az 

egyos számokat- Zenéje >is nagyszerű , 
kísérlet é s művész i aljcótás, habár ke
vesebb köve.ikeizetességigeii é s egyöru 
te tűséggel kiséri végig a mesejáté
kot. Első m ű v e Pajzs 'PálioJk, els<5 
ilyen kísérlet Vajdaságban, kiinduló-
Pontnak remén yenfeMft és nagyon 
•b'ztató/ • • 

Egy ilyen mesejáték, amely epikus., 
és drámai elemeket., balladát* l í r á t ' é s 
huimart összefog —• különösen ha a 
színészeknek é s zenészeknek is' új-l 
szerű az elő:.dás — iigen könnyen e l 
veszte egységét és egyönte tűségé t . 
A Simándi Anna művész i mesemón-
dásában nem voilt hiba, de a zen© 
nem -illeszkedett hozzá- mindenütt 
egyes számok jellegéhez és nem si
kerül t megfelelőképpen az Összefogó 
és egységes í tő tónus scan. Termesze-
tiesen megnehezítette az egység'befo-
gő munkát az, hogy nagyon nagy é s 
változatos anyagot kellett összefog-, 
ni a. Egy kcsi* kevesebb szám, kisebb 
anya :g ebben az esetben többet és 
jobbat Jelentett volna. Bizonyosan, 
egységesebbet is." A feilépíté?.n;ik egy 
másik hibája is a t ú lnagy anyagból 
származik: az e lőadás felfelé ívelése 
és kuúnluác'lója nem tökéletes. Á be* 
fejező szárn a mai éleiből vett t á r -
gyávái és légkörével! azt mutatja, 
hogy ez a .tetteié ívelő i rányzat vo.lt 
a. szerző szándéka, ezt az i rányzato t 
azonfban rontotta az egyes számok 
különbözősége. Maga a csúcspont 
úgy .felépítésben, mint "k" vitelben 
gyenge. A befelező szám n a g y s z e r ű 
mővész i á tgondolás és szövegében jó 
alkotás is. De zenében kiesr'k az ad
dig elég következetes nép i hangból, 
másrész t nem követi a felfelé ívelő 
i rányzatot és így nem 'hagy -olyan, 
mély hatást , amilyet pedig a mese-, 
iá lék megérdemel ne. Összha t á sában 
sokat veszí tet t ezáltal a Szivárvány. . 

Meg kell! említon/ünk azt is, ami 
egészen megkapó a Sz ivárványban : 
a dísziletezést. A mesejáték nagy teh-
nikad vállalkozást k íván t é s népszín
házunk nr. gysze rűen megfelelt a n-ŝ  
héz feladatnak. A dekorációk é s dísz 1. 
letek néni motívmmai é s a számokhoz 
illeszkedő hűsége egészen megkar>ó 
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Ülszerű" és ötletes-, g y e n k é n t egész 
lenyűgöző é s mind végiig művészi . 
B o r - ü k rösné bal ladájában Például tö
kéleieset a/.ktoit a tervező. Az egye-S'* 
számok dísz] jtei'ben; felvonult a ma
gyar nép g.zdag ornanient .kája. Kü
lönösen • jóleső voJt ilátíil ia vajdasági 
népv.sele:ek a'Jkaí mázasá t is. Időveu 
te'lán majd a speciális va jdasági dí- * 
szítöm.ű vészét \i helyet talál •színpa
dunk oiú doroszvő. gombosi, kóragyi 
népünk ornamentikája. Egy kis -fá
radsággal és keJlö műgonddal nép
színházunk Is soka; tehet azért , hogy 
a kalúódlstól nienise. sőt továibbfej-
tessze népművészetünket ezen a té
ré r* is. A kezdetet mega,djal ehhciz a 
Szivárvány. 

