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A „HÍD" IRODALMI PÁLYÁZATA 
Az 1948 évi pályadíj összege 55.000 dinár 

A HID harmadik irodalmi pá lyázata folytatása egy tervszerűen meg
kezdett és továbbépített munkának. E pályázat i fölhívás — épp úgy mint 
az első ke t tő — toborzó, amely immár harmadszor újabb erőpróbára hív
ja föl a haladószellem írástudóit . A fölhívás azonban nem csupán fiatal, 
most induló tollforgatóknak szól, hanem a régi í róknak "is. akiknek mes
terségbeli tudása idei pályázatunk igazi, nagy lendületében irodalmi és 
szellemi életünk számára jelentős művet hozhat. 

A HID 1948 évi pályázata egy új* műfajjal bővült. Az elbeszélés a 
vers, az egyfelvonásos és a háromfelvonásos színmű mellett pályázatot 
írunk ki irodalmi eszközökkel földolgozott riportra is, amely a fenti négy 
közül a legkönnyebben megközelíthető műfaj és amelynek közvetlen hang
ján fiatal, induló iróink, új tehetségeink komoly műveket adhatnak. 

A pályaművek tárgyát , témaköreit szorosan nem kötjük meg: egye
düli követelmény, amelyet a folyóirat a pá lyamű irója elé állít: munká
jának tárgya mai társadalmi valóságunkban gyökerezzen. 

Az irodalmi riport az előbbi műfajoknál több időhöz-kötöttséget 
követel. Ezért a riportok témakörét közelebbről gazdasági és társadalmi 
újjáépítésünkben (gyárak, szövetkezetek élete, új iskolánk, rohammunka -
sunk, építő ifjúságunk. Frontunk közös munkavállalása stb.) jelöljük meg. 

Pályázatunk: 
1. Elbeszélés: Első díj 5.000 dinár, második díj 3.00O. harmadik díj 

2.000 dinár; 
2. Vers. Első díj 3.000 dinár, második díj 2.000. harmadik dü 1.000 

dinár; 
3. Egyfelvonásos színmű: Első díj 6.000 dinár, második díj 4.O0O, har

madik díj 2.000 din-ár; 
4. Háromfelvonásos színmű. Első díj 10.000 dinár, második díj 5.000, 

harmadik díj 3.000 dinár; 
5. Riport. Első díj 5.000 dinár, második díj 3.000 dinár, harmadik díj 

1.000 dinár. 
Pályázati föltételeink: 
a) A pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent írásokkal lehet 

résztvenni. 
b) A pályaművet két példányban, ri tkán gépelt sorokban, a papírnak 

csak az egyik oldalára írott szövegezéssel kell eljuttatni a HID szer
kesztőségébe jeligés boríték kíséretében. 

c) A beküldés határideje: elbeszélés f. é. szeptember hó 30., vers f. 
é. szeptember hó 30., riport ugyancsak szeptember hó 30.. egyfelvonásos 
színmű október hó 31., háromfelvonásos színmű f. é. november hó 30. 

d) A pályázaton csak jugoszláv állampolgárok vehetnek részt. 
e) A pályázat eredményét egy hónappal a pályázati határ idő után 

tesszük közzé. 
f) A HID fenntartja magának a beküldött pályaművek közlésének 

vagy kiadásainak jogát, tekintet nélkül azok minősítésére. 

Szubotica, 1948 július 1. A HÍD szerkesztősége 



A KULTURSZÖ VÉTSÉG MÁSFÉLÉVES 
MUNKÁJÁNAK TAPASZTALATAI 

ÉS A SZOCIALISTA KULTURMUNKA ŰJ TÁVLATAI 
Irta: KUK ZSIGMOND 

A Magyar Kultűrszövetség harmadik évi közgyűlése egybeesik kul
turális életünk fejlődésének egy új szakaszával , egész kulturális életünk 
tervszerű megszervezésének idejével. Miben látjuk kulturális életünk fej
lődésének ezt az új szakaszá t? 

Kétségtelen, hogy a felszabadulás óta a szabad népi kultúra széle
sen, gazdagon fejlődésnek indult. Óriási tömegeket vontunk be a szellem 
világába, akik eddig abból kiszorultak. A fölszabadulásig a kulturális élet 
legelemibb anyagi eszközeitől is megfosztott dolgozó tömegek és a sza
bad szellemi fejlődésből kizárt nemzetiségek előtt megnyílt a kultúra és 
szellemi emelkedés minden lehetősége. — »Ma hazánkban — mondja 
Gyilász miniszterünk — minden anyagi és más nehézség ellenére, olyan 
kulturális felvirágzás van, amilyenre nem volt példa Jugoszlávia egy né
pének múltjában sem«. — A szorosan vett kulturális szervezeteken kí
vül tömegszervezeteink: a szakszervezet. Népfront, Áfézsé, Népi Ifjúság 
stb. mindegyike nem kis mértékben résztvesz kultúrforradalmunk előbb-
revitelében és szocialista kul túránknak nemcsak anyagi alapjait erősíti, 
hanem szellemi előfeltételeinek megteremtésében is nagyon hatásosan 
közreműködik. Csak ennek a sokféle síkon fejlődő kultúrmunkának a 
néphatóságok, iskolák, Jkultúregyesületek és tömegszervezetek eddigi 
kultúrmunkájának köszönhetjük, hogy gazdasági és politikai fejlődésünk 
mellett kulturális téren is olyan nagy lépésekkel haladunk a szocializmus 
felé. 

Kétségtelen azonban az is, hogy ez a sokféle síkon fejlődő és kibonta
kozó kultúrmunka ma már szükségessé teszi az átfogó, tervszerű és egy
séges i rányí tást . Kultúrforradalmunk úgy lehet csak igazán átütő 'erejű 
és eredményes, ha tömöri termés egységesíteni tudunk minden erőt alap
vető íkultúrális feladataink megvalósí tására . A különféle kulturális tevé
kenység átfogó megszervezését , kultúrforradalmunk egységes irányítá
sát tűzte k i feladatul népkormányunk a Kultúregyesületek Szövetsége elé. 

Szövetségünk évi beszámolójában tehát mélyebb és alaposabb vizs
gálat a lá kell vetnünk eddigi munkánkat és analizálnunk kell a Magyar 
Kultűrszövetség és egyesületeink eredményeit és gyengeségeit , amelyek 
munkánk eddigi szervezeti formájából következnek. 

• 

A Magyar Kultűrszövetség munkája — megalakulása óta — két sí
kon folyt: működött egyrész t mint intézmény a központban, másrészt 
mint szervezet a kultúregyesületekben. Beszámolónkban tehát mindenütt 



[külön foglalkozunk az intézmény m-unkájával, a központi i rányító és 
szervező munkával, és külön a szervezettel, a Kultúregyesületek hálóza
tának és tagságának munkájával. Kérdésünk tehát ez: mit tett a Szövet
ség mint központi irányító szerv feladataink megvalósí tására és milyen 
eredményeket értünk el alapszervezeteinkben e munka nyomán. 

Sorra vesszük tehát munkaterületek szerint Szövetségünk multévj 
és ez évben eddig végzett munkáját. 

I v íí s t u <\ d s t r r j r s z t e s e 

Szocialista kultúránk alapvető munkaterületén a központ az elmúlt 
időszakban a 'következőket valósította még: 

a) Irástudási versenyfelhívást tettünk közzé tanfolyam-szervezők, 
vezetők és egyesületek számára, a versenyt sajtóban és körlevelekben 
szorgalmaztuk és Lezártával 15.000 dinár jutalmat osztottunk k i . 

b) Elvi i rányítást és némi gyakorlati segítséget nyújtottunk a sajtó
ban közzétet t cikkeinkkel és az irástudási harc szervezésére vonatkozó 
utasításainkkal. 

c) Kiadtuk ^z új írástudók számára első olvasmánykép Gorikij: »lgy 
laniUtam én« c. füzetét és ezt 10.000 példányban szétosztot tuk. Ez évben 
megvalósítottuk Szövetségünk régi feladatát: kiadtunk egy Ábécét fel
nőttek számára 10.000 példányban. Ez a könyv, egyik legfontosabb és 
legértékesebb kiadványunk, Weigand József munkája, amelyről e helyen 
is nagy elismeréssel emlékezünk meg. 

Alapszervezeteinkben e téren a következő a helyzet: 
Az í rástudás terjesztésének munkájáról az alapszervezetekben nincs 

áttekintésünk. Az elmúlt évben beérkezett jelentések csak azt mondják, 
hogy 17 egyesületben volt rendszeres tanfolyam és 51?-en vizsgáztak. 
Ez év első öt hónapjában — kimutatásaink szerint — 35 egyesületben 
376 új í rástudó tett vizsgát. Valószínű, hogy 62 illetőleg 82 egyesüle
tünkben több tanfolyam volt és többen vizsgáztak, csak a kimutatás hiá
nyos. De Ji:i alapszervezeteinkben végzett munkáról tökéletes át tekinté
sünk volna is, ez sem jelentené a magyar í rás tudás terjesztésének teljes 
munkáját, mert egyesületeinken kívül a szakszervezetben és Népfront
szervezetekben is folyt munka. A vajdasági főbizottság közoktatási osz
tályának valószínűleg szintén nem teljes kimutatása szerint az elmúlt év
ben 944 új magyar í rás tudó vizsgázott . Ebből is kitűnik, hogy kultúrkö
reinken kívül is nagya rányú magyarnyelvű kultúrmunka folyik. 

Ezeik a hiányos számok is fogalmat nyujtanak arról a hatalmas ará
nyú munkáról, amely a szocialista kultúra ez alapvető terén folyik. A 
régi Jugoszláviában — itt csak a magyar analfabetizmus kérdését hoz
zuk fel — 25 esztendő alatt legfeljebb 4-5 tanfolyam volt összesen 100-120 
létszámmal. Egyetlen magyar kultúregyesületünk egy év alatt több ma
gyart tanított meg írni-olvasni, mint összes magyar kultúregyesületeink 
25 év alatt a régi Jugoszláviában. Ha pedig tekintetbe vesszük, hogy ak
kor azzal a néhány új írástudóval szemben az iskolázatlan és szerb isko
lákba kényszer í te t t magyar gyermekek milyen óriási számmal szaporí
tot ták az írástudatlan magyarok számát és hogy ma minden magyar 
gyermek magyar iskoláztatása mellett évente az örökölt í rástudatlanok 
ezreit tanítjuk meg ími-olvasni — akkor látjuk igazán, hogy mi a szó-
dialista ikultúrforradalom és mi a nemzetiségek szabad fejlődése népálla
munkban. 



Mégis ez a hatalmas fejlődés és nagyarányú munka sincs ma m á r 
arányban szükségeinkkel és kultúrforradalmunk tempójával. A jövő év 
május elsejéig nem maradhat Vajdaságban egyetlen 45 éven aluli magyar 
írástudat lan. Szövetségünk központja káderéhez képest nagy erőfeszíté
seket tett, alapszervezeteink nagyarányú munkát végeztek, szakszer
vezet és a Népfront-szervezetek kultúrszekciói is megtet ték a magukét 
— de ma az írástudási mozgalomnak ebben az elhatározó szakaszában 
csak a helyi e rők tömörítésével és egységesí tésével egyrészt és terv
szerű átfogó központi i rányí tásával másrész t érhetjük el célkitűzésünket. 
A különféle helyi egyesületeknek és kul túrszektoroknak egységes irá
nyí tás mellett, a káderek és anyagi eszközök racionális felhasználásával 
minden egyesületre és minden kultúrszeíkcióra kiterjedő egységes köz
ponti segítséggel kell ezt a munkát végeznünk. M i a magyar írástudási 
mozgalomnak csak a mi kultúregyesületeinkben végzet t részét tudtuk s 
ezt is inkább csak elméletileg irányítani és segíteni — a központi vaj
dasági átfogó szervezet pedig helyi, járási és központi szervei segítsé
gével egységesen i rányí that ja és gyako-rlatilag is segítheti nemcsak az 
egész magyar írástudási mozgalmat, hanem a Vajdaság minden nyelvére 
és nemzetiségére kiterjedő munkát. 

N é p e g y e t e m 

Az alapvető kul túrmunka másik lényeges területén Szövetségünk 
központja az elmúlt időszakban ezeket végezte: 

a) Kiadtunk három népegyetemi füzetet 1200—1200 példányban. í: 
füzetek kiadását azonban bizonyos népszerű- tudományos előadások k i 
vételével beszüntettük, mert a gyakorlat azt mutatta, hogy a helyi adott
ságokat, az előadók é s ' hallgatók színvonalát így nem vehettük figye
lembe és ezenkívül előadóinkat felmentettük a kezdeményezés és az 
előkészület alól. 

b) Témaválasz tás , feldolgozás, előadások szervezése tekintetében 
útmutatás t és segítséget csak általánosságban, cikkek és körlevelek útján 
adhattunk. 

c) Előadif-káderek nevelése, vendégelőadások és mintaelőadások 
szervezése terén a Szövetség központja főleg megfelelő apará tus hiányá
ban nem tett semmit. 

Alapszervezeteinkben a népegyetemi előadások tekintetében a kö 
vetkező a helyzet: 

Központunk adatai szerint az elmúlt évben 250 előadás volt egyesü
leteinkben 21.647 hallgatóval. Ez évben eddig 78 egyesület 212 előadást 
tartott, voltak egyesületeink, amelyek hetente rendszeresen megtar to t ták 
előadásaikat, volt jónéhány egyesületünk, ahol ezt a fontos népművelő-
eszközt egyáltalában nem használták fel. Adataink természetesen nagyon 
hiányosak és emellett a témákról, előadások színvonaláról, a hallgatók 
számáról és aktív résztvételéről semmilyen adatunk nincs. Nyilvánvaló' 
i t t is,̂  hogy a népegyetemi munka nem korlátozódik csak a kul túrkörök
re, városokban néphatóságaink is tartottak fenn külön négyetemi t i tkáro
kat, szaksízervezeteink is tartottak nem egy helyen rendszeres 

előadásokat magyar nyelven is, falvainkban pedig tömegszervezeteink is 
végeztek munkát ezen a téren is. 

Teljes adatok nélkül is megállapíthatjuk, hogy a fölszabadulás óta e 
téren nagysíkerű munkát végeztünk. Nincs ugyan összehasonlító adatunk 
a régi Jugoszláviában e téren fennállott helyzettel kapcsolatban, de a. 
kétségtelenül nagyon nagy mennyiségi előrehaladás mellett i t t csak arra 



akarunk rámutatni , hogy előadásaink tartalma tekintetében összehason
líthatatlan eredményeink vannak. Elég ha csak arra rámutatunk. hogy 
egyetlen olyan előadás, mint az Ötéves Terv ismertetése — ezt csaknem 
minden helységünkben megtar to t ták — tíz és százezrek számára nyújt 
betekintést és ösztönöz részvételt hazánk forradalmi átalakí tásában és 
nyújt távlatot a dolgozó nép jövőjére. Egyetlen ilyen előadás többet 
nyújt és jobban emel, mint száz és száz szűk szempontú, távlatot nyitni 
nem tudó, a régi tá rsadalom minden kötöttségével korlátolt úgynevezet t 
nép-előadás a régi korszakban. És hogy ma a népnevelésnek ez az esz
köze magyar népünk szellemi emelésének is ilyen nagyarányú és töme
ges eszközévé vált, ez csak a szocialista kultúrforradalom eredménye. 

Felmérhetetlen tehát az az eredmény, amit eddig elértünk, a mi kul-
tiiríorradalmuríkban azonban ez csak a kezdet. Előttünk ma már^ az a 
feladat áll, hogy kivétel nélkül minden helységben, rendszeres, jó elő
adókkal és szervezett hallgatósággal rendelkező állandó népegyetem mű
ködjék. Ehhez helyi segí tség kell, nem elég az a néhány központi utasí
tás: az elaprózott , közönséget széttagoló, előadó-káderben szűkölködő 
kis népegyetemi előadásokat jól szervezett, állandó jellegű, tömeges nép
egyetemekké keli szerveznünk. Szaksegítséggel , káder-beosztással , és 
káder-neveléssel, meg kell teremteni egész Vajdaságban a népegyetemi 
hálózatot, megfelelő járási centrumokkal, vendégelőadókkal, az előadók 
időiíkénti konferenciáival stb. Egy-egy centrális nemzetiségi központnak 
erre nincs lehetősége, de egyetlen átfogó testület elég szakerőt . szerve
zőt tud mozgósítani és járási szervezetei útján hathatós támogatás t tud 
uyiijtani azoknak a kis helységeknek, amelyeknek mi gyakorlati segíísé-
get eddig nem adhattunk. 

Al ta l ános n é p m ű v e l é s 

A központ munkája a következőkben nyilvánult meg: 
a) Általános ikultűrelőadások és műsoros estek rendezéséhez Szövet

ségünk kész anyag küldésével, vagy megjelölésével, sajtó és körlevelek 
útján segítséget nyújtott . Az elmúlt időszakban a nagy centinnáriumi ün
nepségekre küldtünk a központból műsor t : Markovics Szvetozár. Vuk Ka-
radzsics, a Gorská vijenac ünnepségeire, Petőfi, Gorkij-ünnepekre stb. 

b) Szövetségünk központja szervezte az általános vajdasági dalárda
verseny magyar részét , propagál ta a versenyt, vándorzászlót tűzött ki 
stb. Szaksegítséget , kottaanyagot, megfelelő szakember és kiadványok 
híjián nem tudtunk nyújtani. Káderünk gyenge és kevés volt ahhoz, hogy 
újabb dalárdák szervezéséhez indítást adjunk. 

c) Ugyancsak* Szövetségünk (központja nyújtott segítséget népható
ságainknak a vajdasági folklór-versenyek magyar részének szervezésé
ben. Szaksegí tséget nyújtani műsoruk összeállí tásában, megfelelő iroda
lommal ellátni őket, szakember híjjában nem tudtuk. 

d) Szövetségünk központja előadásokat szervezett a hazánkban fog
lalkoztatott magyarország i munkások számára , különösen Belgrádban. 
Hazánk demokráciájának ismertetésében és a szerb-magyar kapcsolatok 
erősítésében igen eredményes és hasznos munkát végzet t ezzel. 

e) íróinkat és művészeinket az elmúlt évben kezdtük mozgósítani 
és tömöríteni: megalakult a K. Sz. irodalmi köre és ennek három cso
portja Szuboticán, Noviszádon és Zrenyaninban. Az írói csoportok eddig 
14 irodalmi estet rendeztek különböző helyeken. Az előadó-esteket nem 
egyszer könyv-vásárral köttöték össze s ez igen hasznos kezdeményezés-



nek bizonyult és sokban hozzájárult egyrészt az irodaírni érdeklődés tc l -
keltéséhez, másrész t az olvasás népszerűsí téséhez és kiadványaink ter
jesztéséhez. 

f) A Szövetség központja folyóiratában, a HID-ban, három irodalmi 
pályázatot ír t k i : versre, elbeszélésre és színműre, összesen 25.000 dinár 
jutáimat tűzött k i erre a célra. 

Általános kuRúrakcióink terén egyesületeink az elmúlt időszakban a 
következő eredményeket érték el: 

Az elmúlt évben és ez év első öt hónapiában egyesületeink 208 mű
soros előadásról tettek jelentést. Természetesen ez az adat nagyon hiá
nyos fogalmat nyújt a Vajdaság-szer te tartott kultúr-előadásokról. Nem 
küldtek mindenünnen jelentést egyesületeinkből sem, pedig ezeken kí 
vül is igen sok irodalmi, művészi programú előadást tartottak magyar 
nyelven mindenfelé. Az összesítet t adatok azt mutatnák, hogy egyrész t 
százszámra nevelednek előadók, szavalók, szólóénekesek, felolvasók stb. 
másrész t t izezerszám kapcsolódnak be az irodalom és művészet élvezői 
közé dolgozóink. — Dalárdáink versenyében 11 magyar dalárda vett 
részt és a Szövetség vándorzászlaját és a legjobb magyar dalárda elne
vezést a zombori magyar kultúrkör dalárdája nyerte el. ö képviselte a 
magyar kórus-művészetet a noviszádi nemzetiségi dalárda-versenyen. 
Dalárdáink -repertoárjuk összeáll í tásában és anyag-beszerzésben sajnos 
semmilyen segítséget nem kaptak eddig, pedig igen nagy szükség lenne 
arra, hogy műsoru'k tartalomban és formában korszerű anyaggal frissül
jön fel. A versenyben résztvet t 11 dalárdánál bizonyosan több magyar 
kar működik, csak még nem sikerült őket is bevonnunk e versenybe, pe
dig ez óriási nevelő hatásával és tömegek érdeklődésének felkeltésével 
nagy szerepet tölt be kultúréletünkben. — Az irodalom és művészet fej
lődése terén igen fontos és nagyhatású íróink és művészeinlk tömörítése 
és pályázataink ki írása. Rövid idő alatt három irodalmi csoport, mult évi 
irodalmi pályázataink eredményeképpen 36 elbeszélő, 24 költő és 14 szín
műíró jelentkezése — ez csak ennek a rövid időszaknak eredménye. Iro
dalmi életünk megszervezésének kezdete más eredményeket is hozott: 
megjelent a jugoszláviai magyar írók antológiája és megindult a krit-kai 
mumka is. Művészeinkkel eddig nem foglalkoztunk intézményesen, kiál
lításra, tá r la t ra még nem futotta erőnkből. A szerbiai művész-szövetség 
keretében rendezték meg a fölszabadulás óta először vajdasági művé
szeink s köztük néhány magyar művész közös kiállítását is. • 

Ezek a kezdeti eredmények is azt mutatják, hogy népünlk a kultúra 
minden terén óriási lendületet vett. De azt is mutatják, hogy már jelen 
körülmények között többet és jobbat keli nyújtanunk. Nem egy kultúr-
egyesületünk vagy valamely más szervezetünk kultűrszekciója gyenge 
ahhoz, hogy egy jó kultúrelőadást rendezzen megfelelő programmal, 
megfelelő színvonallal, nagy és jó közönséggel — de hány helységben le
hetne több egyesület vagy kultúrszekció kádereivel: szavalóinak, elő
adóinak, énekeseinek és érdeklődő tagságának bevonásával igazán nagy
sikerű közös élőadásokat rendezni. Különösen az előadó-káderek neve
lésére van ma már nagy szükség, kis egyesületeinkben nem fejlődhetnek 
úgy, ahogy kellene s ahogy lehetne pl. helyi és járási egyesületközi elő
adó, szavaló és ének versenyekkel. Erre eddigi kereteink és szervezetünk 
mellett nem gondolhattunk. — Sokkal több indítást kell adnunk és az in
dítás után szak-segítséget is a dalárdák fejlődéséhez, hogy, minden hely
ségben legyen több kis sikertelen kezdeményezés helyett legalább egy 
jószínvonalú dalárda. Színvonalukat is emelnünk kellene s ehhez bizony 
központi szakemberre is van szükség. — Ami irodalmi életünk fejlődését 



illeti Szerb Népköztársaságunk után Vajdaság 'is összefogja író-szövet
ségében íróinkat. így sokkal -nagyobb súllyal sokkal eredményesebben 
fejleszthetjük irodalmi és művészi életünket. A mi szocialista kultúránk, 
irodalmunk és művészetünk azt kívánja, hogy íróink a nemzeti kifejezési 
formák továbbfejlesztésével de korszerű reális szocialista társadalom
ábrázolásban versenyezzenek. Mennyivel hatásosabb, eredményesebb, 
nevelőbb és objektív szempontból is magasabb színvonalat elérők lesznek 
a vajdasági irodalmi csoport pályázatai jelentősebb és a mi anyagi lehe
tőségeinket messze túlhaladó pályázati díjakban is. ha a kultúregyesü-
letek Vajdasági Szövetsége teljes súlyával és anyagi erejével mellé áll. 
Irodalmi és művészeti fejlődésünk tehát indokoltan túlnőtt a szűk nemze
tiségi formákon. 

N é p k ö n y v t á r a k 

Szövetségünk központja népkönyvtárak szervezése terén a követke
zőket tette: 

a) Még a Kultúrszövetség megalakulásakor felmerült annak szük
sége, hogy a Vajdaságban szétszórt gazdát lan könyveket összegyűjtjük 
és egyesületeink gyér könyvtárai t kiegészítsük velük. Csaik ebben az év
ben sikerült odáig jutnunk, hogy ezt a feladatunkat megkezdjük. Kis híj-
ján 50.000 könyvet gyűjtöttünk össze a központba, válogatása, rendezé
se most van folyamatban. A rendezés után különösen falusi népkönyv
tárainkat egészítjük ki velük. 

b) Könyvtáraink kiegészítését szolgálta könyvkiadó tevékenysé
günk, amelyről alább külön szólunk é s a magyarországi könvvek be
hozatalában és te rvszerű szétosztásában a Jugoslovenska Knjigának 
nyújtott segítségünk is. 

c) Sajnos a könyvtárak szakszerű kezelésére, a tervszerű és rend
szeres könyvtár lá togatás és o-lvasas megszervezésére , könyvtárosok ne
velésére eddig nem nagy figyelmet szenteltünk. Most szervez csak a vaj
dasági főbizottság magyar könyvtárosi tanfolyamot s ebben központunk 
is segítséget nyújt. A könyv és olvasás népszerűsí tése terén könyv
napjainkat és a szervezői estekkel összekötött könyvvásárainkat említ
hetjük meg. 

M i a helyzet népkönyvtárak terén alapszervezeteinkben? 
Alapvető néptömegeink könyvszomja, olvasási kedve olvan mér tek

ben növekedett, hogy sem könyvtáraink, sem kiadó-tevé-kenységünl: nem 
tud lépést tartani vele. Már sajtónk óriási elterjedtsége, az e.idigi ter
jesztéshez viszonyított négyszeres-ötszörös példányszám is mutatja, 
hogy népkönyvtáraink fejlesztésére nagyon nagy gondot kel: fordíta
nunk. Ezen a téren érthetően elmaradtunk a nagy szükségek mögött és 
sürgős segítségre van szükségünk. Kis egyesületeink vagy tömegszerve-
zeteink hiányos, selejtes, szakszerűtlen s ezért életképtelen kis könyvtá
raikat sürgősen egyesíteni kell és minden helyen legalább egy életképes: 
jól felszerelt, szakember vezetésével működő népkönyvtára t kell létesí
tenünk, így tudjuk igazán hasznosítani a központban összegyűjtött köny
veket is. így tudunk majd megfelelni annak a nem kis feladatnak is, 
hogy népkönyvtárainkat megtiszt í tsuk a selejtes és kár tékony könyvek
től és tervszerűen kiegészítsük és növeljük. E téren egyetlen radikális 
segítség egy központi könyvtár-bteot tság felállítása, amely átvizsgálja a 
könyvtárakat , nyi lvántar tást fektet fel, összpontosítja a könyvtáraidat, 
egységes szakszerű kezelést vezet be, megfelelő helységről, olvasóter
mekről gondoskodik,könyvtáros tanfolyamokon megfelelő káder t képez 



k i és nem utolsósorban megszervezi az olvasótábort is. Ez a feladat ter
mészetesen túlnő kultúrkörökön és tömegszervezeteken, ezt természete 
sen csak egyetlen központból lehet megvalósítani. 

M ű k e d v e l é s 

Szövetségünk központja a műkedvelés fejlesztése terén a következő 
munkát végezte : 

a) Az elmúlt időszakban 6 füzetet adtunk k i a »Szinpadunk« soro
zatban, 1600—1600 példányban, korszerű, tartalomban és formában mai 
társadalmi valóságunknak megfelelő egyfelvonásos színművekkel. Ezen
kívül műkedvelő-együtteseink kérésére a Magyar Népszínház repertoár
jának darabjaiból 143 színművet sokszorosítottunk. 

b) A rendezésre vonatkozólag kiadtunk egy könyvet hasznos gyakor
lati útmutatásokkal műkedvelő-együtteseink számára . Ezenkívül csak a 
sajtóban közölt cikkekkel és a műkedvelő-versennyel emeltük együt te
seink színvonalát. 

c) A műkedvelő-együt tesek vajdasági versenyében a kezdeményező 
néphatóságnak hasznos segítséget nyújtottunk a magyar műkedvelő-cso
portok versenyének szervezésével . 

Egyesületeinkben és műkedvelő-együtteseinkben az elmúlt időszak
ban a következő eredményeket állapíthatjuk meg: 

Együtteseink csak a központba érkezet t adatok szerint 335 előadást 
tartottak és csak ebben az elmúlt öt hónapban 31 helyen 42 vendégelő-
adást. A vajdasági versenyben 36 magyar csoport vett részt. Ezek hiá
nyosságuk mellett is szép számok és a népi színjátszásnak soha nem lá
tott tömegesedését és fejlődését mutatják. Megállapítható az a nem kisebb 
jelentőségű eredmény is, hogy kiadásunk nyomán, a reper toárkérdés ál
landó felszínen tar tásával és sajtó-kritika útján elértük, hogy együt te
seink legnagyobb része végigjátszotta eddig kiadott füzeteink korszerű 
darabjait. A fenti számok természetesen nem foglalják magukba a mi 
alapszervezeteinken kívül rendezett előadásokat pediig szakszervezeríi 
csoportjaink, sok helyen a Népfront, igen sok helyen Áfézsé, ifjúság, isko
láink, pionirjaink is igen .nagyszámú darabot adtak elő. 

Igen tanulságos ezzel kapcsolatban egy kicsit visszatekintenünk a 
régebbi korszaka. A műkedvelés akkor is elterjedt, sok helyen az egye
düli lehetséges formája volt a magyarnyelvű kultúrmunkának. De még e 
munka elé is mennyi akadály gördült. Legelsősorban a hatóságok r é s z i 
ről : hány előkészített előadásra jött utolsó percben letiltó végzés . Kizá
rólag felszínes, a dolgozó nép problémáitól távolálló darabok kerülhettek 
színre. A színjátszók maguk legnagyobb részben polgári vagy polgáro-
suló elem, vezető szerepük még a különben igen kisszámú szakszervezeti 
és szegényparaszt - többségű falvakban is. Közönsége is jórészt a polgá-
rosult elem, a proletariátus nálunk még műkedvelő formájában sem is
merhette meg az irodalmat és művészetet . Ma — van olyan műkedvelő
együttesünk, amely egy évben 10—12 színdarabbal lép fel és több nrut 
30 előadást tart, a darabok legnagyobb része korszerű, elismert klasszi
kus, vagy a dolgozó nép problémáival foglalkozó, a. színjátszók munkás-
és parasztelemek, a közönség nagy tömegeiben a dolgozók minden ré
tege. Egy-egy korszerű, a mi valóságunkkal foglalkozó színmű végigjárt 
majdnem minden magyarlakta helységet és a dolgozók százezres száma 
élvezte és neveledett rajta. 

Éppen e legtömegesebb és legtöbb sikert felmutató munkaterületen 
kétségtelen nagy mennyiségi és minőségi fejlődés mellett — ütköznek ki 
leginkább hiányosságaink és mulasztásaink ás. A népi színjátszás mai 



fejlődése már sokkal többet követel , mint amennyit tettünk. Elsősorban 
ma már minden magyarlakta helyben kellene nemcsak legalább egy mű
kedvelő-együt tesnek lennie — pedig még ezt sem értük el — hanem szín
vonalra is megfelelő együttesnek. Másodsorban csak a napi sajtó jelenté
seiből is láthatjuk, hogy mennyi még a selejt az előadott darabokban. Mű
vészi színvonal tekintetében is igen alacsony fokon állunk, nincsenek ren-
dezőiink, hiányzik a szakszerű segítség. Kritika terén sem tartottunk lé
pést a fejlődéssel, a napi sajtó kritikája kevés és nem elég nevelő, folyó
iratunkban is sokkal több helyet kellett volna eddig is szentelnünk mű
kedvelőink és a népi színjátszás kérdéseinek. Helységben, előadóterem
ben anyagban, 'kel lékekben is igen szegényesek együtteseink. A műked
velő-együttesek ve rsenyében ma már nem csak 36 együt tesnek kellene 
résztvennie, hanem jóval többnek. Végül egy nagyon kiütköző fogyaté
kosság a műkedvelő-csoportok egészségtelen versengése helység, előadá
sok időpontja, közönség és színészek tekintetében. Ha azt akarjuk, hogy 
műkedvelőink előrehaladjanak, hogy az előadások sz ínvonala ' emelked
jen, hogy a mükedvelés emelje a színjátszók művészi képességei t és ne
velje a közönséget, ha egyszóval azt akarjuk, hogy a népi színjátszás a 
szocialista társadalom követelményeinek megfeleljen, akkor az összes 
műkedvelő-együtteseket ma már nemzetiségi és más tagozódástól függet
lenül, átfogó, szervező, koordináló központi szervezetbe kell tömöríteni, 
ahogy eddig a szerb műkedvelő-csoportok szövetségbe tömörültek. Ma 
már csak kellő nyilvántartással és ellenőrzéssel, te rvszerű színjátszó- cs 
rendező-gárda neveléssel, központi te rvszerű anyag- és kellék-ellátással 
lehet ezt a munkát továbbfejleszteni! 

K i a d ó i t e v é k e n y s é g 

Szövetségünk' központja, mint az eddigiekből is kitűnik, e téren tett 
legtöbbet: 

a) Gyűjteményes-sorozataink szaporodnak: politikai, gazdasági, terv
gazdasági, népszerű-tudományos, népegyetemi, színpadi, gyermekTodalmi 
kiadványaink egész sora tanúsítja, hogv a kiadás minden ágában fejlőd
tünk. Ez évben indult meg önálló irodalmi műveink sorozatos kiadása is. 

b) Az elmúlt évben a következőket adtuk k i : 
8 politikai brosúra 2000 pld. 
2 gazdasági 2000 pki. 
4 népszerű-tudományos 2000 pld. 
2 népegyetemi 1200 pld. 
5 színpadi k iadvány 1600 pld. 
5 gyermekirodalmi mű 2000 pld. 
Népnaptár 75000 pld. 
6 egyéb kiadvány 2000 pld. 

Összesen 31 mű 1476 oldalon 171,536 példányban, ami még 

ha leszámítjuk a legmagasabb példányszámú népnaptárt , is igen szép 
szám. 

Ez évben eddig 13 művet adtunk k i 704 oldalon 33.454 példányban — 
ezt tekintve, hogy csak öt hónapról van szó, a k iadás állandó emelkedé
sét mutatja. Fejlődést jelent az is, hogy ez utóbbi 13 mű közül 7 könyv 
^ 5 íüzet volt, ez azt mutatja, hogy kiadásunk nemcsak a k iadványok 
számában és példányszámban ért el szép emelkedést, hanem ia kiadványok 
terjedelmében is. 



c) HID folyóiratunkról külön meg kell emlékeznünk. Az elmúlt évben 
a HID színvonala érezhetően süllyedt: tartalomban, formában, időszerű
ségben sokat vesztett. Nem foglalkozott alapvető kulturális kérdéseink-
Kel, nem volt kultúránk forradalmi előrehaladásának szócsöve. Igen nagy 
hiányossága volt az is, hogy Szövetségünk problémáival nem foglalko
zott eleget, nem volt igazán kritikus, indító, irányító. Ez évben azonban 
örvendetesen javult: tartalma mélyült, színvonala emelkedett, közelebb 
jött konkrét valóságunkhoz alapvető kulturális problémáinknak is több 
helyet szentel. 

It t is igen nevelő, kultúrforradalmunk ta r ta lmára és jelentőségére jel
lemző lesz csak egy kis összehasonlítást tenni a régi Jugoszlávia ma
gyarnyelvű kiadványaival . A burjánzó álmoskönyvekkel és Szentszív
kiadványokkal együt t nem volt éveiken át annyi kiadás, mint amennyit 
a Magyar Kultúrszövetség egy év alatt megvalósít . A régi Jugoszlávia a 
naptárak kivételével nem ismert 1000 példányon felüli kiadást, a legtöbb 
irodalmi k iadvány 500—600 példányban jelent meg. Nem egészen másfél év 
alatt több kiadványunk jelent meg, mint a régi Jugoszlávia összes ma
gyar kiadványai , a selejt-irodalmat nem számítva, példányszámban pedig 
ugyanezen időszakban át lag 3—4-szeresét ér tük el. A népuralom irók és 
olvasók, k iadványok és könyvvásár lók növekedésében rövid három év 
alatt összehasonlíthatatlan e redményeket ér t el. Gyilász miniszterünk be
számolójában kimutatta, hogy az elmúlt évben hazánkban hétszer annyi 
könyv kerül t k i , mint 1938-ban. A magyar könyvkiadás az új Jugoszláviá
ban aránylag m é g nagyobb eredménnyel dicsekedhet. Pedig a terjesz
téssel Szövetségünk eddig még nem foglalkozott komolyan. 

