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L E NI N ТЕМЕ TÉSE
Részlet a »henin« cím ű poémábб l —

Száz év
nem látja,
amit I tél látott.
E napot

tanítják
elborult korok.
A borzalomtól
felsírt
a hideg vas.
s a kommunista
gyermekként
zokog.
Гтörnyed t
hátunkat
vonszolva vissziik
végig az utcán:
— Mondd.
hát ez lehet?
S a körúton —
az utcák
végtelen során
úszik a színláz.
ravatal —
gyászmenet
Kuszik az öröm.
minta csigaház.
s az őrjöngő gyász
rohan.
Nem csillog á jég
a nap nem meleg
es koromfekete a hó,
mely imbolyogva.
lassan mindent betemet.
Is hull,
mint ujságb бl a szó,
hull át a fekete szitán .. .
.. .
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ViciЈimir Majahovszki: Lenin temetése
Szerszámja mellett,
minta golyó talán,
amely agyába fur —
a nuinkdst,
az Tizemben.
így verte meg a hír.
S mintha saját
khёгПyét ől
telt pohár lenne.
amely most kicsordult
és folyik szerte-széj.el.
És a szegényparдszt •
aki nyitott szemekkel
nézte és várta mindig a halált:
most elfordult asszonyától —
ne lássa, nem sír.
de elárulják
a semmit
görcsösen
markoló ujjai.
Kőember volt.
Most nézz felé:
ajkát harapja és vacog.
Ugy bömböl az agg.
minta kiskölyök
és a kisgyermek homlokán
bús redők . . .
És viszi a szél,
át
a határokon
és bezokog a börtönrácsokon:
egy kis szobában,
Moszkvában, valahol
egy holttest fekszik...
A forradalom atyja
és fia.
Vége.
Vége.
Vége.
Ki hiszi el?
A .város.
melyet az uraktól elragadt?
Hiszen minden utcak ő ismerte Lenint!
Rajtuk dobogott
a legszentebb
0kt бbвr
és mindent 0 mondott,
amit a zászló mond
és minden lobogó
csak Neki
beszélt!

Vladimir Majakovszki: Lenin temetése

O álmodozta, s Néki álmodták —
itt minden torony hallgatta Lenint
s mind büszkén menne
rrtáglyára Vele.
Itt minden munkás ismerte Lenint
Sha гΡ'rgykell,
Véle
sírva sírba hull.
disz' harcra vitte, zengő gy őzelemre
s Lenin akarta:
a proletár
az UR!
Itt minden paraszt ismerte Lenint.
szfvébe írta,
hőbben az imánál, —
.his ' Lenin akarta:
af гΡld
az övék!
(Gril László fordítása)
,
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SZERBIA KOMMUNISTA PARTJA
VIII. VAJDASÁGI TARTOMÁNYI ÉRTEKEZLETK
irta : Szabó Ida
1948 december 23-tól 25-ig tartatták meg a nyolcadik vajdasági tartományi pártértekezletet:
A pártértekezlet id ő pontja egybeesik azokkal a napokkal, amikor
dolgozó népürnk nagy sikereit és: gy őzelmeit aratta đ téves tervünk második esztendeje föladatainak megvalósításában és egybeesik 'azokkal
a napokkal, amikor gyáraink és vállalataink munkaközösségei egymásd
után győ zedelmesen valósították meg az 1948 évi terveket.
A nyolcadik tortamányi pártértekezletet nagyjelent őségű Vajdaság
pártszervezete, annak további fejl ődése és a bels ő pártélet további megszilárdítása tekintetében.
A hetedik tartományi pártértekezletet, amelyen megválasztották a
Tartományi bizottság vezet őségét, 1945 áprilisában tartották meg akikor,
amikor még állta harc a hitlerista bandák ellen. Bár még háború volt,
Pártunk az akkori helyzetben is megtartotta a választás kat, ami újabb
bizonyítéka annak, hogy bels ő élete a bels ő párt-demokrácia elvein.
alapszik. Attól az id őtől a nyolcadik pártértekezletig Pártunk munkájában nagy sikereket és látható eredményeket ért e1..
A nyálcadiik pártértekezleten Vjdies és Bagdanav elvtársak jelen
tése fölmérte .a; vajdasági pártszervezet fed ődését és munkája eredményeit.
Vajdaságnak — nemzetiségi összetétele miatt — meg van a maga.
különlegessége. A nemzetiségi gy űlölködést mind a régi Jugoszláviában,
mind a megszállás alatt a véks őikig szítattak. A felszabadulás után a
nemzeti kisebbség egyrésze reakci бјána,k hatása alá került, amely meglapult és soviniszta revíziós törekvéseket táplált. Épen ezért Pártszer-vezetünkre hatalmas föladat hárult. Mint ahogy azt Vidics elvtárs a
nyo~lаdik tpártérte ~kezleten mondotta: »Рárturnk egyik f ő feladata az
volt, hogy a Vajdaságban politikai harc fejl ő djön, hogy különböz ő intéz
kedésekkel meggyorsuljon a differencialádás folyamata, megszervezve
eуrúttal , a széles Népfrontot a politikai testvériség és egység alapján,.
amelynek politikáját folytatta Pártunka háború el őtt és a háború egész
fdlyamán.
Pártunk Jugoszlávia Kommunista Pártja. Központi Bizottságának
és Szerbia Kommunista Pártja Központi Bizottsagána!k ta"magatásával
állandó harcot folytatott, hogy a nemzet ő -égi kérdésben a Vajdaságban
is a helyes felfogás ,é.rv ényesüljön. Pártunk tettekben megnyilvánuló
következetes internacionailista pal; і tikájával hatalmas eredményeket ért
el a szilárd testvériség és egység mégva'lósításában ás ez ma országunk egyik legerő sebb • oszlopa. Azok a nagy sikerek, amelyeket Pártunk Jugoszlávia Kommunista Pártja Közpanti Bizottságának vezetésével Tito marsallal az élén elért, legjobban bizonyítják, hagy Pártunk
nelyesen alkalmazta a markszizmus ч leninizmus tanításait, Sztalin tanításait +a Kommunista Párt és a nemzeti kisebbség viszonyának kérгtésében:.
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A hetedik és nyaleaadik párte гtеkez~iet között Pártunk látható eredményeket ért el abban a harcban is, amely országunkban a szocializmus kiépítéséért falyuk.
Ebben az időszakban hatalmas rеfarmоkat ( hajtottak végre, - 'állaiт ; sítattáК a gazdaságai maganvállalat оКаt és különböző Intézkedéseket
'hozóak a kapitalista elemek fejl ődésének megakadályozására. ,a falvakban.
Vidics elvtárs beszámolójában kiemelte, hogy Vajdaság párttagsága
ezekben a kérdésekben a népi és paraszti tömegek forraldailmí kezdemémyezésének rnegszervezéséve іl és feiiesztésével érettségér ől tett tamúbizonyságot. Ezekb ől +a példákbal lájthatá pártunk megbékülhetetlen
harca a kгizsákmányolók minden árnyalata ellen.
Hatóságaink további intézkedései, amelyeket Pártunk vezetésével
hajtottak végre, még јabban :kiélezték a faluban a viszonyt az osztályellenséggel.
A nyolcadik pártértekezlet megállapítatta, hagy a tapasztalat hiánya miatt éppen ebben a harcban, a kulákék elleni harcban eleinte hibák történtek, s őt imgadozás is volt. Pártunknak harcot kellett indítania,
hagy leküzdje az ingadozást és a különböz ő káros felfogásokat.
A nyolcadik pártértekezlet azt is megállapította, hagy ezeket a hibákat Jugoszlávia Kommunista Pártja Köz пonti Bizottságának és Szerbia Kommunista Pártja Központi Bizottságának dönt ő segítségével kiküszöbölték és a felvcárlác і kamnánvban a Közoanti Rizabtság vona!lveze+écPnek végreha itásávat a Pártszervezet megszilárdult. A • káderek
-politikai-eszmei szinvanalia emelkedett és elterjedt annak a föladatinak
a tudata, hogy a magán- ~kanifiailі sta önkІényt a faluban korlátozni kell
es alá kell rendelnli a szocializmus kiépítése érdekeinek.
A 'nvo+lcadik pártértekezleten fölsorálták a Párt s zervezetünk szi1árdsáq-áért és tisztaságáért 'valamint a. mar кi+sta világnézet elterjedéséért folytatott harc eredményeit is. Vajdaság. pártszervezete gyorsan
növekedett és megszilárdult me Тtisztftva sorait a véletlen ü'+ti+társaktöl
és a Pártba furakodott idegen elemekt ől. Ez harc volt a Párt megszi.lárdцtásáérгt és bolsevizálásáért.
Pártszervezetünk továbbá gondot - fordított a párttagiak eszmeialvtk+ai föleemeikedésére, fölkeltette az érdekl ődést a marxizmus-leninizmus megismerése és a fokozott eszmei-politikai munka irant, betartva Tito сІvt гs szavait: »hogy a Párt minden tagja, de különösen a
vezető elvtársak kötelesek állandóan foglalkozni önmaguk képzésével,
anulniok kell, hagy ne rruarad:i аnak le, hogy az nd ő ne gázoljon keresztül rajtuk, hogy alkalmas vezetékké váltanak, mert a marxizmus-leniл nizmus ismerete a leger ősebb fegyver számukra a mari küzdelemben.«
Pártunk harcot folytatott azért, hogy Tito elvtárs ezen szavait, ezt
gaz öntudatot beoltsa a Párt minden tagjába.
Minden pártszervezetünkben átitanulmányozták »Az SK(b)P történetének rövid tanfolyamát«, »A leninizmus kérdéseit«, »Jugoszlávia nép- felszabadító harcát«, »Pártépítést«, »A dialektikus materializmust« stb.
A marxizmus-leninizmus tanának helyes alk lmazása .és az SK(b)P
tapasztalatai nagy; mértékben hozzáárultak ahhoz, hogy a V $dasag
pártszervezete látható eredményeket érjen. el tevékenysége minden teт en, hagy kimélyítse népi forradalmunk vívmányait Ötéves Tervünk
föladatainaak уégrehaljtásában. A marxii.zmus-teninizrnus segit еtte Pártsze гvezetünket a szocializmus kriépitésével kapcsolatos mindennapi
föladatainak megvalósításában.
A nyolcadik tortamányi pártértekezlet .az eredmények mellett bíró
<latnak és önbírálatnak vetette alá az eddig végzett munka minden h,iMáját és hiányosságát.
-
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A nyalca,dik tartományi pártértekezlet megmutatta Pártunk meg' bonthatatlan egységét is, még egyszer шegmutattá Pártunk erejét és.
оgyse'gét megmutatta h űségét és ragaszkodását a marxizmus-4leninizmushoz. Ez az értekezlet is megmutatta, hogy ezt az egységet nem bonthatják meg a Tájékoztató iroda semmilyen indokolatlan támadásai Pártunk és v' zetősége. ellen, megmutatta, hogy Pártunk sorai szilárdan tö_.
mörülnek Jugoszlávia Kommunista Pártija Központi Bizottsága és Tito
elvtárs körül.
A nyolcadik pártértekezleten kifejezésre jutott a Kommunista Párt
valameniyi tagjának mély szeretete és megrendíthetetlen bizalma Központi B+izo ttságunk és Tito elvt "ars i ránt •
Jugoszlávia Kommunista Pártjra Ötödik Kongrésszus nak és a Nyolcadik Tartományi Pártértékezlet határozatainak végrehajtásával, rendíthetetlenül a marxizmus-leninizmus vonalán haladva, a dics ő JKP és
Tvto elvtársunk vezetésével gy ő zedelmesen megvalósítjuk Ötéves Terünk minden feladatát, a szocializmus országunkban való fölépítésének
feladatait.
~

~

AZ SzKP VIII. VAJDASÁ СI
PÁRTÉRTE кEZLETÉNEк HATÁROZATAI
íatározat az SzKP vajdasági tartományi pártvezet ősége
munkájának jóváhagyásáról
Az SzKP vajdasági tortamányi pártvezet őségének munkajelentése•
alapján. amelyet Dabrivoje Vidi юs és Dusan Bogdanov elvtársak terjesztettek elö, valamint a mindenirányú vita alapján, az SzKP VIII vajdasági
tartormányi pártértekezleté meghozza a következ ő
HATÁROZATOT:
Az értékezlet teljes egészében elifogadja az SzKP tartományi pártvezсtöségének jelentését a V.LI ta'rtamányi pártértekezlett ől a VIII - tartoшányi pártértekezletig terjed ő időszakban kifejtett munkáról és meg
. állapítja:
Az SzKP vajdasági tartományv pártvezet ő sége helyesen hajtotta
végre a JKP vonalát azokon a feladatokon • keresztül, melyeket a JKP
KV és az SzKP KV t űztek eléje. iЕgészéьeл végrehajtotta a VII. tarto-mányi pártértekezlet által kit űzött feladatokat.
A VII tartományi pártértekezlet óta jelent ősen meger ősödött a
pártszervezet Vajd аságban. A pártszervezetek minden helységben fennállnak és működnek; a politikai' és gazdasagi feladatok végrehajtása útján megszillárdultak és széles kapcsolatot teremtettek a dolgozó tömegehkel. Marxista-leninista nevelés útján megvalósult a ,szilárd egység a.
pártszervezetek sorai között, ami a legékesebben .kifejezésre jutott a
párttagoknak a Tájékoztató Iroda határozata igazságtalan és valótlan.
vádjaival szemben elfoglalt áldáspontjában.
Az utóbbi három és fél év alatt fokozottan meger ősödtek és megszilárduiltak a méphatósági szervek és képesekké. váltak, hagy végrehajtsák a nagy feladatokat, melyeket az ország szocialista f е l pitésével kapcsolatban eléjük tíiznek • Az SzKF vaJ; đаsági: tartományi pártvezetősége
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kitartÓ harcot folytatott a .népbizottságok tisztaságáért. s a bennük lév ő
valamennyi ellenség ellen.
4. Az SzKY TPv kell ő figyelmet fordította Népfront, valamint a
dolgozó nép minden tömegszervezete fejlesztésére ёѕ széleskörű aktivizálására az ujjáépítés és az ország szocialista . felépítésének .feladatain.
E szervezetek útján állandó következetes harcot folytatott a testvériség
éS egység erősödéséért Vajdaság népei között, biztosítva a JKP vonalának helyes végrehajtását a nemzeti kérdésben.
Mindezek alapján az !SzKP VIII vajdasági .pártértekezlete teljes egészében jóváhagyta az zKP vajdasági tartományi pártvezet ő ségének eddigi munkáját.