A felsorolt fogyatékosságok jó ré
sze egész, egyszerűen korr igálható és -
kiküszöbölésük felteólenir! sokat baz-
zár.dna a Szivárvány ér tekéhez. 'Meg
jegyzéseink m'ncl csak arra i rányuí-
nak, hogy a Szivárvány é s áz eset
leges további népi mesejátékok még 
tökéletesebben megfeleljenek annak a 
céfnak. 4amit vele a szerző és nép
színházunk maga elé tűzött* héF&nk 
h. ngjá-t haillaná a 'színpadon. Mert. 
amint mondtuk, a Sz ivárvány művé
sz: kísérlet, nagy .színészi" teljesít
mény é s színpadi vállalkozás, legna
gyobb ér tékét és jel en tcségé t ' abban 
a program.szerűcégé'ben >látjuk, ami 
azt a reményt kelti , hogy népszínhá-
zrnk népünk a ' kc ' ó szegemét mind-
unkáfcíb felszínre hozza és tovább is 
k fexszti a .színpadon-

Steinfeld Sdndw 

A SZIVAFVÁNY ZENÉJE 

A Magyar Népszínháziban most b > 
rriLtatott »Szrvái;vány« műfajára néz -
v/e zenés mesejáték és így zenei ré
sze kivételes 1 gyeimet érdemel. Pajzs 

P á ' a zeneszerző népda lmot ivLmok-
'Nć? ál-í otta össze, vagy azokat dol
ga zta fel a mesejáték szövegéthez és 
egyik legnagyobb érdeme, hogy ott 
is, áhoi a zene Pajzs- P&l tejesen 
onál'ó" atlkotása, ott is megtartotta '^z 
• eazi néPda\ a magyar népiesekből 

fakadó énekek síinusá 1. Eszközeiben, 
ahogyan mindezt Színpadra vitte, 
vannak opereit-elemck is. de lénye
gében azokban a dalok noni a ma
gyar nóta mesterkél t világába, ha
nem a magyar ^lépl. énekek birodal
mába tartoznak. Opexettszínpadcn, 
vagy helyesebben a mesejátékok, 
daljátékok színpadán először jelenik 
meg az igazi magyar népdal é s ezért 
Pajzs Pál t külön el ismerés illeti 
meg. 

.A magyar nóta a mult század ele
jén- k a e t k e z é t t a harmincas, évek
ben, amikor megiíndult a nemzetd ön-
tudatosodás. Bihari é s más nagyh í 
rű, nagynevű cigányok tie rem tették 
meg, akkor mégcsak mint csárdást , 
vagy a külffö'ldi mintára mestersé
gesen csinált magyaros táncok ze
néjét. Bclevitték minden c igányos 
lendületűket, temperanientumiuka':. La-
vottánál, ak i szintén sti l izálta .a ma
gyar dalt, aki szintén magyaros m ű -
zenét szerzett, nyomát sem találjuk 
még ezeknek a Vilfűtiött, duhajkodó, 
vagy hallgatokban* búslakodó hangái-
lat változásoknak, habá r éppen La-
votta volt az, ak i , az teazi h a i g a t ó -
ka. megteremtette." Az önkényuralom 
évejjben elhalúgat a nótázás , csak t i 
tokban terjednek a dalok és ekkor, 
ezeken a kóbor cigány zen eszek által 
ellenőrizhető ti énül terjesztett tánc
dal okon keresz ül! alaki:!: ki a magyar 
nóta igazi stilus a.. 

Aniikor a magyar vezetők megal-
kusznak és kibékülnek a habsburgi 
önkényuralommal-, az ezt nyomon 
követő mesterséges err irányítot t nem-. 
zeTi1 fellángolás m á r nem az ön tuda
tosodást hozza, hanem egy felső ré 
tég eszközé& szolgál, arra, hogy a 
nép széles rétegeinek súlyos^ nagy 
problémáiról elterelje a figyelmet. F'ž 
az a korszak, amelynek magyar de
mokratái t M'ikszáth is kíméletlen 

.gúnnyá? leplezi le és amelyben a vá* 
rosók azér t nem tudnak igazán elpo 1-
gáriasodív, azé r t tartják! •meg'' falusi 
jellegüket, mert hiányzik az ipari 
mLiikásság ha ladó rétege. A habsbur
gi Ausztria nem engedte, meg a ma
gyar* ipar fejúődését és valósággá) 