Éppen ebből látszik, hogy az elért eredmények csak összehasonlítás
ban nagyok, a múltra tekintve. A mai szükségekre és lehetőségekre te
kintve már összezsugorodnak ezek a számok. Nem csak azért , mert a mi 
kiadó-tevékenységünk részben sem tudja kielégíteni a könyvszükséget , 
hanem azér t is mert a terjesztésben is igen nagy arányta lanságok van
nak. Vannak magyarlakta területek, különösen falvak, ahová alig jut el 
valami magyar betű. A HID noha példányszáma a régi Jugoszláviában is 
szokatlan magas volt, újraindulásakor mégis háromszoros pé ldányszám
ban jelent meg — az elmúlt évben azonban visszaesett. Ez a terjeszi.>-
apparátus tökéletes h iányára mutat. Ha csak egy kicsit tudnánk ezzel is 
foglalkozni, példányszámainkat 3—4-szeresére emelhetnénk. Ezt pedig kor
látolt nyomdai és papirlehetőségeink mellett is megvalósíthatjuk, ha terv
szerűen és racionálisan használjuk: k i lehetőségeinket. Vajdaság többi k i 
sebbségei még jobban elmaradtak a mai szükségek mögött s ez arra int, 
hogy a kiadói tevékenységet is más alapokra helyezzük. Néphatóságaink 
is megáilapitották, hogy a magyar könyvkiadás — központi erőfeszítései 
mellett is —• a mai szükségekhez mérten elenyésző. Ezen a téren akar leg
először is segítséget nyújtani számunkra és Vajdaság többi kisebbségei 
számára. Ezt azonban csak egész vajdasági könyvkiadásunk új, egységes 
alapokra helyezésével valósíthatjuk meg. 

S z e r v e z é s 

A központ szervezési feladatai a következők voltak: gócti tkárságok 
szervezése, új egyesületek alakítása, az alapszervezetek tömegesítése, 
alosztályok szervezése , nyi lvántar tás és ellenőrzés bevezetése, szerve
zési káderképzés , az adminisztrat ív munka egységes megszervezése . 

a) A központ munkájának tehermentesí tése, a nehézkes központi 
irányító munka decentralizálása és az alapszervezetekkel való szorosabb 
kapcsolatok létesítése céljából az elmúlt évben tervbevet tük a gócti tkár-



ságok rendszerét és 10 vidéki kulturcentrumot jelöltünk meg: Szubotica, 
Novíszád, Zenta, Topolya, Zombor, Zrenyanin, Kükinda, Kula, Becse. 
Pancsova. Vajdaságon kívül Oszijek s tervben volt még Zágráb, Ljub
ljana, Alsólendva stb. A felsorolt egyesületek vezetőségét felszólítottuk, 
hogy a területi beosztás szerint nyújtsanak segítéget az egyesületek
nek. A felszólításon, néhány útmutató körlevélen és a központi t i tkár 
látogatásain kívül Szövetségünk érdemlegeset nem tett ezen a téren. 

b) Ujabb egyesületek alakítása terén a Szövetség központilag nem 
sokat tehetett. Az alakuló egyesületek meghívására központi t i tkárunk 
vagy megbizottunk kiment az elmúlt másfél évben 7 iilletőleg tíz eset
ben. Oj egyesület alakítását közvetlenül egyetlen esetben sem szorgal
maztuk. 

c) Az alapszervezetek alosztályainak szervezési munkájában egye
sületeinknek általános útmutatásokon kívül nem nyújthattunk támoga
tást. 

d) Az egyesületek tagságának tömegesí tése terén központunk nem 
kezdeményezet t semmit. 

e) Felfektettük a központi nyilvántartást , de mint a beszámoló ada
tai mutatják, át tekintésünk nincs és így ellenőrzést nem gyakorolhattunk 
és támogatás t nem adhattunk. 

f) Kádereinket tekintve, a központban az elmúlt éy végéig egy szer
vezési titkár, egy gazdasági szervező, egy lektor mellett 5 tisztviselő 
dolgozott. A gócpontokban és alapszervezetekben káderképzés és ká
derelosztás terén semmit sem tet tünk, tanfolyamokat nem tartottunk. 

g) A központi adminisztrációt rendeztük. Az elmúlt évben 1612, ez 
év öt hónapjában pedig már 1300 megkeresésre adott központunk vá 
laszt, utasítást , küldött jelentést vagy kimutatást . Felsőbb hatóságaink
nak és intézményeinknek a jelentéstételben, kimutatás és statisztika k é 
szítésben Szövetségünk központja a lehetőség határain belül eleget tett: 

M i a helyzet szervezési tekintetben egyesületeinkben? 
Egyesületeink száma állandó emelkedést mutat: 1947-ben 52-ről 

62-re, ez évben 62-ről 82-re emelkedett alapszervezeteink száma. Két
ségtelenül nagy fejlődés ez is, de korántsem kielégítő. Különösen, ha 
tudjuk, hogy a megalakult egyesületek egy része csak alapszabálysze
rűen létezik, a többiek nagyrésze is elenyésző tagságú. Hogy csak a 
Kulturszövetség kereteibe tar tozó egyesületek tagsága több mint ötszö
röse a írégi Jugoszláviában egyesületekbe tömörült magyarok össztag-
ságánál, ez' ma már csak összehasonlításban fejlődés, a tényleges hely
zet szerint e lmaradás . Vannak Bácska kellős közepén kulturegyesüle-
tek, amelyeknek csak vezetősége van. meg, ^ tagsága nincs. (Feketics, 
Kiisihegyes, Bajsán pl. még egyesület sincs.) És hogy ezen a góctiítkár-
sággal sem sokat segíthettünk az abból látszik, hogy például a topolyai 
góct i tkárság a legutóbbi időkig mint helyi egyesület sem adott semmi 
cjetjelt. — Egyesületeink alosztályairól, illetve munkaszekcióirál nincs 
pontos áttekintésünk, de megálllapítható a beküldött jelentésekből és a 
folyó munkából, hogy csak egy-két városi egyesületnek vannak életké
pes szekciói, a többiben »miind!enikii mondént vélgez«, ami'nek praktikus 
értelmével azt hisszük mindenkii t isztában van. — Központi nyi lvántar
tásunk nincs. 82 egyesületből öt hónap alatt 25 egyesület küldött össze
sen 105 jelentést. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy központunk csak ta
pogatózik, a helyi viszonyokat nem ismerheti, tényleges konkrét segít
séget nem nyújthat s így irányító munkája illuzoriius. — Káderképzésre 
a központban nem volt lehetőség. A tervszerű nemzetiségi kul turkáde-
rek nevelése — amiről Gyilász miniszterünk beszélt, túlhaladia Szövet
ségünk lehetőségeit,- nemzeti káderek nevelődése. egyrészt csak az alap-



szervezetek életképes, önálló, kezdeményező működésének következmé
nye lehet, másrész t központi tervszerű és szakszerű állandó munka: ti t
kár, könyvtáros , rendező, előadó stb. képző tanfolyamok által. 

Szervezés terén tehát Szövetségünk már s t ruktúrájánál fogva sem 
tehetett eleget az eddiigi követelményeknek sem. Alapszervezetek, áille-
tőleg fiókegyesületek aüakulását nem indíthatta, nem támogatha t ta ér
demlegesen. Qóctiikárságaink a legjobb esetben iis csak a nagyobb váró* 
sok életképes egyesületeirieik hatáskörében tudnak támogatás t nyúj tani , 
de éíppen ahol legnagyobb szükség lenne támogatásra , a gyéren magyar
lakta vidékek kis egyesületeinek a md apparátusiunk semmilyen segí tsé
get nem nyúj that . Ezt csak egy minden járásban felállítandó koiitúrszerv 
végezhetné érdemlegesen. Alosztály-szervezés, tömegesí tés , ikáderelosz-
tás is csak ilyen módon oldható meg. A szocialista ílmltúrfornadalom ma 
olyan szervezetet k íván , amely egy ré sz t a helyi adottságok tökéletes 
ismeretével létrehoz minden szükséges kul túrszervezetet , másrész t az 
egyesületek mi:nká;át összefogja, egységesít i , a közös nagy kultúralk-
ciókra életképessé tesz:. 

Gazdaság i t e v é k e n y s é g 

Néhány szót kell szóiln-unk Szövetségünk és alapszervezeteinlk gaz-
.dasági helyzetéről is-

Szövetségünk központjának anyaga 'helyzetére vonatkozóan tájékoz
tatást nyújt a pénztári és v a g y o n k i m u t a t á s . I t t csak annyit szögezünk 
ie, hogy Szövetségünk anyagi helyzete, habár t íyesLeleteink részéről 
semmilyen jövedelme nem volt, nagyon jó, amit meggondolt és ügyes 
gazdaságpolitikája mellett nem kis mértékben néphatőságainík anyagi 
támogatásának is köszönhet. 

Az alapszerveizetek anyagi, leltári és pénzügyi helyzetére vonatko
zóan nincs áttekintésünk, alaipszabályszerű ú tmutatásokon kívül támo
gatás t nem nyújtottunk, a tagdí j-kérdéssel általános ú tmuta tások kivé
telével nem foglalkoztunk. 

Alapszervezeteiink gazdasági éls pémzügyi helyzete tisztán heüyi kér
dés, központból lényeges támogatás nem lehetséges, de nem is sízüíkséges. 
Helyben azonban nem egyedül a kul túregyesület kérdése , hanejm a hely
ség általános kulturál is fejlődésének egy rés,z, e. Néphatóságaink így ts 
íO'gják fel ezt a kérdést éfc támogatásban nincs iis 'hiány részükről. Más 
prcblqma merül itt fel: a helyi kulitúregyesületek anyagi elő felt ételeinek 
arányos fejlődése, a helyi lehetőségek és adot tságok tökéletes kihaszná
lása, helyiségek, termeik, leltár, kellékek, invesztíciók észszerű (kihasz
nálása. Ezt pedig csak a helyi talitúrszervezetek átfogásával és koordi-
náiliásával lehet eilérni. Ehhez azonban a ihef.yi egyesületeik átfogása és 
koordinálása szükséges, ami elejét veszi minden a r á n y talanságniak és 
rivaliitásnak és megfelelő .fejlődést biztosít minden ikuiltúrszervezetnek. 

A felsorolt munkaterületeken kívül Szövetségimiknek még ké t felada
tával kell! foglalkozunk. 

A magya r ság k u l t u r á l i s m u n k á j á n a k egységesí tése 

Ez az alapszabályainkban lefektetett feladatunk ^ Szövetségünk és 
lömegszeryezeteink kapcsolataira vonatkozik: elsősorban szaikszervezet-
tel, Népfronttal, Áfézsével, Népi Ifjúsággal illetőleg ezeknek magyar

n y e l v ű Ikultúrszekcióival. 



Szövetségünk az említet t szervezetek tar tományi szerveivel való 
inkább adminisztrat ív kapcsolataim kívül éráemilegieset nem tett. Együ t t 
működést a ta r tományi szervekkel nem valósítottunk meg. Szocialista 
verseny nem fejlődött k i közöttünk. 

Alapszervezeteimkben hasonló a heí.yze-.: kapcsolatok voltak, de igazi 
együt tműködésre , közös kuílitúrakoiókra, szocialista versenyre kevés pél
dánk van. Pedig nyilvánvaló, hogy osiak az erők egységesí tésével , közös 
erőfeszítésekkel az együt tműködés állandó és szervezett formáival ér
hetünk el eredményeket . 

Azt jelentené-e ez, hogy a magyar kul túrmunkát nem: kelil vagy nem 
lehet egységesí teni? Semmiképen sem. Nyilvánvaló, hogy egyetlen kul-
tíirakciót sem lehet sikerrel véghezvinni, ha nem fogunk össze minden 
erőt, hiszen a különféle kiiltúrszekcick bizonyos rétegeződést jelentenek: 
munkásokat, asszonyokat, ifjakat stb. s bekapcsolódásuk nélkül egyol
dalú és te rmészetszerűen sikertelen a kul túrmunka. Ezt a föladatot azon
ban mi mai szervezeti kereteink között nem végezhetjük el, hiisizen salját 
megnövekedett feladatadinkkaj sem készülünk el. Az egész magyarnyelvű-
kulturális mamka egységesí tésé t c s ík más szervezeti fonnák közöt t va
lósíthatjuk meg. 

K u l t u r á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s a n e m z e t i s é g e k k e l 

Alapszabályaink értelmiében, de szocialista kul túránk lényegéből ere
dően is feladatunk: »a jugoszláviai magyar ság kulturális együt tműködé
sének kiépítése ás fejlesztése Jugoszlávia összes nemzetiségeivel, az 
egység és testvériség ápoilása és megerősí tése Jugoszlávila népeivel.« 

Szorosabb kapcsolataink Vajdaság .nemzetiségi kii l túrintézményei-
vel nem voltaik. Közgyűléseinken a testvér-iintézmények képviseltet ték 
magánkat, mimagunk íís . résztvettünk a Srpska Matica közigyűlésén, a sízlo-
vák napokon stb. — Á műkedvelő-csoportok, dalárdák és folklór-csopor
tok vajdasági neímizetiséin versenyéiben mi iis résiztvettünk s a versenyt 
elősegítettük. Alapszervezeteinkben a nemzetiségi egyesületek együt tmű
ködésére Szövetségünk nem keresett -munkaformát, közös akciókat nem 
kezdeményezet t a nemzetiségek szocialista versenyét külön nem szorgal
mazta. 

Alapszervezeteinkben nagyjából ugyanaz a helyzet: Vannak példák 
egész szoros kapcsolatokra is, de állandó együt tműködés , közös akciók, 
rendszeres közös rendezmények, szervezett verseny nem fejlődött k i 
eddig a nemzetiségi egyesüleitek között . 

Eddigi egyesületi életünkből és szervezeti s t ruktúránkból folyt az. 
hogy a nemzetiségi egyesületek között nem íejlődött Ikii a szoeiailista tá r 
sadalom egy alapvető élet és munkaformája: a nemzetiségek rendszeres, 
szervezett, állandó, konkrét együt tműködése a közös kultúrforradalom, 
a közös szocialista kul túra fejlesztésében. Azt amit politikai téren a 
Népfront, gazdasági téren a szakszervezet és szövetkezet létrehozott , 
létre kell hoznunk kulturál is téren is. Természetes , hoigy-kultúra térén 
mindig fenntartjuk, óvjuk és fejlesztjük a nyelvi és népi sajátosságokat , 
a nyelvben és az egészséges kultúrközösségekben rejlő élő erőt — de a 
kul túra szocialista t a r ta lmát együt t kell keresnünk, fejlesztenünk s ebben 
egymást kell serkentenünk. Ezért te rvszerűen i rányí tot t áftandó és rend
szeres konkrét együt tműködésre van szükség. 

• 



Ha leszűrjük eddigi munkánk tanulságait , a következő megállapításo
kat tehetjük: 

1. A Magyar Kultúszövetség, min-t központi intézmény igen fontos, 
nagy és el ismerésreméltó munkát végzett . A füisizabadunás után lassan 
kibontakozó magyar kui túrmunkának indítást adott, a népii ku l tú ra sza
badságának tudatát ébresztette, alakuló kuiltúregyesületennlk munkájának 
lendületet adctt. Feiladataiitnk azóta is — lehetőségei keretéiben — nagy
jából eleget tet t is amennyiben valamely leladatának nem tehetett ele
get, ez s t rukturál is okokból eredt. Naigy erőfeszítéseket tett „hagy szo-
cialista kultúránk mindinkább növekedő feladatainak megfeleljen, de ez, 
fejlődésünk mai. szakaszában s a Szövetség edditgi keretei közöt t tú lha
ladja erőit. A helyi adottságokkal számoló konkrét segítséget nem adhat 
alapszervezeteinek, mert ehhez egyrészt óriási appará tus ikelllene. V i 
szont a fejlődés ma már nemcsak a kul túrkörök munkájának összefogá
sát, hanem az egész magyar kul túrmimka egységes i rányí tásá t kívánija, 
ezt pedig csak a különféle szektor horizontális összefogásával érhetjük el 
iegelsősorban nem tar tományi síkon, — ennek elégtelenségét eddig ás 
éreztük, — hanem a helységekben és járásokban. Végül kul turf orradal-
rntuiiik megkívánja a különféle nemzetiségi kultúnmunkák összefogását is 
s ez. elsősorban ugyancsak a helyi és járási szervezeteikben 'tehetséges. 
Centralizált különféle központi iintézmények helyett ma legelsősoríban a 
helyi erők összefogására és egységesí tésére van sízükség. 

2. Alapszervezeteinknek nagyobb önállóságra van szükségük, ho>gy 
minél jobban kifejlődjön a heil'yi kezdeményezek, az aiMiról jövő ösztön
zés . A Szövetségünk központjához befutó megkereséseik a rány ta lan magy 
többsége olyan probléma, amelyet csak -helyben lehet és kell megáldani 
a heiyi egyesületek, a helyi erők és lehetőségek felhasználásával. A 
központhoz öt hónap alatt beérkezett 1300 megkeresés ké t dollogról 
tesz bizonyságot: először óriási éís mindinkább fokozódó -munkai eridü-
ietről, de azután arról is, hogy helyi kezdeményezés helyett alapszer-
vezeteink legtöbb esetben a központtól várnak utasí tást . A helyi egye
sületek gyengeségén, anyag és káderhiányán nem. a központ tud se
gíteni, hanem koordináló, összefogó és egységesí tő munka. Nem a köz
pontot kell tehát megerősí tenünk, hanem alaps^ervezeteinket, nem 
minden kuKúrszektor központi káderé t kiépíteni, hanem az alapszer
vezetek helyi káderei t összefogni. Észért rn*i p k ö r ö n t ! fejlesztés m á r 
nem célravezető, alapjaiban ikeil a kul túrszektorokat erősítenünk é s 
egységesítenünk. 

3. Gócti tkárságainkat mi felülről akartuk •megszervezni, de még 
ha sikerülne is életrehozni őket, a gócoktól távoleső helyeken, különö
sen a gyéren magyanakta terüle te ién h a í H t o s reigítséget nem nyúj t 
hatnánk. Hogy minden kuiltúrszefctor, kultúrkörök, szakszervezet, tö
megszervezeti kultűrszektorok, kifejlesszék járási szerveiket is. ez k i 
vihetetlen és szükségtelen is. A Ku^túregyesületek Szövetsége az alap
szervezetekből kiindulva már létrehozta járási szerveit s ezekre vár 
az a feladat, amit a különféle kuiltúrszektor já rás i viszonylatban nem 
tudott megoldani. Ma már minden járásban van kulitúrszervezet, s ez 
távoli központi segí tség helyett közvetlen támogatás t nyúj that minden 
nemzetiségi és tömegszervezeti kulitúnnunkának azokon a területeken 
is, ahol mi góct i tkárságokat nem ál l í that tunk feli. 

4. Alapvető fcuilitúrakoióiinkat: í rástudást , niépegyetemet. népkönyv
tára t és az áltafiánois népművelés munkafoiímiálitt, ha azt akarjuk, hogy 
•célravezetők legyenek, ma már egységesí tenünk keM. Ezek a felada-



tok nem kizárólag a magyar kuiltúikürökéi, hanem minden magyar 
•kuitűrszektoréi. Eredményt ebekben az alapvető feladatokban csak 
közösen tudunk elérni. Ez pedig azt jelenti, hogy egyrészt az alapszer
vezetekben • és járásokban kell egységesí teni a monkát, tömöríteni az 
erőt, .másrészt (központból ke l l megfelelő szakisegítséfeet nyújtanunk 
számukra. Mivel -minden kul túr szektor nem állíthat fel központjában 
szak-káder t : í rástudással , népe gy étemmel, népkönyvtárral , általános 
ikultii rmunkával, jműikedvei'éssel, dalárdákkal, folklór rali foglalkozó és 
ahhoz értő szakembereket — erre sem lehetőség, sem szükség nincs -
a szaksegítséget egy-egy Hyen munkaterületnek egyetlen központból ad
hatunk csupán, amely ezt a speciális' munkaterületet minden egyesü
letben és szektoron ellenőrzi, i rányít ja és támogat ja . Hogy példát em
lítsünk: dalárdavezető, foMorti,r>áriyító káderünk például .igen kicsi és 
szükségtelen is lenne mind nemzetiségi, szakszervezeti stb. vonalon-ezért 
központi káder t képezni. Ezt egyetlen iközpcnitbó'J az erők tömörí tésé
vel elérhetjük. Emellett te rvszerű anyageilosztást, a rányos anyagi se
gítséget is csak egyetlen központiból lelhet 'végezni. 

5. A nemzetiségiek kulturáliis együt tműködése éls a különféle meg
határozot tságú kuiltúrszektorok együt tműködése szocialista kultúránk 
előfeltétele. Magyar és más nemzetiségi kulitúrmunlkánknak eddigi szer
vezeti formái szétforgácsolták az erőkeit és ma már egészségtelen ta
gozódást hoztak Jlétre. Kuitúregyesüleieink főleg a paraszti és -polgári 
eilemeket tömöritik. szakszervezeteik a munfcáseleineket, Afézsé a nő
ket. Népi Ifjúság az ifjakat, így egy-egy szektor meglehetősen egyol
dalú. Másrészt a különféle nemzetiségi szektorok tú l ságosan elhatárol
ják egymástól a nemzetiségeket és nem adtak módot áillandó együt t 
működésre . A küLönfé'le kultúr-szelkciókra igenis szükség van, szükség 
van nemzetség i és tömegszervezeti tagol tságra is: megvan létjogosult
sága a nemzetiségi egyesületeknek, szakszervezeti. Népfront, Afézsé, 
Ifjúsági kultúrszekciónak. De ha a horizonitáilis tagol tság ímeűlett kö 
vetkezetesen továbbfejlesztjük a vertikális tagoltságot is, azaz mind
egyikben centrális szerveket is hozunk létre , akkor ez tervszerűt len-
séget és az erők szétforgácsolását hozza létre. A központok nagy fel
adatot végeztek el eddigi munkájukkal, hiszen legdlőször indítást kel
lett adni. a -kulturális szabadság tuda tá ra -kelnett ébresztem! nemzetisé
geinket és alapvető dolgozó tömegeinket is. De ma már erre ilyen for
mában nincs szükség, ma már egyesíteni (belli az erőket, mert ezek :\ 
régi szervezeti formák ma /már akadályoízzák az egységes fejlődést. 
Üj hajtóerőt kel'l most már kultúr.fqrradalmonikiba vetnünk, a helyi erők 
tömörítésének és egységesí tésének hajtóerejét, a különítő e kul túrszek-
torok koordinálásának, közös erőfeszítéseinek hajtóerejét. 

6: Végül a világnézeti nevelés, a világnézeti színvonal emelése, a 
maradiság elileni küzdeiem, a közös szocialista ku l tú ra fejlesztése és 
közös hazánk iránti szeretet fejlesztése is szükségessé teszi az egy
séges i rányítást . Világnézeti harcunk, ha több síkon folyik is. t a r ta lmá
ban egységes , ha különiböző nyellveken folyik is és küilönféile doligozó 
rétegekhez szól is, egy a töve: a tudományos szocializmus, a marxiz
mus-leninizmus. Kultúrforradalmunlkat csak ú g y vi te t jük új szellemre, 
ha ezzel az egységes harci fegyverrel, a korsze rű é s haladó világnézet 
fervverével vívjuk. A közös világnézeti, neveilés, a világnézeti harc éle
sítése, a marxizmus-leninizmus terjesztése megkívánja, hogy egységes 
irányítás alatt álljon egész kultúréletünk. Ehhez fűzzük hozzá még azt. 
amiről Gyilász ,mfi;rii:szterünk beszélt llagiuitóbb: a jaigoszláiv hazaszeretet 



fogalmát. — »Jugoiszláv>ia egyetlen népe sem elegendő önmagában, m á s 
népekkel való testvériség és egység nélkül oem, győzhetet t voma a há
borúban s ma sem lehetne szabad s nem fejlődhetne zavartalanul to-
váob minden téren«. — Szocialista hazánk szerte ezen a testvériség
egységen át fejlődik s ennek kultúránkban .is mind erőteljesebben kifeje
zésre kell jutnia. Ennek egyik kullfcurális szervezeti előfeltétele ku l tú r -
életünk átszervezése és egységesí tése . 

Szövetségünk munkájának tehát új fommát k e j keresnünk s iez. az. 
új forma a Kultúregyesületek Szövetségének kerete.. Önálló alapszer-
vezeteink a helyi e rők tömörí tését szolgáló hielyii Sizövetség kere tében 
és a járási szövetségek támogatása mellett, Szövetségünk központjá
nak káderei pedig a Kultúregyesületek Szövetségének nemzetiségi osz
tályán, sokkal hathatósabban, mai fejlődésünkben megfelelőbben, kul

túrforradalmunk szempont jábóíi sikeresebben végezhetik munkájukat. 
A mi ^munkánktól és erőfeszítéseinktől is függ, hogy a Kultúreigyesüle-
iek Szövetsége — amelynek erre iiiegvanndk elvii, anyagi és szervezeti 
lehetőséigei — miiilyen tökéletesen és gyorsan o.dja meg föladatát k u l 
túrforradalmunk továkbvivásáiban, pojitikai és gazdaságii fejlődésünk 
nyomonkövetésében csakúgy, míiint magyar népünk és minden nemzeti
ségünk kulturális emelésében. Küzdjünk az új szervezeti fonmálk kö 
zött is minden erőnkkel azért , hogy mikttán a lkuQtúra mindinkább a 
dolgozó tömegek — a nép tulaj donába jut, minden kultúlrális 
vívmányunk hazánk minden népének tulajdonába jusson é s a gazda
sági és politikai fejlődéssel lépést tartva kulturális téren is haladjunk ai 
szocializrmrs felé. 

»Mit várunk az önbírálat jelszavától müven eredmények
kel járhat ha helyesen és becsületesen hajtjuk végre? Vég
ső fokon kettős eredményt kell adnia: Először: fokoznia kell 
a munkásosztály éberségét, élesítenie figyelmét fogyatékos
ságaink iránt és megkönnyítenie eme fogyatékosságok hely
rehozását. Végül lehetetlenné kell tennie évítö munkánkban 
mindennemű »nem várt« eseményt. Másodszor: fel kell emel
nie a munkásosztály politikai kultúráját, kifejlesztenie a mun
kásosztályban annak tudatát, hogy tulajdonosa az országnak 
és megkönnyítenie számára az ország-kormányzása mester
ségnek alsajátítását.« (Sztálin) 



BÉKE AZ ANGYALOSBAN 
I r t a : Herceg J á n o s . 

Az ember már hajnalban ott szöszmötélt a kamra előtt. A puják már. 
elmentek az iskolába, mivel az őszön az is megnyílt, az asszony kosa
rakat rakott az eresz alatti padra, mert tojással, túróval, tejföllel ké
szült a városba. Nem a sajátját vitte, a gazdától vásárolta, hogy aztán, 
házhoz vigye a városi nagyságáknak s valamit keressen rajta. De az asz-
szonynak sem volt nagyon sietős a dolga, folyton talált valamit, amiért 
még maradnia kellett. Vagy az ólba szaladt, mintha a malacnak költött 
volna adni, pedig az már megkapta a magáét , vagy a kosarakat kötöz
gette gondosan, mintha nem is túrót vitt volna, hanem csirkéket, ame
lyek kibújhatnak, kirepülhetnek a hosszú úton. Aztán mégis odaszólt az 
embernek: 

— Te nem mész? Péter már rég elment, Nagybalog is. Lá t tam őket 
az ablakból Talán már el is k e z d t é k . . . . 

Az ember először elengedte a füle mellett az asszony szavait. Éppen 
az ásót kalapál ta egy darab sinvason, amit tavaly hoztak a gyerekek, 
mert a háború alatti robbanás után sok mindent lehetett találni a pálya
test mellett. Jól jött a háznál ez a vasdarab. Csilingelő hangokat csalt elő 
most a csorba ásó kalapálásával s aztán figyelmesen nézte az élét a ta
vaszi reggel fényében. 

— Nincs jóibb dolgod — szólt fogai közül az asszonynak s tovább 
vizsgálta munkája eredményét — leskődsz az ablakból az emberekre? 

— Csak azt mondom, amit lát tam — felelte az asszony kikerülve a 
veszekedést — mert megy mindenki, akinek keze-lába van mindenk? 
gondol a családjára És sohse lesz ilyen alkalom többé! — fejezte 
be sírva. 

Az ember leeresztette az ásót, bal kezefejét végighúzta a bajszán 
és csendesen, de határozot tan mondta: 

— Te csak ereggy a városba, mert még majd fölforr a tejfölöd a kö
csögökben. Jól meglisztezték azt, ne félj 

Lát ta az asszony, hogy mindenről beszélhet vele. csak erről nem. A. 
földről. Mert az ember a fejébe vette, hogy ö úgysem kap. hogy tőle 
úgyis elütik azt a pár holdat, amit talán most rnegk ip wvxlá minden sze
gény, nincstelen. Az asszony karjára vette a kosarakat és szótlanul szi
pákolva ment k i a házból. Amikor kendőjennár a nyárfás melletti gyalog
úiról piroslott, akkor az ember nyújtózott egyet, aztán fölkapta a sín
vasat és bevágta a kamrába, maga pedig leült a tuskóra és öklével meg
támasztva fejét, a papucsa orrát nézte. 

— •Föliratkoztál, hát mért ne kapnál? — mondta az öreg Szakáll M i 
hály vasárnap. — Azt ígérték, hogy minden szegény kap földet, hát gon
dolom, gazdag éppen te sem volnál. — Nevetett akkor és ő is nevetett. 

.Ez a kis viskója volt. Szoba-konyha sárból tapasztva, náddal födve, 
:\z is az apjáról maradt rá, de földje egy göröngy sem volt. Az uraság
nál szolgált az apja után sut tyó legény korától , amíg csak k i nem tellett 
a kenyere. Aztán kubikolt lent Szerbiában egy pár tavaszon át. nyáron 
pedig megint csak részes ara tó volt az uraságnál , ősszel meg hatodos a 



kukoricatörésben. Csak amikor a kubikos munka is kifogyott s üzent a 
bandagazda, hogy nézzen más után, akkor árendált egy kevéske földet 
d rága pénzért , de abban sem volt köszönet. Hol a jég verte, hogy az 
aszá ly pusztí totta, hol meg a sok eső senyvesztette, de valahogy nem volt 
szerencséje soha az árendával . Mire kifizette a bért . alig maradt valamije. 

S ahogy ballagtak hazafelé, öreg Szakáll Mihály párszor mondta még: 
— Ha mindenki kap te is kapsz, meglátod. 
Akkor értek éppen a Pölle Vera csárdája elé. 
— üyüj jön be, Mihály bácsi egy szóra — ajánlotta és betértek. 
Két pálinkát parancsolt s amikor a bögyös, faros csárdásné vidáman 

letette eléjük az italt s ők koccintva húztak egyet, ő mélyről sóhajtott 
és így kezdett beszélni: 

- - Tudja, Mihály bátyám, most majd megmondom magának, hogy 
mér t nem számíthatok én földre. Senkinek még nem mondtam, pedig 
már másfél esztendeje emészt ez a dolog, még az asszonynak sem mond
tam, hanem magának most megmondom, aztán szóljon hozzá, ha tud. 

— Evvel a Miiossal, aki most titkár, vagy micsoda, a községházán, 
tudja én nagyon jó barátságban voltam. Mondhatom igazán, hogy jó em
berem volt. Amikor a Csajkástól azt a másfél holdat kivettem; nem volt 
nekem gondom, hogyan szántom föl. Szóltam a Milo'snak. eljött, fölszán
totta kétszer is, megfogasolta, nem volt abban hiba. Én meg nyáron el
mentem hozzá ara tásban segíteni, őszön kukoricát törni, inert akkor ne
ki éppen beteg volt a keze. Hát mondom, úgy megvoltunk, hogy jobban 
már nem is lehetett. Hiába volt ő dobrovojác én meg magyar, nagyon 
megtér tünk egymással . Egészen a negyvenegyig. Hanem azóta nem bír 
látni engemet az az ember Verka — szólt a csárdásnénak — még 
egyet. 

— Akkor nyáron egyszercsak híre jött, hisz emlékszik, hogy a csendőr
ség összeszedi és elviszi őket. Egyik hajnalon éppen kint mosakodtam az 
udvaron, hát látom a kakastollasokat, hogy a dombháton már járják a 
házakat és terelik a rívó népséget. Gyorsan üngöt kaptam és á tszaladtam 
Miloshoz, mondom szólok neki, hogy legalább tudja mi vár rá. Hát ad
digra ő már ott ült a szobában batyujai között bekecsben, a fején suba-
rával, pedig erősen nyár volt már , a felesége is az asztal mellett ült ken
dőkbe csavarva, a gyerekek is ott voltak útra készen, s amikor belép
tem, Milos ahogy a botjára támaszkodva ült, rámemelte a tekintetét. 

— Ö már addigra tudta — szólt közbe Szakáll Mihály. 
— Tudta. 
— Milos, mondom, visznek benneteket, adj ide valamit, mondom, 

majd elteszem a szelídebb időkre. De ő csak nézett rám szúrós fekete 
szemével, mintha én is ellensége lennék, aztán szó nélkül lehajtotta a fe
jét. Alltam még egy darab ideig, ránéztem az asszonyra, a gyerekekre, 
akik valami bugyrot bogoztak, csak álltam, aztán azt sem tudtam mon
dani, hogy: Isten megáldjon, hanem mintha fejbevertek volna, én is szót
lanul elfordultam és hazamentem. De nem leltem én a helyemet napokig.. 

— Mindenit elvitték? — kérdezte Szakáll Mihály. 
— Mindenit. Hisz tudja, hogy volt — Mélyet sóhajtott és meg

törölte homlokát. — Na, Verus, aki istened van, adj még egyet! — Üjra 
sóhajtott, az tán töredező szavakkal folytatta: 

— így mult el majd négy esztendő. Ide azok a csángók jöttek, az tán 
pár év múlva ők mentek el sírva, már tél volt, éppen karácsony előtt, 
a hó is leesett, egyik délután megyek gyufáért, hát szemközt velem, a 
fal* végin. a Szamárhegyen egy csoport embert látok. Közelebb megyek, 





nézem kicsodák, mert ösmerősök is voltak, meg nem is, hát akkor látom„ 
hogy Milos meg a családja. Na, kiáltok is örömömben és szaladok feléjük: 

- 1 Isten hozott. Milos! Megjöt te tek?! 
— De akár a szamárhegyi bokroknak szóltam volna, oda se nézetU 

.csak állt kiegyenesedve s hol $z eget bámulta, hol meg az elterülő földe
ket a latyakos hó alatt, csak állt így s még mintha a karját is fölemelte 
volna akár valami szentember, amikor áldást osztogat. Dehogy is látott ö 
engem. Megfordultam és hazamentem. Találkoztam vele mégegyszer az
óta, deá tmen tem a másik oldalra. Engem ne szégyenítsen, ne okoljon, majd 
megleszek nélküle. Mert én nem ár to t tam neki Na lássa ezért nem 
kapok én földet, mert az ő kézibe van az egész. 

— Nem ő adja a földet, hanem a törvény, — mondta csendesen Sza
káll Mihály — az ellen nem tehet semmit Tudja ő azt. azért titkár 

Hát ezen töprengett most ott a tuskón ülve, a Szakáll Mihály szen
tenciáján meg az asszony szavain, hogy mindenki megy a föld után, mert 
egyszer adnak földet minden száz évben vagy ezerben is talán Fö l 
állt, megropogtatta csontjait, akkor odalépett a girhes meggyfához ame
lyen már pattogtak a rügyek, letört egy száraz ágat s elhajította az ud
var végébe, aztán bement a házba. Kis idő múlva rékliben, fején kalappal 
kijött bezárta az ajtót, a kulcsot Odatette az e s z t e r h é r a l á és megindult 
a falu felé. 

Kint volt a háza a telepen, félóra j á rás ra a falutól. Valamikor vályo
got hordtak innen, az tán a gödröket odaadta házhelynek az u raság a ré
szes aratóknak, akiket Sárközből hozatott, s akik i t t is ragadtak olcsó 
pénzért dolgozni. Húszban aztán megint csak i t t adott házhelyeket a 
község az új telepeseknek. I t t sárga, cuppogó agyag volt minden s alig 
zöldéit más mint gyom és paré j , kékpártájú sarlófű, piroslábú békarokka 
s a ker í tés mellett a fák, a nyiszlet't akácok. De száz lépéssel odébb„ 
amint átlépett az ember a Csurgató hídján, apró szemekre bomlott a fe
kete föld, laza volt, süppedő, szinte forgatni sem kellett, csak bedugni a 
magot és időre hozta a gazdag termést . Ez volt a hires Angyalos, ez 
volt az u raság kertészete , i t t termett kétszáz mázsá t a paradicsom, i t t ló
gott szárain fürtösen a vastaghúsú paprika. 