Határozata vajdasági pártszervezetek közvetlen
feladatairól
A JKP V. kongresszusának döntései alapján — amelyek a kongresszusi beszámolókban és határozatokban jutottak kifejezésre — és
a JKP Programjának és Statutumának szellemében, továbbá a VIII. tartományi ,pártértekezleten tartott ibe ѕzmо1бК és lefolyt vita alapján, az
értekezlet a vajdasági pártszervezetek k ђzvetlen alapvet ő feladatai kérdésében a következ ő
IATAROZATOT
hozza:
A fő figyelmet a JKP statutumának teljes végrehajtására rés a
Párt bels ő demokráciájának további fejlesztésére fordítani. messzemenően fePhasználván ehhez a ib ігІаtо t és ,ön:bírálatot a konstruktív munkában.
Harcolni a pártvezet ő ségek munkájaban a sz űkkör ű gyakorlatiasság és egyoldalúság ellen, tervszer űen dolgozni
javítván a vezetés
n1ÓdSZerét különösen a hatóságok és a tömegszervezetek útján. Helyesen felhasználnia pártgépezetet.
Elandaskodni a pártkáderek kinevelésér ő l, képességeik szerinti beosztásáról és , életér ől.
Hogy a Párt alapszervezeteinek múnkájából kiküszöböljük az
egyoldalúságot — végre kell hajtania szektorok és megbízatások helyes mюgosztásat, fejleszteni a munkatervek min őségét, megszilárdítani
az öntwdat оs pártfegyelmet a pártfeladatok végrehajtásában bevezetni
a teljes személyi felel ősséget és ellen őrzést.
Különös figyelmet fordítani 'a Fárt-alapszervezetek titkárainak
magasabb színvonalra valÓ emelésére, állandósítani őket munkájukban
és magasabb fokra emelni politikai elméleti túdáslilcat és általános kul
turá њ színvonalukat.
Fokozni a Pártba valÓ felvételt, különösen az ipari munkások köréből. E célból fejleszteni az egyénenkénti politikai munkát a pártonkívüliekkel, úgy hogy bekapcsoljuk őket a pártonkívüliek tanfolyamaiba.
Pártszervezetünk nemzeti összetételénék megjavítása érdekében
harcoljunk rnindenekel őtt a sovinizmus ellen a Pártszervezeti építésé ben. Ebben az értelemben különös figyelmet fordítani a párt alapszervezeteire.

&
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7. A JKP V. kongresszusa határaz а tá.nak szellemében a legnagyobb
gondot faг dítann a Népi lfjúság legjobb tagjainak a Pártba való jelölésére.

II.
Erősíteni a Párt egységét, minden siker alapját, a szocializmus
hаrzánkban való felépítéséibenг .a JSzNK állami egységének agyapját, harcolni minden, az ezen egység megbontására Irányuló kísérhet ellen.
A politikai munkát a Népfront (és egyéb tömegszervezetek) egész
munkájának аlapjavá tenne, a Párt és a hatóságok minden intézkedését
politikailag e'l őkésüteni és megma,g у rázni helyüket a !szocializmus építésében., e munka révén fokozni a dolgoz4 nép szocialista túdatát.
A politikai-ideológiai munka minden eszközével megszilárdítani
valamеnnyi nemzetiség testvériségét és egységét a Vajdaságban harcolni a ovinizшus minden képviselő je és általában a so ínizmus ellen.
4: Harcolni a Népfront további tömegesítéséért, különösen a nemzeti
kisebbségek soraiból. Megszilárdítani a Népfront vezet ő szerveinek, szekciáinak, .aktíváinak munkáját. A Népfront tagjainak teljes részvételével
idejéъ en kidolgozni a frontszervezetek munkaterveit. és harcolni a tervek teljes megvalósításáért.
Toivábbra is megszervezni a Front munkabrigádjainak önkéntes
munkáját a dolgozó tömegek mozgósításának új formáját az ötéves terv
feladatainak elvégzésében.
A szakszervezetekben minden munkát a termelési tervek teljes
végrehajtására összpontosítani, megszervezvén ehhez. a szükséges ho litikai-ideológiai munkát a munkások körében. E célbál fokozni a. gondaskodást a munkásakról, ellátásukról, 'ebhelyezésükr ől, a rohammunkások újítók, észszer űsítők stb. avatásáról és jutalmazásáról.
Javítani különösen a Párt alapszervezetek munkáját az asszonyok körében, mi.ndenekeh őtt megszervezni a politikai és a kulturálisközművelődési munkát az AFZs szervezetemben.
Allаndó segítséget nyujtani a Népi Ifjúság szervezeteinek és törődni a - párttagok munkájával e szervezetekben. Gondoskodni. hagy külбn sem amez őgazdasági szövetkezeti életben megszilárdíbsak az ifjúsági szervezeteket az i.fjwságot a szocializmus szellemében neveljék.
Harćolni a falusi pártszervezetek helyes munkájáért. a dollgozó
parasztság tömegei iránti helyes viszonyért és következetesen végreha.jtani a falusi t őkés elemek korlátozásának és kiszorításának politikáját.
-

III.
Az ötéves terv harmadik évi tervének teljes végrehajtása céljázó1 а Рѓ. гt figyelmét els ő sorrban a szövetségi építkezésre és a sz.övetségi vállalatokra (nehiézilparra, bányászatra és villanygazdaságra), az ottani Pártszervezetek életére és szükségleteire összpontosítani.
Harcolni a jelenlegi fogyatékosságok ,gцökeres kiküszöböléséért a
kereskedelembő l és ellatásból. kihasználni minden ,lehet őséget a termelés és a közszi.ikségleti cikkek valaszték.ának növelésére ; nagy figyelmet szentelni a közlekedésnek és a közlekedési személyzetnek.
A pártszervezetek fоrdítsanak nagyobb figyelmet a mez őgazdasági szövetkezeti életre, különösen a szövetkezeti bizottságok megszer vezésére és miunkájuk tartamára a szövetkezeti va gyan növelésére
és a szövetkezeti vállalatok és mwhelyek megszervezésére. Jó átgondolt harcot kell folytatniuk a termelésfelületi egységek kozamának nö~
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véléséért ; széleskör ű agropropagandát kifejteni és megtenni ehhez a
szükšéges intézkedéseket.
Ugyancsak a pártszervezeteknek kell vezétni бk a földmegmunkáló
.szövetkezetéket, fejlеsztve az összhangot a уezetáség és a szövetkezeti tagok tevékeny'sé.ge köZ еtt, tervet készíteni a sz ёvetkezebek gazdasági és minden egyéb fсjlb désе számára és gondoskodnia szövetkezet
él ő és holt leltárának nevelésér ől.
Harcolni azért, hogy az állami birtokok minden tekintetben mintá:gazdaságakká váljanak.
A ilegnagyabb figyelmet szentelni a gép s traktorszolgálatnak. fejleszteni a traktoristák gondoskodását, hagy (lelkiismeretesen őmizzek a
gépeket és igyekezzenek fokozni szaktwdáswkat.
A pártszervezeteGc az egész tartományban kQtelesek lelkiismeretesen és idejében megoldani minden a Duna—Tisza—Duna nagy csatorna
sikeres éрítésével kapcsolatos kérdést, külpn бsen pedig biztosítania NF
tagjainak tömeges re' zvételét az ásási munkákban.
Rendezni a nyilvántartást, végréhajtani az alapok összeírását,
lnegállapitani a munkahelyeket, bevezetni \ a normát és harcolni minden
fogyatékosság ellen a tartomanyi és a helyi iparban. különösen az. .építőipanban és általában a helyi gazdaságban. Harcolni a koanmunális kérdések sikeres megoldásáért és azért, hogy mnegoldásukba bevonják a
fronttagok tömegeit.
Szünteleпiil javítania járási .néрbizottságok .és a helyi népbizottságok munkarendszerét, biztosítania podgár оk tanácsa és a különféle bizottságok szakadatlan tevékenységét, a latóságok egész nL ц nkája
a nép körében való politikai m цnkára tamaszkadjék, a hatóságok álljanak együttműködésben a nép tömegszervezeteivel. Tanfolyamok és hasonlók útján fokozni a bizottsági tagok és alkalmazottak tudását.
Rendszeresen megtartani választói gyíúléseket a hatósági szervek .munkájában, harcolni az irodaszellem ellen a felekkel szembeni helybelén viszony ellen. Szakadatlanul gondoskodni a falusi szegényekr ől és
hadiroikkantakról.
~

IV.
A legkülöв+f.élébb formákkal felölelni az elméleti munkában a KP
minden tagját és jelöltjét, ibizt о sítani a 'megszakítás nélküli ideológiai
munkát és kitartóan harcolni azért, hogy valamennyi kommunista elsajátítsa a marxizmus-leninizmus tudamanyának alapjait.
Növelni az el ő adók-propagandisták káderét. E célból biztosítani
számwkra elegend ő időt a tanuláshoz és az el őadások el őkészítéséhez,
felmentvén ő ket a felesleges kötelezettségek alól. _
Harcolni az , eszmeis:égért agitációnkban és propagandánkban, az
iskolai oktatásban, a kulturáli's és m űvészeti egy е:sületekben..a sajtóban,
színházakban stb.

Hgaíározat a Tájékoztató iroda rágalmai alkalmából.
Az egyes kommunista pártok Tájékoztató Irodája igazságtalan és
rágalmazó vádjai alkalmából, az értekezlet a következe' határozatot
hozza:
1. Az zKP VIII. tartomanyi pártértekezlete teljes egészében egyetért a JKP V. kongresszusán az SzK(b)P KV és a Tájékoztató Iroda
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igazságtalan vádjaival kapcsolatban meghozott határozattal, mert az
egész párttagságunk meggyőződésének és álláspontjának kifejezője. A
mindennapos gyakorlat a szocializmus építésében a legékesebben mutat
ja az ilyen vádak képtelenségét és bizonyítja a JKP KV és Tito elvtárs
által vezetett Pártunk vonalának helyességét.
Az értekezlet jóváhagyja a JKP KV következetes álláspontját és
megállapítja, hogy Pártunk sorai még szilárdabban tömörültek és egy
öntetűbbek, s hogy semmilyen erő sem semmisítheti meg a Párt kap
csolatát a néptömegekkel és nem választhatja el a Pártot és a népet
vezetőségüktől.
2. A VIII. pártértekezlet felháborodva utasítja vissza a pártvezető
ségünk Tito elvtárs. Pártunk és egész népünk ellen irányuló' valamennyi
valótlan és elvtelen vádat, mert úgy véli, hogy ezek kizárólag a belföl
di és á nemzetközi reakciónak használnak és óriási kárt okoznak a
nemzetközi munkásmozgalomnak és a szocalizmus frontjának. Annak a
módszernek és azoknak az eszközöknek, amelyekkel ezt a hadjáratot
folytatják, semmi közük sincs a marxizmus-lenmizmus tudományához és
teljesen ismeretlenek a nemzetközi proletáriátus harcának eddigi tör
ténelmében. Méltatlannak tekintjük azt a próbálkozást, hogy frakciókat
létesítsenek Pártunkban és a Szovjetunió és a SzK(b)P barátjaként tün
tessék fel a legrosszabb opportunistákat, árulókat és karrieristákat.
3. Értekezletünk teljes bizalmat fejez,ki a JKP Központi Vezetősé
gének és a KV főtitkárának — Tito elvtársnak — mert meg vagyunk
győződve, hogy Központi Pártvezetőségünk eddigi politikája helyes
volt és azt hazánk széles dolgozó tömegeinek és a nemzetközi munkásmozgalomnak érdekében folytatták. Pártunk vonala mindig a marxizmusleninizmus elveihez való hűség volt, óriási szeretet a szocializmus or
szága, a Szovjetunió iránt, s határozottság és következetesség a nem
zetközi imperializmus elleni harcban. Szilárdan Központi Pártvezetősé
günk és Tito elvtárs köré tömörülve még nagyobb erőfeszítéssel és
lendülettel, önzetlen kommunista munkával fogunk küzdeni az ötéves
terv teljesítéséért meggyőződve ügyünk igazságosságáról és be fogjuk
bizonyítani a történelem és az egész világ dolgozó tömegei előtt a
marxizmus-leninizmus eszméihez való hűségünket.