kultusszá tette a dzsentr tskedő. uras
kodó tbirtokosrétég életmódját . Ez v i 
szont tejesen elszakadt a néptől 
amelynek ver?:tekéből élt, uzsorázta 
és fosztogatta a népe'j és megterem-
tette magának azt a .mesterkélt lég
kört, amelyen* nem tudtak át örni' ,a 
nép s z ű e s rétegeinek megoldatlan 
nagy kérdései. Bliliez a légkörhöz 
idoniulit a hangulatkeltés egyik leg
fontosabb eszköz-e., a.magyar mű-zene 
i<s, f inely nem vette észre , vagy nem 
akarta észrevenni, hogy Lisz; rap-
S'zod.ái a c.gányos. duhaj-ságőt és szi-
lajságot tenyésztik a népzene helyett * 
Liszt maga tudta ezt, .de vérmérsék- : 

leiének jobbam megfeleli a c igányos 
zene. Köve ői azonban m á r Osalc a 
stitlust látták ebben és^ a század vé
géin a magyar nóta teljesen elnyom
ta a népéneket. 

Ugyanebben az időben Lányi Ernő 
magyar stílust műd^la i nagy nép
sze rűségre tettek szert. Lányi Ernő 
— mint később, szabadkai zeneigaz
ga tó korában mondott - - nem szán
dékozo t t magyar nótákat teremteni. 
Ö csupán magyaros jellegű- műda lo -
kat írt, amelyek azonban formában 
és szerkezetben nagyon közel állot-
t j k a c igányos magyar nótáihoz. Ezek 
a gyors népszerűségge l terjedd da-
lok a zu t án kiforrot tá te t ték a ma
gyar nóta stílusét és a k o r m á n y z a t 
egyre tudatosabban haszná l ta fel, en
gedte szabadjára ezt a stílust. ame-ly 
megfelelt a felületességnek, alkalmas 
volt a tömegek figyelmének el terelé
sé re és nem fenyegetett azzal, hogy 
helyet ad a (Problémákban v:.íó elmé
lyülésnek. Mennyire tudatosan csi
nálták ennek a zenének a felszínen
tar tásá t , az megmutatkozott a Hor-ihy-
korszakban, am'kcr szinte végkép e l 
tűnt rz igazi magyar népdal és csak 
o-nerettszorű nótáka t já tszot tak, meg
fertőzve ezekkel magát a népet is* 

Bart.ák é s . Kodály kétségbeeset t -
küzdelmet folytattak a magyar nép
énekek megm>e ütéséért . Bejár ták gya
log, szrksreken, istál lókban éjsza
kázva rz egész országot , ibeutaztak 
mindem vidéket, felkeresték az 6 r i g 
ás s-zonyokat, kamaszokat, a világtól 

elzárt tanyákat , hogy egy-egy ma?-
gyar dalt felkutássanJk és feljegyez-, 
zenek. Ugysizólván egész m^vésai 
munkásságukat , a&o.ó készségüket 
annak szentelték, - hogy- ezt a zenét 
felcolgözzák, .megmentsék és vissza
adják a népnek. A habsburgi és bdt~ 
fhy-iralom korszakai azonJbon polit i
kailag veszedelmesnek t a l á l o k ezt a 
népi' zenét és sikeresen e lnyomták. 
Bar tók és Kodály zenéje csak az 
oPeraházba, a lujugvensenytérmekbe 
jutott el, senki sem .gondoskodott, 
népszerűs í tésükről és a r ró l , hogy a 
nép isimét megismerje azt, amit a ma
gyar néplélek évsizázadokcu keresz
tül fájdalmában, Sizenvédéseiben, job
bágyi iga-húzásában kijernie.t. E dal
lamok kőzött sok van, .amiről meg-
a l a p í t h a t ó , hogy egészen a legré
gibb magibar időkből maradt fent, de 
természetesen csaik a nép a :kán v 

amelyet igyekeztek minden eszköz-
zek így a magyar nóta hams légkö
rének eszközével -is e lnémítam. Ez a 
politikai helyzet a-z oka annak, hogy 
Bartók. Kodály é s fialJl követőik ze
néjét Nyugateurópában sokka-j lobban 
ismerik, nrlnt a Üu-navölgyben. 