Hát most csak ballagott az ember az Angyalosban csüggeteg remény
nyel önmagával viaskodva. A törvény adja a földet — gondolta újra meg 
újra s ment a községháza felé. 

A községháza udvara már tele volt néppel. Az oszlopos tornácon ott 
ült nagy árkusok fölé hajolva Milos meg a kis Kovács, odébb pedig Ballá 
Mihály. Na, csak ha Mihály is i t t van, akkor talán mégis lesz valami. 
Talán pártját fogja, hiszen jóbarátságban voltak, majdnem sógorok is let
tek, mert szeret ték egymást a Balog Annussal, de míg ő a katonáéknál 
volt, elvitte a györgyéni tehenész. A kis Kovács is szólhatna pár s z ó t . . . . 

Odajött hozzá Péter , a komája és megkérdezte : 
— No, elgyüttél mégis? 
— El én, — vetette oda kurtán, természetesen — nem vagyok érc 

facista 
s A kis Kovács olvasta a névsort, s akit szólított, az odament a tornác 

ele s rövidesen kiáltották is mi járna neki. — Megadjuk! — felelték visz-
sza az emberek a legtöbb esetben, mintha csak ők képviselték volna a 
törvényt. De volt nevetés is. Amikor Gyurgyő Pista, a részeges kanász 
állt elő, hogy hát vele mi lesz, neki tán nem szándékoznak adni? — Még 
csak az hiányozna, —nevettek az emberek. Hisz elinná a Pilátus pa lás t 
ját is, egyébre sincs gondja. Nem dolgozott az még. amióta földet ér a 
íaba. Se gyereke, se felesége, csak amolyan tekergő, baráber 



Szakáll Mihály is akkor jött és megszólí tot ta: 
— Fölkérdeztek mán? 
— Még nem. 
— No, kivárjuk a sorunkat. 
Aztán ahogy álltak, tanakodtak és tanúskodtak a többiek sorsá

nál, egyszercsak nagyot sípolt a kis Kovács vékony hangja: Szabó János ! 
— Jelen! — felelte vissza az ember kiegyenesedve, összébbhúzva l á b a t 

•és nadrágjához szorí tva kezét. Így-állt egy ideig elvörösödve, mert min
denki őt nézte, aztán megindult a tornác felé. 

Amikor beírták a nevét, Milos így szólt az emberekhez: 
— Ismeri mindenki, ugye, Szabó Jánost ! — Ö megint vigyázba mere

vedett, rászegezte tekintetét Milosra, a szíve majd leszakadt úgy kalapált 
s magában azt mondta: csak vádolj, csak gyalázz most. majd kiállóm, 
aztán ott egye meg a fene az egész életet, becsületet, mindent. — Milos 
meg folytatta: — Dolgos jóravaló ember, három családja van, neki ta
lán az Angyalosból hasí thatnánk, mert érti a ker tészetet , ugye?'— S 
kérdőleg nézett rá. 

— Igenis! — felelte ő és tenyerét végighúzta az arcán, mert csurom 
víz lett, s ahogy a lábizmai megereszkedtek, inogni kezdett, mintha áju
lás környékezné. — Igenis . . . . — dadogta mégegyszer s még mondar." 
akart valamit, de Milos olyan barátságosan nézett rá har'csabajsza fölött, 
hogy egészen megzavarodott, s összefutó nyálával együtt nyelte el a szó:. 

— Megadjuk! — kiáltotta a sokaság s így megkapta a két holdat a:-
Angyalosban. Két hold! Volt olyan.is, aki hatot kapott, de hol van az r 
föld az angyalosí tól? Mindenki tudta mit ér az Angyalos. Milos is jó: 
akart neki a javaslatával , tudta, hogy a felesége szeret piacozni, hogy 
itt vannak a puják, akikkel már gyomlálni, egyezni, palántázni lehet. M e 
rni köll az Angyaloshoz? Erő meg egészség! Jó erős láb, szapora kéz é< 
hííjlf kony derék. 

De mindez csak lígy értelmetlenül kavargott a fejében inig odakar
colta nevét az egyik papiros aljára. Utána ránézett megint Milosra, hogy 
megkérdezze miért haragudott rá, vagy megköszönje a jóindulatát, de 
addigra az már beletemetkezett újra az árkusaiba. 

Utat tört magának az emberek között és kiment a községházáról . 
Ment végig a nagy utcán, kiment a felvégre és se nem látott. ?? nem hal
lott csak ballagot cél nélkül, mint a részeg. Mire hazajön az asszony - -
gondolta — a városból az üres tejfölös köcsögökkel, addigra otthon lesz 
ő is. Akkor csak elébe áll, megpödri legényesen a bajszát és k e m é n y e i 
rászól: 

— • Jövőre már nem hordod a más portékáját ! 
Majd örül az asszony. Neki való az Angyalos. De addig még álmodni 

sem mert róla. Hogy neki ilyen földje legyen, aminek nincsen párja a;: 
egész határban. S akkor hirtelen kifordult a felvégről és szaporábra fogta 
lépteit. így is dél lett mire az Angyaloshoz ért. Hanem ott megállt, hátra
tolta kicsit a kalapját s ú g y nézte, hogy -ugyan hol is hasít ják.maid ki az ö 
földjét. Talán mégis jó lett volna ott maradni, meghallani, kinek adta1: 
még. De nagyon zaklatott v o l t . . . 

S ahogy így állt és gyönyörködött a fekete, csigás földben, valaki 
hátulról megérintet te. Milos volt: 

- - Jó lesz-e a föld, szomszéd? — kérdezte és nevetett. 
— Köszönöm a jóságodat. Milos. — felelte és kezet nyújtott. 
— Ne nekem köszönjed, mert nem én adtam, hanem a t ö r v é n y . . . 
Milos mosolyogva megszorí tot ta a kezét, de már húzta is, mint aki 

menni akar: 



— Sietek, inert sok még a dolog, csak győzze az ember. 
S hosszú lábaival nekiiramodott. Ö meg csak állt. nézte, az Angyalost, 

nézte a napot, amely rfiajsasan állt az égen, nézte a Csurgató vékony, csil
logó vizét s a v i rágos^b laku kis házat túl a hídon. 

Aztán lassan uiegYndült hazafelé. 

VLADIMÍR NAZOR : 

UJJ 

Egy asszony ül az útszéli fatönkön 
Öreg és szürke, hallgatva néz belénk 
S sovány ujjával számol szakadatlan; 
Egyikre rámutat vele s a másikon 
Átsiklik. 

Csend lesz, süket, borzadó 
Nem hallszik a patkóknak kopogása, 
A fegyveresörgés, a nehéz lihegés. 

Leugrottam lovamról és megálltam 
Előtte, jól belenéztem szemébe, 
Mondván: y>Hiába számolsz — nem számolsz meg! 
Hiába válogatsz, nem válogatsz ki! 
Mi része vagyunk ama nagy menetnek, 
Mely végtelen, s megy ősidőktől fogva 
Fagyott erdőkben, tüskés utakon: 
Hol egy ledől, a másik lép a sorba. 
... Te válogatsz. De tudd, mi egyformák vagyunk. 
Sok hegytetőn egyetlen lángú fáklya, 
Dús földbe hulló egyforma vetés, 
És egy nap alatt sárguló kalász. 
Mi vagyunk az új tébai légió 
Mely mindig él és sosem változik meg: 
A mi létünk örök és szakadatlan!^ 

- Ezt mondtam. 
S az ő ujja megmeredt. 

S ábrázata szétfoszlott a sötétben, 
A köd nyeli el ösvényünk fölött, 
fs újra hallszik a pcttkők koyogása, 
S jövőbe lépő lépések dobaja. 

A<\:, Károly íorűíiása 



A MAGYARORSZÁGI DÉLSZLÁV KISEBBSÉG 
I r t a : Veres I\án 

Az első világháború után Magyarországon a nemzeti kisebbségek 
nem maradtak .megközelítően sem olyan jelentős számban, mint a k i 
egyezés utáni habsburgi Magyarországon. A nemzetiségek számára vo
natkozó megbízható adatok nincsenek, hiszen a horthysta Magyarország 
folytatta a régi nemzetiségi politikát, sőt azon túlmenve még kimélet-
lenebb elnemzetlenítö hadjáratot kezdett. Ennek folytán a népszámlá
lások alkalmával a nemzetiségiek, de főképpen a, szlávok és a romá
nok, nem vallhatták magukat saját nemzetiségükhöz tartozóknak, hanem 
legjobb 'esetben »horvát-, szerb-, román-, vagy tótajkú magyarnak«. 

A németek száma meglehetősen jelentős maradt a háborúutáni Ma
gyarországon is és kezdettől fogva kiváltságos helyzetben voltak. A 
hitleri fasizmus uralomrajutása után, amikor a szlávok elnyomása még 
csak fokozódott, a magyarországi németek megszűntek a szó hát rányos 
értelmében kisebbségnek számítani, de még a magyaroknál is előnyö-
sebb helyzetbe kerültek. 

A délszláv és szlovák kisebbségekre Magyarországon a legjellem
zőbb a szétszórödot tság volt. Magyarország területén szinte mindenfelé 
találhatók szlovák települések. Délszlávok is laknak a Tiszántúl kivé
telével mindenhol, szerbek nagyobb számban Pes t -környéken, Szeged-
Battonya környékén ugyancsak szerbek, a bajai háromszögben, Bara
nyában és 'Somogyban horvátok, Zalamegyében muravidéki tájszólást 
beszélő horvátok, Vasmegyében pedig szlovének. A két utóbbi vidéken 
élő délszlávokat a régi elnemzetlenítö elv alapján »vendeknek« dekla
rálták és^ akadtak olyan áltudósok is, akik a »vendek« szláv származá
sát is kétségbevonták. Vannak még szláv települések Qyőr-megyében, 
sőt Sopron környékén is többé-kevésbé elnémetesedett horvát »gradist^i-
horvát« települések találhatók. 

• 

A délszlávok szétszóródott települései jó talaia voltak a horthysta 
ellenforradalmi rendszer eirnagyarosító tevékenységének. Ezt a tevé
kenységet megkönnyítet te az a tény is, hogy a háború után a szerbség 
és horvátság nemzetileg legöntudatosabb elemei Jugoszláviába optáltak. 
Ez a tünet főképpen Pestvidéken és Szeged környékén vált általánossá. 
A pestvidéki szerb falvakban csak a már félig elmagyarosodott csalá
dok maradtak és azok, akik olyan előnyös vagyoni helyzetben voltak, 
hogy számukra az optálás semmiképpen sem lett volna kedvező. 

Mi volt tehát a helyzet a két világháború közöt t? A Magyarorszá
gon maradt délszlávok k i voltak téve a Horthy asszimilációs i rányzat 
kénye-kedvének. A nemzetiségi szabadság á rnyéka sem volt. A délszlá
vok nem rendelkeztek politikai képviselettel, nem volt központi kulturá
lis szervezetük. A szentendrei pravoszláv püspökség ugyan fenntartott 
néhány felekezeti elemiiskolát, de ezek a szentendrei szerb püspökök 
renegát beállítottsága folytán nélkülözték a szerb nemzeti jelleget és 
ezért évről évre kevesebb tanulójuk volt. A bajai háromszögben és 
Mohácson volt egy-két magyar -horvá t elemiiskola is, ezek azonban a 



katolikus egyház kezelésében voltak és ennélfogva még sokkal inkább 
nélkülözték a nemzeti jelleget, mint a szerb egyházi iskolák. A legel-
nyomottabb helyzetben a horthyi uralom egész ideje alatt a Rába-ment: 
szlovének, a »venidek«, továbbá a gradistei horvátok voltak. Ezek né
metekkel körülvéve erős német befolyás alá kerültek, olyannyira, hogy 
kis részük népük árulójává vál t : a hitleristákhoz csatlakozóit . 

A magyarországi , délszlávok helyzete a horthysta konszolidáció ko
rában, majd a mindinkább, erősödő iasizmus idején csak rosszabbodott. 
Egymás után szűntek meg a felekezeti vezetés alatt álló nemzetiségi
tanítási nyelvű iskolák, a magyarországi délszlávság egyre jobban tá
volodott népi törzsétől, a Jugoszláviában élő szerbektől, horvátoktól és 
szlovénektől. A jugoszláv kormányok pedig semmit sem tettek a ma
gyarországi délszlávok jogainak megvédéséér t , hiszen Jugoszláviában a 
két háború között fennállt rendszer hasonló módon bánt a Jugoszláviá
ban élő kisebbségekkel is, ha elnemzetlenítő politikáját a sűrű kormány-
és i rányzatvál tozások miatt nem is tudta olyan következetesen végre
hajtani, mint Horthyék. 

A Magyarországon élő délszlávok helyzetén a hol javuló, hol rosz-
szabbodó jugoszláv-magyar viszony sem változtatott , ha. csak annyiban 
nerru hogy a két ország közötti feszültségek idején még jobban megszo
rí tot ták a délszlávokat, valamint közéjük eresztet ték a horvát emigrán
sokat, akik még csak hozzájárultak a szilárd politikai állapotot amúgy is 
nélkülöző horvátok politikai félreneveléséhez. Köztudomású, hogy a 
h í rhed t 1 Janka-puszta, az usztasák kiképzőtábora is Nagykanizsa köze
lében, tehát olyan vidéken volt, ahol horvátok elég nagy számban élnek. 

A. kisebbségek és közöttük a délszlávok politikai helyzetének re
ménytelenségét fokozta a magyar munkásság legális politikai képvisele
tének, a jobboldali peyer is ták vezetése alatt álló szociáldemokrata pár t 
nak határozat lansága is. A peyeristák, Horthy lojális ellenzéke, semmi
ben sem mertek ujjat húzni a rendszerrel, nemzetiségi programjuk p^-
diír szinte nem is volt, mert ők is arra a téves álláspontra helyezked
tek, hogy a háborűutáni Magyarországon csak magyarok maradtak, te
hát a nemzetiségi kérdés mint olyan, lekerült a napirendről. Azonkívül 
pedig P e y e r é k nem mentek falura, mert Horthyékkal kötött megállapo
dásuk 1 .alapján csak városokban szervezkedhettek, a délszlávok túlnyo
mó többsége pedig falun élő paraszt volt. 

így következet t be a második világháború. A m a g y a r o r s z á g i dél
szlávok szétzilálva, politikai veze tés nélkül, félig elmagyarosodott ifjú
sággal kerültek bele a háborúba. A nemzetiségi elnyomás Jugoszlávia 
hadbalépése után még inkább fokozódott. A délszláv falvakban egysze
rűen életveszélyes lett szláv nyelven beszélni, az öntudatosabb szlávok 
T«edig internálótáborokba, főleg a hírhedt nagykanizsai gyűjtőtáborba 
kerültek. 

A népfelszabadító harc hullámai azonban elértek a távoli Szeged— 
Battonya környéki szerb, Baja—Mohács környéki horvát és a Szlové
niával határos szlovén falvakba is. A szerb klérus horthysta befolyása 
ellenére a Csongrád-megyei szerbek felvették a kapcsolatot a bánát i 
part izánokkal, a horvát ha tá r mentén élők közül pedig sokan a szlavó
niai part izánokhoz csatlakoztak. Voltak persze ellenséges elemek is, a k k 
vagy az usztasákhoz, vagy pedig a Mihajlovics-féle árulókhoz húztak. 
Az előbbiek közé a kisszámú horvá t értelmiség, élén a papokkal, az 
utóbbiak közé pedig az imént említett horthysta beállítottságú vezetés 
alatt álló szerb papok és a gazdag szerb kulákok tartoztak. 



Mihelyt a Népfelszabadító háború elérte Magyarország határai t , új 
korszak állott be a magyarországi délszlávok, de elsősorban azok éle
tébe, akik a Szovjet vagy a Jugoszláv Hadsereg által felszabadított te
rületen éltek. Ahogy megérkeztek a felszabadító csapatok, a .dé l sz láv 
falvakban megalakultak a Népfelszabadító Bizottságok. Ebben az idő
ben kisebbségi jogokról alig lehetett beszélni, hiszen a hatalom még ka
tonai hatóságok kezében volt és azok természetesen nem tettek különb
séget szláv é-§ magyar között. 

* 
A magyarországi délszláv kisebbség akkor kezdett visszatérni k i 

sebbségi, tehát bizonyos fokig másodrendű helyzetébe, amikor* megala
kult az ideiglenes magyar kormány és a magyar közigazgatási szervek 
iokozaíosan ismét á tvet ték a hatalmat. A délszlávok azonban nem vol 
tak hajlandók többé visszatérni a felszabadulás előtti állapotok közé. 
megérezték, hogy a felszabadulást hozó testvéri hadseregek. az ő sza
badságukért és népi egyenjogúságukért i<s harcoltak. A Népfelszabadító 
-Bizottságok feloszlása után is szervezetre volt szükség és mivel a viszo
nyok még olyanok voltak, hogy központi szervezet megalakí tására alig 
lehetett gondolni, mindenfelé különböző elnevezések alatt délszláv nem
zetiségi szervezetek alakultak. Ezek közé tartozott a »Bács-baranyai 
Kul túregyesü le t (Backo-baranjsko kulturno udruzenje). Ebben az idő
ben jelenik meg azonban egy másik szervezet is, amely azután az ösz-
szes magyarországi szlávok központi szerveze tévé vált és meglehető
sen hosszú ideig a magyarországi délszlávokat is rnagábanfoglalta. 

Bat tonyán a Békés-, és Csongrád-megyei szlovákok ós a Battonya-
környeki szerbek megalakították a Szláv Antifasiszta Frontot. A Front 
nemsokára központi szervezet té vált és központi vezetőséget is alakí
tott Budapesten, amely azonban főképpen szlovákokból állt. 

Néhány szóban emlékezzünk vissza az 1945-ben fennállt magyaror
szági helyzetre, A háború befejezése után a magyar reakció pillanatnyi
lag megbénult, de meg nem semmisített képviselői kezdtek ismét életre
térni .Miután a reakció látta, hogy a magyar demokrácia igen engedé
keny hangulatban, sőt túl engedékeny hangulatban van, ismét felütötte 
fejét. A demokrácia engedékenységét a gyengeség tünetének vet ték — 
és nem is tévedtek sokat. A magyar kormány élén Horthy- tábornokok 
álltak, közöttük többen háborús bűntettek elkövetői is. A vidéki köz
igazgatás helyreáll í tásakor ez a kormány egyáltalán nem igyekezett 
megtisztítani a közigazgatási gépezetet a horthysta elemektől, hanem — 
amennyiben a nép megtűr te őket —, ismét állásukba iktatta. A közigaz
gatás reakciósai maguk számítot tak legkevésbé erre az udvarias és meg
bocsátó bánásmódra és ezért jó részük elmenekült a fasisztákkal. A 
Jugoszláviából elmenekült magyar köztisztviselők nagy része azonban 
a menekülés közben éppen a szlávok által lakott Dél-magyarországi te
rületeken rekedt. Ezek az emberek, akik Vajdaságban, Baranyában és a 
Muravidéken számos gonosztettet követ tek el, elfoglalták a közigazga
tási állásokat s közülök kerültek k i az akkor alakulóban levő honvéd
határőrség emberei is. 

Természetes , hogy ezek a nemzetiségi gyűlölettel áthatot t fasiszta 
elemek ott akar ták folytatni, ahol menekülésük előtt abbahagyták. Meg
kezdődtek a délszlávok üldözései, az Antifasiszta Front munkájának 
akadályoztatása, de az egyszerű piszkálódásoknál és akadálygördí tések-
aiél súlyosabb esetek is történtek. A határszélen, a szinte kizárólagosan 
fasisztákból álló határőrség naponta támadásokat intézett a délszláv 



lakosság ellen. Többször előfordult, hogy bántalmazták a Jugoszláv Had
seregből "hazatérő magyarországi délszláv önkénteseket, több napig íog-
vatar to t ták és kirabolták okét, állandóan zavar ták a délszláv antitasisz-
ta ifjúság munkáját. . 

A már említett menekültek közül kikerült jegyzóK és fjszolgabirak 
támogat ták a katonák »rendfenntartási« tevékenységét , az akkor alaku
lóban levő rendőrség pedig még nem volt olyan eros, hogy szembeszál-
hatott volna ezekkel a reakciós törekvésekkel . A katona* és a közigaz
gatási tisztviselők hü támogatói voltak a katolikus papok, főleg a bajai 
háromszögben. Ezek a szószékről kiprédikálták a Jugoszláv Hadsereg 
Harcosait és az Sz. A. F. tagjainak gyermekeit nem akar ták gyóntatni 
es áldoztatni. 

A kormány időközben átalakult, de nemzetiségi politikája nem vál
tozott. A hivatalos nemzetiségi, politikát a miniszterelnökség nemzeti
ségi osztálya intézte, élén azokkal a tisztviselőkkel, akik a háború előtt 
és alatt Horthy ^nemzetiségi politikáját« vezet ték. Az osztály Balogh 
István akkor még kisgazdapárti miniszterelnökség államtitkár, ma pedig 
a reakciós klerikális pá r t vezére legfőbb vezetése alatt állt. 

A kisebbségi kultúrpolitikát a kultuszminisztérium intézte. Még a 
reakciós Teleky Géza gróf volt a kultuszminszter, amikor összeírást 
hajtottak végre abból a célból hogy »megállapítsák, hol és hány gyer
mek kíván délszláv tanítási nyelvű iskolába j á rnk . Ez az összeírás a 
Horthy neveltjeire jellemző keretek között folyt le. Az évtizedeken ke
resztül e lnyomás alatt állt délszlávokat a fasiszta elemek »kezelésbe vet-
ték« és a svábok példáját lobogtatták szemük előtt. (Akkoriban folyt a 
németek kitelepítése Magyarországról . ) 

A kultuszminisztérium az összeírást íveken a régi recept szerint 
különválasztotta az anyanyelvet a nemzetiségtől. A svábok közül azo
kat nem telepítették ki akik a legutóbbi magyar népszámlálás alkalmá
val magyar nemzetiségűeknek és némeíajkúaknak vallották magukat. 
Természetes , hogy elenyészően csekély lett azoknak a száma, akik dél
szláv nemzetiségűnek merték vallani magukat. Néhány ezren szláv 
anyanyelvet vallottak, de a délszlávok nagy többsége »szímiszta« ma
gyarnak vallotta magát . Az összeírás sajátossága volt még, hogy az 
anyanyelv kérdése után a szerb, horvát, szlovén mellett mind kü 1 ön 
nyelvet felsorolták még a bunyevácot , sokácöt, vendet, sot erre az al
kalomra valami bosnyák nyelvet is kitaláltak. A helyi hatalmasság'ok 
előtt az is bűnnek számított , ha egy mohácsi horvát nem sokác, de hor
vát anyanyelvűnek vallotta magát, mert ebben már bizonyosfokií irre
dentizmust és »hűtlenséget« véltek felfedezni. 

Meg kfell említeni, hogy ez az összeírás akkor zajlott le, amikor 
Jugoszláviában már mindenfelé magyar alsóbbfokú és középiskolák mű
ködtek. Természetesen az összeírás eredményeképpen egy iskola sem 
nyílott, és Teleky gróf minisztériuma ezzel a maga részéről lezártnak 
tekintette a délszláv iskolakérdést 

• 

A Sz. A. F. időközben igen élénk tevékenységet fejtett k i . azonban 
lóképpen szlovák vonalon. A Frontnak akkor már hetilapja is volt 
»Szloboda« cím alatt és abban egy-két hasáb szerb, vagy horvát szö
vegen kívül csak szlovákul írtak. Ez nem csak a szlovákok -hibája volt, 
mert akkor még nem is volt olyan vezetőgárdája a front délszláv tago
zatának, amely alkalmas lett volna önálló vonal vezetésére és a lao 
szerb, illetve horvát vagy szlovén részének szerkesztésére . 9 szlovák 
vezetőség egyébként elsősorban a kitelepülés népszerűsítését tűzte ki 
céljául és ezért nem is volt érdeke, hogy tűrhető feltételeket teremtsen 



a magyarországi szlávok részére. A Front vezetősége és a kormány 
közötti viszony is ilyenformán igen feszült volt, a délszlávoknak pedig, 
amint már mondottuk, nem volt önálló fellépésre alkalmas vezetősége. 

A délszlávok életében nagy javulás következet t be, amikor Rajk 
László, kommunista belügyminiszter kivizsgálta a jugoszláv ha tármen
tén keletkezett zavaros állapotokat és több bizottságot küldött, hogy k i 
vizsgálják a helyzetet. A helyzet t isztázásához kétségtelenül hozzájárul
tak a Jugoszláviában a magyarországi kisebbségi e lnyomatás ellen meg
tartott tömeggyűlések, közöttük a magyarok tömeggyűlései is. A bizott
ságok több közigazgatási tisztviselő leváltását és igen sok Jugoszlá
viából menekült gyanús egyén átköltöztetését, illetve kiadatását rendel
ték el. E bizottságok munkájában rész tvet t a demokratikus veze t é s alá 
került határőrség képviselője is, kinek munkáját azonban a honvédelmi 
minisztérium reakciós elemei hatálytalanná és eredménytelenné tették. 

A határvidék, illetve a délszlávok által lakott területek megtiszt í tása 
volt egyébként a Sz. A. F. délszláv tagozata Bajai kongresszusának egyik 
legfontosabb követelése is. Ezt a kongresszust 1946 május 19-én tar tot ták 
és ott fogalmazták meg legelőször a magyarországi délszlávok követe
léseit. A nemzetiségi jogok határozott követelése mellett ez a kongresz-
sztis a magyar demokrácia megerősí téséér t is síkraszáll t és ezzel a ma
gyarországi délszlávok testületileg is beálltak az igazi demokrácia meg
teremtéséér t folytatott harc soraiba. Ezen a kongresszuson a délszlávok 
gyakorlatban különváltak a magyarokkal való együttélés ellen határo
zottan állástfoglaló szlovákoktói és megválasztot ták a délszlávok veze
tőségét, élén Rob Anionnal, a régi antifasiszta harcossal. 

* 
Rob és az új vezetőség irányítása alatt a magyarországi délszlávok 

harca határozott , és politika lag helyes irányt vett. Ekkor indítottak a 
magyar demokratikus pártok, elsősorban a Magyar Kommunista Pá r t is 
nagyobb akciót a nemzetiségi jogok biztosításának érdekében. Az új ve
zetőség munkájának eredménye volt a pécsi délszláv tanítóképző meg
alakítása. Ebben az iskolában rövid tanfolyamokat tartottak, hogy segéd
tanítókat neveljenek a megnyitandó szláv iskolák számára . Ebben az idő
ben indult meg a Sz. A. F. délszláv nyelven megjelenő hetilapja, a »Na-
se Novine« is. A hetilap a legtávolabbi szláv településekre is elvitte a 
Sz. A. F. szavát és ezzel nagyban hozzájárult a tömegek öntudatosításá-
hoz. 

Az 1947-ben tartott választásokon Rob Antont, a Sz. A. F. főtitkárát 
a \ Magyar Kommunista Pár t listáján képviselővé választották. Ezzel a 
magyarországi délszlávok Magyarország legmagasabb törvényhozó tes
tületében is képviseletet kaptak. Rob a parlamentben horvát nyelven tar
tott beszédében állást foglalt a magyar reakció akkor még igen erős be
folyása ellen és követelte, hogy a délszlávok kapjanak képviseletet az 
önkormányzat i szervekben is, számarányukhoz képest. 

A mult év október 5-ikén tartotta az Antifasiszta Front második kon
gresszusát . Ezen a kongresszuson a vezetőség már nagy eredményekről 
számolhatott be. A szervezetnek 12.000 tagja, 63 helyi szervezete, 18 mű
kedvelő-csoportja, 28 könyvtára volt. 40 szlávnyelvű népiskola működött 
akkor Magyarország területén, a pécsi tanítóképző pedig 58 tanítót adott, 
kiknek többsége nemrégen még földműves volt. Ezek a tanítók az isko
lákban szép eredményeket értek el. A kongresszus határozott állást fog
lalt a belföldi és a nyugati reakció ellen, amely ismét háborúba akarja-



^dönteni a világot. Formailag is különálló szerveze t té nyilvánították a ma
g y a r o r s z á g i 1 délszlávok szövetségét és megszavaz ták a Magyarországi 
Délszlávok Demokratikus Szövetségének megalakítását . 

A második kongresszus után a magyarországi délszlávok mozgalma 
további jelentós sikereket ért el. A mult év végén már 53 délszláv iskola 
működött , 60 tanítóval. A taní tóképzőnek'21 hallgatója volt. 

• 

A., magyarországi reakció az árulók bukása és a népi demokratikus 
erők győzelme után talajt vesztett. A reakció hatalmának megingása 
kedvező hatással volt a kisebbségek helyzetére is. A délszlávok ennek 
tudatában voltak és teljes erejükkel támogat ták a magyar népi demokra
tikus erőket. Ma már a délszláv kisebbség vezetőjének nem az a feladata, 
hogy a kormány ellen harcoljon, hanem arra ügyel, hogy a kormány de
mokratikus intézkedéseit a helyszínen végrehajtsák. 

A két magyar munkáspár t egyesülése még egy hatalmas lépés a ma
gyarországi kisebbségek jogainak maradéktalan elismerése felé. A Ma
gyar Dolgozók Pár t ja programjába vette, hogy »az országban élő nem
zetiségek (délszlávok, románok, szlovákok stb.) számára a P á r t teljes ál
lampolgári egyenjogúság biztosítása mellett haladó nemzeti kultúrájuk 
szabad fejlesztéséért, anyanyelvükön történő oktatásér t , demokratkus 
kulturális, társadalmi és politikai szervezkedésük teljes szabadságáér t , a 
szomszéd országokban élő anya-nemzeteikkel való kultúresére és érint
kezés szabadságáér t száll síkra«. 

A magyar munkásosztály és haladó parasz tság pártja, a Magyar 
Kommunis ta 'Pár t élén Rákosi Mátyással eddig is keresztülvit te a magyar 
nép javát szolgáló terveit. Bizonyos, hogy a magyar munkásosztály egye
sült pártja hasonló következetességgel valósítja meg programjának min
den pontját, közöttük a kisebbségek jogairól szólót is és" ezzel a nemze
tiségi kérdés, akár csak a Szovjetunióban és Jugoszláviában, a lenini— 
sztálini nemzetiségi politika elveinek ^alapján Magyarországon is végér
vényes megoldást nyer. v . . 

»A Népfelszabadító harcban és annak eredményeiben 
megvannak a társadalomfejlődés történelmi törvényszerűsé
gének elemei, melyeket nagy tanítónk. Marx és Engels fe
deztek fel, s amelyet nagy tanítómestereink. Lenin és Sztálin 
elméletileg gazdagítottak, elmélyítettek és gyakorlatban al
kalmaztak. Ez a történelmi törvényszerűség fejlődése folyamán 
Jugoszláviában a múltban is, ma is. bizonyos fokig úi formákat 
mutat, melyeket a háború alatt, a háború új jellege, s e há
ború újfajta következményei okoztak. Ezeket vedig a nagy 
szocialista ország — a gyönyörű fejlődést mutató Szovjet -
szövetség csaknem harmincéves fennállása idézte elő. E sze
rint a nálunk tapasztalható különleges jellegű fejlődés és an

nak következményei nem mondanak ellent a marxizmus-leniniz
mus tudományának. Ellenkezőleg, azzal egyeznek. Ez egy
úttal ismételten bizonyítja nagy tanítóink lángelméiét, akik 
azt tanították, hogy a ^marxizmus-leninizmus* nem dogma. 
Jianem útmutatás a cselekvésre«. (Tito). 



OTON ZSUPANCS1CS: 

KO VÁCSDAL 

Kovácsok vagyunk, hát kovácsoljuk vigan 
jellemünk fémét, kebelünk szívét, 
hallgassuk: zeng-e bús, avagy víg dcdt 
miért? 
Mert üllőre téve ha rásújt a pöröly 
meghalljuk, szivünk tiszta öntvény-e 
s ha bátran kondul, nem gyáván 
sereglünk akkor örömmel köréje... 

Mind: az akna mélyéből fekete bányászok, 
a kemence mellől kormos martinászok, 
a kőportól szürke kőbánya népe, 
az erdő munkása — bronzszín a képe, 
a kikötőmunkás — mint bálvány 
hatalmas, izma mint a márvány, 
a görnyedő szövő a szövőgép mellől, 
a tímár — kérges a bőre a csípős csertől, 
a kenyerünkhöz lisztet őrlő molnár, 
kőműves, asztalos, lakatos, bognár, 
favágók, mocsárból tőzeget bontók, 
ökrével együtt verejtéket ontó 
némán vádoló, görnyedthátú zsellér, 
szőlőlevelet fejtő hegybéli vincellér, 
ólomlevte mellű betűrab — a szedő, 
tntajos — a folyón lassan ereszkedő, 
mind, kik viselitek a bilincsek nyomát, 
ti is, hajósok, kik a jövő hónát 
keresitek, melyet határ nem szeg, 
a távolba tekintve s nem maradtok veszteg. 

Ezért hát kovácsok kovácsoljunk egyre, 
sújtsunk keményen, élesen figyelve, 
hogy ne legyen közöltünk tétova, fölös 
ha az óra üt, 
ha a nap kisüt 
cs feltámad bennünk az óriás, hatalmas pörölyös. 

Veres István fordítása: 



A NAGY BOSSZÚÁLLÓ 
Ir ta: Iván Gorán Kovacsics 

Jozse Kaszun félrecsapott kunyhója a legmagasabb dombon állt, 
messze a falutól; mintha valaki odébb tolta volna a falusi házaktól, hogy 
ne csúfítsa el őket. Északnak feküdt, a szél szünet nélkül rázta és a fe
nyőágak kiterjesztett szárnyai , mint szerető kezek s imogat ták az ereszt. 

Senki más nem volt ilyen gyöngéd Jozséhoz. Nagyapja, a vén csa
vargó, ezen a dombon talált pihenőre és fölépítette a kunyhót. Apja ke
rítéssel fonta körül és parasztmunkája keresetéből kecskeólat toldott 
hozzá. Anyja egész életében napszámoskodot t a faluban és a más bú
zájának aratásánál elvesztette fél szemevilágát. Munkaközben derce szúrta 
k i szemét. Akkor az apja világgá ment és soha többé nem tért vissza. Két 
gyermeket hagyott otthon: Jozsét és karonülő leánytestvérét . 

Apja távozása után anyja falura küldte pásztorkodni. A gulyás mel
lett hajtotta a jószágot, mert nem volt elég ereje, hogy megfújja felkelés
hez és az esti i tatáshoz a kürtöt . Ha nem tudott szaladni a széles legelő
kön, mert lábujja föl volt törve és meztelen talpába tövisek hatoltak, a 
gulyás megverte. Később elszegődött egy falusi gazdához, egy öltözet 
ruháért , rend fehérneműért és egy pár cipőért évente. — Az első év 
végén egy játékos kis borjú a folyóba esett. A fiúk kihúzták a partra, de 
a gazda megtudta az esetet és mikor Jozse este á tázva és dideregve meg
jött a jószággal, minden nélkül hazaküldte az anyjához és járandóságá
ból levonta a fölbecsült kár t . 

Reggel négykor kelt és kiment a legelőre. Nyolc óra körül fölváltotta 
a gazda öregapja. Reggelizésre nem volt idő. mert sietnie kellett az isko
lába — el akarta kerülni a verést . Inkább éhezett. Iskola után.visszament 
a delelőre. 

A tanító szerette értelmességéért , de csodálkozott és haragudott, ha 
homloka mély álomban a padra borult, ami legkevesebb havonta kétszer 
megtörtént . — Fölocsúdva csöndesen zokogott a tenyerébe. 

Egyszer felhívta a taní tó: 
— Jozse, sorold föl a kétcsülkűeket! 
Jozse mind fölsorolta, csak az ökröt hagyta ki , mert szívből utálta 

a Kormost. 
— Egyet kifelejtettél! 
Jozse nem felelt. 
— Soha ilyen ostobát! Hallgat — pedig naphosszat fogja a farkát! 
Jozse a Kormosra gondolt és még nagyobb gyűlölet fogta el. Eszébe 

jutott hányszor letört miatta hüvelykujjának körme, most is ég az úiia-
hegye. 

Hallgatott. 
A tanító mérgében elverte. Józse nem sírt. 
Bosszút állt a Kormoson. 
Egész gyermekkora kínlódásban telt e l ; éhség és verés voltak kísérői. 
Mint fiatal legény háborúba ment. 
Az első sorokban eltöltött két év után olasz fogságba esett. Sok idő

vel a békekötés után került haza. Üres házat talált, csak a szél lakott 



benne, jött-ment a betört ablakon és otthonosan csapkodta a megveteme
dett ajtót. Anyja télidőben száraz gallyért ment az erdőbe és a rázuhanó 
hótömeg alatt kiszenvedett. A hagyatékból fizették a temetést . Nővére 
még anyja halála előtt elkódorgott a városba, ahol nyoma veszett. 