A D Y ENDRE H A L Á L Á N A K H AR M IN CAD IK
ÉVFORDULÓJÁN
Irta: Gál László

A Nemzeti Múzeumból temették harminc évvel ezelőtt és a teme
tésére eljött úgyszólván az egész forradalmi Magyarország. Ott voltak
az akkori politikai pártok vezetői, akikkel a nagy Egy edül való időnként
kényszerű harci szövetséget kötött: polgári radikálisok, szociáldemo
kraták. A »Nyugat«, amely Ady Endre költői nagyságát úgy ismerte
el, hogy a lényeget megtagadta benne, vaskos, fekete keretes ünnepi
számmal gyászolta a költőt; a napilapok, amelyekben — amikor helyet
kapott bennük — politikai harcait vívta, egyszerre felismerték a nagy
igazlátót és hirtelen könnyekkel megsiratták.
De ott volt a Jókai-lepellel letakart ravatal körül Magyarország
népe is. Tízezres tömegekben vonult ki a munkásság és megnémult gyá
rak, egy a vesztegég súlyától mélységesen megdöbbent főváros búcsúz
tatta legnagyobb fiát, akinek »verse törvény és édes ritmusában kő
hull s a kastély ablaka zörög — eke hasít barázdát új húsában, mert
virágzás, mert élet és örök«. (József Attila).
Magyarországon sokáig, nagyon sokáig, csak a költők és azok kö
zül is csak a legnagyobbak: Petőfi és Ady látta'k világosan. 1848 meg
nem alkuvó Petőfije és a kiegyezés utáni tespedés forradalmi Adyja
miiindörökre megszabták az egyetlen járható utat: az igazi, a demokra
tikus' forradalom útját. Ezért gyűlölték annyian Petőfi Sándort és ezért
nem halkult el á harc még Ady sírja ,fölött sem. Az irigyek, a félreve
zetettek és a tudatosan hátrálok »Ady-revíziót« sürgettek s ebben talán
akaratlan szövetségeseivé váltak a nyílt reakciónaik, az új háborúra
készülő fasizmusnak. A »hivatalos« irodalomtörténész, Pintér Jenő, így
fül doki i>k az Ady elleni gyűlöletében: ». ..Megvető mosolygás szent
dolgokon, a kereszténység lenézése, vadhangú politizálás, tüzelés a belső
háborúra, parasztlázadás dicsőítése, fenyegetőző osztálygyűlölet, érdem
telen emberek magasztalása, kiváló férfiak becsmérlése, őszinteség me
zébe bújtatott durvaság, perverz ösztönök fölvillanása, női test kergetése, buja szeretkezés, önimádás, gőg, hetykeség, gúnyolódás, kötekedés, kajánság, irigység, bosszúállás, gyűlölködés, kislelkűség, hízelgés,
siránkozás, átkozódások: mindezt bőséggel megtanulhatja a fiatalság az
Ady-lírából. . .« S mindezek után még Pintér Jenő is kénytelen meg
állapítani, hogy: ». . .Az előtte élő magyar költők közül csak Petőfi
Sándor vetekedik vele a lírai remekművek sokaságában.«
. Nem a mi dolgunk, nem is akarjuk és felesleges is megvédeni ma
már Ady Endrét a Pintér Jenők, a háborús bűnös Milotay-ak dühödt
támadásai ellen. A magyar reakció és a magyar fasizmus vezetői jól
látták Ady Endrében az engesztelhetetlen ellenséget, aki igenis megve
tően mosolygott olyan »szent« dolgokon, mint például a »szent magántulajdon«, nagybirtok, tőke; aki igenis belső háborúra, forradalomra
tüzelt a hárommillió koldus Magyarországában; aki igenis dicsőítette
a Dózsákat és igenis becsmérelt olyan »kiváló« férfiakat, mint a magyar
hűbériség kíméletlenül kegyetlen vezére: gróf Tisza István volt; és aki,
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igehs, gyűlölte az imperialisták els ő világháborúját s átkozta azokat,

akik, ezt a vérözönit felidézték.
Az Rlj magyar irodalomtörténet kijelölte Ady Endre helyét — amelyet különben a reakció sem tudott vitássá tenni — a magyar irodalomban. Ma már tudjuk, hogy Pet őfihez, Adyhoz és József Attilához kell
felmбrnünk a többieket.
A nehezen fordítható Ady Endre aligha lehetett olyan+ .hatással pél
dóul a Jugoszláv költészetre, n гΡint PetőfY, aki a halála utánii évtizedekben 'olyan költőket ihletett meg, mint Jovan Jovanovics-Zmaj, Gyura
Jaksics -- vagy akár a bolgár Botev, Mindenesetre Ady Endre is átLkerült a határokon, s a ma él ő hivatott jugoszláv írók közül nem kisebbek mélyedtek el .költészetében, mint Miroszlav Krlezsa, Jovan Popovics, Gusztav Krklec, Mladen Leszkovae és sokan mások. Herceg János
írta néhány 'év el ő tt, hogy: » ... legjobb ért őie és ismerője tálán mégis
Krlezsa volt. Tanulmányavhoz f űzött fordításai is megszokottabban
csengnek a :magyar fülben, mert ő nemcsak a formát, s nem csupán
a metafórákat és a mértéket vette át Adytól, hanem a vers l гvegőjét,
sőt nyelvi ízeit is..
Az elmulat évben, zágrábi kiadásban, megjelent egy díszes kiállítású antológia, az »Ostvarenja« (Megvalósulás). E nagyterjedeilm ű
könyvben Gustav Krklec mutatja be a nagy magyar forradalmár-költ őt:
s,zü г 'b mez бk,
д rаtásra
Tonkom-!alCadt, g ц ül;öil б sz, ~svak,
Ka,sz ~ ák, tmk !k'legyornes ~edtek.
' Ün.nep klész+üil ~ 1р'-1ros, isiz ~lbiakl;.

1: žetveni 1е 1 Іnži дап .
U grl+im+a e glasi m,r г n.i e kwpe •
B,lagdan e
riemia, arven, rslabadan.
Ni snpovi, ni kise n гsu . twpe.

indul a Ivh n;, magYa r гtesped+é ~s:,
Paittam; a ifeszü1lit, ostoba húr,
N,a ~ y gё bö,k félve ёsszebú;jnak
S а +tiгsizt!ws, nagy c&Ond m:glapwl.

iMiadiarski, se ostrvanuiu sni.
Cuj, kako puca ipren,apeta žra.
Tiširvu st.raš ~niu osfieftiitt с+е sviti,
`Ё ta skupijadu иеё zabriirnwtia lica .

,

Mlаgyar ünnуp fiesz az aratás,
AnaІ mi +L ц'zát, tirért, fejet.:
Nб a
ll!ld szenet .szelldtá5, a .,
Aratás desrгΡ, ne féljeltek,

(»L'nek aratás еlott«-bő ~)

!

"Da, etveni se hirži čas.
Buljii.ca ыj и esa vailja se, biz daha,
ast ёe krv i glava. P,asfti се Iklias.
Ž.e+tva ii Ыizu, Osba,vi se stralha+!

Ady lírája mellett 'kissé !hátrább szorulta köztudatban Ady Endre
'prózája, Pedig az egykori harcos ujságíró publicisztikai írásaiban is
megmutatkozik a költ ő, a forradalmat váró-sürget ő Ady Endre. Hüres
Petőfi-tara}~ lmánya (»Pet ő fi nem alkuszik«) például egyik legjelent ősebb
költői vallomás — és önvallo;Ynás,
Csak természetes, hagy a nag у költő azonnal reagált az 1905- б s
.orosz forradalomra is, bár annak +okait, célkit űzéseit, perspektíváit nem
ismerte fel teljes egészében. Az orosz forradalom ihlette meg híres
versének »A csillagok csillagé«-nak megírására. Az itt közölt tanulmánya a »Budapesti Napló«-bon, 1905-ben jelent meg. Ady Endre világosan felismerte a » nacionalista« irrnperializmusnak egymásrautaltságát,
szoros szövetségét s ennél még sakkal többet: azt, hagy »ime a had. sereg is néЛ :<!
-
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(A tanulmányban el őforduló idegen nevekr ől ennyit: Pobjedonoszcev.
hirhedt reakciós, egyetemi tanár, III. vándor cá.r nevel ője, a szint szinódus fő prokwrátara, türelmetlen soviniszta és ortodox. Kuropatkin tengernagy orosz, Bülow kancellár német, Derouléde francla reakciósok, soviniszták. Jean Jaurés francia szocialista, akit 1914-ben, mert a háboru ellen szólalt fel, megöltek. »Kпуа z Potemkin« orosz hadihajó, amelyet
19Đ 5-ben, Odesszában, birtokukbavettek a forradalmi tengerészek. Togo, .
japán a dmirá is, aki Csuzimánál tönkreverte a cári thajóhadat).
Ady Endre 1919 január 27-gén halt meg Budapesten.
~

UL TI M ЛТ UM
Irts: Ady Endre

Pobjedonoszcevt ő l nem rettegnének Berlinben. Kuropatkim is megjdlervh,etne ott, ha más dolga nem volna. Aki csak kedves a cárnak, kedves volna Viimos Bü lowjának is. A német nép ,erkölcseit csak a Jean
Jaurés-któl félti a császár. Deroul'édenak inkább megengedték hogy szó!jan Berlin népéihez, mint Jean Jaurés-knak. Kedvesebb a császár füleinek
az a Berlin! dühös ardításait, mint az a rettenetes ige. hogy egymás
testvérei minden népek. Jetim Jaurés nem mondhatja el Berlinben, hógy
a háború nem a népeké. Hogy a hadsereg az emberiség bodagságának
börtön őrserege. Hogy a zsarnokok vagy uralkodni vágyók uszítják egymásra a nemzeteket. Nem mondhatja el Jetim Jaurés, hagy elég volt már
a vérb'l, az elnyomásból, a boQdogtalanságbál. Nemet testvéreinek nem
mondhatja el Jean Jaurés, hogy jog, kenyér, kultúra a népek álma. Nem
a vér. Nem mondhatja el Jean Jaurés, 11 gy legyen úrrá már a szeretet..
а népek kđzött. Nem engedi a császár.
Jean Jaurés otthon német bérenc. Megköpd űsheti az utolsó nacionalista csirkefogó is. A germanafobia ellen küzd hosszú esztend ők óta, a
revamcheörület ellen a francia-német testvérségért. És mégis fél t őle a
berlini császár. Mert a császáraktit nem érhetné rettenetesebb csapás an= nál, mintha a népei egymást megértenék. Kell a császároknak a gy ű1ölködő népszenvedély, kell a császár knak a hadsereg és a háború. Es
felfо rgató az, aki bekét hirdet. És százszor felfar.gató, aki az Én Hadsere:gem-et gondolatban is érinti.
Nagy szerencséjük a népeknek, hogy a császárok szinte törvényszer ű bi.zonyassággal, mindig ёрреП idejében megy ellen a kis eszük.
Na pбlео n után nem békwlni akartak népeikkel a trónok urai. de való- sággal ő rjöngtek elnyomó-dühükben. Most inog a legnagyobb despotának, acárnak a trónja. A villágot hideglelésként rázza a vérszag undoІra. Sohase volt gy űlöletesebb még a hadsereg és háború. Erre az ufalkadók pri,mjátékosa, akit mellesleg kiváló embernek is hirdetnek, a németek császára, kevésbbé t őrtőzteti tirannus-vérének esztelen lüktetését,
mint valaha.
Jean Jaurés sohse szónokolt Moszkvában. Sem Szentpétervárott, ,
sem Odesszában. A Potemklnt nem ő kormányozta. A felséges cárnak
volt ondja arra, hogy a nemzeti gy űlölködés Qangja ki ne aludjon. Ha
nem szerzett háborút. gondoskodott más mulatságról. Lengyelek, finiiek, lemészárolt zsidók, ,örmények s a többiek . tanuskodtak róla. Had~
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Ultimátum

seregét is becézte úgy az orosz cár, mint a Vilmos császár. A fölfor
gatók ellen vo'.t neki Szibériája, És mégis, mikor Berlinből jön a hír,
hogy Jean Jaurésnak nem szabad Németország földjére lépni, hírek
jönnek Oroszországból is. A vér. a szörnyűség hírei között is szenzá
ciósak. Az orosz hadsereg, az Én Hadseregem, ultimátumot intézett a
Hadúrhoz: vagy adjon szabadságot vagy indul a cár ellen. Ez az egyik
hír. A másik úgy szól. hogy a cár leszerelteti haditengerészetét, mert
az Én Haditengerészetem már meg is előzte az Én Hadseregemet. A
cár szeretne kezet csókolni Togónak. Mert Csusimánál segített a lesze
relésben s most mégis kevesebb lázadó hajótól kell tartania a cárnak.
Az üzemben lévő História, mely mindennap új ajándékot gyárt a ma
élő emberiségnek, ilyet még talán nem is produkált. Róma cézárai a
fellázadt légiók ellen megnyerhették a népet. A mai cézárok a nép ellen
tartják a hadsereget s ime a hadsereg is nép.
És ezeket ne látná Vilmos császár? Ne értené? És ne látnák, ne
értenék ezt minden uralkodók? A népek maguknak akarnak élni. Egy
más között szeretetben. Szabadságban, jómódban és kultúrában. És
nincs ma már Én Hadseregem. Én Haditengerészetem. Mintha a nép
hadsereg félig elkészült voílna önmagától. A feCíorgatóktól védekezni
nem lehet. Az idők törvénye úgy hozta magával, hogy ma minden em
berben egy felforgató él. Még -talán Vilmos császárban is. Sőt őtbenne
okvetlenül.
Jean Jaurést nyakon csíphetnék a határon a német zsandárok. De
hogy csípjék nyakon azt a vágyat, mely milliók szivében lángol már
elolthatatlanul? Hogyan csípjék nyakon a Jean Jaurés-k igazságait?
Meddig marad a hadser&g az Én Hdseregem, mely nekiszegeződhetik a
vágyaknak? Az orosz hadsereg ultimátumot küld a Hadúrnak. A Histó
ria ultimátumot küld aiz Uralkodónak.
(1905.)