Pajzs P á l zenéjét nálunk első lé-
pésaiteflc tekinthetjük a színpad felsza
badulása felé Is a po-litlka.i célzattal 
felszínen tartott mes te rséges és mes
terkélt zene nyomása alól. Ha zenei 
szempontból vannak >s ennek a mű-
nek fogyatékosságai , azeik :.rí 1nyomó-
résziben csaJt tehn'ka' hibáknak te^ 
kin'hetek, amelyeket könnyen kikü
szöbölhetnek. Мinden ese're ? ma
gyar nép; епекек é s azt k stí lusának 
a színpadon való f e l t ámasz tá sa olyan 
nagyjelentőségű esemény. amit .érdemes külön feljegyezni.-

Suih&f József 

A JEZSUITA RFND A VATÍKÁ* 
TITKOS FŐHADISZÁLLÁSA 

A jezsuita rend kongresszusa szep
tember 16-án ér t véget. »f:enerá!is« 
lett Jansen a Juven! (Belgium) 
egye em rektora, az egyházjog ta
nára . Ezzel kapcsolatbán a vatikáni 



' lapok jelentik, hogy a jezsuiták 43 
t a r t o m á n n y a l * rendelkeznek é s több 
mint 28.000 a nyolc csoportba osztott 
tagok lé tszáma, akik közül hatezren 
fölül vannak az Egyesül t Államok
ban, .ötezren Spanyolországban, négy 
és félezren Angliában, Kanadában, 
Belgiumban és I ror jzágban, két és 
félezren Dél- és -Közéip-Amerikáiban. 
kétezren fölül Olaszországban és 
1356-an a »szláv« államokban. Ugyan
ezen források ismer étik, hogy a Va
tikán é s a jezsuitáik üzleti és anya
gi viszonyai mostanáiban nagyon kö-
zo] á l lanak e g y m á s h o z . . 

A Rómáiban megjelenő politikai 
szatirikus hetilaip a / »Don Bazilio« 
egy hosszabb c;kkben ismerteti a 
jezsuiták ténykedései t . Eibből a cikk
hői megtudjuk, hogy a jezsuita rend 
ereje e lsősorban annak gazdagságá
ban, azután az egész- vilájgra kiter
jedő kémhálózatá 'ban van. A jezsui
t ák a bankok, igyárak é s részvény
tá rsaságok egész sorá t ellenőrzik, ha
józási vá l l a l a toka 4 , biztosító t á r sa sá 
gokat é s hitel intézeteket pénzelnek. 

A Vatikán pénzügyi szakértője 
Novara Bernardino, á jezsui 'ák 
olaszországi legfőbb ügynöke. Az 
Etiópia és Al'bánia kiizsákmányolásán 
mi l l iá rdokat összeharácsoló »Köz- és 
földmunkák tá rsaságá«- t személyesen 
vezeti. 

A fasiszta háborúkon a jezsuiták 
milliókat kerestek. A faisiszta rend
szer ala't legtöbbet keresett bankok: 
»Szent P á l Intézete* (Torino), »NéPi « 
Szövetkezete (Navarra), valamint né
h á n y külföldi ibank dp Id. a Snanyo1!-
Amerikaí Bank Madridiban) és jóné-
h á n y ipari üzem a jezsuiták kezéében 
van. 

Ezen pénzügyi eszközick 'lehetővé 
teszik a rend számára , hogy politikai 
•pártokat pénzeljen és sajtót és tu
dós í tó irodáikat tartson el és ál lan
dóan bőví tse a maga kémhálózatá t . 
Legelkeseredettebb ellensége ő a 

.Szovjet Bzöve ségnek és az Összes 
szovjet ellenes •mozgalmakat segít k. 

Olaszországéban a jezsuiták t á m o 
g a t t á k a fasizmust és az n művük 

a Mussolini és a Vatikán közöl t lét
rejött u. n. Lateránl egyezmény. Né
metországban utasí tot ták a papságod 
hogy támogassa H tlert és föloszlat
ták az u. n. Katolikus. 'Pártot, 1936-
ban ők voltak az elsők F r a n k ó támo
gatói között és Frankó vénbírósáigá-
ban, am^ly a szaibadságiliarcósok fb-
löti ítélkezik, minden esetben ott ül 
legalább egy jezsuita »törvénytudó* 
bíró. 

A nálunk az egész világ béke-
és szabadságszere iő népei sorában 
hírhedté vált De. Gasperrú az olasz 

* külügyminiszter csak vak eszköze * 
jezsuita rendnek, -ugyanúgy, mint 
Sztepinác t i tká ra Salics, a záigrebi 
.usztasa Pör egyik fővádló ttja. 