Két évig dolgozott idegen szántóföldeken, kaszálókon és fatelepeken, 
míg kifoltozta a tetőt szalmával, megerősí te t te az ajtót, fenyőbútorokkal 
berendezte az üres szobát és egy hatéves tehenet kötött be az istállóba 
Akkor egy ösmeretlen leányt hozott a harmadik járásból — így fejezte be 
legényéletét. 

Hamarosan hat fiúgyermekük született. Tizenkét lábra csak három pár 
elhordott kis cipő volt a házban. Télen fölváltva viselték. Reggelire és 
vacsorára a tehén táplálta őke.t. Szüleik kora hajnaltól késő estig nap-
számoskodtak egy köböl 'babért , pár tarisznya burgonyáér t vagy egy ko
csi répáért . 

Peró , a legöregebb, apja nyomdokain haladt. Vasárnaponként néha 
elszökött gazdájától a testvéreihez és az iskolás könyvekből olvasott ne
kik. — A kisebbik fiú bátyja vállán keresztül nézett a könyvbe, így kez
dett rnegösmerkedni a betűvel. 

— Apám. azt álmodtam, hogy tinókat vett. Tarka, szép tinókat 
istenein! És én hajtottam őket a legelőre! — mondta Pe ró . 

A kis Hrankó dúdolgatva játszott a kályha mellett faökröcskéivel. 
A községben sokszor mondták: 
— Miért van a szegénynek mindig a legtöbb gyermeke? Lám, Jozsénál 

mindig ring a bölcső. Jó munkás, a felesége is szorgalmas. — de egy te
hén nem táplálhatja mindannyiukat. Mire felnőnek, lopni fognak mint a 
szarkák. És ha öregségükre munkaképtelenné válnak, fizetheti majd a 
község a kórházat és a temetés t ! 

Gyermekkorában Kaszán is ökrökről ábrándozott . 
Figyelte, mint lesznek a makrancos tinókból nagy, nehéz szarvas

marhák — és tudta, hogy szegény ember csak úgy juthat ökrökhöz, ha 
a tehene megelli őket. Véres munkával szerezte a pénzt, amivel meg
vette a Pirost. Mikor először megellett, megvonta a reggelit sajátmagától 
és feleségétől, hogy a. kis borjúnak több tej jusson. Három fejős-kecske 
táplálta a gyerekeket. 

Ha a kecske borjút ellene — Jozsénak ökörre tellene — csipkedték a 
parasztok vasárnaponként a templomelőtti hársfa alatt. 

Elmúlt három év, míg összepárosí tot t két fiatal, szeleburdi tinót. A 
faluban kölcsönkért egy könnyű szekeret és befogta őket, de a tinók meg
ijedtek, fölborították a szekeret, eltörték a jármot és a rudat. — Kiadott 
e.gy kecskét, hogy a javí tást kifizesse. 

Éjjel-nappal kaszált a hegyen, hogy ellássa a tinókat — de rossz volt 
a ííí, gazzal és levelekkel kevert. Jozse hallgatott, sohasem jött ki ká
romkodó szó a szájából. 

Egynéhány paraszt, látva, hogy Jozse mind a tíz körmével erőlködik, 
azt indítványozta az elöljáróságnak, osszanak k i Kaszunnak épitőíát a köz
ség erdejéből. Hadd támassza meg szegény a házikóját és gyermekeit föl-
ruházhassa. 

Egy álló esztendeig húzódott a határozat . A választmányi tagok a 
község és a plébánia könyveit forgatták, hogy megtalálják, milyen jogon 
kérelmez Kaszun községi segélyt.. 

— Elődei idegenből vetődtek ide, apja is csavargó volt. Nem mondom, 
hogy nem szolgált rá a segélyre, de ezzel elismerjük a honosságát és 
gyermekei később hivatkozhatnak erre. Miért á tkozzanak bennünket saját 



utódaink? Elég, hogy könyveket és kavicsot adományozunk nekik — arní 
a fát illeti, nekünk is van elég éhezőnk! — ellenkezett az eiőliánx 

— Bitangjaink és csirkefogójaink vannak! Nem suhintanának meg 
egy kaszát , nem szántanának föl egy barázdát . Nyáron hűsölnek, ősszel, 
harácsolnak. Hozzányúlt-e Jozse valaha idegen szőlőfürthöz vagy lesze
dett-e valakinek a fájáról egy almát? A gyerekei elsők az osztályban — 
valóságos kis bölcsek! Alig, hogy megtanultak járni — már megkeresik, 
a falat kenyeret! Madártojásból nem lesz kígyó! —el l enszegü l t Luka. 
Jelen, a községi tanács tagja. 

És Jozse valóban megkapta volna a fát, ha a véletlen föl nem bo
rítja reményét . 

Az előljáró kihirdette a faluban, hogy a parasz tságnak beszédet tar
tanak, sok bölcs és szükséges tanácsot hallhatnak majd. 

Összegyűlt a nép a vendéglőben, hogy meghallgassa, mit mondanak, 
neki az »ő« nyelvén. Végül megérkezet t kocsin a szónok az elöljáróval. 
A nép barát ja csizmát viselt és egy tövist szúrt az ingébe. A parasztok, 
koccintgattak és itták a bort, mely patakként folyt a korcsmáros pincé
jéből. — Jozse Kaszun is elhelyezkedett egy asztalnál a szoba sarkában.. 
A fára gondolt, amit kapni fog. Egyszerre fölállt az előljáró és fölszólí
totta a népet, hogy kísérje figyelemmel a szónokot, kinek szülei még ma 
is szántanak, t rágyáznak és gereblyéznek. Ezért minden, amit mond, az 'd. 
paraszt gondolata, a paraszt óhaja, paraszt java. 

— Éljen! 
A szónok fölállt, tenyerével megsimítot ta homlokát és.fölemelt fejjel 

nézett az emberékre. 
— Régtől fogva legforróbb kívánságom, hogy hozzád szólhassak, 

népem; és ime itt vagyok köztetek, hogy testvériesen kicserélhessük gon
dolatainkat az élet nehézségeiről, a kataszt rá l is holdról, a kérges kezekről,. 
í\ bánatról és nyomorúságról , melyben éltek! 

— Ügy van! Éljen — kiáltotta Qrba Kmet. falusi éhenkórász. 
— Éljen! — kiáltják többen Jozse Kaszunnal együtt . 
— Lám, kiabál a Qrga, hogy mentől előbb fát kapjon — gondoltai 

Kaszun. 
Mikor a kiabálás lecsendesedett, a szónok folytatta: 
— De ne búsulj népem; az isten rendeléséből neked jutott föld-so

ványságát kárpótolja a vidék szépsége, a levegő üdesége és a vitézi egész
ség. Olyan vidéken élsz, melyet az egész világ dicsér és csodál!..Nem: 
Inába nevezték el Svájcnak — a mi Svájcunk! 

— ü g y van! Izzadnak itt az emberek, uram! — bökte ki Jozse-fél
hangon és a községi fára gondolt. 

A szónoki asztalnál elnevette magát a fiatal pénztáros, a többiek is; 
rájöttek a tréfára és mindenki röhögött . 

Mikor a dühös szónok kocsira ült az elöljáróval, Jozse belátta, hogy a: 
fája végérvényesen elégett. 

Ettől fogva Kaszunhoz szegődött a szerencsétlenség. 
Egy hajnalon az erdész két fegyveres ember kíséretében zavarta föl. 

Jozse meglepődött a látogatókon, de azok a gyümölcsösben száraz gá
lyákkal letakart két kivágott fenyőt mutattak meg neki. - , 

A zsandár föléje hajolt és úgy meny dörögte: 
— Mondd Jozse, hogy merészkedtél az állami erdőből fát vágni? Ki 

volt a cinkosod és hova tetted a többi fát? 
Kaszun nevetett a kérdésen és nyugodtan válaszolt: 
— Álmomban sem lát tam az erdőt! De ha én elöntöttem volna k i 

a fenyőket, biztosak lehetnek,'hogy van annyi eszem és elrejtem! 



— Majd meglátjuk, fogsz-e még az erdőről álmodni? — folytatta a 
másik és megláncolva kisérte be a csendőrségre. 

Kér. hónapig egyedül vesződött az asszony a gyerekekkel és a jó
szággal és egyedül kínlódott a mezőn és kaszálón. 

A harmadik hónapban hazajött Jozse. Fölmentették. Arca beeseti, 
szemei sötétek. 

— Ellustult a Jozse! — jegyezték meg egyesek, látva, hogy a ház-
előtti lqcán pihen. 

— Grga Kmet engedélyt kapott, hogy fát vágjon. Egész őszön fát 
fűrészelt Grga és kinevette Kaszunt. 

— A bolond izzad, te szamár! — Tanulj az uraktól: csörgesd a pénzt 
és más üljön helyetted! 

Nemsokára falusi pandúr lett. 
Egész éjjel erősen havazott, emberemlékezet óta nem uralkodott ilyen 

kamény fagy. x 

A meleg iskolaszobában hiába vár ta a tanítónő a gyerekeket. A hó az 
ablakpárkányig ér t és mint a liszt szitált az égből. A kisasszony elfelej
tette a gyerekeket és gyönyörködött a földre ter í tet t fehér takaróban. Az 
a ranyszőrű menyét hímzése díszítet te, róka őnagysága meggondolt him-
zörnunkájával vegyesen — a farkával diszkréten kicifrázta. Gondolat volt 
ebben a hímzésben. Az őzek leányos könnyedségük, pajzán ügyességük 
kecses nyomait hímezték a takaróba. És a csodaszép csipkét az óriási lepel 
szegélyén átszőt ték a mókusok, verebek, pintyőkék és stiglincek. 

A szép kisasszony nagyon szerette a hímzéseket és csipkéket! 
A tisztelendő úr is megörült. Virradatkor, álomtól kábultan kinyitotta 

a kaput és derékig gázolt a hóba. Födetlen fején érezte az apró, hideg 
csillagokat és örvendezve gügyögte; 

— Ó, már fehér, már fehér! 
Visszament a foh'osóra és lerázta ősz hajáról a havat: — Süveget 

tett a tejére és fölmászott a padlásszobába. Kinyitotta az ablakot és a 
gazdasszony hallotta, amint gyerekes-boldogan suttogta: 

- () . Uram, Uram, milyen fehér az én plébániám, mint egy első ál
dozó! 

A parókia hívei á tkozták az égi manna hideg fehérségét. Már tizenöt 
napja szakadatlanul havazik. Egy hónapja nem ment k i senki a parasztok 
közül fáért. A kiéhezett farkasok csoportosan törtek be a falvakba, a 
birka-aklakba. A parasztok a házkörüli gyümölcsfákat áldozták föl tüze
lőnek. K i merne az erdőbe kimenni, a biztos halálba? 

Kaszun felesége megbetegedett és ágyba dőlt a megfeszítet t mun
ka tóLKasaun egy délután e lhatározta ,hogy szembe száll a hideggel és az 
emberekkel. 

— Jozse tanulj az uraktól! 
Mikor a szobába lépett , felesége fölemelte fejét. A fölbomlott haj fe

kete hát terén földszínű, halotti arc sárgállott . Mint két v iaszgyer tyát , 
nyújtotta feléje kar ja i t 

— Hová m é g y ? — suttogta. 
— Az erdőbe! — felelt mogorván Kaszun. 
— Ne menj! Maradj, Jozse! Senki sem megy az erdőbe! Te nem tudod, 

de én hallom. Te mélyen alszol, de nekem a betegségtől nern jön álom sze
memre. Egész éjjel üvöltenek a farkasok. . . 

— Hagyd abba! Az én félelmem miatt talán csak nem fogsz elpat
kolni a szalmán. Só nélkül vagyunk! Mennem kell! Van fejszém és irtó-
kapám. Öltem én már farkast, még pásztorkoromban — kisfejszével. Fél 
az az embertől! — És az erdészek a kuckóban melengetik a lábukat. El -



hurcolom a bükkfát Luizijánáig és várok pár napig, míg a hó lesüpped. 
Akkor elszállítom Vrboszkóba. Orvosságot hozok neked, kukoricát ve
szek. Megyek! — fejezte be Jozse és kiment. 

Az ökröket a kis szán elé fogta, fejszét és lapátot v i t t magával . 
Egy régi kivágott bükkfatörzsért ment Kaszun. Le volt már ágazva 

és szétfürészelve. A boltos számláját akarta belőle kifizetni. — Ez a 
gazdagnak kiosztott községi segély egy kis része volt. 

Jozse hegyéről két ösvény vezetett az erdőbe. Az egyik a faluba, 
a másik a fa rak tárba ; a domb eltakarta az utat az emberek szeme elöl, 
nem lehetett látni, k i megy az erdőbe és k i jön ki onnan. 

Jozse az ökrök előtt taposta a ropogó, száraz havat és a kanyarula
toknál lapáttal csinált utat a szánkónak. A járom recsegett és az ökrök 
ziháltak. 

Fáradságos út után a bükkösbe ért. A házőrző eb vidáman ugrándo
zott körülötte. 

Az erdő temetőhöz hasonlított . A hóval elborított fák nagy feliéi-
s í rkövekként állottak. Fehér , síri csönd borult az erdőre . 

A némaságot csak Kaszun kapája törte meg. El takar í to t ta a havat és 
kereste a fatörzset . Egyik hóréteget a másik után lapátolta — de a törzs 
sehol! 

Az ökrök nyugodtan álltak, mellig hóban és mozdulatlanul ropog
ta t ták a kemény hegyi szénát . 

A kutya szaladgált Jozse és az ökrök körül. 
Jozse fáradhatatlanul ássa, lapátolja a havat. Tenyerébe lehel, dör

zsöli marká t és fülét. Arca dermedt a hidegtől. 
Halmozódik az eltakart hó, nagynehezen akadt rá Kaszun a jégbefa

gyott fatörzsre. Sok időt vett igénybe, míg felvonszolta a hódombra, oda
támasz to t ta a szánt és lehengergette, elhelyezte a törzset a rakoncán. 

Éppen be akarta verni a kampókat és kőrisfa-ívvel megszorí tani a 
láncot — amikor a kutya ugatni kezdett. 

Riadt őz rohan a bokrokból. 
A kutya utána ered. 
Jozse alig, hogy meglát ta a rohanást , kővéválva. rémülten hátrál t . 
Liszkát egy farkas-csorda követte . Futtában tépték szét. 
Jozse az ökrökhöz ugrott és görcsösen megragadta a fejszét. Az 

ökrök reszkedtek és nyugtalanul csóválták fejüket. 
A farkasok mohón fölfalták a kutyát . Hallani lehetett vérszomjas 

csámcsogásukat . Ropogtak a csontok a fogak közt . 
Kaszun várt . 
A farkasok végeztek Liszkával. Egyesek közeledtek, de amint Ka

szun megmozdult, nyugodtan megfordultak és behúzott farokkal vissza
mentek a csontokat rágni. 

Az ökrök időnként álkapcsaikat mozgat ták. Száraz fűszálak ropog
tak a szájukban. 

A sovány, nekivadult, éhes farkasok messziről kerülgették őket. Bo
zontos farkuk söpörte a havat. 

A sötétség nőtt és a farkasok közeledtek. Mikor az éj beállt, komorrá 
és feketévé vált az ég. Csillagok hulltak az erdőre. 

Jozse körül sok csillag ég, ragyog. 
Mindig nagyobbak lesznek. 
Mindig fényesebbek. 
A fejszét markoló tenyércsontok ropognak. 
A csillagok nagyok. Mindig nagyobbak lesznek. 
Közelednek. 



Egyik a 'közelben villan föl, mint egy hullócsillag. 
Az ökör fájdalmasan felbőg. A fejsze suhint. Halk, fájdalmas vonítás. 
Kaszun m á r nem az ökröket védi, hanem önmagát . 
A fogak között sokáig ropogtak a csontok azon az éjszakán. 
Az erdei sötétben sokáig keringtek a csillagok. 

Kora tavasszal a nagy hóeséstől duzzadt patakok ta i tékoztak az-uta
kon és réteken át . A csiszolt kavicsok, mint csontok fehérlenek és a 
sötét vízmosások s í rgödrökre emlékeztetnek. A szomorú napok fekete 
komorsága mélán elüt a tavaszi ragyogástól . 

Pörölyök törik a köveket, súlyos csapásoktól és kalapácsütésektől 
visszhangzanak az utak. Mintha vashadsereg menetelne. 

A parasztok törkik a köveket és az útszélen fölgyülemlett rakások 
olyanok, mint a sírok. 

Délfelé megérkezet t az előljáró és magaköré gyűjtötte az embereket 
Közölte velük, hogy kubikszámra kapják a fizetést, de nem készpénzben, 
hanem a keresetet az adóhátralékból vonják le. 

— Emberek, jobbra fordul sorunk! T i ugyan ezt még nem érzitek, de 
lám ez a kő, amelyet törtök és átkoztok, ha az eke megakad benne, ez a 
kő testvéreim, aranyat jelent, sz ínaranyat , ha mondom! Lám. most is 
segí t rajtatok, hogy el ne vigyék a borjút a jászoltól. Csodálkozni fogtok, 
hogy milyen haszon lesz még belőle! — Hol van a pénz, bará ta im? Nincs! 
És nem is ke l l ! Most a paraszton van a sor, hogy megmondja a magáé t ! 
Tessék, az államok nem vásárolnak pénzért . Visszamegyünk az őskorba: 
a svábok egy hajó szenet száll í tanak Amerikába, azok pedig az óceánon 
át cserébe két hajó gyapotot küldenek. Majd meglátjátok az e redményt ! 
Ügy eltűnik a válság, mint a reggeli köd! Nemsokára úgy lesz, hogy t i 
innen egy vagon követ küldtök a sáros Szlavóniába és ők búzával viszo
nozzák! — Én mondom nektek, hogy még áldani fogjátok ezeket a kö
veket ! • 

A toronyban fölzokog a harang. 
Jozse hegyéről elindult a temetési menet. 
— Nézd, előljáró, a megboldogult Kaszun feleségét viszik. Az ő Jo-

zséjának nem volt szüksége koporsófára az erdőből — ott nyugszanak 
már csontjai! És a farkasok jó fogházőrök — most békességben lesznek 
több mint ké t hónapig. Kár, hogy a nyomorult már nem é l — talán még 
kővel is boldogítottad volna. Követ gyűjteni talán kapott volna engedélyt! 
— szólt Luka Jelena. 

Közeledik a menet. 
Hat gyerek lépked a koporsó mögött. A három elsőn cipő van. — Pe ró . 

a legöregebb, lehajtott fejjel halkan sír. Mögötte meztelen lábacskákkal 
tipeg a három legkisebb gyerek. Bránkót , a legfiatalabbat, ruhácskájánál 
fogva húzzák az idősebb fivérek. Az égre néz, a menet fölött libegő p i l 
langó után és gondtalanul mosolyog. 

— Mindenkinek láb alatt lesznek, mint a kövek az úton! — szólt 
Jura Mezsnál rekedten. 

Szimun Grom hirtelen fölegyenesedik a tömegben és egy kődarabot 
vág az elöljáróhoz. Ugyanabban a pillanatban kőzápor zúdul rá. 

A kotorok a letepert emberhez szaladnak és körülállják. A testen egy 
halom véres kő fekszik. 

— Nesze neked arany, sz ínarany! — szélt Marko Mraz és köpöt 
egyet. 

A kis temetési menetet elnyelte a távol. Hat gyerek ment a koporsó 
után és olyanok voltak messziről, mint az úton guruló kövek. 

Fordí to t ta : Perovics Elmo. 



ÚJ MAGYAR LÍRA 

KUCZKA PÉTER*. 

BÉKE 

Látod, lányom, ez itt a hegy. 
ez itt a kő és ez a gyík. 
Ott lent a folyó kanyarog, 
vizén terhelt hajó úszik. 
Az a nagy szürke ott, a híd 
és ott messze a túlsó parton 
füstölögnek a gyáraink. 

Erre van kelet és nyugat 
arra. a másik oldalon. 
Látod, arra születtem én. 
a dunántúli dombokon, 
arra lakik a sok rokon. 
A kétesztendös kislányomnak 
a világot mutogatom. 

Ez a világ most a mienk. 
Anyádé, Tied és enyém 
és nézd, azé az emberé. 
ki ott megy lent a hegy tövént 

tán munkába siet kemény 
lépésekkel, hogy több legyen majd 
fiának s Neked a kenyér. 

Látod, felettünk kék az ég. 
rajta néhány felhői sodor 
az enyhe szél. Ott nyugaton 
sok éhes ember kóborol. 
Hol lesz békéjük és mikor? 
itt nyugalom van és magasra 
nyújtja a pálmát a szobor. 
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TÓTH GYULA : 

GYÜMÖLCSOSZTÁS 

Készül a rend már. 
Ezernyi ága 
tegnap rügyezett, 
ma búit virágba. 
Szellő is fújja 
és terebélye 
ráhajlott hazánk 
házereszére. 

Munkása lettem 
s hosszan figyelem, 
milyen új fajzat 
rág a levelén. 
Elég, ha egyet 
szólok s a dolgos 
kezek nyúlnak egy 
újfajta módhoz. 

Milyen szép munka! 
Néhány gyümölcse 
ránehezedik 
már a tetőre. 
Tudom, ha majd egy 
érve lepottyan: 
anyánk felosztja 
közöttünk nyomban. 

HOLLÓS KORVIN LAJOS: 

A MUNKAVERSENYEKRE 

Ha itt lesújt a kalapács 
s amott a kasza szisszen, 
mindfoszlósabb lesz a kalács 
másod s harmadíziglen. 

Ha itt az orsó jól pörög 
s ott fürge traktor berreg, 
későbben hal meg az öreg 
s nagyobbra nő a gyermek. 

Ha itt a szív túlcsorduló 
s ott szomjazóbb az elme. 
nem fog rajtuk sem csalfa szó. 
sem fegyver veszedelme. 
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Ha több a szén, a iém, a gép 
és dúsabbak a rónák: 
e hajdan maszlag-étkü név 
tanítja Európát! 

Lásd, máris több jó szó terem 
a tegnap durva szájon 
s a jó már nem testvértelen 
s nem kell. hogy sírba szálljon. 

E földön ennyi szív sohasem 
versengett még a jóért; 
egy ezredévnyi gyötrelem 
utolsó fordulót ért. 

Testvéred ott. testvéred itt. 
a földeken s a gyárban, 
ki szomszédságodban lakik 
s ki messze a határban. 

Mind testvér s mind egységbe vágy, 
ki versengésben él ma. 
E gyorsabbléptű új világ 
így ér a marxi célba. 

»Az új Jugoszláviában igen nagy szerep vár az írókra. Ez 
nem csak azt jelenti és nem csak arról van szó, hogy művészi-
irodalmi formában örökítsék e nagy történelmi korsza
kot ... az írók müveikkel az új ember jellemének kialakítá
sán dolgozzanak^. (Tito) 



BARÁTOK, ISMERŐSÖK . . . 
— Makedóniai naplójegyzetek — 

I r t a : Nagy Imre 

I . 

Kicsit furcsa volt az ismerkedés, de fő. hogy ismerjük egymást . Nem 
is olyan régen, alig pár hónapja kötöttünk barátságot . Mellékesnek tekin
tettük a külső keretet, néma szóváltásban megegyeztünk, hogy ezúttal 
rneíiőzzük a megbarátkozáshoz szükséges kávéházi sörözést ; fontos a 
tény, hogy barátok vagyunk. 

Első találkozásunkkor a magányos erőt csodáltam benne. Fele sem 
volt tréfa, amit akkor művelt. Februárban történt , jeges, könnyfakasztó 
szélhullám hahotázott a folyóparton, onnan befelé a városba, hogy az 
elárvult templomajtó előtt felkapja az újpogányok kalapját, s jól meg
himbálja az egyenruhás cégtáblákat , mintegy bizonyságtételül az égi ha
talmasságok mellett. Mert hát a földi halandók hadat üzentek a te rmé
szetnek is. arra fogadkoznak, hogy csatornákkal meg miegyébbel meg
fékezik szeszélyeit . A felbőszült Vardár is egyre szilajabb iramban huho
gott a Császár-híd pillérei .között. Pazar liullámmenet tisztelgett a ter
mészetnek, felkacagott az üresen ásító partra. A Szélapó el akarta oszlatni 
a tavaszvárók minden reményét . 

Ezidőtájt az óvárosi mecset szorgalmas müezzinje sem tartotta kívá
natosnak a pénteki áj tatatoskodást . Megvannak a hivők nélküle is. Szó
val a többség megelégelte a szélnyelést is, a folyózúgást, torkig volt 
mindennel, ami a télre emlékeztet. 

Ilyen körülmények között láttuk először, ahogy könnyű mel lény-
félében, vékony gyékénybocskorában szökdécsel ökörfogata mellett. A 
rázósabb ember maga is fázni kezd hasonló lá tványra. Az ökrök fejévei 
egyvonalban lépkedett, el-elkurjantotta magát , biztatóan, erősen. A folyó 
mellett haladt, határozot t lépteiről látszott , hogy kiszemelt cél felé tart. 
A távoli ember nehezen tud elszakadni ilyen érdekességtől . Ujat. fordu
latosat vár a következő percben. És ritkán csalja meg előérzete. 

Hirtelen éleset rántott az igán. A sovány ökrök megadón lendítették 
fejüket, majd óvatosan letértek az útról. Kiáltani szeretne az ember: hát 
ezek egyenest... s már a következő percben egyenest a folyóban látja 
megtestesülni félbeszakadt gondolatait, ott keresheti a nagy látványos
ságot. Elöl a csodaember, akin nem fog ki se szé l se fagy. utána a nye-
kergő fogat. Lassan, óvatosan, bokáig, majd terelik, elkerülve egy-egy 
érvényt, végül megállapszik a sekélyben. Itt a víz a térdet sem lepi el tél
iesen. 

Most már igazán érthetetlen a dolog. Az előbb nézelődő azt állí
taná fölényes hanghordozással , hogy vallási hagyományról van szó: az 
itteni ember ökreivel együtt szakít a földi élettel. De már a másik perc
ben megcáfolja a valóság. Ismerősünk lapátot kotor elő a fogatról és 
máris rendületlenül hányja a homokos hordalékot a szekérre. 

Hideg volt azon a napon, igazi tél. És ő egyre gyorsabban lendí
tette a lapátot, lábaszára egészen elkékült, de gyorsan telt a kocsi. Nem 



várha t tam k i a végét. Messziről is l á t s z o t t hogy púposán megrakott 
szekér döcög felfelé a jeges parton. Előtte az egyenesjárású ember. Ök
reit nógat ta , belekapaszkodott a vezetőkötélbe, hogy sürgesse az utat. 

•Pár nappal ezután, alighogy kissé elült a szél. ismét találkoztunk. 
Négyen voltak, de könnyen felismertem őt. A menet élén haladt, büsz
kén, mintha magán érezné a figyelő tekintetet. Most már éreztem, hogy 
ismer, ő is emlékezett múltkori találkozásunkra. Ügylátszik többen tár
sultak azóta. És gumicsizmát, egészséget védő lábbelit kaptak a szak
szervezetből. 

Ahogy eiérték a lejtőt, sorjában lekanyarodtak a partról , oda, ahol 
jómultkor magányosan lapátolt ismerősünk. Nóta csendült lent a mély
ségben, súlyosan hulott a nedves hordalék. Kékelő lábszárak helyett fé
nyes csizmaszár kandikált k i a vízből. 

Bevár tam a rakodást . 
— Hová? 
Széles, emberi mosollyal válaszolt : 
— A r r a . . . 
Rövidnyelű ostorával az épülő munkásházak felé bökött. 
Mozdulatából biztonság áradt , az építő jólismert alakiát fedeztem 

fel benne. Mintha a vajdasági hídépítő-rohammunkás elevenedett volna 
fel. Rokon kitar tással , akarattal és szívóssággal építenek, k i -k i a maga 
posztján. 

. U. 
Ha hegyoldalról nézi az ember Szkoplyét, az egész város úgy fek

szik előtte, mint a nyitott tenyér. És minden negyedében pirosló ház
tömbök, épülőben levő, vagy már felépült lakások. Tervszerűen, tágas tér
ségeken emelik ezeket az Ízléses épületeket. Őszig több mint ezer új la
kás lesz használható a városban. 

Ezeknél a házaknál találkoztunk megint régi ismerősünkkel. Sze
mély szerint nem ugyanaz, aki télen a munka előfeltételeit varázsol ta e!ő 
a jeges folyóból, de szellemében ő az, a kitartó, öntudatos harcos. 

Már tavaly tető alá húzott egy csomó házat a Vardár partján, most 
közvetlen a hegyaljban tevékenykedik. Itt épül az új munkástelep. Egye
lőre vagy 15 emeletes ház egycsoportban. Széles verandák, észszerű 
lakásbeosztás, ez jellemzi az új házakat . 

Az építővel úgyszintén keveset beszéltünk. De ráismertünk; már az 
első szavaknál; két és fél normát teljesít naponta. Ibisnek hívják. Vaj
daságban talán Péternek. 

Igazi építő, akit magával ragadott az alkotás varázsereje, nagyon 
sokan vannak hozzá hasonlók erre M a k e d ó n j á b a n . . . 

I l i . 

( jyönyörű májusünnep, a munka, az épí tés diadalának harcos ün
nepe. Nem gondoltuk, hogy ismét rátalálunk a kavargó, ünneplő soka
ságban. 

A központ felé iparkodtak az emberek. Volt, aki megkerülte a for
galmas utcákat, hogy könnyebben célhoz érjen. Egy eldugott utcában, ott 
ahol a török temető síremlékei mesélnek a századokról, megpillantottuk 
alakját. Elől haladt, büszkén és kimérten rakosgatta lábait, néhány lé
pésre utána lefátyolozott asszonya. Azt hinné az ember, hogy külön 
utakon járnak. De ő csak befelé igyekszik, az asszony meg utána, mint 
az árnyék, Ejnyje, hát bevárhatná az ebadta. . . Dehát a szokás, az szo
kás; nehéz a maradiságot rátéríteni az emberi egyenjogúság útjára. 



Nagy Imre: Barátok, ismerősókíLL 

Véletlenül találkoztunk a főtéren. Az ember helyet verekedett k i ma
gának a járdaszélen, az asszony meg fátyolosan, szomorúan gubbasztott 
a széleshátú nézelődök mögött . És haladt az ünneplő menet, a harcosok 
hosszú oszlopa, utána a gyárak . Hirtelen kedves gyermekhangoknak 
adott helyet a fúvós-zenekar. Pionírok meneteltek. Mindannyian kedve
sek voltak, leghatásosabb volt azonban a szkipetár pionírok csoportja. 
Nagyszerű, egyenes menetben, harci indulóval lépkedtek az ünneplők 
sorfala között . 

Ismerősünk minden átmenet nélkül á t tör t a soron, az asszonyt ma
gához vonta és kettesben kiálltak a többiek elé a járdaszélére . Néhányan 
méltatlankodtak, de csakhamar elült a vihar. A férj hagyta, hogy kar
jába kapaszkodjék felesége. Talán kissé valószínűtlenül hangzik ezen a 
helyen, de az asszony fellibbentette a fátyolt, s hunyorogva, könnyes sze
mekkel nézte a felvonuló apróságokat . A gyermekek között lehetett va 
laki, aki nagyon közel áll szivükhöz. 

Az ünnepi hangulatot még fokozta a körülállók külön — öröme: 
szemtanuk voltaik, amikor ismét lehullt egy feredzse. Csodálatos játéka 
ez a sorsnak, nem is játék ez: a fejlődés törvényszerűsége, az építő kör
nyezet hatása az emberre. Ez a nagy átalakulás, a küszködésben és a 
diadalban rejlő, szellemet-formáló erő előbb-utóbb mindenkit magával 
ragad. 

A házaspár előttünk lépked: hosszasan nézzük őket és bennük, a férj 
.magabiztosságában, az asszony fölszabadult mosolyában látjuk az éltető 
újjászülető M a k e d ó n i á t . . . 

. . . Ma az ország minden részében új ismerősökkel találkozunk. 

» ... Az egység bántja az úgynevezett nyugati demokra
tákat, akik azt szeretnék, ha nálunk a többpárt rendszer lé
teznék, amelyben különböző pártok és pártocskák marakodná
nak egymással és megteremtenék azt az alkalmas terepei, 
amelyben a nyugati demokráciának különböző harcosai, ki
használva a zavaros helyzetet, biztosíthatnák imperialista zsák
mányukat. Éppen ez az, ami ezeket az urakat legjobban égeti 
és dühbe kergeti. De mit csináljunk? Népünk nem akarja 

többé úgy; nem akar másokért dolgozni, nem akarja, hogy az 
ország gazdasága olcsón külföldre vándoroljon; nem akarja, 
Jtogy a külföldi tőkések különböző pártvezérek megvesztege
tése árán kihasználják hazánkat.« (Tito) 



A NÉPI DEMOKRÁCIA RENDSZERE 
(MEHANIZMUSA) JUGOSZLÁVIÁBAN 

Irta: Pijade Mosi 

Sztálin a »Leninizmus kérdéseihez« c. írásában a prole tárdikta túra 
kérdéseit tá rgyalva a proletárdiktatúráról beszél annak felépítése, »me-
[hanizmusa«, ama »hajtószíjak«, emelők és »irányítóerők« szempont
jából, amelyek összesége (Lenin kifejezésével) a »proletárdiktatura 
rendszerét« teszi s melyek segítségével a proletárdiktatúra mindenna
pos munkája folyik. Fölvetve a kérdést , hogy a prole tárdikta túra 
rendszerének minő »hajtószijai« vagy »emelő'i« és »irányító erői« ezek 
és mire kellenek, Sztálin a következő feleletet adja: 

»Az emelők vagy hajt osztják: a proletárdiktatúra ama; 
tömegszervezetei} melyek segítsége nélkül lehet ellen a dikta
túrát megvalósítani. 

Az irányító erő: a proletariátus vezető osztaga, a prole
tariátus élcsapata, mely a proletárdiktatúra legfőbb vezető 
ereje. 

Ezek a hajtószijak, emelök és ez az irányító erő a prole
tariátusnak azért kellenek, mert nélkülük a győzelemért ví
vott harcában fegyvertelen hadseregként állna a szervezett 
és felfegyverzett tőkével szemben. Ezek a szervezetek a pro
letariátusnak azért kellenek, mert nélkülük nv.dhaiüilamxl ve. 
reséget szenvedne a polgárság megdöntéséért vívott harcá
ban, saját hatalma megszilárdításáért vívott harcában. E szer
vezetek rendszeres segítsége és az élcsapat irányító ereje 
azért kell, mert e feltételek nélkül lehetetlen a proletariátus
nak csak némileg is tartós és erős diktatúrája,« (»A in iz
mus kérdései« 129 oilidL) 

A továbbiakban Sztálin a következőképpen határozza meg ezeknek 
n szervezeteknek a jellegét: 

»Miféle szervezetek ezek? 
Először: a munkások szakszervezetei, elágazá

saikkal a központban és vidéken, számos termelő, kulturális, 
nevelő és egyéb szervezet formájában. Ezek valamennyi 
^zakma munkásait egyesítik. A szakszervezet nem pártjelle. 
:tí szervezet. A szakszervezeteket a nálunk uralkodó mun
kásosztály összességét magában foglaló szervezetnek lehet 
nevezni. A szakszervezet — a kr:7ir>rmizmus iskolája. A 
szakszervezetek kiválasztják soraikból a legjobb elemeket a' 
kormányzás összes területein végzendő vezető munkára. A 
munkásosztályon belül létrehozzák a kapcsolatot a haladott 
cs az elmaradt rétegek között\ Összekötik a munkásiömege-
ker a munkásosztály elöhadával 

Másodszor: a sz o v j e t e k, számos elágazásukkal a 
központban és vidéken közigazgatási, gazdasági, katonai^ 
kulturális és egyéb állami szervezetek formájában, hozzáad-



va még a dolgozók önként létrehozott tömeg-egyesüléseinek 
számtalan sokaságát, mely ezeket a szervezeteket kör ülve-
szí s őket a lakossággal egyesíti. A szovjetek a város és 
falu összes dolgozóinak tömegszervezetei. A szovjet nem 
párt.szervezet, A szovjetek — a proletariátus diktatúrája-

r nak közvetlen kifejezése. A szovjeteken megy keresztül min
den néven nevezendő intézkedés, mely a diktatúra megerő
sítését és a szocializmus építését célozza. A szovjeteken át 
valósul meg a parasztság állami vezetése a proletariátus ál
tal. A szovjetek egyesítik a dolgozók milliós tömegeit a pro
letariátus élcsapataival. 