HRISZTO BOTEV:

IMÁDSÁG
Igazságos nagy Istenem,
nem te. ki trónolsz lenn az égben.
hanem, ki lelkűnkben lakói
s ki benn pezsegsz, dobolsz a vérben:
Nem te. Nagyúr. aki előtt
papok, barátok térdre hullnak,
kihez tömjén leng, és kinek
a sáppadt gyertyák lángra gyúlnak;
Nem te. ki porból alkotád
az asszonyt és a férfit egykor,
hogy kitaszítsd őket s nyakukra
szakadjon vak nyomor, veszett kór:
Nem te, kinek díszt öltenek
felkent pápák és pátriárkák,
s kinek nevében a szegényt
a földi édenből kizárták:
Nem te. ki a szolgák hadát
tanítgat od koldulva tűrni,
s ki a halál torkába őket
híg reménnyel itatva küldi;
Nem te, ki kapzsiságot és
hazugságot hizlalsz a földön
s engeded, hogy a gyönge nép
hatalmasok jármába törjön!
Hanem te. Isten, értelem
istene és szegények, árvák
felemelője. — jöttödet
a nyomorultak nyögve várják!
Nagy Isten! Szítsd szívemben a
szabadság szentséges szerelmét,
liadd harcolhassak népemért,
ó, add, hogy hő vágyam beteljék!
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Ne várjon iramár hasztalan
hazám megrugdalt, drága népe:
szabadító sugárodat
villantsd a gyásszal terhes éjbe!
S érintsd meg ajkamat, hogy az
igazságot hirdesse zengve
s add: hangomat ne nyelje el
a puszta gyilkos, tompa csendje!
Forditotta: Képes Géza
(Idrizn Eow ! 184&-1876Í a boi:gár néip 1 egn agy dbib, 11 ю gnépsz eir ű.bb költő je,
Кü zd elrnekkeil', lhamaakkal el &t ubán,
e g yik 1egn agy оъь sza bads ágharcas:a,
felke.1 ő cs pata é1én, а tö ök глk eđleni sz аbaidlságha:lІcban esett el. A'k ara b&i
orosz fо rrad.a lm árak (: ernise иszki, s ib.) tanítainak sizelleim ёben alctata nép
és maga is nagy pulћІ iciszt ka feteitt ki. A Qюligár -né A, szü' ю t ésének ѕ zázadik éwfou'dluiióján, egész eszфendőn t a ґtló üalauepségekk е1 ііr.ne,pelte_
A z:áró!ünne р élyt 1949. .iaai uár 7-én rend сzték, Szófi,ában.)
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A Z ÉN АРАМ ...
Iíta : Sebe вtyén 1lá нуáв

dolgozik és küzd,
Nála erősebb nincs talán,
І atalmasa':b a királynál is
Az én apdrn.

a dy.

Fehér mázú, kopott falióránk a fél h ~ áromat jel~ezte éppen. 'ml?Ikor
apám benyitott az ajtón. Arca deríis, vo11t éls a; szemestben ќгёm сsil оgatt.
Ahogy ráliéztiink, má.r is tudtuk: jó hírt hozott magáva'1.
Szervusz.tak! — köszöm ~tőtt bennünket. s amíg аnyá,rrvmal visszaköszönti.ink neri4гΡ, levette sapkájat és a havat leverte ráta.
É,n eközben el őkerestem a »Akis seprr őt« és les бvürtem ua. havat a
►télikabátjáról. Ez már az én mwnikw.ik б römbe tartozott. amit szívesen
cssnáltam, mert 'szerettem apámat. Olyan ember vált ő , akit soikm'indem~ben csudáltam. S ha jó kedve volt, ei szokott velem tréfálni.
No. hogy vagy Laci-néptá+rs? — ké.rdezte és m сghúztа a fiiЭΡiemet.