A N G O L - S Z O V J E T SZÖVETSÉG 
MINT A VILÁGBÉKE BIZTOSÍTÓJA 

Zitliacus, munkáspárt i képvisellő, 
aki az angol-szovjet ba rá t ság egyik 
legkiemelkedőbb képviselője »Angfia, 
Szovjetunió é s a világbéke*: c ímen írt 
füzéében ismét határozot tan á l lás t 
f t glial a harmadik világháború meg
akadá lyozása érdekében. 

A szerző részletesen foglalkozik 
Anglia külpolitikájával, melynek ered
mény ekép mindjobban az Amerikai 
Egyesült Államok érdekeinek kiszol
gálójává válik. Anglia közeikelet i po
litikájának lényege a reakciós Gö-
rögország, az arab ál lamok és Tö 
rökország támogatása , melyeknek se
gítségével el akarja zárni a Szovjet
im iőt a Földközi Tengertől . Bevin 
külpolitikája az amerikai nagy ő k é -
sek é r d e k e k szolgálja, aimely a k a d á -
lyozólag hat az európai í j jáépí tésre 
és felbátorítja a reakciót. Az angol 
külügyminisztérium visszatér t a ha
talmi tőkés politikájához, azzal az e l 
képzeléssel, hogy a Szovje unió Ang
lia el lensége. Fz ai hatalmi ipolirika a 
Szovjetunió, a nemzeti {elszabadulás, 
a közép- és távolkeleti népi fejlődés 
ellen irányú! é s a harmadik világhá
borúhoz vezet, ha. nem sikerű! meg
változtatni . 



Bőven van idö ezen .veszélyes po
l i t i k a megvál toz ta á sá ra . csak okosan 
és bá t ran kelil hozzáfogni a munkához 
a. m u n k á s p á r t poli- •.kajáinak alkalma
zásáva l . Anglia nincs abban a -hely
zetben, hogy fegyverkezési versenyt 
futhasson az Egyesü l t Államokká; 4 S 

a Szovjetunióval . 
Az együ t tműködés teltétele kom

promisszumos politika' a lka lmazása a 
Biztonsági Tanácsban . A nagyhatal
maknak el kell ismerni, hogy nem 

"kényszerí thetik egymás t • biztonságu
kat veszélyezte tő in tézkedésekre és 
hogy mindegyiknek joga van t i l t a - . 
kőzni é rdekeike t sér tő javaslatok el
len. A vétó jog megszünte tése a Biz
tonsági Tanácsban lehetővé tenné ha-
t a ' m i tömbök k ia lakulásá t , közös at*-
gol-amerikai fellépést é s ha á lyon kí
vül he lyezné az Egyesül t Nemzetek 
Szövetsége alapokmányároak erkölcsi 
alapját . A nagyhatalmak csak akkor 
tudnak maradék ta lanu l együt tdo lgoz
ni, ha' b íznak e g y m á s b a n é s kölcsö
nösen tiszteletben) tart ják jogaikat-
-Zflliacus hivatkozik Edén véleményé-
-re is, aki az a'Isóház februári külpo
l i t ika i vitájában kifejtette, hogy a 

•Szov je tun lóinak n :ncs enek impe ria-
lista szándékai és nem Ls akarja po
l i t ikai rendszeré t rá erőszakol ni a k ö r 
nyékező o r szágokra , hanem sa já t 
biztonsága é rdekében csak azt óhajt
ja, hogy szomszédai sem kül- sem 
belföldi befolyás alatt ne legyenek, 
amely a Szovjetuniói e'Jlen i rányul . 

Zivliacus több példával igazolja, 
tiogy a Szovjetumőó békeakara tában 
bízni lehet, melynek alapján az au-
go.l-szovjet bará t : sze rződés t é lő va
lósággá kell vál oztetni. Tsaniételten 
hivatkozik a munkáspár t külpolitikai 
p rog ramjá ra , melynek megvalós í tása 
biztosí taná a Szovjetunióval való leg
szorosabb barátságot., ugyanakkor le
hetővé tenné az európai új demokrá 
c iákkal való együt tműködése és i>o-
Ii t ikai lag előnyösebb iheíyzetet bizto
s í tana Anglia ti1, ik az Egyesü l t ÁMa-
mokka] széniben. Sajnálat ta l ál lapít
ja meg, hogy az angol követségek 
és katonai missziók befolyásuk-ít a 
Jrornrnuni.sra eMenes csoportok é r d e k é 

ben használ ják Uk Ez a poli l ika Pe-
dig nemcsak az új jáépítést akadá - . 
lyozza és végezetül a szociiáldemok-
rata Pártok szé t rombolásá t is ered
ményezi , hanem lehetetjcmné teszi az 
angol-szovjet szöve t ség megvalós í tá 
sát. 