Harmadszor: a mindenféle szövetkezetek, összes 
elágazásaikkal. Ezek a dolgozók tömegszervezetei, nem 
párt-szervezetek; ezek a dolgozókat mindenekelőtt mint fo„ 
gyasztókat, s az idők folyamán mint termelőket is egyesí
tik (mezőgazdasági szövetkezetek). Különös jelentőséget 
nyernek a proletárdiktatúra megszilárdulása után, a széles, 
körű építőmunka időszakában. Megkönnyítik a proletariátus 
élcsapatának kapcsolatát a parasztság tömegeivel és meg
teremtik a lehetőségét annak, hogy a parasztságot bevonjuk 
a szocialista építőmunka folyamatába. 

Negyedszer: az ifjúsági szövetség. Ez a 
munkás, és parasztifjúság tömegszervezete, nem párt-, de a 
párthoz csatlakozott szervezet. Feladata, hogy segítse a pár
tot az ifjú nemzedék szocialista szellemű nevelésében. Fia
iul tartalékot ad a proletariátus összes többi tömegszerveze
tei számára a kormányzás minden ágában. Az ifjúsági szö
vetség különös jelentőséget nyert a proletárdiktatúra meg
szilárdulása után, a Proletariátus széleskörű kulturális és 
nevelő munkájának periódusában. 

Végül a proletariátus pártja, élcsapata. Ereje abban 
rejlik, hogy magába gyűjti a proletariátus legjobbjait, ösz-
szes tömegszervezeteiből. Rendeltetése, hogy kivétel nél
kül valamennyi proletár tömegszervezet munkáját egye
sítse és működésüket egy cél felé irányítsa, a pro
letariátus felszabadításának célja felé. És ezeket a szer
vezeteket egy cél felé egyesíteni és irányítani feltétle
nül szükséges, mert enélkül lehetetlen a proletariátus har
cának egysége, mert enélkül lehetetlen a proletártömegek 
vezetése a l autóméit vívott harcukban, a szocializmus fel
építéséért vívott Jmrcukban. De egyesíteni és irányi*ani a 

proletariátus ü.mcg; zervezeteinek munkáját, csak a prole
tariátus élcsapata, pánija tudja. Csak a Proletariátus Pálija, 
csak a kommunisták pártja képes arra, hogy a proletárdik
tatúra rendszerében a fövezetönek ezt a szerepét játszhassa. 

a 129—130 old). 

Mindezt összefoglalva Sztálin a következőket mondja: 
Tehát: a szakszervezetek, mint a proletariátus 

tömegszervezetei melyek a pártot mindenekelőtt a termelés 
vonalán, az osztállyal kötik össze; a szovjetek, mint 
a dolgozók tömegszervezetei, melyek a pártot mindenek
előtt az állam vonalán, a dolgozókkal kötik össze; a szö
vetkezetek, mint temegszervezetek inképpen a paraszt-



ság szervezetei, melyek a pártot a paraszttömegekkel min
denekelőtt gazdasági vonalon, a parasztságnak a szocialista 
épitőmunkába való bevonása vonalán kötik össze; az Hiú
sági szövetség, mint a munkás és parasztifjúság tö
megszervezete, melynek az a hivatása, hogy megkönnyítse 
a proletariátus élcsapatának az új nemzedék szocialista ne
velését és fiatal tartalékok kiképzését; s végül a párt, mint 
a proletárdiktatúra rendszerének fő irányító ereje, amely 
hívatva van, mind e tömegszervezeteket vezetni: — ez ál
talában véve a diktatúra »mehanizmusának« a proletárdik
tatúra rendszerének* képv. (u. o. 130 old.). 

I I . 

A n é p i d e m o k r á c i á k rendszere (mehanizmiisa) 

Amikor a népi demokrácia rendszeréről beszélünk hazánk népi de
mokráciáját tartjuk szegn előtt, az olyan népi demokráciát , amilyen a 
Jingoszíláv Szövetségi Népköztársaságban', kialakult. 

Sztálin fentebbi í rását azért idéztük teljes egészében, hogy meg-
könyítsük az összehasonlí tást az alábbi kísérlettel fölvázolni a népi de
mokrácia -rendszerének sémáját. 

Tegyük íöl a kérdés t : melyek azok az »emelők«, »hajtószíjak« és 
i r á n y í t ó erők«, milyen a hazánkban kiépült népi demokrácia szerkeze
ié, »mehanizmusa« és »rendszere«? Mely -szervezetek alkotják ezt a 
rendszert? 

Először : a népbizottságok minden hozzájuk tar tozó szervezettel és 
intézménnyel, (váiiasiztók gyűlése és értekezlete, polgárok tanácsa, bi
zottságok és népbiizottsá-gi csoportok stb.) amelyek a dolgozó lakos-
. vágot az állami és társadalma feladatok elvégzésére egyesít ik. Ezek a 
i:épuralom, a város és falu dollgozó népe hatalmának közvetlen kifejezői, 
a népi demokrácia mindent átoígó gépezete, amelyen keresztül a város 
O's falu dolgozó népe megvalósít ja hata lmát . A népbizottságok a nép-
forradalom alapvető vívmányai . A parasz t ság áll&mi vezetése, a mun
kás osztály élcsapata által ,rajtuk keresztül valósul meg. A népfbizotí-
ságok a város és falu dolgozóinak párton kívül] szervezetei, amelyek a 
dolgozók milliós, tömegeit összekapcsolják a munkásosztá ly élcsapatá

v a l . A népbikottságokon keresztüli a helyi bizottságoktól a népszkupsti 1-
náig) megy végbe minden intézkedés a dolgozó nép hatalmának erősí
tésére éls a szociafemiDs épí tésére. 

Másodszor: A szakszervezetek. Ezek a termelési, nevelő és (más 
szerkezetek egész sorában egyesít ik a termelés, igazgatás és közműve
lődés minden ágában dolgozó munkásokat és. alkalmazottakat. A szak
szervezetek nem pártjeí legű tömegszervezet , amely magába fogliaílja a 
munkásosztály legnagyobb részét . A szakszervezetek a szocializmus 
iskolái és a szocialisita gazdaság kiépítésének frtataíimas emelői, a szocia
lista verseny, a rohammunka és a munkafegyelem szervezői. A szak
szervezetek valósítják meg a munkásosztá ly haJladó és maradi elemei 
közötti kapcsolatot és egybefűzik a munkástömegeket a munkásosztály 
élcsapatával. 

Harmadszor: A szövetkezetek m-ieden fajtója. A szövetkezetek a 
dolgozók, elssőorban a kis- és közép-parasz tság nem pár t -szervezete i 



amelyek magukba foglalják csaknem az egész dolgozó parasz tságot , 
A szövetkezetek a dolgozó parasz tságot mindenekelőtt mint fogyasz
tókat és eladókat egyesítik, azután mint termelőket (termelő 
szövetkezetek, földmegmunkáló szövetkezetek) . A szövetkezetek a 
szocializmus építésének időszakában különös jeleotőséiget nyemnek, mint 
alapvető emelői a kis- és közép-parasztság bevonásának a szocializmus 
építésébe. A szövetkezetek megkönnyítik a munkásosztály é lcsapatának 
kapcsolatait a dolgozó pa rasz t ság tömegeivel és erős eszkö'zei a falu 
kulturális emelésének. 

Negyedszer: Az ifjúsági szervezetek (Jugoszlávia Kommuoiista Ifjú
ságának Szövetsége (Sz. K. O. J.) Jugoszlávia NéW Ifjúságának Szövet
sége). Az ifjúsági szervezetek a munkás, paraszt és tanuló ifjúság nem 
pártszervezetei , amelyek azonban a pá r t r a t ámaszkodnak és a pár t irá
nyítja őket. Ezek a szervezetek segítik a pár to t az ifjúság szocialista 
szellemű nevelésében. Az ifjúsági szervezetek a népi demokrácia hatal
mas társadalmi ereje a szocialista társadalom építéséiben ugyanúgy , 
mint ahogy hatalmas erőt jelentenek a felszabadító harcban és t iéníor
radalomban. Tar ta lékot adnak az összes többi tömegszervezeíeknek és 
a Kommunista Pár tnak . 

ö tödszö r : A Nők Antifasiszta Frontja (Á. F. Zs.) Ez a meim pár t 
szervezet magába foglalja a város é s failu asszonyainak mjlliiáit. Ezi a 
szervezet e rős emelője a dolgozó nők bevonásának a szocializmus épí
tésébe és a tevékeny munkába az állami, gazdaságai és társadaUmli élet 
minden terén. 

Hatodszor: A Népfront. A Népfront a város és falu doJigozá népének 
politikai tömegszervezete, amely magában egyesít i a többi népi 
tömegszervezeteket és mind a demokratikus polgárokat , akik tevé
keny részt vesznek a szocializmus építésiében. A Népfront egységes , 
egyetemes népi politikai szervezet, amelynek magva és alapvető i rányí
tója a Kommunista Pá r t . A Népfront a munkások, dolgozó parasztok és 
dolgozó értelmiség szövetségének kifejezője, ennek a szövetséginek 
szükséges, különleges alakja a népi demokráciában. A Népfront a kom
munisták és a város és falu pártonkívüli dolgozó töjmegeinek szü&rd 
szervezetbe formált szövetsége, amely a város és falu dolgozóniak mi l 
liós tömegeit bevonja a szociailizmus építésében és az ország vezetésé
ben valló öntudatos és tevékeny munkába. A Népfront megteremti a kap
csolatot a dolgozó tömegek és a népbizottságok között és megvalósít ja 
a dolgozók széles ellenőrzését a népuralom szervei felett. 

Hetedszer: A Kommunista Párt. a munkásosztály é lcsapata . A pár t 
a város és a falu dolígozó népe miiinden tömeg-, álllami és tá rsada lmi 
szervezetének alapvető vezető és irányító ereje. A pár t vezeti a Nép
frontban egyesült egész dolgozó népet — a munkásosztá lyt , dolgozó 
parasz tságot és dolgozó értelimiséget — éfc vezeti őket a szocialista tá r 
sadatom felépítéséért, a tőkés rendszer maradványainak leküzdésléért, a 
kommunizmus győzelméért viivott harcban és biztosítja, erősít i a dol
gozó nép hatalmát . A pár t a népi tömegszervezetekre támaszkodva* a 
népiuralom szervein keresztül igazgatja az álilamot. ű s a k a munkásosz
tály pártja, csak a Kommunista P á r t egyesí thet i a dolgozó nép omnden 
íömegszervezetét és irányíthatja a dolgozó népet egy céfl: a szocialista 
társadalom felépítése felé. 



I I I . 

A n é p i d e m o k r á c i a r e n d s z e r é n e k egyes je l legze tessége i 

Szemügyre kell vennünk azokat a jellegzetes mozzanatokat, amelyek 
.megkülönböztetik a m i népi demokráciánk írendszerét a proletár dikta
túra rendszerétől , ahogyan azt Sztálin az Októberi Forradalom és a 
Szovjet szövetség tapasztalatainak alapján 1926-ban meghatározta . 

Mindenekelőtt szembeötlik, hogy a népi demokráciánk rendszerét al
kotó tömegszervezetek száma nagyobb, mint a prole tárdikta túra rend
szerét alkotó tömegszervezetek száma Sztálin leírásában. Ennek oka, 

i iogy a népi demokrácia rendszerében olyan, tömegszervezetek vannak, 
mint a Nők Antifasiszta Frontja és a Népfront, amely szervezetek népi 
demokráciánk rendszerében fontos (helyet töiltenek be. Mondhatná valaki, 
hogy az Á. F. Zs.-t talán nem kellene népi demokráciáink küllőn emelő
jeként tekinteni, mert része a Néipfrontnak. Ez téves állásfoglalás lenne, 
tekintettel ennek a szervezetnek jelentőségére és szerepére mind a 
Népfelszabadító harc idején, mind a háború utáni újjáépítés és szocia
lista tovább fejlesztés szakaszában és • lebecsülése ennek, a hazánk 
mai életében fontos emelőnek. Másrész t a szakszervezetek és az ifjúság 
is — pán t szervezetek — részei a Népfrontnak é s ezé r t oem jut eszébe 
senkinek sem követelni, hogy a rendszer sémájában ne szerepeljenek, 
mint küflönálló részek. A Népfrontba való beiratkozásnak ez a kétféle jel
lege, azaz az egyéni t agság (mert a Front miidd'en tagja egyénenként 
iratkozik be) és a kollektív tagság , azaz a más tömegszerviezetek út ján 
valló kollektív belépés a Népfrontba, szintén egyik Jellegzetessége Nép
frontunknak. Már a felszabadító mozgalom első napjaitól ilyen volt Nép
frontunk szervezete és ez a sízerviezet előre (kizárta annak a lehetőségét, 
hogy a Front különböző pár tok és csoportok tömbjévé váljék. Ezeknek 
pedig, amennyiben beléptek a Népfrontba és amennyiben, ima tagjai, so
hasem volt és ma sincs külön kiépítet t pár tszervezetük. A Kommunista 
Pá r t is a Népfront kötelékébe tartozik, de külön pártsizervezetéfvell az 
egész Népfrontnak vezető magvá t és irányító erejét képezi. 

Az ifjúsági szervezetek fenntebb említett je&lege mindkét ifjúsági 
szövetségre vonatkozik. 

Szembetűnő, hogy felsorolásunkat mm a szakszervezetekkel, hanem 
a népibizottságakikai kezdtük. Ez meim lebecsülése a szakszervezetek — 
.mint a munkásosztáDy átfogó szervezetei — sízerepének é s jelentőségé
nek. Nemcsak a z é r t tettük ezt, mert a népbizottságok a legszélesebb szer
vezet, amely az egész dolgozó lakosságot felöleli — ami önmagában vé
ve nem lenne semmiféle különös ok, !hogy azokat a szakszervezetek elé 
tegyük. — hanem azon szerep míiatt, amelyet a nép — (népfeHsziabadító) 
bizottságok já tszot tak a felszabadító háborúban a népfelkelés első nap
jától kezdve, és ezért , mert a népbizottságok, mint a dolgozó nép unal
mának közvetlen kifejezői, népforradalmunik alapvető v ívmánya. Más
részt , Sztálin szerint, az ál tala felsorolt tötmegszervezetek nemcsak a 
proletariátus m á r kivívott hatalmának megszi lárdí tásához és a szocializ
mus fölépítéséhez szükségesek hanem a polgárság hataümának megdön
téséhez is. Nálunk azonban, ama különleges viszonyok miatt, amelyek 
közepette a mi nép-forradalmunk lefolyt, a fejlődés másmilyen. A polgár
ság (hatalmának megdöntése náüunk a felszabadító iháború folyamán és 
különleges formában ment végbe. A népfelszabadító bizottságok a feigy-



veres felkelés közvetlen kezdetén alakultak meg és keletkezésüktől fogva 
közvetlenül kifejezték az államihatalom átnienését a Kommuniista P á r t 
által vezetett dolgozó nél> kezébe. A néptömegek számaira a népfelszaba
dító bizottságok voltak az alapvető biztosítéka annak, bog:/ a ki rá lyság 
é s a tőkések régi elnyomó uralma nem tér vissza és a népforradaltom (po
litikai alapját képezték népfelszabadító háború teltételei között, fezért vá
l ik a népuralom megszervezése a népfelszabadító harc forradalmi;és po
litikai tar ta lmává, ajtnennyiben az az áruló polgárság és a dolgozó nép 
belső ellenségei ellen irányult. Ezért lesz a népuralom megszervezése a 
né'pforradalom lényegévé azzá az alapvető mozzanat tá , amely népeink 
felszabadító harcát népforradalommá emeld. 

Ami pedig a szakszervezeteket il leti tudjuk, hogy a nűpíelszabaditó 
háború idején nem voltak és nem is lehettek szakszervezete*. Nem volta.-: 
és nem is lehettek sem a megszállt , sem a felszabadított területen. Sőt 
állíthatjuk, hogy a fiatal emberek túlnyomó többsége, akik a háború alatt 
lettek a pár t tagjai, nem is ismerték a szakszervezeti mozgalmat és csak 
az ország felszabadítása után, a szakszervezeti mozgalom, megteremtésé
vel ismerkedtek meg vele. A különleges viszonyok, amelyeikben népfölsza
badító 'harcunk fejlődött, azt eredményezték, hogy ezt a haroot — és 
az nemcsak a megszálil'ók elleni harc volt a felszabadulásért, hanem nép
iorradalom is, amely megdöntöt te a polgárság ha ta lmát — hogy ezt a 
harcot csakis a dolgozó nép katonai szervezetén keresztül lehetett és e l 
lett vezetni más tömegszervezetek segítségével, amelyek közöt t új szer
vezetek is jelentkeztek, de amelyek közül a szakszervezeti mozgalom 

iiiámyzott. Ezek szerint az ilyen különleges körülmények közöt t , amikor 
egyáltalán nem voltak szakszervezetek, azok nem is vehettek részt a pol
gárság hatalmának megdöntésében és a hatalom átvétele a doligozó nép 
kezébe nélkülük ment át. Uymődon a miunikásosztály hatalomra kerülé
sének ez a >;normá;is« esetekben mindenképpen nélkülözhetetlen emelője 
teljesen hiányzott . Azonban sok katonai és politikád, vezetőférí iú a há
ború előtti osztályharcos szakszervezeti mozgalom iskolájából jött. Ez a 
történelmi sajátosság — • természetesen — egy csöppet sem csökkenti a 
munkás szakszervezetek szerepének fontosságát hazánkban a dolgozó 
nép hata lmának megszi lárdí tásáér t , a tőkés rendszer maradványa inak 
löliszáimolásáért és a szocializmus felépítéséért vívott harcban. És a népi 

-demokrácia más országaiban a szakszervezetek elsőrangú szerepet ját
szanak a polgárság utolsó hatalmi hadállásainak meghódí tásában a dol
gozó nép számára . 

Fordítot t az eset az ifjúsági szövetséggel. Ennek különleges jelentő
sége a Szovjet Szövetségben a proletár d ik ta túra megszi lárdí tása után 
kezdődik, a széles kulturális és nevelő munka idején. Nálunk az ifjúsági 
szövetség óriás jelentőségű volt a népfölszabadító harcban éls a nérjfor-
radalojmbau. Az ifjúsági szövetség a párt /legfőbb segí tő társa volt az 
egész dolgozó nép mozgósí tásában a felszabadító harcra. Az ifjúság 
nemcsak a népfelszabadító hadsereg háromnegyed részét képezte, nem
csak a káderek kimeríthetetlen, forrása volt, lianem a P á r t után la felsza
badítot t terület minden falvában a legtevékenyebb szervezet, a felszaba
dító mozgalom főereje volt. 

Az alapvető különbség a Népfront fennállása nélpi demokráciárük 
rendszerében. Habár a többi tömegszervezetek mellett magába foglalja 
néhány politikai pár t vezetőségét , sohasem volt különböző pár tok szö
vetkezése vagy tömbje. A Kommunista P á r t •irányítószerepe a Frontban 

ni.'j.d a háború alatt, mind a háború után —• világos volt, ezt mindenki 



elismerte és senki sem tagadta. A Pá r t ebben a széles, egyetemes nép: 
mozgalomban, amely az ő műve, sohasem olvadt fel, sohasem veszett 
el és sohasem fenyegetett ilyen veszély. Nincs a Népfrontnak egyetlen 
tagja sem — legyen az egyéh vagy szervezet — aki ne tenne tudatában 
a Kommunista P á r t alapvető i rányí tó szerepének a Népfrontban, vaíiamánt 
a töfobi tömegszervezetekben. Pá r tunk sohasem titkolta el m a g á t a Nép
front tagságának tömegei előtt. Ezt, ha akarta volna sem tehette volna 
meg, mert a Front tagjai -tökéletesen tudják, k i irányít ja a Népfront po
litikáját és tevékenységét , piely alapvető e rő vezeti a Frontot. Szemére 
vetheti-e valaki például Csehszlovákiav Kommunista Pár t jának, -hogy eltit
kolta magát és felolvadt a Népfrontban, mert a választásokon a Népfront 
tgységes lajstromán vett részt, vagy a Bolgár Munkás (kommunista) 
Pár tnak, hogy ugyanígy cselekedett? Még kevésfobé vádolható a mii P á r 
tunk, hogy eltitkolta magát , vagy felolvadt a Népfrontban, hiszen tud
valevő, hogy a Népfront nálunk a felszabadító harc kezdetétől fogva nem 
volt pártok szövetkezése, hanem egységes szervezet (mozgaloim) pártunk 
szilárd i rányí tása alatt A más népi demokratikus országok Frontjai nem-
réigiben még ilyen szövetkezések voltak és csak az utóbbi időben kezdték 
a mi Népfrontunk példáját követni. 

Népfrontunk fontos, talán legfontosabb tulajdonsága az,, hogy a Néíp-
front lényegében a kommuniiisták és a város és falu' pártonkívülíi dolgozó 
tömegeinek szilárd szervezetbe tömörült szövetsége, aonelVnek hatalmas 
jelentősége van az o r szág mindennapos életében éls fejlődésében. 

Mégis az említett -különbségek és sajátosságok ellenére, amelyeket 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, ha párhuzamot vonunk a két rend
szer, a prole tárd ik ta túra és a mi népi demokráciánk rendszere közöt t 
mély elvi hasonlatosságot állapíthatunk meg. Az alapvető »emelők és 
vhajtószíjak« ugyanazok, habár néhány közülük alak-Ma.* vagy jellegze-
tesséJgben különbözik is. Alapvető jellegzetességük és feladatuk ugyanaz. 
A proletariátus vezető szerepét 'biztosító irányító erő ugyanaz. Emellett 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Sztálin az idézet t tételeket 
1926-ban írta és hogy az általa leírt rendszer »parasztsága« nem a Szov
jet Szövetség mai kolhoz parasz tsága . 

Végül meg kell mondanunk, hogy a épi demokráciáról beszélve 
hangoztattuk, hogy olyan népi demokráciáról szólunk, amiilyen nálunk 
épült k i : a népi demokráciáról hazánkban. Ezt a z é r t tettük, mert először: 
a közös, ál talános vonások és egyenlő elvi' lényeg ellenére, a népi demok
rácia országai közöt t kisebb-nagyobb különbség' van, amelyek keletkezé
sük és fejlődésük különböző és egyenlőtlen körülményeiből száomaznak; 
másodszor, mert véleményünk szerint a m i népi demokráciánk nyújt ja a. 
legtökéletesebb anyagot a proletárdiktatúra rendszerével párhuzamosan 
kifejtett összehasonlí táshoz. 

• 

A fenti cikkben, amely a »Borba« június 12-i számában jelent meg 
és a kongresszus előtti vitával kapcsolatban egyéni véleményemet tartal
mazza — bizonyos formalizmus hatása alatt, amely talán nehezen is 
kikerülhető a téma ilyen sematikus feldolgozása során, szerepel egy tétel 
is, amelynek helytelenségére több oldalról figyelmeztettek. Az elvtár
saknak hálás vagyok a tudomásomra juttatott észrevételekért. Annál is 
inkább hálás vagyok, mert megjegyzéseikből és kérdéseikből meg
győződtem, hogy az említett nem pontos tétel azt a következtetést von
hatja maga után, hogy emögöt egy sokkal nagyobb kérdéssel kapcso
latban téves fölfogás bújt meg, amely nálam nem áll fenn és még ke-



vesbbe volt szándékom másoknál ilyen téves nézetekei felidézni. 
Cikkemnek arról a részéről van szó. amelyben a szakszervezetek 

szerepével foglalkozom a népfölszabadító harcban. A kérdést csupán 
alakilag tekintve: hogy a népfölszabadító harc ideién a szakszervezetek
nek volt-e vagy sem olyan szervezeti hálózatuk, mint a többi népi tö
megszervezeteknek, és megállapítva, hogy ilyen hálózatuk nem volt, 
azt mondtam, hogy a szakszervezetek nem vehettek részt a harcban. 
Világos, hogy itt a szervezetileg kiformált szakszervezeti mozgalomra 
gondoltam, annak egész szervezeti hálózatával és gépezetével. Azonban 
ugyanígy világos, hogy az ilyen csupán alaki kiindulási pont, azaz ki
zárólag a szervezeti formák tekintetbevétele, elszigetelve a szakszer
vezeti tagság tömegétől, amelyet Pártunk a háború előtt esztendőkön 
át neveit a proletariátus osztályharcában, nem helytálló, így az a tény, 
hogy nem volt formális szervezet, nem igazolja az ilyen következteté
seket. Ellenkezőleg, a - szakszervezetek azaz a szervezett munkások 
szerepét ki kell emelni, tekintet nélkül arra, hogy formailag nem voltak 
szervezetek. Ezt a szervezetek alaki hiánya mögött fel kell fedni. Mert 
a szakszervezetek szerepe a fölszabadító harcban nem attól függ, Iiogy 
a többi népi tömegszervezetek mellett voltak-e szakszervezetek vagy 
sem, amelyek részvétele a harcban, a többi fontos dolgok mellett lát
ható a szervezeti rendszerükből is, amely kevésbbé fontos. A szakszer
vezetek tagjai egy helységben vagy területen a szervezet megszünésé-
xel nem vesztették el egymásközti kapcsolataikat, még ott sem. ahol 
nem voltak illegális szakszervezeti csoportok; ezeket az embereket ösz-
szefüzte mindennapos munkájuk az üzemben, valamint az egy mozga-
lomltoz való tartozásuk személyi kapcsolatai, odaadásuk a Kommunista 
Párt iránt, amellyel megvoltak kapcsolatai és amelyet követtek mint 
irányítójukat. Cikkemnek az a része, amelyben azt irom, hogy »a kato
nai és politikai vezetők közül sokan abból az iskolákból jöttek, amelyek 
háború előtt az osztályharcos szakszervezeti mozgalomban voltak« lé
nyegesen nem javít a helyzeten, mert ez különálló tény, amely csak rész
ben és közvetve — ezért elégtelenül — mutatja be a szakszervezetek 
szerepét. A szakszervezetek szerepe fölszabadító harcunkban nem függ 
tehát a katonai és politikai vezetők létezésétől és számától, akik a há
ború előtti szakszervezeti mozgalomból nőttek ki és akiknek többsége 
várttag volt. Tehát sem az egyik, sem a másik nem lényeges a szak
szervezetek szerepének megítélésénél a fölszabadító harcban. Lényeges 
'Jg vedül a szakszervezeti tagság részvétele lehet a harcban, tekintet 
nélkül ennek a részvételnek formáira, amelyek a legkülönfélébbek le
hettek és a legkülönfélébbek is voltak. 

A szakszervezetek részvétele a fölszabadító harcban nemcsak nagy, 
de rendkiviili jelentőségű volt. Ma eltekintünk a Párttól, mint a mun
kásosztály élcsapatától, akkor a szakszervezetek maradnak mint a pro
letariátus osztályharcos szervezete, amelyek összegyűjtik a munkásság 
tömegeit és amelyek tekintet nélkül arra, hogy nem ölelik fel az egész 
proletariátust, mégis tömegesen képviselik az osztályt, amelyből — mint 
a kommunizmus iskolájából — a párt legtevékenyebb tagjait és káde
reit kapuik. Ez azt jelenti, hogy nehéz a szakszervezetek szerepéről be
szélni és ugyanakkor nem gondolni magának a munkásosztálynak sze
repére. Ezért a szakszervezetek szerepének lebecsülése könnyen tulaj
donképpen az osztály szerepének lebecsülését rejtheti és a min
denben helyes hangoztatása annak a szerepnek, amelyet a párt mint a 
munkásosztály élcsapata játszott a felszabadító harcban, anélkül, hogy 



megvilágítaná a szakszervezetek szerepét — de különösen mint az én 
cikkemben, olyan benyomás keltése, hogy a szakszervezetek nem 
vettek részt, olyan képet adhat, hogy az osztály szerepére csak a Párt 
szerepén át nézünk, ami szemmelláthatólag helytelen lenne, mert ez 
egyenlő az osztálynak a Párttal való összetévesztésével. 

Ebben a pillanatban kizárólag az a szándékom, hogy cikkemnek ez 
a része ne teremtsen helytelen nézeteket, nem gondolok mélyebben el
merülni a szakszervezetek és a munkásosztály szerepének bemutatá
sára a népfölszabadító harcban. Csak rámutatok erre a szerepre. Ez a 
kérdés alapvető fontosságú és rendszeres földolgozást követel. 

A harc megindításában és folytatására a városokban és gyáripari 
központokban, a fegyveres fölkelés megindításához, a szabotázs és 
romboló tevékenység megszervezéseben és végrehajtásában a dolgozó 
parasztság tömegeinek összegyűjtésében és megszervezésében a fel
kelésre, azon paraszti tömegeknek a Párt által vezetett általános föl
keléshez való hozzákapcsolásában, amely tömegek ösztönösen keltek 
fel, hogy megvédjék magukat a megszállók és szolgáik gyilkos terror
jától, a harcosok mozgósításában a városokban és az »erdő«-be való 
átdobásukban, a partizán egységbe és katonaság részére adott anyagi 
és pénzbeli segítség megszervezésében és eljuttatásában, a felkelés 
ébrentartásában és a válságos pillanatokban ingadozó vagy szétugrasz
tott paraszt tömegek újbóli összegyűjtésében, a hírszerző szolgálat 
megszervezésében stb., stb. — a Párt a munkásosztályra támaszkodott 
és elsősorban a szervezett munkássággal fenálló szoros kapcsolatait 
használta fel. Lcgkevésbbé sem becsüljük le annak a szerepnek nagy
ságát, amelyet a fölszabadító harcban a dolgozó parasztság játszott, 
amely néphadseregünk legnagyobb tömegét és a katonai parancsnokság 
jelentős részét adta, nem feledve el azt az éber politikai öntudatot, ame
lyet a dolgozó parasztság tömegei harcunkban kinyilvánítottak, meg
marad az tény, hogy a harcokban az alapvető szerep a munkásosztály 
kezében volt. Ezt a szerepel nem meríti ki a Párt vezető szerepe, sem 
az a tény, hogy a parancsnoki és politikai káder túlnyomó többsége a 
munkásosztály soraiból, a Pártból és a szakszervezetekből származott 
A munkásság volt az az alapvető erő, amely tartotta és vitte a fölkelést 
nemcsak politikailag, hanem katonailag is a fegyveres harcban, mert 
a munkásság ragadott először fegyvert és sohasem ingadozott, nem szó
ródott szét a legválságosabb pillanatokban sem. Minden nehézség nél
kül ment hazánk egyik végéből a másikba, mert nem kötötte semmi 
munkahelyéhez, mint falvához a parasztot, aki eleinte nem könnyen vált 
meg vidékétől. Az ország különböző részeiben az első zászlóaljak pro
letárokból állottak. A legfelsőbb hadvezetőség közvetlen vezetése alatt 
álló első brigádok proletárbrigádok voltak, többségükben munkások és 
ezek a brigádok kivétel nélkül fontos szerepet játszottak harcunkban. 
A drvári munkások kezdték a boszniai határőrvidéken a felkelést és 
így volt ez más vidéken is. Keveset írtak arról, milyen nagy szerep ju
tott a vasutasoknak az egész országban, különösen nagyobb városok
ban és közlekedési csomópontokon. A ljublyanai vasutasok például egy 
egész szerelvénnyel a frontszervezetek által gyűjtött mintegy 20 vá
gón anyagot juttattak el a partizánoknak. Az Uzsiceböl való vissza
vonulás után Szerbiából SOO kizárólag munkásokból álló harcos ment 
a Szandzsákba; ibari bányászok, uzsicei. kragujeváci, krályevói és beo-
grádi munkások. Ez volt a magja az első és második proletár brigádnak 
stb. stb. 



Csak néhány példát hoztam fel a munkásosztály gazdag és külön
böző harci tevékenységéből, amelyben a Párt és a SzKOJ tagjai mellett 
oly nagy szerepet játszottak a szakszervezeti munkások is. Csak példa-
ként hoztam fel őket. A szakszervezetek szerepének semmiféle alaki 
megítélése, amely abból indul ki, hogy szakszervezetek formailag nem 
voltak, — ami szintén nem egészen helytálló, (például a munkáségység 
bizottságai Szlovéniában), amelyre a sematikus bemutatás vezetett — 
nem igazolhatja a szakszervezetek lebecsülésének gondolatát, még ke-
vésbbé a munkásosztály szerepének lebecsülését, amely harcával osz
tálybélyeget adott népi forradalmunknak és vállain vitte mind a meg
szállók elleni harcot mind a polgárság hatalmának megdöntéséért és a 
dolgozó nép hatalmának felállításáért folytatott harcot. De ez a ma
gyarázat szükséges volt, mert a kérdés formalisztikus felállítása az 
elvtársak jogos megjegyzéseit idézte fel. 

»fiogy « termelőerők fejlődjenek, szükséges a termelés 
tökéletesítése, a munka termelékenységének emelése, a mun
ka műszaki fokának és szervezésének megjavítása. A tőkés 
rendszerben a termelőerők fejlődése ellentmondások között 
megy végbe. Ez abban a forradalmi harcban nyilvánul meg. 
amelyet a proletariátus folytat a termelőerők felszabadításá
ért a fejlődést gátló polgárság ellen. A szocializmusban a ter
melő erők fejlődésének tökéletesen más a jellege. Itt nincse
nek társadalmi osztályok, amelyek fékeznék a termelőerők 
fejlődését. A Sz. Sz. Sz. R. munkásainak, parasztjainak és 
a szovjet értelmiségnek elsőrangú érdeke, hogy a termelő 
erők minél jobban növekedjenek. Ez kitartó harcot követel 
mindazért, ami új és haladás a termelésben, minden renyhe
ség, nemtörődömség és annak hordozói ellen. ÁUandóan fi* 
g.velnünk kell a jelentkező fogyatékosságokat és készen len
nünk azok áthidalására. Ezért állandó bírálatra és önbírálat -
ra van szükség, amely előre haladásra ösztönöz úi. nagyobb 
vívmányok elérésére. A kizsákmányolástól felszabadult em
berek elvtársi együttműködése a szocialista társadalomban 
nem zárja ki a lemaradók bírálatát. Nem záría ku hogy bí
ráljuk azokat, akik nem kívánnak vagv nem tudnak haladni, 
akiket gátolnak a régi szokásak:a közös ügyek iránti kö
zöny, lustaság, az egyéni érdek szembeállítása a közérdek
kel. A lemaradókat előrelendítő bírálat és önbírálat az elv
társi együttműködés és kölcsönös segítség állandó -szilárdn-
Ikisának elengedhetetlen feltétele.* (Leonov M.) 



TŰZ A HEGYEK KÖZÖTT 
— Részlet a készülő regényből — 

Irta: Gajdos Tibor 

A sűrű fenyőerdő közé felállított par t izántáborra súlyos tél neüeze^ 
ié t t . A szüntelen havazástól védték némileg az örökzöld fák és a. hegy
oldal — de a hideg szél tébolyodva sivított á t a keskeny katlanon, be
hatolva a hevenyészet t faházikók deszkái között a gyengén öltözött har
cosok csontjáig. Hiába égtek szüntelenül a tábortüzek, a legények csak 
pillanatokra hagyták el a kis bódékat, hogy bemelegítsék kezeiket, mert 
a szél dermesztő hidegében ott leselkedett a fagyos halál. Gyengén táp
lálkoztak, mert a közeli falvak lakóinak maguknak is alig volt mit enni-
ök — az a kevés amit tőlük kaptak nem volt elég. Vadra is csak ritkán 
vadásztak, mert vadásztöl tényük már elfogyott, puskagolyóval meg nem 
könnyű feladat fürgelábú vadat lőni. Különben is azokban a napokban 
nem akar ták sűrű lövöldözéssel felhívni magukra az ellenség figyelmét. 

December végén tar thata t lanná vált a helyzet. Neki kellett vágni a. 
nehéz havas útnak, hogy élelmiszerhez jussanak, üábo r vállalkozott a fel
adat teljesítésére és nyolc emberrel indult útnak. A hó akkor már helyen-
kint csaknem derékig ért és a kis csapat csak nehezen jutott előre. Volt 
köztük egy cerknicai fiú is, aki ismerte a terepet és aki tudta, milyen rej
tett utakon lehet a városkába eljutni és ott élelmet keresni. A főutakat 
elkerülve másfél napig tartott, amíg átvergődtek a nagy hósivatagon és 
végre félig összefagyva és éhesen a városka széléhez értek. Egy kuko
ricacsűrben dideregve várták be az esti homályt, amikor utolsó erejüket 
összeszedve elindultak a város peremén lapuló házak fel£. 