De ez olyan fii+lh űzás volt, ami nem fáj egy szemet sem. Nevetve
váиaszaltam:
' —Hát csak va gyogatolk. De megvalnék még jobban is, ha már
ebédeltem volna.
Sose búsulj, kisóreg, sor +kerül méh+ arra is! Ha az idén nem,
akkor majd jövőre. Addig csak te i's lkibircd ... — mdkáz оtt apám és
leült a terített .aszat al hoz.
Ékkar odaült anyám is, meg , én is. A,z ebéd bableves volt І csipetlkével. Volt benne jócskán sárgaa ёpа is. zöldség
meg krumlplli i's.
A gőzölgő nagy táli úgy trómoQt az asztal k zep ~ én. m јt
л egy jólkс dvében Pév ő mesebeilii kгidly, aki a ,körülötte iiQ е alattv ~alóinak ,egyforma igazságass,ággal фel'jе síti a kívánságát. S nekem must а id1t a
kivánságom. hagy mihamarabb j бl аkjaаm..
.Ékkar még nem tudtam lemІéirni annak az éh es embernek az
örömét. akinek teljesülhet az a hogy 'jóllakjék ... S nem
tudtam ellátni még odážg, hagy .m сgflássam : az a csodálatos »nag у
király«. aki az én »kivánsá;gom аt« is 1еАј e'síti, az én аám ... 0
zony. aki kifizd és • duо~ gozik, hagy meglegyem nekem is a mindennapi
~kenYerem. meg mindaz. amire sztikségem van, de a magam
∎erejébő l
nem tudom még beteremteni .. .
Darabig szótahnu4 fogva ѕ ztattuk az ebédet. Apám ьelefсbedlaezett
gondolataiba, úgyszintén anyám is.
1n meg találgattam, de csak ún, magamban, mit tfag apám mondani. It2ifé'be jóújsѓ~got rejteget?
Nem akartam kérdezgetni t őle. Nem szereti, ha faggatják. Elmondja azt ć úgy is. csak várni kоll a sorára. Egész biztosan úgy'
kezdi, maid most is, ahogy már szokta ilyenkor. Hképpen:.
,
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Te, Laci-néptárs ! . .
Én ineg:
Tessék, .аiр usneptárs !
(Igy tituláltuk egymást, ha jóskedvünk akY о ra nagy uralkodó volt
már, ,hogy alig fért el 'kiesdi ly birodalmában, a sziviinlclben,)
Nyisd ki csak a fiiledet.
Minđ'járt !
De siess ám!
Sietek .. .
De: nagyom s iІІ ss ám!
Nagyon 'sietelk ... Már mYiItvta is van.
Akkor jó. Figyelj ide. hát! .. . Láttál tJe ,már szép cip уőt?
Láttam.
De alyaxl , szépet :iss, І arrui•lyen teneked. ,mrég sosem volt?
O1уа.nt is. Aztán hol láttál te !olyant is?
Idát a Tito marsall téren lév ő »Udarn'k«-üzlet ikirakatál3un.
No persze... s 'szeretnгΡékl-e. ha vdl.n a neked s,?
tizany, szeretném ..
Ékkar apám belenyül ,a z , sehébe, kivesz abból yal amit és (magasan
felmutatja. mintllia »hátwl« is s4уkan va'nám:alk rés iazt 1carná, hogy' jól
lássák azok is, akik »hátul« vannak.
Túdod-e mi ez? -- ,kérdezi.
Tudom hát .. .
No, mndcsoda?
Idá t a bíívös cédtјг а ! .. .
szemei,
№csa+.k, hagy eњláltad! ... — monda és ragyognak
akár gaz enyém az örömt ő`l. -- Hiszed-e rr,ár most. hegy lesz » оlуаn
cipő d neked iás?
Isiszem ám ! .. .
És másnap smár a lábamon iiis volt az új .cLp ő .
Persze, ti nem tudjátok, mi az a b űvön c'édulla. No, majd én megmondom .. . Hát, olyan cédula ,az. ,ame ЈјIyel nagYan !О1, сsón lehet
ialmi. Hazv kinek уаln Milyem. cédulája? ... Jó, hát azt iis megmondom .. .
A rruunkásaknak. A jó munkásokn дlk. 'Azdknak. ak h..a , jók közt is a legiobbak. A rohammumkásaknak. ÉІ s iQyen !munkás az É(n ap , ám is .. .
Persze. van más neve is ennE.. a cédulának. Mandidk 'azt bánsisak is.
De apám meg én, csak b űvгб s céduгtásnak híyjuik magunk közt ... Mert
hát az is! ... Hisz, .amiit másak drága pénzért is csak ritkán tudnak
megгvásáralnl, azt a rohammunkkás ezzel a cédulával ingen olcsón és
nagyon könnyen beszerzi ... Csakhogy rohammunkás !olyan ember
lelhet ám, aki a m untkát szere ti..
Ahogy jóétvággya1 kinnаzga
i
tom a bablevest. samel у gyorsan fogY
a. tányéromból, apam arcfára klém гlellgetek. Ёs mindegyre nagycibbra
r őil az a meggуőz ődésem, !hagy olyan titkot ire jteg+et, aminek ropplant
öriilö;k majd, hogyha megmondjra. És 'Immár ez a hitem ékkarára nett,
hho ґv fieje tetejév!el a mennyezettet súrdlija .. .
Node, mi lehet ez a titok?
Ezen töröm mostan ropsv аnituгΡl az eszemёt, S a tabálgatásюk közeзΡpette emlékeim kútjából egyszerre csak fölmerni az is, hogy udt hé' ten is, micsoda finom enmivalóva(I lernett meg benniiiiket. Jódarab füstól hiгst hozott, saRnrüt a szakszervezeti 'csopertrn keresztül kaplott. Majd
meee'sevenede'tt 'l5tt еm , an уám bоldog arca, 'am kcэr »apius.nép ttáлкΡ «
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hќahordta a biztasít ~ ott eliátás ú+tjlán kiosztott téilirewalát: а krumplit,
káposztát, babot, hagy ~mát . .. Sт_iint,e ha+illani véleum iгtt a szivem. bels ~ j~ ében, édesen rnuzsi'káló sza иa.iit, pedi ez még гnavember eierelkán tör~tént . . нgY lekötöttek ezelk a gonda:atok +és visszaemlékezések min„деn . ёrёm+re, .s úgy elt űn ő d~öm +Z t~а lálltigkatásokan, ésizne sem veszem,
.hagy .már üres .a tányérоm. Anyám szavaira rettenek föl:
—, Akarsz mélg egy tányérral?
Akarok ám — felelem, miert úgy érzem, hogy a másik Itán ц ér
_aleиesnek is lesz anég hely a litaisamhan.
Ј о ez a bableves máma --- jegyzi meg арáт eil,ismerően s teli_szedeti . а tányérját 5 is nieгgint.
Osztják a zsírt — vállas ~ zo1lja anY'ám 'jMSedvv ~ Q. --- S meaggel
m е !gvettem a havi zsírkiu t ~alást. !S ,neгrrt .spáraltаm 1et a zsírt az +éte,lt&l.
. Ita dd legyen rninél i оhb ízíí !
Tudom én ~azt, hagy szemetsz te berrпünket — mondja az арат
'és ránk иeti hosszan meleg tdkiotetét.
Ilátorn milyen jóízűen kran а1laazza taz é ~ telt. De 'en 7s, ám. mert ez a
b+abdeves rnámа csakugyan .nagv+on kitűnő. Mintha anyám minden 4iránttuпk való szeretét is helef őzte volna.
1kkor apám b+elenуúl а zselbdbe. Ni. most! — mondom mag.atnban
és и9V tüzel а szemem, mint a nap az égbo{11t юza~t legltletвién aratási:
c? ő ~ben. Várok, várok és Pátlom, abfbah ~ gцj~ a az Ігvés.t .anvám is. а'klіnek
.nost о1 Уап lett a ,képe. mint az éde7s i ~ rasaNna, raanlikir már megérett.
Арáт meg úgy tesz, mintha mie гhezen tá1'á:1ná zsebében azt. amit keres.
De tudom én, hogy ez csa<k olyan гmólk.а, .. . Ёs azért cslinálj ~ a, hogy
csak n őjjön а. kivánc.siságunk, hogy azt azután ezerszeres nagysággal
váltsa ,fel és birkózza be az örömülnk.
І 's most előkerül zsebélb ő l az ú~ +sá,g. E+kkA+r арáт r~imnéz,. s méz,
nézeget еуц darabig. Úgy tesz, mintha most tAtna el őszёr +és azt akarná kinéznдi beldlem, hogy valamire vialó ember vagцok-e? .. .
Ет pedig visszanéiek ő rá és alig á1111om а ,tielkinbetét. Valahogyan
(igy rémtik, mostan, mintha nem is ő volna az, hanem rvlalam1liY,yem szép
mesébő l elébem jött óriás, a ~d amilyen icsodálal ~o~s~an .nag'y és er5s, én
dp;pen оl цап 7iagyoп és erő sen szeretem és GSOdálom.
0, bizonyosan kicsin цnek n+át engem. І átu1 Кu1111ogó гtёrpének.
_Alighanem оlyanna)k, akinek még a szakál.l а sem nótt Id.. . S akl,nek
- тé,У nagyon pisis .а pel+ervká:j+a . . . Fz ,mlost ,az гérzésem. És arra gondolak, megmövök-e egyszer 'én i s? .. .
— Laci-népt.árs. tudsz-e olvasni? — hallom szaa иalit, s azok 'szinte
beledü~börögnek sizivembe, mely egészen 1kit й rta lkaptniát. mint .aki repesv.e fogad valakit.
S úgy t űnik, mintha nem is engem kérdezne, hanem +másvala ~ki~ t...
Azt a szakáltaian törpé+ t аQán, aki ott messze ,hátul ul;lag уalalvol...
i~ ppen válasz юІmi akarom. azt rnandami: tudok ihát. — ~ arnlilkor nyiorogva kinyilik а konyhaajtó. Кго~1-Cii ~ s (bbi i+ от be rajta. о ohánцszínű,
finom meleg télikaiуátja var_. (}1 цат , amelyen b+lzony nem .; цн mnd+em.
zve;relkпe!k.
Gabi nekem bará`_emrn. De csak ammy'iból, hogy `,.elem .iár isko lábа .
No meg, hogy itt laknak által .a 'szomszédban. Apja, a Gaj as-bácsi, ј!óniб dú parasztember. Van házra. födj!e, Tova, tehene is. Еs , ollvam fkó+vér,
hogy száz kilót nyоm a .mázsán., vagy tán. ,mélg ttöbh t his. S amLkar
káromkodik, úgy dörög a han,gia mint oz ég f бrg+eteges id5ben .. , l s
:аmilkor apámnak, mint útcai m е gbízattn k бs-e ze lrel''e+t írni hány
.
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analfabéta van az utcánkban, kisült Lakos bácsiról, hogy nem tud sem írni,_
sem olvasni... Ez. most csak azért jutott ilveai hlirtelen. gaz eszemébe;
mert Gabi itt, van és mert .az еlőb+b apam azt kérdezt e tudaki в 'olvasni? ... Gabi nem is. kköszöntt, amikor bejött. Legott .a mondókájába kezdett, mintha az égviilágom minden másegY'éb elvesztette voina a maga:
fontosságát, értelmét.
Andris bác sl, hívatja édiesаp ám. Gy ű jjön át ∎min gyгr
оуогs н és- hadarva beszélt. aheg у a bemagolt leckéjét szdkta f,el-mondani az iskolában.
— Minek hívat?. — hangzik аpám (kérdése.
-- Le akarja holnap vágni .a dli.sznót. mert az nem eszik. É's k ёи а .
cédtd а, arról, hány. kiló. Irs azt be köll vinni а közeililátásba. az en gedély
végett:
Mondd meg apádnak, majd tmegуek,
Gabi fordult nliár. hogy távozzon. mint. akinek nincs. ráér ő ideje:De én megállítattam szavanmm,ial:
'— Té. Gabi !" .
Na? — szólt visszia.fardul vn.
— Csak azt. alk arom: rnondami , hagy m.eggІ ondol,tam-.....
Erre vLsszaj бtt egészen az asztaUiig. és megálll,t el őttenn.
Szóval; elcseréfled? — гkérdezbe izgatottait, és , sze.шébеn élénk✓
sóvárgás villant meg.
El — vlála'szaltam eg т szerűеn, dii nehéz lett. a szíviem m-égis.
szólt mohón 'és nгYújгtatita. kezét gyarsan..
Akkor itta kezem
Attól félt, hogy megmásítom a szavanvat. De én már végleg a' igazítottam ez* a dolgot magamban.
Kezet fogtam. vеle rés ezzel a cserét- megpecsétefltük• H,át jé, nemw
m ul, a вrсsko-вanavicsi' omt dinszk а pп ga em1'lékbélцe!gsarozat lezgv en . az övéi ... Ezért aztán szerez tejet... Ez riersze bi!t с;k és nemг
szabad. senkinek sem tudni rál .а: Már +arról, haz у tejet kapok tála a.
bélyegért cserébe.. De. ez a titok, nem énnekem., hanem rs .k őneki volt
fontos: hogy titok maradjon;
Iitt el • kell mondanom. 'hagy ö is - gy űjti a bélyeget és régóta vadá-szik mára prú:ga bélvegs оraгaatomvra. mert ;az uiiatka .s érbéke. N+elié zmegszerezni. Én Baаiditól kaptam, aki kint volt az ifjúsiági vasutv'onalon. Oшi a kiilldte. ĆO unakatest уé►rem és amikor hazajött sck s гépet mesélt nekem arról, hagy volt ott kinn a »Prugán«, hogyan építették a vaisutvornaliat. Hej. mennyire is ,sajnáltam. ihoRV nem lieheiitenъ
n is közöttiilk. No, de majd ha megnövö бk és clvar id ős leszek mint
Bandi: .s ha akkor - szüíkség- lesz' megint` az iiEfjúságra valamillyen új:
építkezésnél, itt leszek majd én is! ... Nem ,mondom, nehezen válok
meg • ezekktől а bély+egekt ől: de hja, már Gabi enm уire fti'PLarkodik ész nen <
Takar többet adni élibe, legyen. hánt az örvé ... A tej ' most sok'ka'l fantösaЈbјb. s estére rm ár 'lesz is. Gabi' minden este »szerez« egy litert. Dс
csak egy hétig ... Persze ezek o . bédy egek többet. érnek. Sckkal többet
és ezt nagyon jól tudja ő is. Ezért is nem . tudtam mindjárt megegyezni
vele. De - hát Gabi nlár ilyen ... Nem akar tö ђbet. adni érte a pi
szokja. . .
Mimdј árt' megbeszéltiik azt is, miikor Vig уern neki ,a bélve.geket..
Majd. ha megebéideltem. Jöiheteik ap ámmalis,. O most nem várhat. meg,.
mert még• mnáshaиá' ,is el ke!1i1 mennie. De а kkiaráma itthon lesz egész
biztosan é!s náluk majd - mеzbesz!éljük ,a többit its »részlefiesem.«
.Mikor. , elment; úgy, beletemetkeztem gandoP. а+ а irniba. hogy meg. ig