A imunkásipárt külpoliitikai) program
j a é r te lmében, a k o r m á n y n a k ajánlta-
ni kellene a Szovjetuniónak, ho^y t á -

.mog^ssák a szocialista új jáépí tésre 
hajlamos pár .ok együ t tműködésé t és 
különösen bá tor í t sák a .szocialisták és 
kommunis ták akcióegységét . Ez a po
l i t ika Erancliaországnak is megfelel
ne és Amerika el ismerné az an
gol-francia-szovjet vezetést európai 
ügyekben. Ezen az alapon k ö n n y ű 
lenne megál lapodás t létesíteni a 
Ruhr-vidék, a víziutak és Trieszt 
nemzetközi e l lenőrzése és E u r ó p a 
gazdaság ; új jáépí tésére v o n a t k o z ó 
lag. 

A kis k ö n y v befejező soraiban Ziil-
l::acus képviselő ismét kifejt i , hogy a 
k o r m á n y m é g nem (Próbálta a lka l 
ma zaii a rnunkásípárt külpolitikái pro-

. gramját . A konzervat ív külipoliliká
nak nieg vá l toza tá sa , é s S'zocialista 
küiiPoúifoka a lka lmazása nagy nehéz 
ségieket okozna é s konzerva t ív k ö 
rökben jelentős el-Jeról-lást vál tana k i . 
»Azon ban türelemmel, bá to r ságga l , 
k i t a r t á ssa l é s mindenek o l ő t t a S - z o v -
jetumió é s az európai népek i ránt ta
núsított hűségge l é s bará t ságga l meg
nyerhet jük a békét ha szocial is ták 
leszáink küLföldön is, ugyanúgy , mint 
otthon«, fejezi be? é rdekes politikai 
t anu lmányát ZiHiacus, akinek külpo-
íí "kai elképzelései t a niunkásipárt* 
képviselek jelentékeny része ' tairiio«-
ga*ia. SzHcs Miklós 

A S Z O V J E T MEZŐGAZDASÁG 
FELLENDÜLÉSE AZ U J ÖTÉVES 

T E R V FOLYAMÁN 

A Szovjetunió- mezőgazdasága sú
lyos ká roka t szenvedett az elmúlt 
háború éveiben. Azokban az o r szág 
részekben, melyeket a német fasisz-



ták tartottak megszállva, a kolhozok 
gazdaság: épületeinek és berendezé
seinek-nagy része elpuszLul'c. Fel
égették a falvakat és tanyákat, leöl
ték vagy elhajtották zz állatokat, 
tönkretették a traktorokat, kombájno
kat és egyéb gazdasági felszerelt . 
Jóval kisebb lett a bevételt terület is. 

A HÁBORÚ UTÁNI 
ELSŐ ÖTÉVES T E R V 

melyet a Szovjetunió Legfelsőbb Ta-
aácsa elfogadott* nemesek a mező
gazdaság újjáépítését biztosítja, ha
nem a földművelés é s álla enyésztés 
további fejlesztéséről is gondoskodik, 
hogy ezáltal a háború előtti' terme
lést országszerte elérjék, sőt tű) is 
szárnyalják. 

A Szovjetunió a háború előtt hí
res volt arról, hogy a világ egyik 
legnagyobb gabonatermő országa. Az 
1940-es évben 118.& mlClló tonna ter
mést takarító tak be a Szovjetunió
ban. Az "j ö.éves terv utolsó évében, 
I95ö-ben a termés eléri a 127 millió 
tonnát, ami jelentős mértékben felja-
vlja a lakosság ellátását s emellett 
föztosíija a szükséges tartalékokat is. 
A cukorrépaterm&iést 26 milUő ton
nára fokozzák, 22 százalékká) többre, 
mint a tóború' előtl volt. 1950-ben 
már 2.4 millió tonru lesz az évi cu
kortermelés. 