A cerknicai Ivo Mi.kla.us házához észrevétlenül érkeztek meg. A fiu 
előrement és nemsokára azzal tér t vissza, hogy mindannyian bemehetnek. 
Nem a lakásba, hanem az istállóba tértek be, ahol két kérődző tehén 
melege oldotta föl dermedt végtagjaikat. A harcosok egyhelyben topog
va igyekeztek vérkeringésüket helyrehozni, de nemsokára nagy lábas 
forró hársfateát kaptak, mely ha keserű is volt. életet vitt beléjük. A 
teát egy idős asszony hozta be; mindenáron meg akarta látni a parti
zánokat, akik között az ő fia is harcol. Egyenként nézte meg őket te
tőtől talpig csodálkozó szernekkel és jóidéig szólni sem tudott. Belülről 
már sírt is, mert az összefagyott embereket nagyon sajnálta, hiszen 
mindannyian fiatalok és mégis így kell szenvedniük. Nem tudta vissza
tartani, szemeiből kibuggyantak a könnyek. 

— Édes fiaim — sóhajtott végül, — hát kibírjátok ti ezt? 
Pia vigasztalólag hozzásimult átkarolva és meleg tekintetével ciró

gatta anyja arcát . 
Gábor segítette át őket a családi találkozó nehezén. 
— Kibírjuk mama. majd meglátod. Csak t i ne féljetek és bízzatok 

riaitokban. Tartsatok k i és ne feledkezzetek meg rólunk, mert minél 
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itöbb anya küldi fiát közénk, annál hamarabb vége lesz. Ne sírj, 
mi ha szenvedünk is, tudjuk miért t e s s z ü k . . . 

A biztató hang melegsége meggyőző erővel hatott. Az idős asszony 
úgy nézett Gáborra, mintha csak a saját fia lenne. Már igyekezett is 
magára erőltetni az önuralmat s zavartan szedegette össze a tea elfo
gyasztása után üresen maradt edényeket . 

Fiában a szorongó érzés már fölengedett. 
— Légy nyugodt anyám, — mondta — a helyünkön leszünk 

N o , . . . vedd szépen az edényedet, i t t a lábas i s . . . Mi máris indulunk, 
mert sietős az utunk. 

Az asszony fölnézett fiára, fejével hozzásimult, aztán elvette a lá
bast és szó nélkül kiment. 

— Na elvtársak, most munkára föl! — H a sikerül, nagy szolgálatot 
teszünk csapatunknak. 

Három ember a malointulajdonoshoz ment el, aki együtt működött 
az olaszokkal. Ezekkel tartott Ivó. a cerknicai part izán. A többiek óva
tosan a csendőrlaktanya felé indultak. 

A partizánok merész vállalkozása kemény harcosok gyors és biz
tos cselekedete voil't. A laktanya megrohanása pillanatokig tartott csu
pán. Előbb Gábor ár ta lmat lanná tette az őrt. — utána jöttek a többiek. 
A napost rászegezett fegyverrel húzták k i az őrszobából s parancsra 
már mutatta is az utat az é léskamra felé. Mindenki a helyén volt: a 
hátizsákok előkerültek s pillanatok alatt megteltek konzervekkel, mar-
maládéval, száraztésztával . A fegyvertelen csendőrt bezárták az élés
kamrába és ugyanazon az úton, amelyen jöttek, sietve igyekeztek el
hagyni a várost . 

Ivó csoportja is teljesítette feladatát. A kövér malmos még föl sem 
eszmélt a meglepetéstől, amikor a három partizán öt zsák kukorica
liszttel már a szánon ült és kivágtatott a városka határába, ahol a töb
biekkel egyesültek. 

Már a szabad térségen haladtak, amikor a városka széle felől pus
kalövések dördültek el. A fölriasztott csendőrök jónéhány golyót küld
tek utánuk, de a városon kívül nem merészkedtek. Mire erősítés érkezett , 
a part izánok mélyen a város mögött húzódó dombokon küszködtek a 
magas hóval és a szemükbe csapódó hideg széllel. Egész éjszaka me
neteltek és csak reggel pihentek meg egy elhagyott, félig összedűlt ház
ban. Dél körül járt már az idő. amikor a tábor közelébe jutottak. Pável 
néhány embert elébük küldött, ő maga is a táboron kívül vár ta türelmet
lenül jövetelüket. 

— Pihenj le Borisz, mondta Pável komoran, amikor összetalálko
zott Gáborral . 

— Valami baj van? 
— Igen, de azt hagyjuk későbbre. 
— Majd leülök egy kicsit, te pedig csak mondd el. miről van szó. 
A táborban sokan a házikók előtt ácsorogtak. Amikor meglát ták a 

visszatérő csapatot, felvidultan vették őket körül. Örültek a zsákmány
nak, de mégjobban a fiúknak, akik mind egészségben tértek vissza. 

— Aggódtam már értetek. Harmadik napja már, hogy elmentetek — 
kezdte P á v e l 

— Most hagyjuk ezt, megvagyunk. M i hír a táborban? 
—- Zúgolódik néhány emberünk! 
Gábor a szóra fölkapta fejét. 
— Mit? Z ú g o l ó d n a k ? . . . — De nyugalma mindjárt visszatér t . — 

Es hányan vannak? . . . 



— -Hárman — négyen. Azt mondják, hogy nem akarnak éhenhalni, 
vagy megfagyni. Még jó, hogy kevesen vannak ilyenek. 

— Éppen elég ennyi. Még képesek demoralizálni a t öbb ieke t . . . 
már akiket lehet. 

— Én is erre gondoltam. 
— Beszéltél már velük? 
— Az egyiket lehordtam. Csak néhány szóval. De rájuk sem birok 

nézni. Pipogyák . . . ! 
— Nehéz ezt Pável elviselni. És nem csoda, ha néhány zúgolódik, 

mert az utóbbi időben nem foglalkoztunk eleget velük. Ez igv van. Mi is 
hibásak vagyunk, túlságosan lekötöttek bennünket az ellátás gondjai. De 
majd meglátjuk. Lehet, hogy megjavul a helyzet, ha kenyérről gondosko
dunk. 

Ebédkiosztás után összehívta a harcosokat és elmondta az élelem
szerzés vállalkozóinak rövid t ö r t é n e t é t . . . 

. . . nem fogunk elaludni elvtársak, — fűzte hozzá még -— hanem 
minden alkalmat kihasználunk a megszállók rendjének sebzésére, az 
árulók büntetésére. Erősíteni fogjuk népünkben szabadságharcunk győ
zelmében vetett hitét, mozgalmunkkal öntudatra ébresztjük ő k e t . . . 
mi itt a szlovén hegyekben — a többiek Boszniában. Horvátországban, 
és az ország más vidékein, ahol ugyanezekért a célokért, ugyanezekkel 
a nehézségekkel küzdve fegyvert ragadtak a népek, hogy le se tegyék 
a győzelemig. Nehéz és dicső hivatás ez, és mi v á l l a l j u k . . . 

Még aznap este összehívták az egység párt tagjai t és megbeszélték 
a harcosok közötti rendszeres politikai munkát. A következő napokban, 
ha csak az idő engedte, Pável katonai oktató órákat tartott, (labor meg
szervezte a faliújság szerkesztését , melyet egy deszkákkal védett 
ál lványra helyeztek el. Előadás előadást követett és az öntudatosabb 
emberek egyetlen alkalmat sem mulasztottak, hogy a harcosokkal ne 
foglalkozzanak. 

Ez a munka már harc volt, kettős harc, amely egyként folyt a ke
gyetlen hideg és az emberi csüggedés ellen. Az előadás, az oktatás 
szavának az agyon keresztül a szivig kellett hatolni, hogy a biztonság
érzet és a kemény ki tar tás hite megszilárduljon az emberekben . . . 
Nar>ról-napra erősödtek is: a tábor belső egysége érezhetően megszi
lárdult, csak két-három ember ingadozott m é g . . . Minél hidegebb napok 
következtek, annál jobban erőt vett rajtuk a c s ü g g e d é s . . .Eleinte csak 
azt emlegették, hegy húzódjanak be a falvakba, de később már az 
egész ellenállás értelmetlenségéről is beszéltek. 

Gábor látta, hogy ezt a kérdést gyökerében keli megoldani. A leg
hangosabb ingadozót, Janezt, aki bátyjával Milánnal együtt jött el 
Vrhnika környékéről , magához hívatta. A legény, amikor megállt előtte, 
a földre szegezte szemeit, aztán féloldalt Pável re nézett, aki pi'páját 
szívta és föl sem nézett . 

— Janez, tudod" mér t h ívat ta lak? 
Nem válaszolt mindjárt. Fejét egy pillanatra fölemelte. Gáborra 

nézett, hogy aztán ismét mellére csapta fejét. 
— Szóval tudod? 
— Igen . . . tudom . . . 
- - Mondd, mér t jöttél te közénk? 
Janez tétován nézet t maga elé. majd halk, rekedtes hangon szólt: 
— Azért amiért a többiek . . . 
— Nehéz volt tétlenül nézni, hogy garázdálkodnak a fasiszták, 

ugye? 



— Nehéz . . . 
— Nem akartál előttük meghunyászkodni. 
— Nem . . . 
— Harcolni akar tál ellenük . . . 
— Azt akartam. 
— Kényszerí tet t valaki? 
— Dehogy, senki nem kényszer i te t t . 
— Most miért akarsz itthagyni akkor bennünket? 
— fin azt nem mondtam . . . 
— De már is megtetted! 
Janez megrökönyödött . Ügy nézett parancsnokára, mintha mindez 

nem is róla szólna. 
— fin ...? Hogyan . . . 
— Gondold meg Janez. Oktalan dolgokkal telebeszéled a legé

nyek fejét. El akarod venni kedvüket a harctól, akkor, amikor mii harcra 
és k i ta r tásra buzdítjuk ő k e t . . . Hát nem hagytál már i t t bennünket? 

— Nehéz a tél Borisz elvtárs . . . ha most télre szétszélednénk fal-
vainkba, tavaszra újra találkozhatnánk . . . én így gondolom. . . 

— Te szétkergetnéd csapatunkat? — vágott közbe Pável és élesen 
a megszégyení te t t ember szemébe nézett . Szegyeid magad Janez.. . 
s z e g y e i é i n . . . . hogy szlovén létedre ilyen gyáva v a g y . . . Faluba akarsz 
menni párnák közé ugy-e? Borisz hatszáz kilóméterre van családjától, 
magyar, és mégis itt küzd velünk a mi népünk s z a b a d s á g á é r t . . . és te? 

— fin is harcolni akarok! 
— Így nem lehet harcolni, ahogy te akarsz! - Pável hangja már 

nem izgatott, hanem inkább kemény és határozot t volt. 
— Az nem lényeges, hogy én is köztetek vagyok, mondta halkan 

Ciábor f de itt vannak a többiek, a társaid, parasztok, munkások, diákok, 
akikkel eddig együtt voltál. A gorenyszkóiak, a stajerszkói osztagok, az 
isztriaiak meg dolenyoszkói harcosok. Hogyan bírják ők a harcot? Szer
biában és Crna Gorában rnért állják a sarat? 

Janez védeni próbálta a maga gyöngeségét : 
— Ti kommunisták keményebbek vagytok! 
— fis mi kommunisták nem éppen olyan emberi lények vagyunk, 

mint ti? Nem ott keztük, ahol te meg a többiek? Hát édes bá tyád. M i 
lán nem ugyanúgy jött közénk, mint te? fis most ő is kommunista, rö
videsen pár t tag lesz. Gondolkozzál ezen. Senki sem kényszerí thet , 
hogy itt maradi. 

Gábor i t t hirtelen félbeszakította a dorgálást . Nézte a maga előtt 
vergődő embert, akiben a félelem és a megalkuvás viaskodik a bátor 
harcos elhatározásával . Nem is várt tovább a nehezen születő válaszra, 
a harcos kemény, határozott hangján hozzáfűzte még: 

— Ha akarsz menj. Ha egy ingadozó eltávozik közülünk, 
ezzel csak erősebbek leszünk. Nem kell szöknöd, ha menni akarsz szólj, 
még* útravalót is kapsz. 

Janez tűnődve állt ott előttük. A bódéban csend volt, egymás léleg
zését is hallották. Aztán lassan megfordult és kiment. 

- - Elmegy — szólalt meg Pável . 
— Nem biztos — felelt röviden Gábor. 
A másik kettővel is beszélni akart. De ezeket nem hívat ta magá luz , 

hanem fölkereste őket. Amint kilépett a bódéból a hideg úgy hasított 
arcába, mint egy fejszecsapás. A magasban álló száraz havat az éles szél 
fölkavarta és úgy hordta szét az egész tájon, mint a pusztai homokot. 



A két diák együtt jött a csapathoz és most is egy bódéban lakott. 
Gábor megállt a bódé előtt és nevükön szólította őket. A rölesapóJó 
ajtó küszöbén megjelent a két diák. Ijedten és zavartan hunyorogtak s 
önkéntelenül arcukhoz kaptak, amint szemükbe csapta a hideg, szemcsés 
havat a s z é l . . . Már sejtették, hogy miről van szó. zaklatta őket a bűn
tudat. 

— Csak pár szót akarok nektek mondani — kezdte Gábor közvet
len baráti hangon. — Látjátok ezt az időt? Cudar ugy-e? Ezt ki kell 
birni és ezt nem könnyű kibírni. Sőt. rövidesen akcióra megyünk és le
het, hogy még rosszabb idő is lesz. Keményen kell a lábunkon állni, 
hogy megérjük a tavaszt. Lehet, hogy élelemmel még gyöngébben állunk 
majd, mint most. igy csak az birja k i , aki nagyon akarja, aki minden
nel számol és mindennel szembeszáll. 

A két diák lesütötte a szemét: nem is mertek Gábor szemébe 
nézni. Tehetetlenül hallgatták tovább a korholást. 

— Ti ketten szembeszálltatok a megszállókkal, de most itt szem
benéztek a partizánélet nehézségeivel is. Ha van akaratotok, ha vau bá
torságotok, maradjatok és küzdjetek. Ha nincs, akkor ti is elmehettek, 
mint ahogy Janeznak is megengedtük. De megmondom nektek, hogy 
szégyen lenne meghátrálni . Szégyen, még ha ilyen kegyetlenül hasít is 
belénk a hideg s z é l . . . Ha el is vinné fejünk felől a fedelet. Ha itt ma
radtok, akkor szívvel-lélekkel maradjatok, mert anélkül nincs itt sen
kire szükség. 

Az utolsó szavak súlya akár egy malomkő, úgy nehezedett a két 
diákra. Csak nézték az embert mint áll ott a farkasordító hideg
ben, a vad szél csapkodja szemébe a havat, de arcizma sem mozdu l . . . 
\iz az ember., talán ez a harcos meggyőződés adott vagy kölcsönzött 
most hitet, hogy az egyik bátran megszólaljon: 

—- N e m ! . . . Nem akarunk mi innen elmenni! 
Szinte egyszerre gondolkoztak most. A másiknak is megoldódott 

a nyelve: 
— Nem leszünk á r u l ó k ! . . . Majd kibírjuk ha nehezen is. kop

lalva is, de kibírjuk . . . 
Gábor nem elégedett meg a fogadkozással. 
- Ti fogadkoztok most, de ingadoztok és rontjátok a többieket. Jól 

gondoljátok meg, mert itt csak egész ember, egész harcos maradhat. 
lobbet nem is szólt, sarkonfordult és otthagyta őket. 
A két diák jóidéig a bódé előtt ténfergett. Nem tudtak mihez kez

deni, és nem is tudták most mitévők legyenek. Miként győzzék meg 
politikai vezetőjüket erős elhatározásukról . 

— Szólni kellene mégegyszer Borisz elvtársnak. szóit az egyik kis 
várakozás után. 

Erre a másiknak is kigyulladt a szeme. 
— Gyerünk, r ö g t ö n ! . . . 
Futásnak eredtek, végig a tábor udvarán egyenesen Gábor után. 
Kifulladva érték utói, éppen a parancsnoki ajtó küszöbén. Ott meg

torpantak Gábor és Pável előtt. 
Szinte egyszerre mondták: 
— Borisz elvtárs, mi itt maradunk. 
Majd nyomatékkal hozzáfűzték még: 
— Ha már i t t vagyunk, ki is tartunk vég ig . . 
Pávelnek mosoly jelent meg az arcán. 
Pedig Gábor csak ritkán látta őt mosolyogni. 



GABONA ÉS POLITIKA 
Irta: Varga Jenő 

Március elején Washingtonban befejeződött a második »világ-gaibona értekez
let.* Az első ilyen értekezletet 1947 márciusában és áprilisában tartották Londno-
ban és ez az értekezlet Anglia vezetés-e alatt álló gabonávásárló országok ejlen-
áilás-a iniia-it kudarcba fulladt. Ezek az lálM-amiok ugyanis nem akartaik elfogadni 
az Egyesült Államok által megszabott ma<gias árakat. A második értekezleten 
pedig — melyen sem a Szovjet Szövetség, -sem Argentína nom vett részt — a 
három angolszász gabonaexportálé állaim, nevezetesen az Etgyesüilt Államok, 
Kanada és Ausztráfe olyan határoz a tóikat erőszakoltak a gáton avas ár ló or
szágokra, amelyek Nyiigate-urópa és Ázsia éhező népeit újabb nélkülözések 
elé állítiják. * 

Mielőtt még az értekezlet határozatairól 'beszélnénk, célszerű néhány szám
adat alapján képet alkotni arról, hogy a-z ainierilkai1 gabonaűzérek milyen nagy 
mértékben kihasználták az európai fogyasztókat. 

A háború előtti agrárválság legalacsonyabb ^pontján egy bushel (27.2 kg) 
búza az Egyesült Államokban 68 centbe keriiit't Az ia:g.rár:vá»lŝ g eg&& ideién 
általánosan elismert felfogásnak számított, hogy amennyiben egy bushel ára 
januárban egy dollárt tenne ki, ez .aiz agrárválság végét jetentené. 1946 végén 
azonban egy bushel búza az Egyesiült ÁManniC/kiban 2 dollárról is többe került 
és 19--17 ímvemberében elénte a legmagasabb ipuntot — 3.34 dollárt, majd több 
egymást követő zuhanás után a búza ára 1948 imárc'-iis kilenced «ké.n 2.41-r* 
esett. Ilyen módon a búza ára méig ma is kétszer magasabb annáil az árnál, 
amelyeit ,a háború előtt tökéletesen megfeleilíőnek tartottak. Figyelembe kell 
venni, hogy a többi mezőgazdasági termények áira rendszeriül: a búza árá: 
követi. 

A háború alatt az Egyesült Államokban a meiz<ögazdasági termények ja
vára alakult az árol'ló. 1M8 jaguárjainak végén a kiskereskedelmi árak jelzőszá
ma, az 1926-os színvonalat 100-nak véve, mező gazdasági te rímén y éknél 195-öt, a 
többi árúnál pedig 148-at tett ki. Az árak érnie viszonya' te^niéisizietesseii n«m a 
k :s farmeroknak kedvez, akik maguk művellik földjüket, haaiem mindenekelöt: 
a nagy vállalkozóknak és galbonaüizérekneík. Nagyon kiifejezöek -aiz 1947 köze
péről származó hivatalos adatok, amelyek az Egyesült Államiak va gyóntál a,: í 
farmerei által .fizértett kamatckróil: szólniuk. Az 1.36 milliió, (gazdaságonként 500 
dollárig terjedő -adóssággal megterheli farmereik közül 340 ezer farmer 9—10 
százalék, 186 ezer farmer 10—13 százalék', és 55 ezer farmer 13 és enné1! is 
több százalék * kamaitott fizetett. 

A búza hallatlanul magas ána elsősoiibam az üzéreknek kedvieze<tt. Az 
1929-es válságig az üzérkedés az értéktőzsdére összpontosult, a háború utáni 
években pedig az üzérek a búzára vetették magukat. Néhány itt következő 
tény b'zonyois fotóg fényt vet Franciaország, Olaszország és -irtás államok 

éhező munkásainak számlájára folyt élősködés méreteire. 



1947 december 12-én a szenátus appropricicióis bizottságában kihallgatták 
az ismert E . W. Pauley olajmágnást — Trmnnam közeli barátját — a demokrata 
párt volt pénztárosát, aki annak idején az Egyesülit Álliamiok képviselője valt 
a szövetséges jóvátételi bizottségban. Azzail viádoiliták, hogy mint Royall had
ügyminiszter különleges helyettese magámszállításoikat végzett a hadsereg ne
szére. Pauley ,a bizottság ciiiőüi nyiltam kije lentiéit te, ho-gy mielőtt méz hivata
lába .lépett volna, üzérkedési célból 500 ezer bushel gabonát vett — hogy mint jó 
családapa biztosítsa inasát a dol'Mr elértéktelenedése ellen. És hány száz is
meretlen amerikai gentleman gazdagodott meg üzérkedéssel, a búza árának 
felsrólolásáival, miközben NyiiigateuTŐpa. szövetséges országaiban munkások 
milliói a mindennapi kényennek is hijján vannak! 

• 
Al.'iidazüdi.által ár-emelkedésre csak meghatározott gazdasági előfeltételek 

között lehet spekulálni. Ezek az előfeltétellek viszont megvoltak. Résziben elemi 
lermészetűek voltak, részben pedig előre megfontolt ;s!ziándékkai .teremtették 
meg őket az Egyesült Államokban, hogy mesterségesen fdlisrótolhassák a bú
za árát. 

Az áremelkedés természetes oka mindenekelőtt az Európa országainak 
többségéiben, (a Szovjet Szövetség kiivételéveO bekövetkezett -rossz termés volt. 
A rossz termés- résziben a háború következménye, (műtrágya, iga és mezőgaz
dasági felszerelések hiánya), de főleg aíz. 1947-es nagy szárazság volt. A hiva
talos becslések szerint a háború előtti öt év átlagos évi hozama Európában 
(a Szovjet Szövetségen kívül) 42.3 millió tonna volt, 1946-ban pedig.32.9 mil
lió tonnára, 47-ben 25.8 millió tonna na- esett. 

Egy rossz termés Európa országainak többségében azonban nem lehet niCit-
íelelő alapja az árak íelsrófolásának .ajz Egyesült A illám okiban, mivel az Egye
sült Nemzetek gazdasági és szociális tanácsának emlékirata szerint a világ ga
bonatermése 1947-ben csak 4 százalékkal -volt keveseü-b a háború előtti átla
gos színvonalnál. Ebből az következik, h<\gy a gabc-natartalékok egyeiiiíletes fel
osztása esetén sehol semi Lenne éhség. Azonban miközben egyes országok — 
amint arra az taniékirat rámutat — 30 százalékkal kevesebbe.: fogyasztanak, 
mint a háború elolt (ami azt jelenti, hogy a munkások éheznek, mert a vá
rosi és falusi lakosság vagyonosabb rétegei mindig megtaláliják az utat és mó
dot szükségleteik kielégítésére) más országok fogy a szitása 15 százalékkal emel
kedett. Ezek az országok között első helyen áll az Egyesült Államok.. Éppen 
az Egyesült Állaim ok fogyasztásának megnövekedése, a biiza tömeges felhasz
nálása disznók és baromfik takarmányozására, volt a nyugatén rónai; éhínség 
valódi cka. 

Az Egyesült Államok 1947-es búza termése 1.408 millió bushel, illetve 3S.o 
millió tonna volt, egy harmaddal nagyobb a háborúelőtti évek átlagos évi 
hozamánál. Amennyiben az Egyesült Államokban nem fogyasztanának többet, 
mint a háború előtt, ki khecett volna Európa szükségleteit elégíteni rendes 
árak • mellett. De az az ország, melynek lapjai álszent módon naponta .a kényéi , 
hús és tojásfogyasztás önkéntes korlátozásáról írnak, 1947-ben sentések és ba
rom f'k takannányoxására 8 millió tonna búzát, használt fel, kétszer annyit, 
m'nt az előző éviben. 8 millió tonna búzából több mint 10 millió tonna kényéi 
süthető. Ehbö! a mennyiségből 1.00 millió emiber Csízére fejenkint évi 1100 ki
lóg ram ji:ilna. Ebből kitűnik, hogy Nyugateuróípa munkásait el lehetne látni 
kenyérrel az amerikai sertések számládára. Azoaifoan ezt a gabonát mégis a 
disznókkal etették meg, hiszen ez volt az árak Íelsrófolásának legfőbb alapja! 

Az amerikaiak általi Európába szállított búzát mesterségesen megnövelt 
napi árakon szállítják és hozzászámítják még ?. dollánban kiszámított magas 
szállítáisi költségeket :s. Hogy miilyen s-okba kerül az eu'rópaiii onsizágokmak! az 
amerikai gabona, kitíiník a következő tényből. A csehszlovák külkereskedelimi 



minisztériumi 1948 januárjában a sajtóban "Hozzátett nyilatkozata szerint Cseh
szlovákia Szovjet Szövetségben- vásárolt búzán 4.7 nuilJlió doilllárt takarított meg. 
ha figyelembe veszik, hogy hasonló mennyiségű aan erikái, búza a költségekkel 
együtt mennyi'be került volna. 

Mi volt a gazdasági alapja annak a nagy búzaáiesésnek, amely 1948 ele
jén következett be az Egyesült Államokban? Elbíben -a következő mozzanatok 
játszottak közre. 

Először, az igen jó ausztráliai búzatermés, aaneiy 74 miliő ibuishelliel, iKet-
ve 48 százalékkal volt nagyobb az átilaigios háboirúeiliőitti termésnél. 

Másodszor, Európában az őszi vetések kiláításai sokkal kedvezőbbek, mjint 
a műit évben. Ugyanígy áll-a helyzet az ázsiai rizs-faj tálkjkall :is. Amennyiben 
több rizs terem, az ázsiai országok kevesebb búzát vásárolnak. 

Harmadszor, az Egyesült Állílainokhain a dráigiaiság következtében csökkent 
a munkások és alkalmazottak reálbére, ami előidézte ,a húskereslet csökkené
sét és a hűs árának esését. Ennek következtében' a búza: igényibevétele disz
nók és barcanfk takarmányozására 'többé nem kilfeetődő. 

Negyedszer, a nyílt túltermelési iváfllság kitörésétől való féllelem, — amely 
szabályszerűen maga után vonná az árak általános esését, —> sofc azért arra 
késztetett, hogy beszüntesse tőzsdeüzleteit és árúba bocsássa »lekötött« b ú 
záját. 

Ilyen helyzetben ült össze a második búzáértekeialet, amely .a viliág köz-
xéleményét aránylag kevéssé foglalkoztatta. Ezen az értekezleten a -három an
golszász búzaexportőr ország — az Egyesülit Álilameik, Kanada é s Ausztrália 
33 bűziavásárló országgal állt szemben. Az előbbiek érdieké a magas árak fenn
tartása, az utóbbiaké pedig alacsony árak elérése volt. Az értekezlet olyan 
határozatokat hozott, melyeket a kivitellel foglalkozó országok, élükön az Egye
set Államokkal, erőszakoltak a vásárló országokra. Meg kell jegyezni, hogy 
4rgen,'tina nem csatlakozott a megállapodásihoz. 

Az értekezleten megállapították egy buishel legalacsonyabb árút, méghozzá 
az 1948 augusztusától számítandó első évre 1.50 dollárban és ez az ár éven-
kint 10 centet csökken. Ilyen módon a megállapodás utolsó, ötödik évében, 
1952-ben a búza les alacsony aiblb ára 1.10 dollár lesz, tehát még mindig 10 szá
zalékkal magasabb a háború előtt az Egyesült Államikban kedvezőnek meg
állapított 1 dolláros árnál. 

A 33 búza vásárló ország kötelezte magát, hogy nem kevesebb, mint évi 
500 millió bushel — 13.6 millió tonna búzát vásárol a három búzákwiteHlel fog
lalkozó országtól tehát körülbelül annyit, amennyi az egész viilág háború-
elotti átlagos évi bűzakivitele volt. Mindegyik búzavásárló ország számára 
megállapították azt a mennyiséget, melyet átvenni köteítes, aimiikor a búza ára 
eléri a meghatározott legalacsonyabb fokot. -Franciaország 975 ezer tonnát, 
Olaszország 1 millió tonnát, India 750 ezer tonnát, Mexiiko 200 ezer tonnát 
köteles átvenni, f.z azt jelenti, hegy olyan orsizáigck, mint Franciaország, 
Olaszország, India és Mexikó öt évem Heresztlül meg vannak fosztva attól a 
lehetőségtől, hogy saját mezőgazdasági termelésük útján megszaibadiilijanak a 
dollárban fizetendő búzaíbehozatall sú lyos terhétől. 

Mit kaptak ellenszolgáltatáskép a búzavásárié államok? A búzaszállító 
országok kötelezték magukat, hogy amennyiben a búza ára aiz^lkövetkezö öt 
év alatt túlhaladja a hushelenkintl 2 dollárt, a vásárló álilaimokjnak 500 imillóó 
bushellt kötelesek szállítani 2 dollárjával. Ez az igéret lényegéiben a semmivel 
egyenlő! Tökéletesen világos, hogy a búza ilyenmértékű áremelkedése az el
következő években nem következhet be. 

Amint fentebb megjegyeztük, a Szovjet Szövetség nem vett részt ezen az 
értekezleten. A népi d'emokrácia országainak .mezőgazdasága gyorsan helyre
jön. Kedvező feltételek mellett öbben az évben már jelentős mennyiségű é le i -



mezes i cikket számíthatnak imajd küllődre. Ugyanakkor Nyiiigateiiró;pa beho
zatali szükséglete is csölkíken a beillőd; termés emelkedése következtében. Ilyen 
körülmények között szó sem lehet ia íbúza két doilUánt meghaladó áráról. 

Világos, hogy ez a ra-blómegálJaiPodás az amgolszáisz ibúzaszáililótó orszá
goknak biztosítja az összes előnyöket. A megállapodás öt éven keresztül biz
tosítja szarniukra a búza 1.50-tői, 1.10 doMárig csökHoön-ő bu-shelenk'i-nti kiviteli 
árat, valamint a tealáibb 500 míillió busheies évi kivitelt, miköziben a búzavá
sárló országok köteleísek ezeken az áraikon a meghatározott mennyiségben vá
sárolni, függetlenül a^ól, hogy szükségük van-e a búzára vagy stím. Más sza
vakkal! ez a -megáMapodáis kísérlet aibban az lírányiban, hogy az Egyesült Ál
lamokban és Kanadában kibontakozó agrárválság terhét a búzavásárló or
szágokra hárítsák. 

Irrae, hogy néznek ki közelebbről megtek'.ntve az Egyesült Államok által 
. Nyugateiirőpának nyújtott »jótétemények«! 

»A bírálat és önbírálat kedvező talaja a népek barátsága 
megszilárdulásának. A nacionalizmus és sovinizmus maradvá
nyainak kiirtása, a harc ennek a mérgezett világnézetnek 
csökevényeivel még szorosabbá teszi a Szovjet Szövetség né
peinek egységét, erősbiti a szovjet hazaszeretetet és szilár
dítja a szovjet társadalmat^ (Leonov) 



F I G Y E L Ő 

A JUGOSZLÁV DRÁMAI SZÍNHÁZ 

Külön tanulmánykötetet lehetne arról írni, hogy milyen hatalmas-
fejlesztő ereje van annak, ha a demokratikus kul tur törekvések nyomási 
nemcsak a kultúrintézetek, de a művészi együttesek is az úttörők sorába 
lépnek, új formákat keresnek az új tartalomhoz. És arról is lehetne írni, 
hogy mit jelent e fejlődés szempontjából a gazdasági és a kultiír-po-
litikai előfeltételek megteremtése . Mennyire megrövidíti az utat. meny
nyivel közelebb hozza a célt és végső fokon valóban gyakorlati módon 
oldja meg azt. hogy a kultúra minden vívmánya a nép tulajdona leiryen. 

Ahogy Beográdban a most felépült első országos drámai színház 
rozsdavörös falait nézzük és mindjárt bejárata előtt a szökőkúttal dí
szes oszlopcsarnokot, anélkül, hogy szavakat keresnénk az elismerés és 
az örömujjongó érzés közvetlen megfogalmazására, éleíes tamlommal 
telik meg bennünk az a szó: újjáépítés. 

Igen. Y.t újjáépítés és mindaz, amit ez a szó ma egymagában jelent. 
Az évtizedeken keresztül színházakban szűkölködő főváros most^ 

élete új korszakának küszöbén, alig hogy a puskapor elült és a háború 
nyomait letörölte homlokáról, olyan színházat kapott, úi modern szín
házat, amelynek — nem méreteiben és külső ornamentikájában, hanem 
jellegében — párját kereshetjük egész Középkelet-Kurópában. De nem 
ez emeli mindenek fölé előttük s nem is az csupán, hogy a háború befe
jezése után (ilyen rövid idő alatt) nálunk épült meg az első tökéletesen 
berendezett modern színház, — hanem inkább az, hoigy ma már / ^ t a r 
tunk és a szó egyetemes értelmében új műhelyt teremthetünk a szellem, 
a művészet munkásainak is. 

• 

Az első látogatás a drámai színházban több mint é lmény; az élmé
nyek egész halmaza, amely olyan a mi számunkra , kik a dolgok köz
ponti gyűjtőhelyétől kissé távolabb, a vidéken élünk, mint egy kitárt 
hatalmas ablak. Rajta át a figyelő szempár az országba. — a jövőbe néz. 

Elfogultság ez, az első látogatás elfogultsága, hogy az ember fülé
ben Thália dicsérete zeng a megilletődéstől? Hogy ahová lép. szinte tisz
telettel néz a Iába alá? Igen, elfogultság, a csodálat és az elismerés el-



fogultsága ez, mert amit itt látunk, az nemcsak műhely. Bölcső is egy
ben: új, fejilődő színházi művészetünk bölcsője. 

A várószoba csöndje elmélkedés. Halkan beszélgetünk és fölmérjük 
mindazt, amit ez a színház már így külső képében is jelent. Mert a kez
désben is már a kollektív munka jegyeit látjuk: az építészek, a mérnö
kök, a díszítő munkások mellett alkotói ennek a színháznak a festőművészek 
és a szobrászok is, mert alig. hogy elkészült az épület, ott álltak már a 
szobrok a talpazaton, a fölszabadulást ábrázoló művészi mozaik az elő
csarnokban, a festőművészek olajképei, tollrajzai. Mindenki hozzájárult 
a maga tudásával, művészetével, mert tudta, hogy nem a dolgozó nép 
társadalmán kívül álló magánrendelőnek készíti azt. amit csinál, ha
nem a népnek s rajta keresztül önmagának is. 

Azután, ahogy tovább lépünk s kalauzunk, Rudics Józsa tovább viŝ z 
bennünket a színház új életébe, mind több a fölemelő, erősítő és lenyű
göző látvány. Hevenyészet t megoldásokkal itt már aligha találkozik az 
-ember; igaz, hogy ezt a művet is a szocialista építés nagy lendülete 
hozta létre, a gyorsan alkotás, de mindenben benne látjuk és benne érez
zük a teljességre törekvést is, a befejezett műben épp úgy, mint abban, 
amelynek még csak keretei láthatók vagy akár abban, amelyet az alkoté 
csak megtervezett. 

A csöndes könyvtárszobán haladunk át, itt még üresek a szekré
nyek, mert a kézikönyvtár anyaga rendezés alatt áll. De rövidesen el
készülnek ezzel is, kapjuk a tájékoztatást , s olyan gyűjtemény áll majd 
a társulat rendelkezésére, amely a színházi irodalom egész anyagát 
felöleli m a j d . . . Halk szalon a színészek társalgója. — ezen át sző
nyeggel borított közvetlen kis folyosó visz bennünket a színpadra — 
s most itt áll előttünk a modern f o r g ó s z í n p a d . . . Oldalt a kocsiszinpad 
előudvara, innen fut be a szoba színváltozáskor a szinre. — mélyen a 
színpad hát terében a hátsó udvara., oda tolják a lejátszott diszletet . . . 
A fenyő friss szagát érezzük minden deszkalapon; a gyalult lapokon a 
villanyfényben megcsillan még a gyanta fénye i s . . A színpad portá-
léja sima, súgólyuknak nyoma sincs, oldaliveit a rivalda régies koszo
rúja sem cifrázza már, mert a mennyezet- és az oldaívilágítás réseinek 
láthatat lan fényszóróiból kapja a fényt. 

Kalauzunk mondja: a színpad még nem egészen befejezett mű. Jól
lehet, a drámai színház játszik már. zavartalanul adia darabjait 
a teljes színpadnak azonban még csak a keretei láthatók. A nézőtér felé 
már teljes ez a kép. — de itt bent, ahol a »világot jelentő deszkák^ a 
maguk mezítelenségével fogadják a szemlélőt, még nem fejeződött be 
az alkotó munka, mert az idő rövidsége nem engedte m e g . . . Dolgoznak 
tovább, egyrészévei hamarosan el is készülnek majd. — a másik részét, 
amit a szocialista építés újabb szakasza hoz majd a színpadra, azt az 
új színházi gyakorlat teremti meg. 