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eledkeztem apѓrmród, a b űvös cédwl,árál és az új~s~ ágrál 'is. Arra gondoltam. hagy Gabi mi;lyrn semm+irekel ő, mrhaгszma. Enmi;va:l6t hoz az
ískodába s ott henсёg ие1е, ;hogy о mit eszik. Tegnap is. sonkát h о .zott, теР- fehér' Ikenyeret. De ,me!gjárt;a ,;t híres! ... Mert amikor a ,son:kát, amiből Іnni kezdett, oda tartoltita 011iaijos Kares+i o;rra а!1á, - hogS."
°szagalja meg. тillугеп .;ó za юí, Karcsi úgy tett, mintha va.ló ьan meg
:.aka+rná sгa:go'm.гi. De hirtelen bekapta .a sonkaszeletet. а kenyeret meg
>kiragadta kezéb ő l és elszailadt ;a »zsálkm;áinnyall«. Kint vo ~ tunk az advarban. mert ez tízpercbem tör тtémt és ió ►ka.t .nevettillrJk Gab' т . h pedig
. sírvafakadt diih:ébe,n s'azzal fen у eget ő dzüt, hoay bead a t+anitóniak
ъenn;ümlke+t. De mi csak an+nál'цikább nevettiinik rajrta. d:iai оs Kares,i pe-4diQ- az udvar másik v+égéből m!rtogat4t+a neki a. kenyeret s nagyolkat
'harapott bel őle. )Js azt kiabálta, hagy ј ó szagú volt a sonka., ho ~ hlt
Gabi hálnrap is é1s ő majd azt is »me.gszagdYja.«
. . . І s mast az övé lesz az onrrladinszka prwgia bélyegsorozat!
Ezé .а »ptёгm- ilöm« Gabié! ... De ,hát nem az ő (Кedvéért válQk meg
rvtőile
Sz'ékely Pali beteg. Магг e;gY hete nem јот 7skalába. Nagyon meg- fáz.att. tj az én legjobb barátom, M"ikor '1e2utóbb náltik jártam„ nagyon
"lázas volt és alig tudott föi'.ismernii. Ar n пуја arrál У anasг,kodott. ІІo~ gy
rem atkar inni semmit, nvim;csen. neki ~ étvá л
~ , ~ a. A tej et gcsh.k inegi ,tts
vaг baho ~ v. dé már nem kapnak tö+bbet . . . Gabiéktól hordták. di G''ahi
szitilei azt mandt.ák, hasas ,a teheniik éts e Кфадн ..
Ez pedig nem igaz.... Отт; ат tudom. mert Gabi él.dicséihedte az
'iskollѓban tegnape! őtt. hogy ő rnnm<<demвa;n ee ~ v liter tejet szokott uneg
i!n;ni .. . S azért a:yanL er ős, hagy még Р1арp D ~ ezs,dt 7s -а földh.öz IL'.+rja
teremteni ... De ez nem áll. mert Phipp Dezs ő ha akarnd. csornát íkötте rajta, méghozzá kett ő t is, akárгm+emmy7, tejet iszik is. ez a... hence2'SsI... Alkkor détu;tá n váltam megint Ра?éknál, 1✓s az anyja 171eglnt
nanaszkodott, hc цv Pali nem akar enni. Is arriiКar n+az.Von IЫиаѕ , tejét
"k~ ér . . . Akkor határoztam dl magamban, hogy 7nájd гbesžéiék én G гab ~.val. Hátha tudok majd téjGt! szer еznii walahogy. Is most me.gegye7.tümk.
— No,. 'Laci-nép;társ. itt az újlslág, bömgézd t, уат=е benne valami!
Ezekkel a sza+vakk+al szakította meg cn+do гlataimwt ap~ám 'és й+°adta az јíjság;ot. De alig hogy µbba. bele р7lantattamn, .аkkarára ny%11t,ak
-a. szemeim. mint egцt k'itárt nia ~Ykapu.. Ар~áт képélt láttam z elsS 011- dalon, ily гn ír•ásгsal: ' Sriska András h ~árómsz ~aro+s rcir глnnuumik.ás. Aztán
tekintetem egv pillanatra az újiság - ІС íme ,alatt téivö dátunnra es°.rtt: 1947.
íamuár 11. szombat... Ez +tehiá:+ a mai úiság.. . 5 druzteni. m4kénit
rö ~-ződik errnlékezeterrib;e ez a na klvt5rdllhetetlenii'.. mint рé' ~ dánQ ,а - szü'lebésém pontos ideje, amit bármikor meg tudok mondrd - . 'Vólt menle'tt,e
- még kiét гóham,m~uгnká.s G.éne i's, da ezeket akkor I ггг nem ,п éz ет . Sz.enleirn a,pá:man. csiimgrbek. ÚgY nléztem rá, mint e lk:irálvra;, kit mlub'koroгndztak. Mert k'irály ű , І sfit több .a;nmiál is. mert '6 а ;m ~ u+nika k.irll уal...
ts ő , 6... az étn +арѓт més;tis ! . . .
Apus n~éptárs! ... — küдlltátt'Iam д1Уат íэ rбmmell é's
— Apus! ...
büszkeséggel, melyhez hason;lót még sohasem érežtem idáig.
Hirtelen fölugroгttam és ott t ~erm+оtгtem nndlle"tte, Átkaróltar п niуа "kát és megcsókoltam büszke, kernény árcát er ő;sen, 5 arra gondülta.m,
ha majd egyszer тагу leszék, róha.mn цrilkás Лeвгег-k én. 2s, 'Olyan, mirirt
ő ! ,. .. S úgy ringatott ez a gomdóla , m1 ~ nt b5lešőben rég Іn az `éds~anyárn .. .
De ek'kar rn"ár ott vólt m иlгlettünk а:нlтйт is, 'M.agáгh оz szo ѓítatt
~
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ölelő két k:arjával. be+r,nünket, mдntlra І sas.em akarna többé elen+gedni és
kacagott, egyre kacagott boldog örömében. S - аlуап vo lt. 'e,z 'a '!, асаgása, mint egy csodála.tos égi csen getyü, атеlу csak az igazán bol-до emberek szívében tud így csi1l+ir.gelm.
.. . Ebéd uttán. арiá.т meg én átmen t.ünk GaibF1é1Кho z. Ott már nyon
vártak benmüпlket. Lajos. bácsi anám.at, Gabi pedilg engem. A šzobába.nј ó meibeg volt. Gafbié+k nem spóroltaК а t ű zreiиalóval. A1apo san bedwrram,tot.tak а banya hemenc ébe, Fel őlülk Ugyan zúgh'а tatit, morogJhatott
hideg odakinn.
Az asztal csinos, rózsás-abrass zal volt leterítve. Rajiba fényesre •
síkál,t tálcá n n agц üvegkailcsó állatt„ színiig töPtöttem: vö!r ёsborral. S az.
üvegkancsó meгllett pa гcellámtálban málkos-rétes. gazdagon megszórv п.
porcukorral a teteje.
Majdnem eltátottam a .száma:t az álimélkodástól. Nicsak. hagy fo--ga.dnak bennünet. Ez aztán тгáг db fi ! , . . – ki áltottam nagyot, de
csak úQy magamban. Вá: és iói11a1ktaim, mégiüs úgY kezdtem
magam éreZni, mintha éheslienné!k egy kicsit. Rá,plülll,an'tottam ' а r&esre. .az; mez énrám Vissza, a'zza l az 6 mákas cukros » вгeтеиеl« és
mondhatom, roant »ennivalónalk« tailál'tam. Fersze, s'z ёrnyűmád ki nl.gatta magát а vöröshor Йs, de t.udtam. 'еп.. hogy őhlozzá n;ár iidösebblegény illik nálamnál.
Erre gondoltam: — No lám, milyen rendes népe k ennek a haszontalan (iabi,nak a szüil ei. Nem sajinálják iazt ami jó, iás »bögyét ől sІ em...
Amde aztárl eszembe jutott az i hamarosan. Hogy nem (adnak tejet.
Szék,ely Р!aliérknak. .1✓s kéte'.Кedni kezdtem &zi riteségü:k ben. Hátha ez a rétes nem ,i,s olyan édes, akármnlyen c i pc.ros is .. . Csak azt tnem ér-tet.tem se hagy sem, hagy mire иа ló akkor ez a ntaQv tralkta? .. .
Ó. én nagyon aprdkat 1épe ettem mlég akkoriban és az orrom!1regvéanél nem igen látttam. messzebbre. Olyan szi уíí :legénylke vortaall még;
.akit !könny en » me gszédít« a mákbsrébes . . .
Nю de ott va'.t apu s-néptárs is .. . O má.ir nem szédül olyan egy'könynyen, és ha menni kell, nem lép bizony :a,arákat .. .
Gsalkhamar felltünt nekem. hogy Gaibi an,y:i a ál'iandáan mosolyog 'és szünеt néliküІ tesz-vesz köríilöititümk,. mint val'arn c oediédlán ц, aki dicséretet akar k'iérdemedni szorg гalrr,,áért. Majd megsímo ratt а nyáj asаn
a fejemet éis azt tkérdezte a,p,áлntól, bi rck-е enni, nini vagyck-е he еQ-es ,mert hogy olyan vékanyikánaki liátszom. Аnáт megnyugtatta, hogysernllíгi' bajom sincs és и&у esz, k. m'mt }egv kis »kan:fau kas«, :r-rr: гkor
neуena.pia иап , Ezen aztán megIІц u,goclva nevetett.
Maris néni 11cm varit »sov њnyka«. Has mázsára állna, könnyie.n ráisme.rne a százkilás. А1о уц ekkor nézetgettem. úgy t ű nt nekem. nlmitha
nem is a fielesége volna Lajos bácsvnak, hanem ű — nóиére. Mert
hoP- v. amint már mondtam i's. Lajos bácsi is igen К ö ér ember volt.
Pedi!Q 6k most nem úgy ettek mr'mt аћоІ Q у éп szг kt!am . ..
Most voltam itten elő ször s ú,gy érezbem, n -хт n n idegen helyen
va gvok. FurGsánгJг.1 t;ailáam. hogy tú',sá osan kíniálgatгtalk bennwniket-és ho тv n agvan-nagцom nvá ~üasak .hoizzárak. Ha mézb őtl leniniénik, tán
méz nц!atogatnának is 'bennünket . . . Azt hiszem. ez volt az. ami m;indjobban szótl аnabbál é s félsz.egetbbé tett.
Elébem i s borospoh a rat raktak. Nag ц . kétde ćr s р'aharat, mint vi1ami »he-haj csárdábzn« és Lajos hácsi csardiuP'tg tF111iöntött. Én
mеQ- csak nléztem. 'hogy ezt komolyan csiiiáFa- е em kar-e cak ugratni?... Ё s hiába biztatott, nem vettem a poharat a kezembe. Úgy.
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érezteini azért öntötté teli airrnyiira, r.ieho,gy ia:n.i merjek гbsilб1le.
Ami pedig legjo+bba+n feltinit nekem, i az az volt. hogy •Uabit egyáltai,ában Il?I;rn kínálgatták. Mintha ő nem is ült vоlna. kёzötti.i;nik az asz_
talnl. Sent tányért, sem aharat nem tettei. eTéhe: És оabi nem is
nyúlt semmihez sem. Mi n~ tha ti ~ tokbairi rápraranasoiltnk wcCna. hogy spórol.ion. .hogy nekiink .azt гиr m:né1 több juthasson. És irnm е1 - ттаl
evett Lajos bácsi meg Miarts né,ni is. Mintha nem íZ:len,e niekilk sem a
rétes. sem a bor.
m amr..yit e,nTalán így akiarták jelezni. ho.gy nem lkei 11 nakünik
nü.nk ds innunk, mnt otthon »szok.ás«,
De ktpárn alYan terntészetesem »ipusztította« a ka'lácsat és a bort,
mintha nini ebédelt volna .és bőség ~esen meg?гizette Na!na az árát rnirrdenn+ek. Ezen nagyon c ѕ!odálkoztаm és seh,agy sem értettem a visellkгdésé.t. Szinte szégyer nkeztern matta. Már harniadszor tta гкii egyhajtásra а poharát ,és az ötöd'i1k rétest »nu ~ sztította«. Mondha ~tam, úgy
irtotta az ételt és az italt, mintha а:уап kútba sü-llyesztette volna,
melynek trinc.sen fenelke... És b еszélt egyre beszéllбt mind'enflé!lér ő l, S
úwv tű.nt nekem, mintha еуи biьІ iavast.agságú könyvb ő o ~lva гsn а еТ
alyan dolgokat, am-elyek senkit sem érdekeknek. De besz~éЛ t. I a-jas bácsi és Maris néцi is és úg.y tetbek, mflntha kitíтnőгerr szárako ~znйna'{. Én
bizony ,nem is ет'kékszem m,áir mirő l i's b~ eszéЛgettek оІТуагi .»jbízű t«.
Csajk azt tudom. hogy ат'iér t apdmiat áthítia ~ tták, arról :miéig ;rnem esett
szó közöttük.
Múlo.tt az idő . Meggyújtóttálk már a imt :s. hgyr І e jobb:- ,i1 esteledett odakint.
Nekern nagyon mehetnékem. volt mѓ r. s űr űn te~kintg,ettem az ablakra. nielYen át csa.lk a .hav~ as udуart I'. , áttam, mieag „t szomszréd háztet ő t, amelynek kéménye vastaig, fekete füs ~ tггt clkádo ~ tt r z ég ifieilé. Úgц
unatkoztam, hogy szinte már az álоm lkörnvékezett és majd eragadtak а szempilláim. És Сга bi sem ,akarta угr (iba+hoznr a b.~ i у egcaerét,
amiért é1n tulaj donké,ppen átjöttean иiozzájuk. Bennem ed'ig rem volt
" anlnvi bátorság, ho;gy -szóba hozzam, neki. Hiszen titokba І ft К art csшn аТ
ni, i1102- v a szülei ne tudjanak гоЛа .
Apánt egyszér figye'1meztet ő en .rámnёzett. 'É+s éп meg&tettem mit
akar mondani. Megértet tenn, ha ~y arr fiii yelmeztet. h,o ~ gy ói'.уат ihel уеп vagyunk most, ahoill enni-inni kel, nem pediiig, »koplalrni« .
Nюszahát, fogtama poharam és — hupp! -- egyhajtásra k~ áttam.
i)e közben behwnytam a szemem, hogy legalább én ne lássam magamat.
Mert bizony szorongatott a szégyеnlőіssélg lkeményen. D e г._~ р áт beszéde.
mosolya. nevetése hamarosan felszaba ~ dított а1а1 а. e,grahamо zbam hát , а
felгér porcelTán- táll-at én ,is, s pvem féllltent már t őle, hogy olyian nag.y. És
most m,ár egyre szebbe:ru látszott az é:п munkám is benne.
Közben eszembe jutott Pa11i, megint. Szknt~ e magam , eTőtt l,áttam a
idztdi piros arcát s a b ~ehúnyt szemeit. Lehet, hogy tej e t kér az anyjától e bben a perc b en, ahogy éп :most rágandodok .. . 1V1 ű+lYen j.ó volna, ha
e.gészséges lenne és itt volna . ő i~s mel~lettem!
— Hát most iszik P;a1i érted is .. .— mondottam magamban és a
tálbá'1 kivettem ,az utoP.só dia rab rétest -éIs ,nngyot harapгtaгrn, bе 1о 1е.
Most .m á r tudtam miért teszem e zt. .És sejtettem, hogy apámat is
а bosszú fűti .. . De ő persze m esszeb bre e1.1át mint én és súlvosabb is
а lлasszúja~ . .
Lajos hácsi vlégre azt mondta:
Ugye András, talán me±gnéz ~hetnénk azt a disznót .. .
~