Gyapo ból 3.1 millió tonna termést 
irányoztak elő. mely mennyiségből 
1950-ben 4636 m i i l ó méter tex i l -
anyag készül. A világhírű szovjet 
ientermelést 39 százalékkal növel k. 
miáltal természetesen a kiváló minő
ségű lonáruk gyártása is jóval túlha
ladja a háiború elöt i mennyiséget. 

H É T S Z A Z H U S Z i E 2 E R T R A K T O R 

" Ahhoz, hogy a mezőgazdaság újjá
építésének terve a k tűzött időre meg
valósuljon, az ötéves térv keire ein 
belül a leghathatósabb lámogatásban 
részesítik a mezőgazdaságot. Trak
torok, gazdaság: gépek és alkatré
szek óriási tömegét készítk el az 
1946—1950-es években. Hétszázhús7.-
ezer trak"ort Juttatnak a mezőgazda

ságnak, míg a legutóbbi ötéves terv
éveiben öiszázhúszezer volt a gyár
tott trJctorck száma* 

-A gépeke \ mely-eket a kolhozok, 
szóvbózok- és t raktorál lomások kap. 
nak az ipari vállalatoktól, a legkor
szerűbb ujjasokkal tökéletesítik. A 
leshető legnagyobb mértékben fogják 
a gépeket f elhasználni minid a ve lés . 
területeken, mind a burgonya- és ré
pa íerittüiöideken, valamint a,z állat
tenyésztő farmokon is. Az üzembe-
helyezhotő gépek száma jóval felül. -
múlja a háború előtti mennyiséget, a 
gépek korszerűsítéséről nem is be
szélve. 

Az ötéves terv keretein béliül egyre 
nagyobb mértékbeín gépesítik a mező
gazdaságot mind a traktorok, mind a 
vi l lanyé: ő felhasználásával. A föld
műves munkája; ezáltal rendkívül 
megkönnyítik és gyümölcsözővé te
szik. Sokmillió földműves ér t a trak
tor- és kombájnkezc-léshez. a gépko
csi vezetéshoz és a javításokhoz. 

Az új ötéves terv idején a vegyé
szeti gyárak t 'zenhé millió torta nin-
t r á g y á t szállí tanak a mezőgazdaság 
számára , az 1933–937-es 8.7 millió, 
tonnával, szemben (a második ötéves 
terv idején), 

A Z Á L L A T T E N Y É S Z T É S 

Nagy szerep jut az új ötéves terv
ben az á lat tenyész esnek- s, mely 
ór.ási károkat szenvedett a háború
ié lyamán. Ezért e iéreii is. ó r á s i fel
adatok háru nak a mezőgazdaságra . 

Az ö téves terv fo'yamán a Szov
jetunió egész teru étén e érik a há
ború előtti állományt, emellett a . l ó 
tenyésztést negyvenhat százalékká 1 , 
a szarvasmarhaá- lományt harminc^ 
k'ienc százalékkal, a juh- és kecske-
tenyésztést hetvenöt s z á z a tkka) és 
a ser tés tenyésztés t háromszorosára 
emelik az 1945-ös évvel szemben. 

G É P E S Í T É S É S V I L L A M O S Í T Á S 

Sokezer ko'hozt és az összes -far
mokat gépesítik és villamosítják 
S-zámos új , kisebb merctn ía'usi 
árarnfaj 'esztőtekp épü\~ összesen.egy* 
millió k i o w a a tel jesí tőképességgel . 



A Szovjetunió déli részében (a 
kaukázusi é s közép-ázsiai köz tá r sa 
ságokban. Ukrajna déli részén, stb.) 
kibővítik a tea- és ci t romültetvénye-
ket; a dohánytermelést , a szőlő- és 
bortermelést jelentősen fokozzák. 

A földművesek, ugyanúgy, mint a 
munkások és t sz tv ise lők, állami se
gítséggel kibővítik kertgazdaságaikat , 
szőlőiket és méhészeteiket. 