• 

A lépcsőház az emeletre ível. 
Csöndes hely, a színház egy elzárt emeletrésze a próbaterem. Tan

teremnek is nevezhetjük, mert itt inkább arra szolgál. Hatalmas, földig-
érő ablakok, körfüggöny, paravánszínfalak: most meg egy szobrászmű
vész műhelyének véljük, ki agyagból vagy kőből új embereket formál, — 
mert olyan az egész, akár egy műterem. Közepén apró inkább dohány
z ó asztalkák, körben husz-harminc szék ; nem csupán annyi, ahány sze
replőt foglalkoztat a próbán levő darab, hanem annyi, ahány tagja van 



az együttesnek. Mert mindenki mindenből mindig tanul. Talán ez a legta
lálóbb megjelölése annak, ami ebben a teremben folyik, akár -próbálói, 
akár szemináriumi előadásról van szó. 

Politikai, ideológiai és esztétikai órák kerekít ik ki a munkaprogra
mot. A próba sem arra szolgál csupán, hogy a színészek betéve tudják 
szerepüket és megjegyezzék mozgásukat a színen, hanem minden egyes 
jelenet kollektív beállítása, minden instrukció és minden ezt követő vita 
új dramaturgiát teremt: a drámairodalom új értékelését, a színpadra al
kalmazás új lehetőségeinek szakadatlan kutatását és az új. realista játék
stílus megteremtését . Ez több mint művészi vállalkozás, inert föladat is. 
A drámai színházat e föladat megvalósí tásának a gondolata hozta létre, 
ez gyűjtötte össze az ország különböző részeiből a legjobb erőket s így 
kapott szinte megbízatást arra. hogy, realista színjátszásunk megteremté
sében vezető szerepet játsszon. Ezért nemcsak munkamódszere más — 
mint az ország többi színházáé — és kísérleti jellegű, hanem »műhelye< 
is a legalkalmasabb arra, hogy a színpadon valóban az új tartalomnak 
megfelelő új művészi formát hozzon létre. 

Ahogy a sötét nézőtér üres széksoraiból nézzük a próbát, már ezek
nek a törekvéseknek a jegyeivel találkozunk. Richárd Sheridán vígjáté
ka, a »Rágalom iskolája« a soronkövetkezö darab: most éppen második 
felvonásának színpadi próbája fut a kornak megfelelő »próbaruhákban« 
és » ipróbaszínfailak« között. A darab már »áll«, ahogy a szakmabeliek 
mondják, hisz elég közel a bemutató napja. 

Ami mindjárt az első képnél vagy jelenetnél megragad bennünket: 
a próba súgó nélkül megy. És simán, majdnem zavartalanul, mert a 
»szo!gálatos«, aki a súgó szerepét i t t betölti, az is betéve tudja a dara
bot; ül a nézőtér első sorában, a rendező mellett, látjuk, hogy maga is 
benne él a darabban, minden alakban egyaránt , s ha elszorul a szöveg, 
már a hangon, a taglejtésen érzi, hogy segíteni kell: amíg ott voltunk, 
egy teljes felvonás próbája alatt négyszer adta föl a szót. 

A színész fölszabadult már a szöveg kötöt tsége alól ; szabadon ját
szik, alakít s könnyedén követi a rendező utasításait . Amit Sztaniszlavszki 
évtizedekkel ezelőtt könyvében mondott nekünk s amit csak távolról hall
hattunk a Jiudozsesztvenjekről, mindazt most magunk előtt látjuk. 

Itt él a színpadon. 
A drámai színház művészei előtt nem ismeretlen a tétel: »a drá

ma az a műfaj, amely az absztrakt (evont) társadalmi erőket olyan módon 
és mértékben tudja rövid úton szemmelláthatóvá tenni és egymással meg
ütköztetni, mint egyetlen más irodalmi vagy művészeti műfai sem « 

Ezt a harcot látjuk most a színpadon, de már nem csupán a szereplők 
között, a »szerelmesek« és »kiábrándultak« vagy ^csalódott lovagok« kö
zött, — hanem az apró instrukciókból, a jelenetek röpke megismétlésé
ből és a hangsúly, a taglejtés kereséséből, változtatásaiból érezzük, hogy 
elénk kerül és mind erőteljesebb vonalakban rajzolódik ki a darab társa
dalmi jelentése. A játék már nem a cselekmény fölszínén mozog. Meglel
ték a szerző mondanivalójának lényegét ; a társadalmi erők jelentését 
szinte látni véljük, — mert jól látja a rendező és látják már a színészek 
is. És mi is követni tudjuk, amint hatnak, formálják az embert és gördí
tik a cselekményt tova, a kibontakozás felé. 

A .Moszkvai Hudozsesztveni Teatcr repertoárjából elénk kerülő Sheri-
dán-vígjáték próbáján így Sztaniszlavszki tanításával találkozunk. A ren
dező alkotásával, ami nem elszigetelt, egyéni alkotó munka, hanem együtt 
fejlődik a színészek munkájával, nem kerekedik fölébük és nem is köti meg 
őket. »Segíti a színész alkotó munkáját, ellenőrzi és harmonizálja és v i -



gyáz, hogy az a dráma sűrí tet t művészi »magvából« természetesen hajt
son k i . . . . « 

A kollektív munkának művészi formája ez: a közös alkotás, amely
ben minden része az egésznek: a rendező, a színész, a »szolgálatos«, az 
ügyelő, a díszletező egy közös nagy művet alkot. 

• 

A mennyezetvi lágítás halk fénye fogad bennünket este a nézőtéren. 
Előadás. Ez a szó most valóban ünnepet jelent, számunkra legalább

is, mert a mozaikos, márványoszlopokkal ékesített előcsarnokból először 
lépünk a drámai színház közönséggel telt nézőterére. Arcunk vidám te
kintetekben fürdik, az ünnepi hangulatban halkan duruzsoi a csöndes be
szélgetés. Elvegyülünk a színházlátogatók közé, ismerősök közé, akiket 
a Vajdaságbál a színház híre hívott ide. Vannak közöttük, akik nem elő
ször járnak itt ismerik már a színház minden zugát s egy-egy színészi 
alakításról órákhosszat el tudnának beszélgetni. 

Beülünk az almazöldszínü bútorszövettel borított mélv támlásszékbe 
s arcunkra a fény kihunyása előtti várakozás öröme ül. 

Hogy is mondjam, mit érez az ember ilyen művész színházban, 
amelynek az a lényege, hogy a miénk. Érzi, hogy gazdagodik; gazdagodik 
a szó mai és holnapi értelmében," megtelik a közösség birtoklásának a 
tudatával és azután — ahogy Petőfi mondta — »szétnéz a saiát orszá
gában « Magáénak tudja azt, amit lát, mert már élhet ve l e . . . . Me
rüljön el ebben a tudatban egy kicsit az ember, ha érzi, hogy csügged, 
vagy elerőtlenedik Oldódjon föl, keresse azt, ami a jövőbe mutat s-
lia csak egy kicsit is magáénak érzi, akkor nemcsak hitében és szándé
kában, de további cselekvésében is megerősödik. 

Apró, finom színlapok tájékoztatják a nézőt a repertoárról . Arról 
számolnak be, hogy a fiatal színház alig másfél hónap alatt három bemu
tatót adott. Cankár Iván »13etajnova királya« c. drámáját, Csehov »Vá-
nya bácsiját« és Cario (joldoni vígjátékát, a -»Halászok perpatvarát« 
í z tup ica Bóján rendezésében. Három bemutató egymásután, súgó nélkül, 
szinte egyedülálló a mi színházi életünk történetében. És a kezdés nagy
vonalúsága valóban távlatokat látó és munkájukat nagy távlatokhoz mé-
zó színházi emberek válla.kozására vall. 

A mély gongütés mán, ahogy szétfut a függöny és a Cankár -dráma 
színjátéka megindult előttünk, alig egy-két jelenet, a szó és a hangsúly, 
ahogy a színész kimondja azt, már látjuk, hogy nem is volt könnyelmű 
előlegezés a íeimti megállapítás. Az, amit a délelőtti órákban még félig" 
nyers formában láttunk a próbán, itt már érett kép s eleven valósággá 
•válik. Az együt tes művészi átgondolással összehangolt munkája, egy-egy 
kis szerepnek és röpke jelenetnek is a lélektani kielemzése és kidolgozá
sa olyan drámai mélységeket tár föl s olyan lélegzetelfojtó jeleneteket 
teremt akár szövegközönként is, -— amilyenekkel eleddig a színpadain
kon nem igen találkoztunk. 

Bár szövegkönyv nincs a kezünkben, de a játék hatása alatt úgy érez
zük, és ez az igazi, a tökéletes vagy a tökéletest megközelítő színészi 
teljesítmény — hogy amit az író mond a darabban, vagy akár csak sej
tet is az alakokon, a cselekmény szövevényein át, az itt mind íölszínre 
kerül. A képzelőerő szabad szárnyalásáról , a drámai hatás ereiéről és a 
ielenetek színdús gazdagságáról vagy szűk, leegyszerüsí tet tségéről mi is. 
beszélhetnénk, de a mi föladatunk nem a bírálóé, hogy erények fölso
rolása mellett fölvessük azután a játék egyöntetűségének, egységes stí
lusának kérdését is. Ezt a föladatot elvégezte már a fővárosi kritik ami-



kor elismeréssel adózott a rendezőnek és a színésznek is azér t az e redmé
nyért, amelyet a különböző nyelvet beszélő és különböző kultúrájú szín
házak tagjaiból megteremtett együt tes egységesítésénél elértek, és föl
vázolta a színház előtt a kritika azokat a föladatokat is, amelyeket a szo-

L ,i 1 izníus építése idején az ábrázoló művészei fejlesztésében meg keli 
oldania. 

Nagyjából mindezt elmondhatnánk a második előadásról is. amikor 
Jsehov »Ványa bácsiját« néztük végig a drámai színház színpadán. * 

Ennyi, amit egy rö\ id beszámoló összefoghat. 
Az első látogatás így a drámai színháznak csupán az első lépéséiről 

adhat számot. A kezdetről, amely az egységesí te t t jugoszláv művész 
színház gondolatát megvalósította, s ezzel műhelyt teremtett'az új szín
házi játékstílus kiépítése számára . És ez a legfőbb vívmány, mert az 
együttesnek olyan eszközeik állanak rendelkezésére, szeilemi és anyagi 
eszközök, amelyeknek segítségével ma a színházkultúra legmagasabb 
csúcsa elérhető. 

Ennek a kétségtelenül nagy műnek hatósugara ám nem csupán az 
c.rszág színházi világát világítja be. hanem tovább lép annál, mert ön
magán túl mutat és hisszük, átterjed majd az irodalmi életre is. It t , a 
drámairodalom új korszakára gondolunk, melyet a fölszabadulás nyitott 
és most a fejlődő és kibontakozásban levő színházi élet termékenyíti 
meg majd az alkotókat, hogy a színházi élet újjászületését az új, nagy 
jugoszláv dráma megszületése kövesse. 

Lévay Endre 

MAJJÉNYi MIHÁLY NO/ELLÁI 

Majtényi Mihály régi tollíorgatója a jugoszláviai magyar írásnak, 
örömmel látjuk kötette;, amelyben — három kivételével — felszabadulás 
után írt és megjelent írásait gyűjtötte egybe. Ezekről az írásokról egy
szer, olvasásukkor már. külön külön megalkottuk véleményünket. Most, 
liogy kötetben foglalva látjuk viszont azokat, amelyeket a szerző érde
mesnek tartott hosszabb irodalmi életre, illetőleg amelyekben összefog
lalta maid három évi írói tevékenységének eredményét — most nem csak 
arra nyílik alkalmunk, hogy ezekről az írásokról el is mondjuk vélemé
nyünket, hanem módunkban van lemérni magának a szerzőnek egész írói 
maga ta r tásá t is új társadalmi viszonyaink és az abból adódó írói fel
adatok szempontjából. 

Majtényit, az írót nem kell külön bemutatni jugoszláviai olvasóinak. Is
mert mesterségbeli kvalitásai egy csöppet sem fakultak. Minden írása ré
gi elbeszélő, készségről tesz tanúságot, sajátos humora továbbra is egész
ségesen buzog írásaiból néha találó szat í rába torkollik. Az örökkön karlen
dítő »öt svábok« figurája például az »Ebek liarmincadján« c. novellájá
ban — amely egyébként a kötet egyik legjobb írása —- chaolini képeket 
idéz. A »Fényképezik a falut« c. humoreszkjének irodalmi pályafutása 
és nagy közönségsikere is a rátermett humoristát dicséri. Az az érzé
sünk, hogy szerzőnk ebben a műfajban igen jelentőset tudna adni és ha 
e .̂y megjelent könyv kritikájának keretei megengedik, hogy a szerző 
még meg nem írt könyvéről is beszéljünk, úgy már most meg kell mon
danunk, hogy Majtényi volna hivatott arra, hogy irodalmunkat ilyen irá
nyú munkával gazdagí tsa . 



Majtényi mesterségbeli művészetéhez tartozik még képeinek, hason
latainak közvetlen és mégis különös, eredeti ízű színe és hangja. Leírá
saiban, apró lélektani megfigyeléseiben mindig felfedez valamit a szá
munkra, amit eddig alig vettünk tudomásul, jóllehet már egy életen át a 
kezünk ügyében van vagy életünk összetevő része. Jó emberismerő, jó 
pszihológus, de csak a kisembert ismeri, helyesebben a kispolgárt. b.z egy
ben a gyöngéje is. Majtényinál alapjában véve mindenki kispolgár, még 
korunk hősei: a rohammunkások, t raktoris ták. a parasz tság úttörői, a 
népbizottság titkára, az újító és mai életünk többi élharcosai is. Ezzel ter
mészetesen korántsem akarjuk azt mondani, hogy ezek között nincsen 
kispolgári lelkületű ember. Van, talán több a kelletnél. Az írónak azon
ban, amikor a valósághoz nyúl, nem lehet az a feladata, hogy a kivételt 
rajzolja meg hősében. Vagy ha igen, akkor ezt úgy kell megtennie, hogy a 
kivételből egyúttal ráismerjünk ennek pozitív ellentétére: a t i p i k u s r a . 
A valóságot hamisítjuk meg, ha a kivétel csak egy pillanatra is típusként 
hat. Sajnos Majtényi úgynevezett pozitív alakjai tipusként hatnak, ami
kor kispolgároknak rajzolja őket. Az az érzésünk, hogy a szerzőnek ke
vés az é lményanyaga az új emberről, legalább is kevés volt. amikor a 
szóhanrorgó í rásokat í r ta . Tollforgató ember ma nem ülhet és élhet szo
bában, amikor odakint a munka hadszínterén egészen valószínűtlen cso
dák történnek, és az emberek mentalitása, gondolkodása egyik napról a 
másikra megváltozik. Majtényi világosan látja, mi történik körülöttünk, 
miben éljünk és hová visz az utunk. Mindezt a legpozitívebb értelemben. 
Látják ezt figurái is, de a szerző szoba-távlatából. Nem egy helyen mint 
pld. az »Lgy, k e t t ő . . . . egy. k e t t ő . . . . « c. írásában hősei egyszerűen, 
világosan mindenki számára érthetően elmondják és átélik a nagy igaz
ságokat , csak nem tipikusan. Hiányzik belőlük épen az, ami szemléletű 
ket és cselekedetüket megkülönbözteti a kispolgártól. 

Majtényi könnyen elkerülhetné írásai egyrészének ezt az alapvető 
hibáját, ha mélyebbre hatolna és lehetőleg a helyszínen: a gyárakban, az 
autó-iiton, népfront konferenciákon stb. figyelné meg fejlődésünk 
egyes mozzanatait. A »Farkast a szőréről« c. novellában megeleveníti 
a hajnali utazás, ködös, álmos, szinte értelmet homályosító hangulatát . 
De a kulákot, akit le akart leplezni ebben az írásában, elnagyolta. A 
felszínen mozgott, inert nem ismeri eléggé a kulák lényegét. Nem tudja, 
hogy milyen szívósan, elkeseredetten harcol a zsíros paraszt azért ami 
volt és az ellen, ami van. Amit mindebből meglát, az csak halvány, úgy
szólván »sajtó-vetülete« a valóságnak. Aki a buzabeszolgáltatás csatája 
idején vagy a földosztáskor a falun élt, az másként látta és látja a kulá
kot. Hogy a part izán-életet nem ismeri, azt nem róliatjuk fel a szerző
nek, de annál inkább felróhatjuk, hogy erről novellát írt. Ennek az í rás
nak soraiból csak a szerző jóindulata árad felénk: időszerű akart lenni, 
valami »vonalas« dolgot akart írni. Minden más egyéb hamis benne. Nél
külözi a hitelességet. Hasonló az eset az »Az alagút* c. elbeszélésével is. 

Ugyanebből a becsületes szándékból fakad Majtényi egy-két í rásá
nak egy másik hibája is. A novellisztikus formát és művészi eszközt néha 
didaktikus publicisztikával keveri. A »Kuluk« és a > Háromszor is tilos« 
c. írásokat azzal végzi, hogy megmagyarázza (ő, a szerző), hogy miben 
különbözik a széles néprétegek önkéntes munkája a kakiktól, vagy liogy ma 
szabadon ünnepeljük a munka májusi ünnepét. Véleményünk szerint lia 
mindez nem tűnik k i a novellisztikusan megírt írásból, akkor fölösleges 
odaírni, mert az í rás ettől nem lesz jobb, ha meg kitűnik, akkor megint 
csak felesleges, mert az írás ettől csak rosszabb lehet. A mondanivaló-



nak szervesen kell kinőni az alkotásból. Amint a mű nem beszél önma
gáér t és magyarázni kell, akkor értéke már problematikussá válik. 

Komoly hibája még szerzőnknek, hogy könnyű irodalmi hatások ked
véért kész elsiklani komoly társadalmi problémák felett. A »kuLuk« szü
letését például olyan idiiikusan és tréfásan írja le, ami már több mint 
felületesség. Általában, a gondosság és elmélyülés hiánya sok helyen ér
ződik . Témái több figyelmet érdemelnének, néhol szinte mostohán bánik 
\ e í ü k és vétkezik írói lelkiismerete ellen, am.Áor — bármilyen könnyű 
li ngot használ is megírásukban — nem nielyü : el bennük. Ezeket a hi-
l á k a t k ö n n y e n elkerülhette volna, hiszen ugyanebben a kötetben találko
zunk a gondos kidolgozás példáival is. A Könnyű hang és pongyolaság 
nem azonos dolgok. Ezt Majtényi is jól tudja. 

A »Májusfa« legértékesebb írásait kétségtelenül azok a novellák te
szik, amelyekben a szerző közelebb van a figuráihoz, ahol í rásművé
szetének eszközeivel, közvetlen lelkiélményeken alapuló témát dolgoz fel, 
ahol a tárgyismerete fogytán alkalma volt a mélybe hatolni. Ilyenek az 
»Ebek harmincadján«, »Póznák« és az »Erkély« és a »Magvetés«. Itt 
mindenütt, maguk a kisemberek szólalnak meg. Itt nem kendőzi őket a 
szerző rohammunkásokká, politikai élharcosokká stb. Ezekben az írások
ban a becsületesen gondolkozó kisembereken keresztül sokkail jobban 
sikerül megfestenie azt a világot, amelyben rohammunkások élnek, 
amelyben minden gazdasági és társadalmi jelenség átértékelődött , mint 
közvetlenül magán az élmunkáson. vagy parasz tságunk új vagy régi, de 
épen az új viszonyok okozta változások miatt kellőkép nem ismert alak
jain keresztül. Itt már a hitelesség szele csap meg. A mondanivaló kerek, 
marokrafogott. Itt mindenki az ami, i t t az Írásművészei hiteles jelleme
ket és életviszonyokat tükröz vissza. Ezekben az írásokban sikerült ko
moly irodalmi magaslaton kifejezni könyvének tulajdonképeni mondani
valóját: a nagyidőknek nemcsak nagy hősei vannak; a korszakot jellem
ző hősi tettek mellett ott van a nagyidőjc millió kis embere, a maga apró. 
ha nem is hősi, de jószándékú tetteivel. A »Májusfa« szerzője azokban az 
írásaiban ad művészi, kerek egészet, ahol azt írja le, hogy hogyan tük
röződnek vissza ennek a hősi világnak epohális tettei a becsületes, lelki
ismeretesen dolgozó kisember világában. 

Majtényitől — valljuk be — nem is várhatunk forradalmi realizmust. 
Egyénisége, eddigi életpályája, a kispolgári adot tságok ha tá r t szabnak 
írói szemléletének, írói maga ta r tásának és írói eszközeinek. Ezeken a ha
tárokon belül azonban igen pozitíven hathat. Majtényinek a kispolgár tár
sadalmi mozgását kell figyelemmel kísérnie: nevetségessé tenni, vagy 
éles szatírával ütni a kispolgár ingadozását, fonák magatar tásá t , buta 
húzódozását és indokolatlan félelmét az új valóságtól, felfedezni, leírni és 
bemutatni a nyitott szemmel járó, bizakodó, az élet értelmét megtalá 'ó , 
az új valóságba beilleszkedő dolgozó kisembert. A »Májusfa« szerzője 
hivatott tollú írója ennek a világnak, de nagyon óvatosan kell kiválasz
tania alakjait, munkáinak tárgyát , nehogy sajátos irodalmi hangja, iro
dalmi prizmájának különleges színképei disszonáns hangot és képet adja
nak a válóságról. 

Majtényi humoros vénájáról már beszéltünk. Kimondottan humoros 
írása négy van a kötetben, illetőleg négy sorolható ide. (»A kalauz sap
k á j a ^ »Múzeumőr«. Fényképezik a ialut« és a »Konferencia«). A »Fény 
képezik a fa!ut« a legkerekebb és legegészségesebb humorú. Ez í rás ko
moly értékű humoreszk. »A kalauz sapkája« jellemző állapotot ír le. I l i i 
és Petrofi meglátás . Kár hogy megírásában hevenyészett . Ugyancsak 11 jf 
és Petrofi témát nagyolt el a szerző a »Konferencia« megírásában. Ezt az 



í rást folyóiratban való megjelenése óta némikép megfejelte, de sokkal 
alaposabb javítást kellett volna eszközölni rajta. A »Múzeumőr« hangja 
eredeti. Poe-t és Karinthyt egyszerre juttatja eszünkbe. Hibája, hogy 
túlságosan összebonyolította a témát, ami azután kiesik a kezéből. 

A kötetben három régi, a felszabadulás előtt írt és megjelent Írásá
val is találkozunk. Ezek bizonyára a kötet teljessége miatt kerültek be,. 
helyesebben a kötet terjedelmének teljessége miatt. Más ok nem itfen te
szi indokolta ezeknek a témájukban idejüket múlt í rásoknak közlését. A. 
»Csecsetkáék szerencsé jéében ellágyultan könnyezik a vagyonukat el
herdáló kispolgár felett; »A falábú Tatár András« c. novellájában azt sem 
tudjuk mit akar mondani. Érzik ratja 1937, a novella évszáma, amikor 
nem mindig azért irtak novellát, mert volt mit írni. hanem mert esetleg 
jól megfizették az avatott tollú ember írását , »Az áruló«-ban pedig, anél
kül, hogy bármilyen problémát is látna a dologban, szenvtelenül írja meg 
az osztályát eláruló lumpenproletárt . Rokonszenvesebb lett volna, ha a 
kötet sajtó alá rendezése előtt a szerző újabb írásokról gondoskodott 
volna, annál is inkább, mert Majtényi Mihály ma már rendelkezik azok
kal a szempontokkal, hogy maga is kritikusan ítélje meg mondanivalóit. 

Mindent összevéve, a kötet műfajban és értékben tarkaságot mutat. 
Ez semmiesetre sem válik előnyére a könyvnek. Mégis, a »Májusfa« nye
resége a jugoszláviai magyar irodalomnak. Erre a könyvre méltán figyel
hetnek fel határainkon túl is. Majtényi azok közé a kevesek közé tartozik y 

akiket bátran nevezhetünk írónak, méghozzá jó írónak és már a mi 
írónknak. Ez azonban kötelez. Jugoszláviában különösen. Majtényi M i 
hály megmutatja ebben a kötetében, hogy van szeme, és lelke ahhoz, hogy 
meglássa, meghallja, megérezze és tudomásul vegye, hogy mi történik 
ebben az országban. Majtényi rendelkezik irodalmi eszközökkel és tehet
séggel is. hogy mindazt, ami történik és aminek történnie kell. művészi 
formákba öntse. A »Májusfa« szerzőjétől még sokat várunk és sokat is 
fogunk kapni, ha végleg megtalálja témakörét és műfaját. 

A Jugoszláviai Magyar Kulturszövetség könyvkiadó osztálya szép 
munkát végzett a »Májusfa« gondos tehnikai kiadásával . A művészi cím
lapot Dezselics Beriszláv rajzolta. A Kulturszövetség ezzel a kiadványával 
ís megmutatta, hogy a vidékiesség nem elkerülhetetlen rossz, hanem csak 
izlés és gondosság ké rdése . 

Hők iiezsö 

»A harc az újért és haladásért, a renyheség és nemtörő
dömség, az emberek tudatában megbújt tőkés csökevények 
ellen nemcsak a gazdasági életben szükséges, az anyagi ja
vak termelésének terén, hanem kulturális, világnézeti téren 
/s.« (Leonov M.) 



SZEMLE 

SZÉL JEGYZETEK 
A béke alapjait a háborúban rakják le és a háborús célok megha

tározzák a béke építését is. A mai feszült nemzetközi helyzetet csak 
úgy magyarázhat juk és érthetjük meg, ha tisztán látjuk, hogy a máso
dik világháborúban a győztes államok között különbség volt a háború 
céljai és ennek folytán a háború utáni berendezkedés kérdésében. 

Miért harcolt a Szovjet Szövetség és vele együtt a demokratikus 
államok? Miért harcolt a fronton és a front mögött, miért segítet te min
den erejével kormánya háborús erőfeszítéseit az angol amerikai, fran
cia munkás és paraszt? 

Azért, hogy 'megsemmisüljön a fasizmus, hogy létrejöjjön a nem
zetek egyenrangúságán alapuló együt tműködés és i ly módon a tar tós 
és demokratikus béke Európában és a világon, hogy megvalósuljon a 
dolgozó emberiség jobb és boldogabb élete. 

Ez a cél tette lehetővé a nemzetközi reakció -által állig felfegyver
zett hitleri Németország feletti fényes győzelmet. Ezért a célért áldoz
ták életüket és vérüket az egyszerű emberek százezrei , akiket hősökké 
magasztosíto-tt a győzelembe, békébe, a dolgozó nép győzelmébe és bé
kéjébe vetett megingathatatlan hit. 

Ezt a politikát képviselte a Szovjet Szövetség. Ezt a politikát foly
tatta Sztálin, aki a tengernyi nehézség közepette megtalál ta az együtt
működésre vezető utat a tőkés országok kormányaival , a tőkés orszá
gok uralkodó köreinek azzal a csoportjával, amelyet Roosevelt képvi
selt és amely kész volt együtt harcolni a német és japán imperializmus 
ellen. 

Milyen háborús célokat követett a tőkés országok uralkodó érdek
csoportja, a monopolok, bankárok és nagybirtokosok? 

Meg akartak szabadulni veszedelmes piaci versenytársaiktól és biz
tosítani uralkodó helyzetüket. Ezen felül az USA monopolistái nemcsak 
arra törekedtek, hogy térdre kényszer í tsék a német és japán nagytőké
seket, hanem arra is, hogy egyidejűleg meggyengí tsék legnagyobb ver
senytársukat az angol impériumot és magukhoz ragadják a tőkés világ 
gyeplőjét. Ezenkívül a monopolisták tekintet nélkül a nyelvre és ország
ra megegyeztek abban, hogy gátat kell vetni a népek szabadságmoz
galmának és a háborút úgy kell folytatni, hogy abból a szocializmus 
országa — a Szovjet Szövetség — minél nagyobb anyagi és vérvesz-
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teséggel kerüljön ki és minél kevesebb szava legyen a világ háború utá
ni berendezésének meghatározásában.

Ez a cél eredményezte a háború befejezésének elhúzódását. (A nap
világra jutott okiratok és adatok minden kétséget kizáróan bizonyítják, 
hogy a háborút jóval előbb be lehetett volna fejezni, ha a nyugati szö
vetségesek csak fele annyi ilyen irányú erőfeszítést fejtenek tó. mint a 
irzovjét Szövetség.)

Ez a politika adott alapot a Hitlerrel folytatóit titkos tárgyalásokra 
a háború alatt és formált olyan hősöket, mint AHan Duúles (John Foster 
Dulles, az amerikai külügyminisztérium egyik vezető emberének bátyja), 
aki ezeket a tárgyalásokat vezette, mint Truman, aki — akkor még 
szenátor — 1941 június 23-án kijelentette:

»Ha azt látjuk, hogy Németország nyer. akkor Orosz
országnak kell segítenünk. Ha azt látjuk, hogy Oroszország 
nyer, akkor Németországnak kell segítenünk. Hadd öljék 
— ilyeténkép — egymást halomra, amennyire csak lehet.« 
(New-York Times, 1941. jún. 23.)

★
Az események mutatják, hogy Németország és szövetségesei fegy

veres leverésével a küzdelem nem ért véget. A nemzetközi monopolok 
képviselői a háború után sutba dobnak minden o’.yan egyezményt, amely
nek valóraváltása hátráltatná céljaik elérését.

A népek békefrontja kemény és . szüntelen harcban áll a maroknyi, 
de nem lebecsülendő erővel rendelkező imperialistákkal. A harci eszkö
zök és módszerek visszatükrözik a társadalmi alapot, amelyben gyö
kereznek, a társadalom adta lehetőségeket, amelyekre támaszkodnak, a 
célt, amélynek érdekében alkalmazást nyernek.

A Szovjet Szövetség áltál vezetett politika — a népek békéjének 
politikája — békés és elveti az erőszakot, mint a nemzetközi kérdések 
elintézésének módját, következetes, mert a demokratikus tábor fejlődé
se tervszerű, előretörő, egyenesvonalú forradalmi fejlődés, határozott, 
mert céljai a legszélesebb néptömegek céljai és jelszavai azok óhaját 
fejezik ki, magabiztos, mert tudományos alapja a leghaladóbb tudo
mány, a marxizmus-leninizmus.

Az USA által megszemélyesített politika — az erőszakos hódítások 
és háborús uszítás politikája — erőszakos, mert az imperializmus alap 
természete a nyilt erőszak; kapkodó, mert a tőkés fejlődés egyenetlen, 
állandó válságokba torkol és gazdasági alapja szűkül; ingadozó, mert 
hamis célok mutogatásával, hazugságokkal akarja megnyerni a kizsák
mányolt tömegeket; bizonytalan, mert nincs tudományos alapja, mert a 
történelmi fejlődés ellene érvel.

A békéért folytatott eme küzdelemnek kimenetele nem kétséges, 
mintahogy a fegyveres harc kimenetele sem volt egy pillanatra sem két
séges a második világháború folyamán.

A politikai küzdelmek hadászatát Engels úgy határozta meg, hogy 
mindenekelőtt le kell leplezni az ellenséges pártok vezetőit, elszigetelni 
őket a tömegektől és azután megsemmisíteni. Sztálin ezt a tételt tovább
fejlesztette és gyakorlatban megmutatta, hogyan kell aktív védekezés
sel felmorzsolni. az ellenség ütőereiét, hogyan kell azt ellentámadással 
védekezésre kényszeríteni és‘ sorozatos szakadatlan támadásokkal tar
talékaitól és tápterületétől megfosztani és megsemmisíteni.

A béke állandóan erősödő, gyarapodó és szilárduló arcvonala — a 
sztálini haditudomány — ellen ma az USA ragadozó és alkalmi lehető-
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ségekhez kötött, a műszaki kérdéseknek — az emberrel szemben — 
d(>ntő jelentőséget tulajdonító hadászata folytatja reménytelen küzdelmét.

★
Győzelmesen folyik a demokratikus államok békeoffenzivája, amely 

abból az elilentámadásból bontakozott ki, amit Visinszkii beszéde veze
tett be ősszel az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlésén, és 
amely elléntámadásnak elvi alapját és szervezeti acélvázát a kilenc 
kommunista párt varsói értekezletének nyilatkozata és határozata adta.

Az USA vezetőköreinek rágalomhadjárata ellenére a tőkés orszá
gok egyre szélesebb tömegei látják, hogy a Szovjet Szövetség békét 
akar és megegyezést az Egyesült Államokkal, hogy minden — még a 
legkisebb — alkalmat is megragadja a tárgyalásokra. Látják, hogy az 
USA kormánya nem akar tárgyalni a békéről, látják, hogy a tőkés or
szágok haditermészetű kiadásai má — három évvel a háború befejezése 
után — magasabbak, mint a  háború éveiben és ugyancsak magasabbak 
a trösztök profitjai is. Ugyanakkor érzik, hogy életszínvonaluk állan
dóan esik és szélesedik a munkanélküliek serege. A dolgozó tömegek 
egyre nagyobb vonalú harcba kényszerülnek mindennapi kenyerükért, 
az európai dolgozók, ezenkívül még hazájuk függetlenségéért is, amit 
a kormányon Jevő jobboldali szocialisták eladtak az amerikai imperia
listáknak. Látják, hogy ahol a munkásság egységes, ott győzelmet arat. 
Ezt bizonyítja a szicíliai bányászok, a palermói dokkmunkások, az észak- 
olaszországi gépkocsi- és repülőgépgyárak dolgozóinak, a délolaszor
szági földmunkások győzelmes sztrájkmozgalmai. Ezt bizonyítja a cler-{ 
mont-ferrandl munkások sztrájkja, amelyet nem sikerült Mocnak, ennek 
az elvetemült imperialista lakájnak vérbefojtani. Ezt bizonyítja a német- 
országi sztrájkhullám és a német nép egységmozgalma.

A kizsákmányoló tőkés rendszer, éppen azért; mert a kizsákmányo
láson alapul, nem tömörítheti tartósan maga köré a? elnyomott millió
kat. A tömegek kérdése az imperialista politika leggyöngébb és legse
bezhetőbb pontja. A háborús és békeszerető politika harcának sorsát 
nem-a megszállva tartott területek kiterjedése, ném a műszaki eszkqzök 
fejlettsége, nem az atombomba és szuperbombázók döntik dl. hanem 
mindenekelőtt a tömegek, a nép, az ember.

★
A szovjet-amerikai jegyzékváftás, Sztálin és Walíace levélváltása 

ismételten leleplezte a tömegek előtt a trösztök urait. é§ csatlósait és 
hozzájárult ahhoz, hogy újabb tömegek csoportosuljanak Wallace har
madik pártja mögé. Az amerikai tömegek — és az európaiak is — köze
lebb jutották annak a felismeréséhez, hogy az USA támadó és erősza
kos politikájának oka nem a Szovjet Szövetség állítólag hajthatatlan 
terjeszkedési és diktatórikus álláspontja az európai béke kérdésében, 
hanem az, hogy az USA mai kormányférfiai letértek a roosevelti útról.

Csak akkor-, foghatjuk fel az amerikai külpolitika látszólagos követ
kezetlenségét, ha számot vetünk egyrészt az uralkodó körök ismert cél-, 
jaival — ezek táplálják és szítják a gyűlölet és acsarkodás politikáját — 
és azzal, hogy Amerika elnökválasztások előtt áll és tekintettel az ame
rikai tömegek határozott békevágyára — amit az imperialisták is, tisz
tán látnak — az uralkodó körök célszerűnek látják a békés szólamok 
hangoztatását.

így kell értelmeznünk az ismeretes Smith jegyzéket, amit közön
séges kortesfogásnak szántak, abban a hitben, hogy a szovjet kormány 
nem válaszol erre a jegyzékre, amelyből világosan kitűnik, hogy nem



komoly tárgyalási szándék diktálta, hanem a tömegek félrevezetésének 
szándéka. A szovjet kormány azonban válaszolt és a válasz egyidejű 
közzétételével az egész világ előtt megmutatta békeszándékát és tár 
gyalási készségét . Az amerikai kormány cselfogása csütörtököt mondott.. 
Milliós tömegek fűződtek ennek az akciónak kapcsán a népek békefront
jába. Ez a sztálini vonalvezetés eredménye és diadala. 

Ugyanezt a ^következet lenséged láthattuk a Palesztina kérdésben 
is. Tudvalevő, hogy az Egyesült 1 Nemzetek Szervezetének őszi közgyű
lésén az USA is arra szavazott, hogy a Paleszt inára vonatkozó angol 
megbízatást május 15-ig rneg kell szüntetni és az országot két önálló 
— arab és zsidó — államra kell felosztani. Ez év áprilisában az USA 
kormányának kezdeményezésére rendkívüli közgyűlésre hívták össze az 
Egyesült Nemzetek Szervezetét , amelyen az USA képviselője azt in
dítványozta, hogy függesszék fel az . előző határozato t és helyezzék 
Paleszt inát »ideiglenes« amerikai-angol-francia gyámság alá. Csak a 
Szovjet Szövetség és a demokratikus államok képviselői tiltakoztak ez 
ellen és követelték az Egyesült Nemzetek Szervezete határozatának 
maradéktalan és haladéktalan végrehajtását . És amikor máius 15-én 
Tel-Avivban kikiáltották a független zsidó államot, az USA kormánya 
félrevetve a szokásos diplomáciai formaságokat, sietett elsőnek elismer
ni Izraelt. 