~

.

24

Sebestyén Mátyás: , Az én apám .. .

— Meg hát — válaszolta a,nám 'és bóli Іntott r'á, aztán kiitta moharát.
Ekkor megint :rámnnézett és •odaszólt Maris néninek:
Ugyan hozzon be romég .rdtest. Hadd egyen .a gyerek. Látja milyen ve'kanyka...
Lajos 'bácsi meg imám Ikimentek. 1s kiment Maris néni is. De nin)
Hozott be mákos rétest.
fi, de 'sokat ettetek! — mondta Gabi düh еsen. amikor magunkra maradtunk.
Lánc csak, ez fontosabb neki. mint az onv. а dinszka pruga bélyegsorozat ... Meg a tej... a me.gbeszfél+t »eigyezség«. amire ő adott kezet
elő ször .. . Látszott rajta, hogy mosta szülei helyett is haragszik. Igy+
feleltem neki:
Hja, aki da'.gozi'k. annak kell á'ni? enni is!
De nem ennyit! ... Aztán. te nem is dolgozod.
Te tán dolgozol a
f~ s mégis mennyit eszel! .. • Az iskolában
azt mondtad, hogy +egy liter tejet lszal meg naponta...
— Az más! .. .
Útátkozva ránéztem. Megértettem a. válaszát. Tudtam. hogy mit
jelent az, hogy: »az
Ezt kérdeztem t őlle:
— És ha szegények уolnátok? ... Ha a te :apádn аk i.s úgy !kellene
dolgoznia. mint más muniká s-embernеk? .. .
Dehát nekünk van! .. . Es aо lgozik а z Én auám is! . .. Külki.nben
is ... mit beszéteyk •én veled ilyesnnlür ő l? ... Arról van szó. hagy nem
illik más házánál ennyit »zabálni«. Otthon .nem esztek cnnvit ... egés г
bhztosan ! .. .
– Honnan tudod te azt?
Onnan, hogy tudiom! ... 1✓ s !Pladi .anyja iis mindiig ide jár hozzánk
ka1dnini:.. .
Koldulni? .. .
Persze, hagy ko+lduаrгi! ... Mert misedig ?köll neki is valami...
Egyszer liszt. mert kalácsot alkar siitni. máskor to.i+ás, mert nincs mivel Q у-árni. aztán tei.: mert hát beteg a Plal'. i ... Me Т mit tudom én, mi
nnég! Aztán mindig hitelbe akar mindent... I?e apám mondta, hogy
most már nem köll neki adni semmit. Elég volt! . . . і Q get elhordott
h+itevbe .. .
Úgy beszélt, olyan magasról hogy bedep irulta+m. Arra gondoltam,
ha így beszél Рaliékról. mit mond majd mirólunk? .. .
De hirtelen eszembe jutott 'aurám. és büszkén k čihúzt4am m а gаtn. Itt
volt az újság nálam . Titoíkban1 lehoztam. hadd lássa ő is. ki az én apám!
Ide süss, hékás ! — mondtam hevesen dobogó szívvel és a szemei elé tartottam az új ságat.
Rápillantott, nézte kis ideig, majd fiitvmálva válaszdlt:
Azгrt ti is olyanok v а gy!toik. mint P'a8élk. Tartoztak ti is ncki ✓n,k.
Nini tudtam ,hamarjában sermmft sem vá ►liatszalni. Kavaro Тtak bennem a gondolatok, forogtak, hogy csak úgy szédültem belé. Hát szöval
ők így 'látnak nn:inket! ... És most csak ezt tudtam Ikinvözni:
Hazudsz! .. .
hazudik? ... — nevetett gúnyiolódva. — Hdt tu.l án nem is így
van? .. . Már mióta tartozik anyád és neon vagtak 'képeseik 'kfizie;ni.
Tudtam arról, hagy anyám vásárolt t őlük krumplit, lisztet, tojást,
zsírt és szalonnát is. És. azt is tudtam. (ha.v nlYndennek ió harsasan
fti:szá гnolták .az árát. Ezért аpám ellenezte is mindig Fezt a vásárlást.
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А t mondta Fez zsarolás, emьertedernség .-.. ~ гlven méregdrágám ámulni...
s meggy is tiltotta anyámnak, hogy Gabidktól viásároljan. Ha .eréig ti:vábbra iás vásárolni f.oig t ő lük akkor ő nem eszik otthon többet, de én
sem ... De, hagy anyám tartozik nekik, err ől nem tudtam. Lehet, hogy
mégis csak vett уalјаmit Ga+bгéktól 'és akkor nem volt rá ediég pénze .. .
-Apámmal pedig nem akarta. vag у nem merte tuda.tri. De. az 7s lehet,
Tiogv Gabi hazudik, , mert t ő le ez könnY ~en kitellik .. ,
Majd kifzetjük, ha valábian tartozumik ... — vál аszoltam kissé
.elszarнtt hangon, mert kétsél he vontiam az állítását. — -Apiam do gazk...
És anyám nem fog t бbbet vásárolnli t ő letelc semmit . ..Lesz mnndlen a
piacon is .. .
Nap ne mondd!?... Akkor minek akarod
gaz o,miladinszka prugi
.
.bélyegsorozatot velem elcseréltei? ... Ha m nden Tesz a piacon... ered
oda tejért is! .. .
Gvült a méingem, mа gYoín gyüilenтl~ett. S az arcom égatt a harag~ 1á1. S a szívein, is er ősen dobagio:tt, mintha nagyion, ,szaladtam volna,
hogy miel őbb ada érjek, ahol roppant sürg ő s dolgom , van. IRánéztem
babi kihívóan v i gyorgó ,arcára és köpni szerettem volna , . di . аkkomát
körmi, mint amekkora a pal с si' tó, hogy ömёkre , elUlepjle. S ahogy néztem ő t, egyre jobban láttam, mekkora nagy piszok ő .
- Ö pedig, mivel nem válaszoltam mindjárt, mert nem tudtam neki
rögtön odamondani, hogy előbb minden piszkos k ~ulálknak és min ~ deYi
liiason, с5 gazembernek í.ki kelli a nyalkát esnvarni, f őQénvesуn kivágta:
Nekem most már nem is köill az a te vacak bélvezied!... Süsd
'meg! ... Tejet pedig vegyél majd a piacon. Ottan minden lesz... És
apád dolgozik, van pénze... Ő roihanъrrNUinkás ... Benne van az
bari is
is...
... Igy hát,ј-nе gadjátok ,már végre .azt is. amivel tartozták, ugye?
-- Igen. megadjuk... 1~~ s itt van, jusson b е,lőlе neked is — mondottam ,és й gY mákom -vgazítottaim a nyavalyást. hogy mindjárt nem
vigyorgott tovább.
Elsílpadt. majd remegni kezdett iz,g аlmában, Én pedig ö'köl'be szarítottam mind a két Ikezem иt. Mert háthia keveselli. Kamit kapott. Akkor
pedig úgy teljes ,szívemb "1, oda nvázolak nekiegyet az el і övl°ndő bajsza ;taknyos talajára ... De 'úgy láttam nem k еvselte ... Meg sю tudott
moccanni. 1✓:n ekkor ,azt hrittem, nagyon zélgyent і mayát, .amyért így
ibeszéltt 'és most azért oi1 уаn -m~ egátalikodott. De hát. -dehogyis szégyelte
ё magát! Néhány pillanat гmúlva lehar,gasztot fejij ,el megindult a ikijárat felé s az 4ajtó el őtt hirtelen visszafordult és sziszegve ezt suttogta:
Na megállj, ezt még na,gsnomcsúnyán .meІglkes еrülőd!
Öklével megfenyegetett rés magamra 'hagyott a szabáha.n.
Jó. majd meglátjuk ki keserüh , meg — mondottam mJagamban
és most már nem iiis aCkartam :rágondolni tovább.
Szerettem volna már távotlenni innen. ebből a házbál. De várni
keltlett apámra. Nem -akartam elmenni nélkiil ~e. Nem akartam úgy táxlozni, а agу az ajtáfćalfánalk moindjam azt. hogy: »jóéjszakát«,
Nem kellett soikáig vár аko~ztiom. Úgyy ö:t perc mnlva bejött Lajos bácsi, Maris néni 'és orom. Csak Gabi maradt távol valahol. Alighanem átment ;a konyhába. S ott fújrbа . élesztette Ibosszújárnak pamazsát,
Hogy az jel ne hamvadjon. De ihát őrá nem is von &t szükség mostan,
serke:nek! se hi~ány`zott, Legkievésbbé énnekem.
Letelepedtünk megint az asztalhoz. De most már nem volt rajta se
bor. se rétes. Lajos bácsi és Maros miélri .ábráza,t гa nagyon kuntor volt.
ІЈ trv 'gátszik történhe`_ еtt valami odakinn ami nini volt inyü':kre. De
'
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apám képe v. át .tozatlan maradt. Oly а,n vo+:t az most Fis . mint arrwr
haza érkezett .. .
Nehéz máma disznót hizlalni — mondja Lajos bácsi sopánkodva.
Nagyon sok az a ;kukorica, amit ebe ike йl szdbgáltatni ... Aztán nagy
az adó is . . .
Úgy beszélt mintha mindjárt sírva faikadna. Holott az lelhetett a
titkos szándéka, hog у ilymódan környékezzq meg s,zivét anámnak. Szerettem volna most megkérdezni t őle, igaz-e, hogy hasas a téгherne? . ..
De hallgattam i nká bb •és csak né ztem rá,. mint a ké.pes4kö+nybe:n 'lév ő
rókára; meо ly a tyukketrec körül ólálkodik.
Az ember, hja máma iparkodik... no de miinek is in а kaca:k? ! .. .
akadt ki Maris nénib ől ,a szó indulatosan, de örvem fcllytathut `a tovább. mert apám hirtelen ~ltwette a beszédet.
No, azért marad maguknak s ... És ott iaz ól bian, !az a koca is
tudja. — ami egyébként » jó!1« rrveiglátsznk rajta — hogy egy éviben ;egysz.er vaun maguknál is nagY;péntelk, mint a jóféile »nai3tárlbán« I3ár
igaz. azt még nem tudja a jámbor, hog у halnap jön cl a viliág vége
számára ... És hogy a »IeGike« kaPbász, hurka, szalonna stb. » ∎ké р•éb2 л «
kerül majd az »Úr« magas szinti elé.
Csendesen mondotta ezaktit a szavakat apám, úgy, mint a tarakó
a leckét az iskolában, amkor d čktálja és Lajos bácsi meg 1VIaris néni
nem tudták mindfart eldönteni, hogy ez olyan vicc-e, amin nevetni
kell ... Azt bizony én magam sem tudtam most hamarjaban kisütni -és ők nem nevettek rajta. Szót ianolkká váltak és olyan sötét borulat
szakadt rájuk, olyan fekete felih ő , melyb ől ha megered az es đ , nem, áll
el egу hétig sem: Hogy apй m átlát rЭј t l'k éls hogy 'nem l сlhet (3t rákenni a »ke iYérre«, ha mindjárt az »fehér« is. laz iast már kezdett
nytilмánialává lenni !ell őttük.
Maris néni tintát, tollat és papiért +tett gaz asztalra. Apám pedig hozzdfogott az íráshoz. M°üg az ig аzol;vánYt írta. valLamenmyilen haillgattuink.
Rövid ideig tartott ;annak megírása, Mikb , r elkészült vele oda 'tette La
jos bácsi elé és csendesen, imiotha vaUalki mélyen aludna ;és nem akarná
a ha н gjával fölélbreszteni, ezt mondta:
Itt van.
Apám föllkelt. j dlezve, hogy menni !kél,zi:t1. Erre fölkeltem a székemr ő l 'én i's. Ránéztem Lajos bácstra, a Кi rő l tudtam, !hogy rne,m tud
írni, olvasni és láttam, hogy az arca egyre iobf аn; !fdlh ősödik. m'nt az
égboltozat a kitörni készül ő viharban. Olyan csúnya volt, hogy szinte
féltem t őle. De lаrdm most is csak mosalygot:t. Igy hát egés zen kicsinyke
lett a félelmem.
Aztán mennyibe vette föl? — kérdezte Lajos !bácsi a rosszatsejtést ől rekedten. — Nyolcvanba? .. .
Olvassa el, ott vau !rajta — sszá'.t apám éls mnosollyigatt.
Lajos bácsin most már megvátszatt, hogy nagyon 'haragszik. hI оmlokán !csúnya ráncred ő ik jelentek meg. S nézte az írást. nézegette és
most tilsztán ;érezbem, mennyire ibántja, hogy nem tud cdvasni. De azt
is t:u dtam, hogy ez csak azért bántja most. mert nem tud±;a azt. ami
roppant érdekгlte. Nem tudta azt. m ennyib e vettre föl apáim a köwérdisznót, amit ő 'holnap akar levágnni, És most ránézett apámra, de úgy,
hogy én megijedtem t6!11e.
Ne fraeli zzon maga ;én уel em, hallja-e! ... — mondta! fenyeg ,t. en
és goromba hangon.
.De aо ám toх44bibr а is csak mosoCygott és várt egy, ihü s.it a . válasz°
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sza1, hogy ezzel is több id őt adjan Lajos bácsivak arra. hagv mlin ć~1
jabban kimérgel ő dhesse magát. Ezen a t'éren nem alaaróa megkurtvtan,i.
És most ezt! mondta:
Látja szo!m,széd, mégis csak јо az. ha tud aiz elmber olvasnd. Fig.y ea Лmeztettem is magát erre, mikor összeírtam az utcában az írás tudatlanokat, di maga akkor azt mondta, hlogy nincs r semmi szüik ége . .. Iі át most láthat!ја. hagy mégis csak jó !az, hia tudja az em er
ezt a tudоmánYt is . . . No, jó éjszakát . . .
Nem köszönt vissza. De lehet, hogY morgott mégils valamit, csak
én nem hallottam, mert most a+gyom iz glatortt voll!tam. K Іkisёnni azonban nem k.isértek ki henniinket, Csak a kuityájuk, a Fogdmeg. ugatott
érgesen utánn unfk, Ugylá!t'szik ő is гhargudоtt
л ~ k nІ agYon pedig а +láncot. nem mi tettük a n у akáiba . . .
-- át ti hol az istencsudáj "aban voltatok ennyi ideig? — ezzel fo eadott benniinket 'otthon -édesanyám.
És apám eképpen vála,szolt:
Odaát voltunk... Képzeld csak, nriben sán tilkált ,az а piszkos
kшlák!? No 'de várjál csak, hadd mondjarit el sori!áiban . . . Úgy
fogadott benniin k iit, mintha neven гapija volna, vagy mintha ilalkodalo ш
lenne n,álu(k. Az asztalon .ió házibor és finom métes; v ~árt binniidke,t. Per- sze én anind з ár t, sejtettem, hogц mi a szándéka. No mlegMlj, gazember, gandoltarn mа gamban, most az е`,у!szier jó kezekl e kerü'Utél. Tudom azt,
hagv az il цeneknelk az fáj 1 І eE iobban, .amit más megeszk. És ha adnak
vabamit. azért nagyon na.gy ár аt számo+lnak. Nosza, nieküesóem 'hát а
borának, meg .a rétesének. Intettem Lacinak is, hogy segítsen. Hadd
üs ѕ e meg a guta őket! Laci úgy ►1,átszilk meg'értette a szándákom тat. Úgy
pusztította a rétest, hogy csak úgY vönyö,rk ёdtem remek éttvágyában. М'é о- izv jópohár bort i гs felhajtott és me.g'semi kottyant neki. Azák
meg csak úgY zöldültek, kék.ü9{telk mérgükben
csak azért nem ütötte
meg a guta ő'ket mindjárt, .mert azt hitték az o sit!ab ák, h ogv valahogy
majd csak ,>m egéri« . .. És mi csak ettünk., ,nusztítottuk az é фelét és az
italát . . . Csak azélrt is
Azakért. akik nélküC öznek, koplailn ak, mert
eldшgják e.l ő li. k . .. Azekkrt, akiknek nincs anny n ѓ nzülk. hogy meg
tudják venni t őlü.k féketén . . _ S a'zokért, ak knelk azt !mondják, hagy
n,incs . . .
Itt egv 1.7s szünetet tartott : рáт . S еп me,gérte.-tóem őt. мegértetteni azt is, hogY Faliért is, bos.szút .áд+'. tunk ...
Most a;pánr tovább folytatta:
Gondold csak. mit akart t őlem?! ... A.zért vendég elt тге у апу-л цi,ra, hogy leikenyerezzen. Н~ о ~-w ezzel me ~jnYerj e,n m agán+ak.
Azt akarta hog ц azt a kövér di sznót. amit hюln ap szándékozilk leivágni,
csak nYo lcvan'kilásba becsüljem fö 1.. . Еп m~ eg azbán fö ~Ubгecsültem kétszázra. Lehet hogy nincs annyi. dfe hát ;ünkább az ő kárár,a it'évediek
15-20 k,ilót. mint a népére száza±, No ugrik is majd аkko rát, ига az igazolvánv - a fia ю lolvassia neÍki, hogy a fejév!е 1 a napot leüti' az égrö4l.
— Nagy kó nél vagy te And rás é s ill .y em1 lesz a fiad is— mo,n!dоf ta
édesanyám jóíz ű en nevetve és miegsí magatott bennLinket napsugaras
tekintetével.
És szemeinek melege mint az ö rökké égő nap úgy sütö tte, mole- '
gitette a. szívemet. És tudtam. érezte+m,_ hogy édlesapám szivét. is.
Nagy szélvihar volt az éjjel_ 01ya,n er ő sen. rázta az ablakokat,
mintha minden áron be akart v4alna гtörnÍi .a szobálba. És reggil're úgy юlkergette a felh őket, mintha sosem lettek volna az égen. Dé1 kirül
~

~

~

n~

~

~

m~

H~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

2S

Sebestyén Mátyás: Az én apám.

pedig elment, hogy más tájakon is »rendet« teremtsen a maca félel
metes módján.
Vasárnap volt. Ebéd után azt mondtam anyámnak, hogy elmegyek
megnézem Palit, hogy van. Azt felelte nem bánja elmehetek, csak vi
gyázzak meg ne fázzam éh is.
Ahogy sietve mentem az úton PlaMék házuk felé. a füllem és az
orrom mindegyre jobban és jobban kezdett fázná. És erősen marta
az arcomat is a hideg. Pedig fent a mezítelen égen ugyanúgy ragyo
gott a nap mint nyáron. De most nagyon gyenge legény volt a melege.
Úgy ropogott a hó a talpam alatt, mintha fájt viölina neki, hogy rálépek.
Az utcák és a háztetők vastag hóbimdába takaróztak. Minden kémény
ből kövérre hízott füst szállt az égnek. Naigyon hideg volt. Az útmenti
fák elfeledten álldogáltak a vastag hóban s a mezítelenre vetköztetett
ágaik dermedt álomba merülve várták a tavaszt, amely száp új. zöld
ruhájukat hozza majd meg. a rájulk íészketrakó lármás, vidám mada
rakat.
Egyre jobban közeledtem Pálék házuk felé. És mindegyre szomo
rúbb lettem. Eszembe jutott, hogy milyen jókat játszottunk, amikor
egészséges volt. Szegény Pali! Milyen beteg mostan. És mennyire sze
rettem volna tejet vinni neki. . .
De őneCd. már nem volt arra szüksége. És semmi másra sem. . .
Éjjel, fél kettőkor meghalt.. .
Azóta, ahányszor csak elmegyek Gabiék háziuk előtt, mindig egy
mocskos köpőcsésze jut az eszembe. És mindig muszáj köpnöm egyet.
Oe van úgy, hogy kettőt is ...

MARKOV1CS JÁNOS:

TÉL A CIGÁNYTANYÁN
(Látogatás egy városi kültelek
csonku cigánytörzsénél).
Mögöttem a város fehér háztetői. . .
Vályogkunyhók, sátrak, meleg szemek várnak ..
Fagykérges ú t .. . Megyek . . . Nagy hópillék szállnak..
Csodálatos reggel...
Rézfejü szegekkel
ég a nap az árkok zord jégtakaróján.. .
Dal közeleg lelem, üllő cseng a nótán .. .
Meggyorsul a léptem. . . Öröm visz előre. . .
Már közöttük vagyok. . . Testvérként fogadnak ..
Mosoly gyújt keretet hó-mosta fogaknak
s a szivembe árad.. .
Négy dalos fémszálat
pengetnek az ujjak egy rongy-sátor mélyén.. .
Piros szalag-hullám ring szoknyák szegélyén . . .

»Fehér vajdát« épít hóból néhány gyerek
s a hóember szemét most díszítik szénnel...
Messze: jégtáblákat zúznak baltaéllel. . .
Fehérbe öltözött
rozzant kunyhók között
teknőt váj egy öreg, csonka pipát rágcsál. . .
Amott: furulyának ád lelket a nádszál.. .

Ügy elnézem őket. . . Hallgatom beszédjük.. .
Színes szóval festik életük nagy vásznát. . .
Arcukon mélyülnek gondvéste barázdák. . .
Hangjukban felhördül
néha a múlt s görbül
fojtogató görcsbe izmos ujjuk karma .. .
Hegyekké nőtt bennük tömegsírok halma. . .
Mégis oly erősek...! Tán az üldözéstől...? !
Bujdosástól...? ! F ag y tól...?! Csontig rágó lánctól...?.'
Vagy: bitó-erdőtől..'.?! Véres máglya-tánctól.. .? !