Az állam ugyancsak segí tségére 
siet a balti szovjet köztársaságok, a 
Moldvai Szocialista Szovjeíköztársa-
ság parasztjainak, valamint a nyu
gatukrajnai és bjelorusszlai földmű
veseknek. Kibővítik a parasz tszö
vetkezeteket, a g&p- és traktorálio-
mások hálózatát , továbbá hiteleket 
nyújtanak számukra, gazdasági gépe

ket és műt rágyá i bocsátanak rendel
kezésükre. 

A legelők kibővítése, a műtrágya-, 
zás é s az agrár tudomány sokoldalú 7 

kihasználása, valamint az ál lat tenyész
tés , már eddig is kimagasló sikere
ket eredményezet t a mezőgazdaság
ban. Ha az 1932-es évet vesszük 
százszáza l tkos alapul, akkor a köve t 
kező képet kapjuk: 1935-ben s z á z 
hetvenhét százalék, I95ö-ben pedig 
kétszázhuszonöt százalék. Ezek sze
rint tehát az 1950. évi termelés 
huszonhét százalékkal lesz magasabb 
a háború e őt t inél 

Mint a fentiekből láthatjuk, az új 
ötéves terv több mint egynegyedé i 
ve! szárnyal ja tál a háború előtti 
termelést . 

Könyvszemle 

A „Vajdasági Dolgozó Nő" 
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jugoszláviai magyar nők képeslapja 

T a r t a l m a : I dőszerű c i k k e k 
S z í n e s í rások 
E l b e s z é l é s e k 
K é p e s r i p o r t o k 
Ház ta r tás i t a n á c s a d ó 
A p r ó t udós i t ások 

Ara 3 dinár 

A HID HÍREI: 
Novellapályázatunk harmadik díját nyert »Egy darab élet«'| ciintí 
pályamű írója: K o v á c s Lajos kanizsai lakos. 

Sajtó alá került 1946 október hó 9-ikén 
A nyomást befejezték 1946 október 28-:kán 3.300 példányban 



„ .г emberi ku'türa nem a kiváltságosok privilégiuma, hanem a leg
szélesebb néprétegek talaidena *• LENIN 

M I N D E N O L V A S Ó K E Z É B E ! 

A „ H Í D * K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T K I A D V Á N Y A : 

Csillagok Csillaga 40 válogatott versremeket tartalmaz, — Petőfi, Ady, József 
Attila és számos kiváló élő költő verseit közli, amelyeket 
nem nélkülözhet egyetlen műkedvelő együttes sem... 

A Sxabadgdgdalok csokorba kötik és kottával kisérik azokat a forradalmi és 
népi dalokat, amelyekei a szabadságszerető népek „szerte a 
világban énekelnek. (Ára 25 dinár.) 

Miért b e s z é l n e k a» embrek különféle nyelven, — egyike 
a legérdekesebb olvasmányoknak. A könyv az ember ke
letkezéséig, a majmok < jelbeszédéig kiséri az olvasói és 
ismerteti a nyelv keletkezésének és fejlődésének történetét 
napjainkig. (Ára 10 dinár) 

L e n i n ÁLLAMRÓL szóló elméletét ebben a kis brosúrában meg
ismerheti az olvasó. Rövid, nagyszerűen ismertető irás 
(Ára 4 dinár.) 

Olajos Mihály лParasztkérdés - Földkérdés" c. munkája mindannyiunk 
eleven problémája. Ež a füzet foglalkozik mezőgazdasá
gunk kérdéseivel és felöleli a földreform törtönelmi jelen
tőségű müvét is. (Ára 5 dindr.) 

A Színpadunk hai füzet (I. - VI.) időszerű színdarabokat, drámákat, víg
játékokat, jeleneteket tartalmaz; ezek a művek szerény-
igényű díszletekkel és könnyen érthető nyelvezetükkel 
sikeresen előadhatók. (Ára 6, 9 és 15 dinár.) 

A Ш I JO a vajdasági magyar demokrácia harcos lapja; politikai, 
társadalmi és irodalmi síkon népeink haladásáért, testvé
riségéért és egységéért küzd! 

A H D T A N Í T , N E V E L , I R Á N Y I T * 

• M W I N # 1 1 MINDEN e i V A f t f M I T U l N T 
„ H I Ü « KÖNYVKIADÓ VÁLLAL A T , SZUBOTICA, 29 NOVEMBRA TRG. 3. 

Stamparíja Minerva, Subotica 