Az egymás ellen küzdő angol és amerikai kőolajtársaságok érdeke, 
hogy Palesztinában ne legyen nyugalom és érdekük ellen van, hogy ott 
öná.ló es valóban független államok keletkezzenek. Az USA ősszel azér t 
pár tol ta Palesztina felosztását és az angol megbízatás- megszüntetését , 
mert azt remélte, hogy sikerül mindkét országot karinaiba kaparintani. 
Az angol kőolajtársaságok sikeres ellenállása —- ami tula.idonképen az 
angol kormány harca volt az Egyesült Nemzetek Szervezetének határo
zata ellen —- és az egyre erősebb arab és zsidó demokratikus független
ségi mozgalom meggyőzte az USA kormányát arról, hogy ez az űí a 
jelen pillanatban nem célravezető imperialista szándékainak megvalósí
tására és megegyezést ajánlott fel az angoloknak. Ezért változott meg 
az USA állásfoglalása az Egyesült Nemzetek Szervezetének határoza
tával szemben. Azonban Amerikában néhány millió zsidó él és szükség 
van azok szavazataira. Ez a körülmény készte t te Trumant Izrael cere-
móniamentes, gyors elismerésére és arra, hogy színleg visszatérjen elő
ző álláspontjára. Színleg, mert valójában a színfalak mögött folyik az 
alku az angol és amerikai kőolaj társaságok között — a népek szabad
ságára. A fegyverszünet leple alatt, az egykori Hitler-bérenc gróf Ber-
nadotte segítségével közel-keleti Münchent készítenek elő. Gyalázatos 
megegyezés készül egyrészt az angol-amerikai köolajmágnások, más
részt az arab hűbéresek és a zsidó nagytőkések között a közelkclcti, de 
elsősorban a palesztinai arab és zsidó nép rovására. 

A palesztinai háború, amíg az a független nemzeti állam megterem
téséért , az imperializmus ellen folyik, addig igazságos, fölszabadító há
ború, addig a demokratikus frontot erősíti és gyengíti az imperialistá
kat. Azonban — az ideiglenes zsidó kormány eddigi viselkedésével kap
csolatban -— tudnunk kell, hogy a nemzeti felszabadulás kérdésé t nem 
lehet imperialisták segítségével megoldani. Az imperialista politika ered
ménye a nemzeti e lnyomatás. Ezt tanúsítja a mai palesztinai helyzet. 
Az ideiglenes zsidó kormány eddigi intézkedéseinek nemzetközi vonat
kozásai bizonyos megalkuvást is mutatnak az amerikai olaitrösztök ér
dekeit illetőleg. Weizmannak, az angol imperializmus lakájának elnökké 



való kinevezése arról tanúskodik, hogy ebben a kormányban olyan be
folyások is érvényesülnek, amelyek ellentétben állnak az arab és zsidó 
nép függetlenségének eszméjével. Az önálló zsidó és a megalakí tásra 
váró srab állam tényleges függetlensége attól függ, hogy politikájuk 
következetesen demokratikus lesz-e, hogy együt t harcolnak a demok
ratikus békefronttal, vagy az imperialisták oldalára szegődnek. Bárho
gyan is alakuljanak pillanatnyilag a fejlemények, két dolgot nem sza
bad szem elől tévesztenünk a palesztinai kérdésben: az angol-amerikai 
ellentétet, amely nem zárja k i az ideiglenes együt tműködést , a két im
perialista csoport egymásközt i harcát a közelkeleti olajmezőkért és fel
vonuló területekért , harcukat az arab világ meghódí tásáér t és leigázá-
sáért . Másrészt a közelkeleti népek szabadságvágyát , amely ha nép
felszabadító harccá alakul át, akkor vége az imperialista befolyásnál 
a világnak ezen a részén, vége a busásan folyó profitoknak. Az arabok 
és zsidók nemzeti szabadságának sorsa Paleszt inában és a Közelkeleten 
nemcsak a trösztök megegyezésétől függ, hanem az arab és zsidó de
mokratikus erők befolyásának felülkerekedésétöi is, attól, hogy a két 
nép dolgozói megtalálják-e a megegyezés alapját — a közös érdekek 
\ üdéimében vezetett harcot a nemzetközi háborús gyújtogatok és im
perialista kizsákmányolók eHen. * 

Az európai béke központja a német békeszerződés. A győzelem nap-
•:'n, 1945 május kilencedikén mondotta Sztálin, hogy a Szovjet Szövet
éig »nem szándékozik sem szétdarabolni, sem megsemmisíteni Német-
>• 'szagot.« A Szovjet Szövetség politikáját néni bosszúvágy vezeti. En
nek újabb tanújelét is láttuk, amikor a Szovjet Szövetség Finnország
nak, Magyarországnak és Romániának hatalmas jóvátételi engedménye
ket tett, ellentétben az amerikai kormánnyal , amely óriási értékű va-
g\ ont tart vissza, amit a németek hurcoltak el Magyarországról . 

A nácítlanított , demilitarizált, egységes , demokratikus Németország 
erős bástyája lehet a világ gazdasági felemelkedésének és a nemzetközi 
békének. Erre törekedik a Szovjet Szövetség és ez a szellem hatja át a 
nyolc külügyminiszter varsói értekezletének nyilatkozatát . 

Miért került sor erre az értekezletre? 
Tudvalevő,, hogy Londonban három hónapon át folyt zárt ajtók mö

göt t az USA. Anglia, Franciaország és a BENELUX álarnok kormányai
nak tanácskozása, amelyen mindenben elfogadták az amerikai diktátu
mot. Ezen a tanácskozáson elhatározták, hogy megvalóstíják az ameri
kai monopolok tervét a külön Nyugatnémetország megalakí tására . (Ezc 
bizonyítja többek között az is, hogy a most kibocsátásra kerülő amerikai-
márka, amelynek létezését az utolsó pillanatig tagadta az amerikai kor
mány, már több mint féléve készen állt Washingtonban). »Megegyezés« 
jött létre a Ruhr vidék kérdésében, amely most végleg amerikai vezetés 
alá kerül és elfogadtak rnég néhány titkos záradékot is, amelyekre kö
vetkeztetni lehet a kiadott hivatalos jelentésből. 

A londoni tanácskozás a nyugati kormányoknak arról a szándéká
ról tanúskodik, hogy felszámolják a Külügyminiszteri Tanácsot és a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottságot és azt mutatja, hogy ezek a korma 
n.vok végleg felrúgták a potsdami és jaltai egyezmények Németország
ra vonatkozó megállapodásait . 

Az így előállott helyzetet és annak következményei t tá rgyal ták meg 
n német támadástól legtöbbet szenvedett országok külügyminiszterei és 



leszögezték közös álláspontjukat mind a várható események, mind a. 
haladéktalanul rendezésre váró kérdések tekintetében. 

A nyolc külügyminiszter nyilatkozata újólag leleplezi a monopolok 
békeellenes aknamunkáját . Rámutat arra, hogy a londoni határozatok 
lehetetlenné teszik a német békeszerződéssel kapcsolatos kérdések meg
oldását és alapjában ^megingatják a népek bizalmát azokban a nemzet
közi egyezményekben, amelyekben az Egyesült Államok és Anglia részt-
vesznek.« 

Ez a nyilatkozat több mint egy közönséges diplomáciai okirat. A 
nyolc külügyminiszter értekezlete megmutatta a német népnek, kik az 
igazi barátai és megmutatta a nyugati országok dolgozóinak, milyen 
veszélyes úton halad kormányuk politikája, amikor ismét feléleszti a 
nemet háborús nehézipart és soviniszta-revizionista jelszavak hangozta
tásával tápot ad a német revanche-szellemnek. A francia képviselőház 
vitája és a francia dolgozók megmozdulásai bizonyítják, hogy a francia 
nép küzdeni akar nemzeti szabadságáér t , a háborús veszedelem ellen. 

A londoni »ajánlások« végrehajtásával Nyugatnémeíország az ame
rikai imperialisták gyarmatává válik és gazdasági, hadászati támpont 
lesz az USA számára . Ez nemcsak á demokratikus országokat fenyegeti, 
hanem a többi európai országot is, elsősorban Eranciaország független
ségét. 

• 

A két értekezlet (a varsói és londoni) összehasonlí tása egyút ta l 
fényt vet az egymással szemben álló felek erejére és szi lárdságára is. 

Varsó: együntetíí, nyilt kiállás és köntörfalazás nélküli megál lapí
tása a tényeknek; 

•London: a tőkés érdekellentétek titkos, hosszú huza-voná.L>, szavak 
mögé való bujkálás és a lényeg kerülge tése ; 

Varsó: a népi érdekek egysége a béke, a nemzetközi szerződések 
érvényességének és tiszteletben tar tásának védelmében; 

London: az amerikai monopolok parancsának tudomásulvétele a je
lenlevők részéről. Az USA világuralmi törekvéseinek fcnhéjázó ki feje--
zése és ellentmondást nem tűrő diktátuma, a béke nemzetköze szerző
désekben lefektetett szervezetének felrúgása. 

Varsó: a Szovjet Szövetség és a szocializmust építő népi demokrá
ciák országainak ereje, tervszerű felemelkedése, ki tartó békeakara ta ; 

London: egy rettenetes gazdasági válság előjeleit mutató rendszer 
minden gyengesége, kétségbeesett kapkodása, hogy akár űi világégés 
árán is feltartóztassa kikerülhetetlen véset . 

Varsó: a belső megszilárdulás útján biztosan haladó rendszerek és 
népük bizalmát és szeretetét élvező kormányok szava; 

London: a belső válságoktól terhes rendszerek népelienes és a kül
földi erőszakra támaszkodó kormányok kísérlete, bukásra ítélt kalan
dorok hadüzenete a békének. 

Varsó: a jövő birtokosainak sorakozója, harci felhívás a tömegek
hez és azok mozgósí tása a béke védelmében. * 

m A békeoííenziva elsöpri az új München szellemét. 
A népek nem akarnak háborút és szabadok akarnak lenni és erőt, 

k i tar tás t kölcsönöz számukra a tudat, hogy a legyőzhetetlen Szovjet 
Szövetség minden erejével a világ dolgozói békéjének és szabadságának 
oldalán áll. 

Noviszád, 1948. június 28. Hajdú Vilmos 



A >LETOPISZ« MÁJUS-JÚNIUSI 
KETTŐS SZÁMÁRÓL 

Köze] 140 oldalon jelent meg a 
Szerb Matlca 12.1. éves íolyóiratá-
nak, a »Letopis.z«_naik -május-júniusi 
kettős száma. A lönténeliim múltú 
ío«l yóijrat, I >é i k ele:-K u,r ő p á;i i.a k L'eg ré-
gi'bb folyóirata.., ielvouultatja ezúttal 
Vajdaság süknyelvü íróinak javaré
szét, szerbeke:, horvátokat, magya-
i ok'at, szlovákokat és, .i-cnnániOíkait, 

Soha .még ennyire vajdasági a 
»Letoip>;sz« nem. volt. Soha még, 
ennyire manüesztáció-szerüen, nem 
nyitotta mieg hasábjait a kisebbsé
gekhez tartoizé írók előtt. A 121 éves 
folyóirat újjászületett a ifelszaibaidju-
lással; régi ruháját levetette, s elve
tette régi vonalvezetését is. Csak az 
uj Jugoszláviában kerülhet sajtó alá 
egy ilyen, népeink .összefogását és 
11 i e g \-a Lc-su h egy s é gét d ok u mentáié 
folyólra:. Csiak a .néipfelszaibadító 
harc szabadíthatta fel a többségi né
pekhez tartozó írók előtt. A 121 éves 
zetők legnagyobb részét nem|zeti eí-
fogul:.s:';ga;'któl, az erőseibb gőgös el
zárkózó íts ágától. 

Bís nem csupan & többségieket sfzar 
ha-dítcit^a fel. Mii, (magyarok .például, 
a régi JiUjgaszlávidba.n is t ordítottunk 
s ezzel :>2TKiita,tti,iri.k vajdasági szerb 
írókat —- -ni!-inkánk azonban iukáibb 
a magát kisebb rangúnak érző, gátlá
sokkal küzködö alázatosok dörgo-
lődzése volt, sokszor kézzelfogható 
javak ellenében. r\s akkor —- a négi 
Jugoszláviában —. író írót fordított, 
író a másik író go.udola.tait ültette át 
és sohasem, vagy csak nagyon- irirtka 
esetekben és ,ríitka kivételek érezték 
feladatuknak, hogy. az írón keresz
tül egy másik, egy testvérnép gon
dolatait, vágyait, harcait tolmácsol
ják. Tálam csak a mi- »Hid«_unk vall-
lotta magáénak ezt a feladatot itt, 
Vajdaságban. Az arisztokratikusán 
koaizervat'iv •régi A. etop::sz«, a gaízdag 
Matica elefántcsont tornyaiból szem
lélje saját szerb népét épipenúgy, 
m'nt a vajdasági íiienizet ;ségi népe
ket. ' 

Két román író is jelentkezik ezút
tal a sízerb olvasóközönség ef::t: 
Miliai Avraanescu és,"'R-adu Flóra,, fis-
itt érdemes megállani egy ipitlanatra. 
A régi, az ismperealista. Jugoszlávia 
szövetségese >volt az ugyancsak im-
Pvröalis'.a Komániának, Károly király 
sógora volt Sámdor királynak. A »szö-
vetséges« J-ugo-s/iá'Viában ínég sem 
fejlődhetett k; román irodaion) vo-
í]-»•••'tj ''iskolakötelesek épen úgy nem 
tanulhattak anyanyelvükön, nünt akiár 
a magyarok. Az urak szövetsége 

csak az üzletek szövetkezését j elein-
tette 'és sohaseimi a népét, amellyel 
egyformán nemi 'törődött afz olajmág-
nás Károly és. Sűnjfllar, aki a régi 
Jugoszlávia urainak minden piszkos 
ilzleté'ből lefogta, a maga »királyi* 
százalékát. 

A három és féléves ríj Jugoszlá
viában, Íme, szárnyait bontogatja a 
román ircdafan Is. í . s .akármennyi
re is nem értékmérés ezúttal a célunk, 

azt Ls megállapíthatjuk, hogy — si
kerrel bontogatja. 

Maga a »Letop:sz« fos teniiésjzcte-
sen érzi vállalkozásának újszerűsé
gét, (mondhatnók — nagyszerűségét. 
»Sdha .még — írja. »Jegyzet'<-e'beu, 
— amióta a '>Letopis,z« megk h'uik, 
nem kiísé'relte. meg, hogy bemutassa 
Vajdaság irodalmi és kulturális erőit,, 
sejn egyéniem, sem néhány, egymás 
Uitá.n következő számábaiH. Megálla
pítja, hogy & régi Jugoszláviába*! .nem 
volt és nem lehetett együttműködés 
a különböző nemzetisléjgek között, mert 
ilyen együttműködést nem itürt a 
nemzeti elnyomás é s <a nemzetek kö
zött: gyűlölködést szitó uralkodó szel
lem. ». . . A j-igaiki'íól megfosztott 
•neinzetiségeknek iie»m voil.t 1 elíetősé-
gük kulturális íejhVJésliez és nem tud-

jtak ;1 áthutó ep?dfrinéuyeket ifeltnu:ta:hii 
kulturális és irodalma téren sem. Ma 
•azonban, alig három évivel a fasiz
mus M,ncai aűóli felszabadulás ir.dn, 
a kiiltiiralis fejlődés clyínn fokot ért 
el, hogy még olyan kicsiny és. ;régeb-
hen egészen elmaradt nemzetiség c sö
pört, mint a romáin is, mem csupán 
ku!t:\ral\s, hanem inxlaVni ténykedés
sel is jelen tkezik.« 

http://go.udola.tait
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. A »LeíiO!pi'sz« e kettős számláiban 
•még éz egyes szerb írók is niajgyair-
vonatkozású írásokkal fűzik szoro
sabbra a kapcsolatokat népeink kö
zött. Vonatkozik ez elsősorban a ki
tűnő Pietőfii-fordítóraii Csiplics Bog
dánra, ,a Szerb Népsz-'ircház igazgató-' 
diára,, aki »U<j naipolk« című elbeszélé
sében Pál és Jolán, egy magyar dol
gozó emberpár viláígosodó életlét me-
séO el. Csiplics fordította kiül önben 
Laták István és Gál Lásizló verseit, 
míg Majtényi 'Mihály, Lőrinc Péter és 
Herceg János nőve!Lármák ío.riüí'íój'a 
Le:«/kc>vác Mladcn, a Vajdasági Kul
turális Eg y esületiek Szövetségének 
ujcnnan választóit elnöke. 

A »Letopisz« sziámiinkra különös 
jtlc.ntőségű vállalkozását örömmel 
üdvözöljük és vele -együtt hisszük, 
begy jelentős 'lépést jelent népeink 
tes4veri kapcsolata:nak megerősítése 
Ós Vajdaság népi együttműködésének 
cl-] I'lyrc^e felé, abban a mvgy inain-
kál-an, amelynek célja, hogy világo-
í•:.:l-\ ragyogóbb jövendőt építsem tar
tó*: r, anyunk s ezzel hazánk vala.meny-

ny|_ népének, minden d::tlgo-ziójánaik. 

g. I 

A SZIKRA REGÉNYTÁR« 
NÉGY KÖNYVE 

A Magyar országról érkezett leg-. 
atóibbi k ön'y vszállítonáiiy bői föltét
len ül ki kell eme Miiünk a »Szii:kr>aj Re
gén ytár kiad ványait, melyek nálunk 
is rövidesen igen kedvelt és népsze
rű olvasmányok lesznek. Talán ke
vés euiropar; országban terjedt, el a.ny-
nyra a Ponyva ragálya, mint éppen 
a régi, reakciós Magyarországon, 
ahol a rend.sz.er szemethunyt egyes 
kiadóvállalatok kizárólag üzleti nye
részkedést szo'lgáió ponyvagyártása 
fölött, mert .a áó üzlet mellett, a 
ponyva kitűnő eszköze volt a nép
butításnak, s a beteg társadalom 
igazi problémáiról a ponyva sikere
sen terelte el ;a széles néptömegek 
figyelmét, fis ami szintén igen lénye

ges- szempont, — a ponyva, a legol
csóbb sajtótermék, tehát hozzáíérhe-
tő áron vásárolhatta meig minden ol
vasó. 

A haladó magyar iradalimá élet év
tized ékig folytatott harca a ponyva 
ellen csak most, a demokratikus Ma-
gyajr Köztársaságban teszi meg első 
sikeres- lépéseit. A ^Szikra Regény
tár« elindítása, ennek a küzdelemnek 
eleddig a< legeredményesebb anetgnyi-
lafckozáisa. »Jó könyvet adni olcsó 
áron az olvasók kezébe« — elve 
alapján indiult meg a »Sziikra iRegény-
tár« sííroza.tia és m ? ggyőzödihebünk. 
hogy Ciz: az elv nemes ak a ponyvát 
fogja letörni, de hataímas olvasótá
bort toboroz a világirodalom nagy 
művei számaira is. 

Az ailább ismertetett négy könyv 
ebben a sorozatban jelent ímeg. 

Makszim Gorkij: 
AZ ORLOV HÁZASPÁR 

Aki Gorkijt olvassa, az tudja, hogy 
a nagy író. aki a realista művészet 

kiváló eszközeivel írta meg a társa
dalom, gyökeres problémáit feltáró 
műveit — minden sorában, minden 
gondiolatában az élet legnagyobb ';11 -
csét, az Embert szeret'. Ezt ére'/zük 
Az Ü,:vov házaspárt olvasva még ak
kor lia szörnyű, sokszor ember
telen, dolgokat mond el OrlovrcL a 
részeges, asszonytverő cipészről és 
környezetéről. Gork'j ebben az em
berben ós felfedezi a legszebb cm ibé
ri :;ii:la.idon ságokat, melyek élnek 
benne, de a cári Oroszország rom
lott, társadalma: nem engedi fölszin-
re jutni. 

A már jelképessé vált ipince!ytik-
l)an lakó Grijgorij Orlov ci ;pész és 
agyonigyötört felesége életébe a dü
höngő kolerajárvámy visz be, új , ed
dig idegen érzéseket. A nagy küzde
lem, merlyet a járvány ellen v ív ué-
hány ismeretlen, de nagyszíyű, bá
tor ennber, fölrázza mindennapi éle
téből az Orlov házaspárt is, olyany-
•nyira, hogy Grigorij is feleségével 
együtt a küízidők sorába lép. Életük 
új tairtalommal gazdagodik. A pin-
celyuffc fojtó 'levegője a kolerábara-
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kok mozgalimas légkörével cserélődik 
és O.rlov olyan erővel lendül a 

i! muikaiba, hogy szinte hőstetteknek 
számítható dolgokat míívd. 

A halál azonban kegyetlenül ka
szál és Orlo-v egy napon arra döb
ben, hogy tehetetlen a ipusztító halál
lal szemben. Elveszíti .a nminlkáíban 
életkedvét és lassan viisszasülyed 
oda, ahonnan jött: a pincei y.ukba és 
a kocsmába. Matrjona, a felesége 
többé már nem hajlandjó követni. Ö 
valóban megtalálta az élet iij értel
mét a többiek között. 

Orlovban tovább élnek a járvány 
elleni küzdelem emlékei. Nagy cse
lekvések vágya fűt:, de a kocsma 
már nem engedi ki karmaiból. Itt 
hajtogatja egyre mi mindent szeret
ne megtenni életében: ». . .valami 
olyant cselekednék, — meséli — 
liogy minden ember fölibe kereked
jek és aztán a magasból köpjek le 
rájuk. . .« De O.rlov nem tesz semimi 
nagyot, mert a bódító, füstős kocs
ma ú g y nyeli el a szegény orosz 
embereket, mint valami éhes, nagy 
torok. 

Vladimír Nazor: 
A FUTÁR 

Vladimír Naizor eliső magyarra for
dított művét különös örömmel vesz-
szí'ik kezünkbe, mer: tudjuk, hogy 
»A futár«-ral méltán képviseli a nép
re' -zabáidító harcukban született és 
újjáéledt, mag'.is értékűre nemese
déi;! jiLgo-zlüiv iKvdahnat- a »Sz:kra 
Regénytár« sorozataiban az európai 
iirodalom más kiválóságai mellett. 

Vladimír Nazor ebben a művében 
összesíti nagyszerű költői és elbe
szélő tehetségét és Jugoszlávia né-
pecnek szabadságharcából egy külön
leges, de jól sikerült műfajban ad, 
ha nem is átfogó, de jellegzetes ké
pet, fölemelve e harc jelentőségét 
oda, ahova valóban tartozik: a hal
hatatlanságba. 

Mert -mi mást lel képezne Lodía, az 
örökéletű szatirból lett <panüziáin-fu-
tűr, mint éppen a hegyekben harcoló 
ember művéniek halhatatlanságát? 
í-oda, az üldözött szatír Brács szi

getién telepedett le és az ddölk folya
mán annyira összeszokott a sziget 
lakóival, hogy magáévá tette azok 
életmódját. Resztvett az emberek íel-
ke'lései'heii és együtt harcolt velük a 
természet minden viszontagsága el
len, inig végül külsőben, is emberi 
ábrázatot öltött. 

Amikor megkezdődtek a partizán-
harcok, több társával együtt ő is el
hagyja a szigetet, a szabadsághar
cosokhoz csatlakozik és Péko futár
ja lesz. Így jut el a legfőbb parancs
nokhoz, aki fontos megbízatással 
küldi vissza. Az úton átéli a parti
zánélet minden kínját és veszedel
mét, de kitart, mert emberifeletti tu
lajdonságokkal rendelkezik és tudja, 
hogy a pairaiicsot teljesíteni kell. 
Később egy ellenséges támadás al
kalmával (ióróval, a költővel ismer
kedik meg, aki nemi niás, mint Ivan 
Gorán Kovacsics. Am'kor Góró .meg
tudja, bcigy voltaképpen ki a Loda, 
a következőket mondja: » . . . Még 
élnek az ősi istenek! Pásztorck, íne-
zitlábos fuTárok alakját vették fel, 
rongyos csavargókba és koldusokba 
öltöztek, itt kóborolnak a földön . . . 
. . , n.cm sokáig maradnak számüze-
tésbem, megalázva: és vérig séir!tve...« 

Később, amikor Loda átvágott to
raikkal, holta.n találja Gór ót, sirva-
fakad. Ezek voltak első emberi köny-
nyei, mert Loda halandó emberré 
változott a nagy költő holtteste mel
lett. 

Nazor Vlad'iimr kis remekművét 
Csuka Zoltán ültette át magyarra. 

A. Sz. Szerafimovics: 

VASÁRADAT 

A Szikra könyvkiadó vállalat k é t 
szeres szolgálatot tett a magyar ol
vasóközönségnek, amikor Regény tár 
sorozatiba iktatta Szerafimoviics 
»Vasáradat« című regénylét. Ezzel a 
könyvvel ugyanis .meimcsak a műfor
dítások értékes irodalma gazdago
dott hanem egy kevéssé ismert ki
váló szovjetírót ismertetett meg az 
olvasóval. 

1918-ban, Kubánbam föllázadtak a 
gazdag kozákok a szovjethatalom el-



Jen és ellenforradalmi gaztetteik me
nekülésre kényszeríti mind azokat, 

xalkik a szovjethatalom- barátai. Tele
pes mim kasok és parasztok, szegény 
kozákok, férfiak, asszonyok, gyerme
kek és katonáik elhagyják otthonai
kat 'és jószágokkal -együtt megkísér
lik az áttörést az ellenforradalom 
gyűrűjén, hogy egyesüljenek a bol
sevik i ékkel. 

Ezt a hatahnas, fegyelmezetlen tö
meget egy parasztiból lett tiszt Ko_ 
zsiuih, a »Vasálhi« vezeti, akinek tör
hetetlen jelleme és vasaütíarata teszi 
lehetővé, hogy ezer veszeide'limen, ál-
larid1:), súlyos harcokon át vésesse a 
»Va!?á>radatot« céljáig: a vörös had
sereggel vaJó egyesülésig. 

Sze-nafiiimovios »Vasáradatának« min
den >'ora megrázó erővel hozza elénk 
a regény hőseinek emberfeletti küz
delmét. A (szocialista reafernins e jól 
sikerült kis müvét hiteles fordítás
ban élvezheti a'z olvaisó. 

Valentin Kdtajev: 
ÉN, A DOLGOZÓ NÉP FIA 

Karajev Valentin, a kiváló Sztalin-
díjas szovjetínó sokoldalú ábrázolója 
az új, szocialiista világ kiépítésének. 
Úgyszólván minden műve más-más 
oldalról világítja meg a Szovjethaza 
fejlődését, más embereket és kör
nyezetet vetít az olvasó elé. .Minn-
kásjsága azonban) mégis egyetlen 
egységet (képvisel: azt a törekvést, 
hogy iinegorokit.se a szocialista tár
sa dalom kiépítésének hősi korszakát. 

Az »Én, a dolgozó .nép fia« egy 
ukrán -falu életéből meríti anyagát. 
1918-ban, az októberi forradalom 
győzelme után, Szemjon Fjodorévics 
tüzér irányíáótiszites, több katonatár
sával együtt leszerel és 'visszatér fa
latjaiba. Szemjon új életre akar be
rendezkedni. Mint a ház emberré 
nőtt feje elrendezi kis gazdaságát, 
majd ősi ukrám szokás szerint, ké
rőket küld irégi szerelméhez, hogy 
megnyerjék a szülék .beleegyezését a 
házasságba- Az új élet és a házas
ság azonban nem alakul ki oly köny-
nyen, mert az ukrán földesurak né
met csapatokat hívnak be, hogy visz-

szaállítsák a régi rendszert és letör
jék a szovjet köztársaságot. 

iSzeiinjon kérőit, akiik bolsevikiek, 
a németek fela.kaszt.iák, ö pedig ba
rátainak holttestét kicsempésizve meg
szökik a faluból és az endöbe megy. 
ahol im»ár gyülekeznek a menekültek, 
hogy a kommunisták vezetése alatt 
harcot kezdjenek. 

A dolgozó nép fia harco'l a né-
inetelk és a feliérek ellen, hogy ki
vívja szabadságát, megszerezze a 
lányt és megvédje családját az el
lenség diühétől. Visszakerül régi 
ágyújához, 'melynek tüzével addis 
üldözi az ellenséget, míg föl nem 
szabadítja egész hazáját. Csak az
után tér vissza falujába, hogy most 
imiár (Végérvényesen hozzáfogjon új 
életlenek kialakitá s ához. 

Katajev Valentin ebben a kistér je-
delímű, de igen értékes miiben mint 
az lukürán Paraszti élet kitűnő ismé
ire je mutatkozik be és könnyű, ért
hető írásmódjával, eseményekben 
változatos, érdekfeszítő meseszövé
sével, kitűnő emberábrázolásá\ al 
mindvégng leköti az olvasót. 

Gajdos Tibor 

AZ IGAZI AMERIKA HANGJA 

A »Masises« .című haladószeLlemü 
amerikai ifolyóirat közli 32 amerikai 
író, művész és zeneszerző válasz it 
,a Szovjet Szövetség íróinak, művé-
iszeinek éis zeneszerzőinek írt levelé
re, amelyet a >>Tlteraíiuniája Gazeta* 
»KiJvel vagytok ti, az amerikai kul
túra iii,rai« címmel jelenteitctt meg. 
Az amerikai; kultúrélet tekintélyes 
képviselci kijelentik,, hogy a- béke 
ügyéért harcolnak, valamint a Szov
jet Szövetség és az Jegyesük Álila-
inok népei között ifenlt̂ űlkS^ baráti vi
szony megszilárdítását rt. 

»Az önök levele —i hangzik az 
amerikai vallasz — tanúsítja, hogy 
nem adtak hitelt az amerikai sajtó 
és rádió kiforgatott híreinek, a re. 
akció fizetett és dühöngő bérencei-
nek, az ^Amerika hangja« rágalmai-
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.mik. Cnök tudják, hogy az egyszerű 
ember Amerikában a hirosimai bom
bázást nem tekinti a világuralom 
megszerzése kezdetinek. Az egysze
rit embereket nálunk nem hatja át a 
gyűlölet, amelytől az emberiség is
mét megszabadult. Őket ugyanúgy 
kizsákmányolják azok, akik abban 
reménykednek, hogy Amerikát a Ne
gyedik Birodalommá változtatják. Az 
Önök felhívása <>riás reményt keltett 
népünkben, amely kívánja megismer
ni az igazságot és mi segítségére le
szünk; hogy elfogadja az Önök ki
nyújtott jobbját, azt a jobbot, amely 
becsi letesen fest és ír egyszerű dol
gokról, amely nagy hazugságokat lep, 
lez le.« 

Az anrer V\..i i '.ki/ tii nnun-k ás oknak 
.a háborús uszítók és terveik elleni 
! 1 a reá ró] í -\ a. -a- vá 1 asz h ungo-z-iiatja 
a hoMyiw oodi írók és íiiniciinberek 
i(V3épés.6t :iz aineiikaefeíies tevé
ken ysíg-jt kivizsgáló (bizottság előtt, 
anrely kiá'Iiás a bátorság és a béke 
•.szere: étének bizonyítéka. »A tudó
sok •-- folytatja a le\é>l — ellenáll

nak azon törekvésnek, hogy őket le
fokozzák a tudás hordozóiból a ré
mület fegyverének kovácsaiéivá. A 
tanítók és tanárok tiltakoznak, hogy 
az iskolaudvarokat gyakorlóterekké 
változtassák. 

>»i4 mind nagyobb támogatás, ame
lyet az amerikai kultúrmunkások 
Waliace jelölésének nyújtanak, mu
tatja, hogy tanultak a történelem
ből, és ezt az okulást osztják velük 
az amerikaiak milliói, akik támogat
ják a jogaikat védő néppárt meg
alapítására irányuló mozgalmat. Nem 
engeájük meg soha, hogy népünket 
a fasiszta mocsárba fojtsák. Remél
jük, hogy az Önök levele és a mi 
válaszunk kezdete lesz a közöttünk 
kialakuló szoros és termékeny kap
csolatoknak, eszmecseréknek és kö
zösen szállunk szembe a halál hirde
tőivel. 

^Ellenségeink látják majd, hogy a 
mi nemzetközi összetartásunk a de
mokráciáért és békéért való harcban 
szilárd. Május elseje alkalmából fo
gadják baráti kézszorításunkat.« 

y>Ahhoz, hogy segítséget nyújtsunk parasztjainknak és 
fejlesszük a földművelést: megfelelő ivarral kell rendelkez
nünk, amely előállítja a műtrágyát, a mezőgazdasági gépeket 
és a szerszámokat. Ahhoz vedig, hogy ilyen gyáraink legye
nek, amelyek műtrágyát, mezőgazdasági gépeket és szerszá
mot gyártsanak: mindenekelőtt meg kell teremteni a nehéz 
féhápi/st, amely a földműves szükségletek gyárai számára 
dolgozik., Szükséges továbbá racionalizálni a szenet, a vas és 
más ércet kitermelő bányáinkat, amelyek ellátják a kohókat, 
illetve a nagyipart és így tovább. Egyszóval iparosítás és 
villamosítás nélkül semmit sem érhetünk el mindebből. Az or
szág iparosítása elválaszthatatlanul összefügg a parasztság 
szükségleteivel és ez a parasztság népünk nagv többsége.^ 
(Tito) 



»HUNGÁRIA IRODALMI LEXIKON« 

A H'ÍD legutóbbi számában közöl: 
brálaúanikat, iller.ve annak egyes 
megá'i'acííásuit 'budapesti lapok is 
átvetiék. 

A »rkin<gária konyvkiado« április 
9-í leve'.ében hi rá! htunkat »keniéiiy és 
éles, tanulságos és feltétlen igazsá
ga s« kritikának ismeri e;l s egyben 
megállapítja, hegy a kiadó »saját cél-
ki tüzéseivüi volt kénytelen ellentétbe 
kerülni*, amikor e lexikont — egyéb
ként kis példányszámban — kiadta. 

Levehet kaptunk a bírálatban em
lített Fekete Lajostól, a: Vajdaság
ban is ismert 'költőtői. Fekete Lajos 
megállapítja, hogy n e m a z o n o s a 
lexikon szefkeszitöbizoittsá^ában meg
nevezett 'Fekete Lajossal, aki viszont 
nem lehetett a lexikon jugoszláviai 

informátora. A kritikaist 2«z informá
tor személye avg érdekli, minden
esetre készséggel és örömmel veszi 
tudomásul, hogy Fekete Lajosnak, a 
»Délbáeska« egykori munkatársának, 
semmi szerepe nem volt a lexikon-
összeállításában. Fekete Lajos nyil
ván megérti, hogy a szerkesztő-!):-

• /xt:ság névsorát olvasva, elsősorban, 
rá kellett gondolnunk. Igazat ad. . ; 
Fekete Lajosnak abban, hogy bár »a. 
Déiíbácska valóban klerikális volt, a. 
Bácsmegyei Napló kizsákmányoló 
tőkés vá!;!alkoz4s« — ezt azonb ni 
személy szerül üt; Fekete Lajos egyéni 
megítélésére, vagy irodaáni k :i'.w-
kel és éneik rovására nem írhatjuk. 
Utóbbit .meg sem kíséreltük. 

(g, l.) 

AZ ÁROLLÓ 

(Helyreigazítás) 

Április.; számunkban Pá!les Miklós »Az árolló« c. cikke néhány zavaró 
sajtóhibával jelent meg. Kérjük olvasóinkat, h.'*gy az alábbiak szerint k : j i -
vi-Súk: 

a 184. oldalon a táblázatban: a űzetett árak 100 36 53 helvjett 100 ~0 S3 
a 1*6. oldalon a n.ásodik táblázatban: u kettő -viszonya, ül. <a parasztság 

vásárlóképessége 112 helyett 100 116 
a 186. oldaton alulról a 13. -sor: 

A dolgozó parasztság vásárlóereje 193£-e! szemben 12 s&ázal'étóal helyett 
A dolgozó paiusztság vásári ('ereje MSV-el szemben 16 százalékkal 

:>.A szocialista társadalomban az élenjárók hőstettei álta
lános visszl.argra tulalnak. A hostcii. példaként hat a tömeg-
i\s haia-mas ci\',w- lesz. amely tevékenyen Jiai a termelő-
erők további nö ;ekedésére, a szocialista társadalom további 
gazdasági és kvlt urális megerösödcsére.« (Leonov M.) 