30

Markavics János: Tél a cigánytaауап

Nem...! Már érzem, sejtem:
— míg rajtuk felejtem
szemem, s hosszan nézem vén üstök új foltját —
Munka énekel itt, szabadok dalolják ...!
Tekintetem lassan körben jár a tanyán .. .
Ott, a sátrak mögött: cserép, téglarakás . ..!
»Ez lesz az els ő ház... Meleg meszelt lakás .. .
Enyém ...! — mondja az ács
mellettem ... A kovács
hallgat az üllőnél, majd szól mély torokkal:
»Nekem is lesz házam üveg-ablakokkal...!«
Még sohasem érzett, új lángoló öröm
tüze lobog belül: zeng a szivem dobja...!
S míg a nap a tájra mára delet lopja, —
búcsúzom ... Kezemben
cisszony, gyermek, ember
barna tenyere ég, s lágy kórtts marasztal:
»Ne menj...! Hív a kenyér ...! Vár borral az asztal.

-

Megköszönök: mosolyt, dglt, munkazajt, mesét.
s távizom... Gyár-kürt búg ... Zúg felém a város ...!
A hóesés elállt... Olvad. .. Az út sáros..
Vígan fütyiirészek .. .
»Világít б fészek:
Eszme ! оуy jts magadbci minden árva népet,
s e.gy színbe kovdcsolj feket ё tt • fehéret ...!«

..!«

JUGOSZLÁ V 1RÓK L1 SZ4
F. Gladkov, N. Tihonov és más szovjet iróknack
Navember 29-én, öt évvel azután, hogy a hitleri »Európa-er ő d« kel
1ё s közepén, népi forradalmunk heves harcainak közepette. megalapoztuk
:új népi államunkat; három évvel az AVN Đ J történelmi jelent ő ségű határozatának törvénybe lépése .és a Jugoszláv Szövetségi Népk бztársa_ság kihirdetése után — N. Tihonov, F. Gladkov és G_ Mdivani szovjet
írók, a moszkvai rádión keresztül, jókívánságokat küldtek népeinknek.
Azoknak a szovjet íróknak, üdvözlete, .akik egy id őn át hazánkban
tartózkodtak, természetes és érthet ő lett volna számunkra. ha ez az üdvözlet nem annak a szokott, igaztalan vádaskodásnak lett volna alkot б
része, amelyet az Informbíró határozata után, mi jugoszlávok szakadatlanul hallgatunk.
Ez az üdvözlet is, amely látsz б lag bizonyos elismerést juttat né. peinknek — mélyen megsérti éppen azt, amit népeink november 29-én
ünnepelnek.
Mi, jugosz'áv írók, népeinknek, Juigoszlávia tö bibi íróinak és kulturális munkásainak tevében. megköszönjük, hogy ,kisfejezést adtak a szeretetnek, amelyet a szovjet ember érez népeink .iránt — amelyben 'egyébként minálunk senki soha nem kételkedett, s , egyben» hangsúlyoz г uk,
hogy a mi népeink szeretete a szovjetnépek iránt változatlan és megingathatatlán maradt, minden igazságtalanság ellenére, melyekkel illették
és amelyek, népeink nehéz .és h ő sies történelmének f оlyamán, a legsulyosa bbak közé sorolhatók.
Mindezeken túl azonban, fel akarjuk hívni szovjet elvtár.sai nk figyelmét állításaikban , mut аtko(z б néhány szemmel is Tátható ellentmondásra,
melyeket , éppen nekik kellene meglátniuk Tegél бszб r, éppen azért, mert
itt voltak, hazánba;n és mert nekik, annyira kedves vetdégeinknek, szélesre tártunk minden szivet, minden gondolatot, minden tettünket — ntipeink csakúgy, mint vezet őink. Ezzel meg akarjuk mondani azt is, hogy
ez .tttal milyen könnyedén és kell ő aelküsmeretesség nélkül tették magukévá a közismert igazságtalanságot az új Jugoszláviáról.
N. Tihonov, F. Gladkov és G. Mdivani elvtársak üdvözletükben lát.szólag elismeréssel adóznak népeinknek, azt er ősítve, hogy mT:ndazt, amit
kivívtunk — a nép vívta ki. Am e látszólagos elismerés mellett, bár egyes
szavaikkal igyekeznek még toimpítani is az elismerést, kiderül, hogy e
gyйzelmeket e le m i úton érte el a nép, e.gyedü'1, vezet ő nélkül, vagy
pedig a harcok valami olyan ,csodálatos vezetésével, hogy a nép önma.gát vezette. Szemmet látható, hogy ők maguk is megérezték. mennyire
értelmetlen az a körülmény, hogy .megkerülni .kén цtelenek a Párt sz вΡ
regét e gy őzelmekben, tehát mellékesem megemlítették Párturnkat is,
azonban a Párt vezet ő ségét szisztematikusan elhallgatták, ha csak nem
a ,szo-káso-s valótlanságokat mondták róla. Igy -- szerintük, — a mi Néр i Forradalmunk, .a iegjolbb esetben is, a Párt vezet ő sége nélkül és akarata ellenére fejl ődött ki.
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Mintha bárkinek m űvészi munkáját a Nagy Októberi Forradalomról,
a szocialista építésr ől, a Honvéd ő .Háborúról igaznak fogadhatn el a
szovjet olvasók — vagy akármilyen más olvasó, — ha abban nem jutna.
kifejezésre az SZK(b)P, illetve Lenin és Szt аl in elméleti és .szervez ői sze
repe. Tihonov, Gladkov és Mdivani elvtársak állításaiból pedig az derül
ki, hogy Jugoiszlávia íróinak a Népi Forradalomról •és az oroszág els ő szocialista győzelmeiről írva — amennyiében azokat meg nem tagadnák,
a nép végteleneit ' (elemiségét) kellene fényképezniök, a felszabadító harcokat és a Forradalmat valami lényegtelen harcokból rés »h ősies v а11 а1kazásokból« kellene következteniök, meg kellene tagadniuk tudatos és
szervezett lellegüket ; Pártjukat csak úgy nieilékesen kellene megemlíteniök -- Tito elvtársat és legközelebbi munkatársait pedig, akik nѓ pür. ket e győ zelmekre vezettek •és 'akik ma is vezetik a szaciallizmus felé,
nem csupán elhallgatnio k kellene, hanem megtagadni, ,s őt elítélni,
Azonban, például, megtudta volna írni Ti honovelvtárs vers-soroza-tát Jugaszláviáró' • — amely becsületére ,szolgál !népeinknek ,és neki, a
költőnek, —anélkül, hogy kiemeli Tito elvtárs történelmi személyét ésszerepét?
Nyilvánvalóan nem tudta volna.
Népeink hősiességéért, kitartásáért rés áldozatomért részleges easme
réssel adázvа -- szovjet elvtársaink is elhallgatták és alábecsülték mind-azt, ami e h ősiességen, áldozatokon és ..kitartáson keresztül iellődésnek
indult és К i f e j '1 ő d •ö t t és ami, tép реn kifejl ő dése miatt hozzá-járwlt a népeknek a fasizmus feletti gy őzelméhez s amit tegnapig, letagadhatatlanul, nem is tagadtak` — ez a Foirradalmunk.
Ilyen módon, amikor a mi Felszabadító Háborúnk esztend őirő l beszélnek, az egés, id ő szakra vonatkozólag —attól kezdve, hogy Jugoszlávia Korimun'sta Pártja Központi Vezet őségének felszólítására és Sztalin
elvt+árs,nak vamennyi leigázott rnépMhez intézett fellhívására, eldördült els&partizan fegyverünk, egészen addig, amíg a rni Népfelszabadító Hadseregünk találkozatta Vörös Hadsereggel, szovjet elvtársaink jókívánságaikban csak a p a r t i z á n 0k a t ismerik el.
Népemnknek igazán meg van az okuk arra, hogy mindig büszkék legуeлсk a jugoszláv partizánok nevére. A Népfelszabadító ,Háború kezde-•
tétől — végéig, hazánkban igen sok partizán-egység m űködött. Azonban
e partizán-egységek már 1942 els ő felét ől mint a ' Nép felsz аbadító Hadsereg segéderői mű ködnek s Népfelszabadító Hadseregünk, mint forradalmi, népi hadsereg, a leigázott Európában született és ,épü'lt ki. Azokban
az öröm teli napokban is, amikor határainkra érkezett .a h ősies Vörös.
Hadsereg. Legfels őbb Vezérkarunk, iJll.etve Tito elvtárs nem a Jugaszlá
via-szerte szétdobált Partizán-egységeket gyüjbötte össze •és küldte el a
talállkоzóra, hanem mára találkoJzás el őtt megjelent a szervezett és. számtalan csatában megacélosodott Jugoszláviai Népfelszabadító Hadse
reg, s amíg annak néhány hadosztálya együtt harcolt a Vörös Hadsereggel, más hadosztályai, а рагtiznegуѕё gеК támogatásával. egész ha.zá:nk területén verték az ellenséget.
Ez a történelmi igazság a mi Hadseregünkr ől,a mi Forradalmunk- ról ; olyan igazság, amelyet megdönteni senkinek sincs sem joga, sem..
ereje. Amint hogy sem ereje, sem joga nincsen ahhoz sem, hagy vitassa a .mi felszabadított területeinket — nagyságukbarn egyenl őek némely
európai állammal. — amelyeket 1941-t ől kezdve birtunk s amelyeken né
pi ' , hatóságokat alakítottumk gazdasági és kulturális életet. munkabrigá-4
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dakat, kollektív vetést és aratást, nyomdákat szerveztünk és ujságakat,.
folyóiratokat és könyveket adtunk ki. És ebben inepi államunknak e hoszszú és ,keserves, deszervezett és forradalmi fejl ő désében, pontosabban:
a Népi Forradalom állandó fejl ő désében és végleges gy őzelmében, éppetт
ebben van November 29, jelent ősége és értelme 1943 november 29-ének
csakúgy, mint 1945 novemberének.
Aki mindezt nem látja, illetve aki nem látja, vagy nem akarja meglátni és elismerni a mi Népi Forradalmunkat és midazt, amit ez a Forradalom teremtett és teremt — akarva, nem akarva — megtagadja Jugaszlávia népeinek felszabadító harcát -és November 29-et.
Igy 'látják ezt a mi népeink és — sehogyan másként.
Látszólag némi elismeréssel adózva népeinknek a szovjet írók éppen
azt hallgatták el, ami dönt ő jellegű : az 'országunkban lejátszódott forradalmat és azt a forradalmi átalakulást, amely ibeliniinket szocializmus
útjára vezetett. Meg sem említve azt, hogy a •háború alatt volt népi hadseregünk és nem említve felszabadító háborúnk forradalmi , jellegét — ők
november 29-i jókívánságaikban megkerülnék azt a: történelmi tényt, hogy
mi ebben az évben Forradalmunk ő±éves fordulóját is ünnepeltük és nem
csupán Szövetségi Köztársaságunk kikiáltásának harmadik évfordulóját.
Mert mi 1945 november 29-én valójában végleg törvényesítettük és végrehajtottuk az 1941--45 évi Felszabadító fiáb о rú forradalmi vívmányait,
amelyeket Jajcén, 1943, november 29-én megalapoztunk.
Éppen a nemžetközi .рroletári.átws vezet őjétő l és külön a legnagyobb
szovjetíróktól leginkább, azt tanultuk, hagy az az író feladata, hogy m űvészi eszközökC е l bemutassa az élet igazságait dinamikáját, szépségeit
és a szocializmusért folytatott harc h ősiességét. Az pedig amit Tihonpv,
Ciladkov és más elvtársak mai álláspontja aQ аpján kellene csinálnunk, az
igazság megtagadása, valótlanság volna, árulás volna nem csupán népeink
ć s népeink történelme ellen, hanem árulás az imperialista ellenes, demokratikus és szocialista fronttal szemben is.
Fzt kell kívánniuk, erre kell bennünket tanítaniuk a szovjet íróknak, a szocializmus els б országa íróinak?
Vajfan mit jelentenie népeink jöv őjét illető en, ha elvennék történelmüknek legdics őségesebb fejezeteit? Vajjon ez hármely nép érdekét, vagy
a szocializmusért folytatott nemzetközi harcot szolgálná?
Nem, ez nem lehet igy.
A szovjet író-elvtársak beszélnek népeintc határtalan szeretetér ő l a
Szovjet Szövetség iránt, amellyel minden lépésükben találkoztak hazankban. Szembet űnő , hogy együkük sem kérdezi_ amikor e szeretetr ől
beszél — miben vannak az okai az ilyen mély és szétágazó jelenségnek.
Sem Tilhonov elvtárs, sem Gladkov elvtárs nem kérdezték —mi a tartalma ennek a szeretetnek, ki emelte fele szeretetet a f o r r a d a l m i
W n t u d a t magasságáig, ki adott neki nem csak új arányokat, hanem
mindenekel őtt új, élettel teli tartalmat s ki öntötte népünkbe az els ő szo
cialista Fország legy őzhetetlenségébe és felszabadító küldetésébe vetett
hitet?
Csak a hagyományolslcal nem lehet magyarázni, mert a hagyomány
sak egyetlen — és mellékes — körülmnény. Éséppen ez a szeretet nem
fejl ő dhetett volna ki annak alapján, amivel több mint húsz éven k с reszt йl a jugoszláv burzsoázia vakította népeinket a Szovjetunió irányában.
Hogy a kapitalista Jugoszláviában ki ,és hogyan fejlesztette ki e szeretetet a Szovjetunió iránt, megérezhette az els ő hivatalos szovjet képHID 3
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viselő a mi hazánkban, amikor 1940-ben megérkezett helyreállítani a
kap+csolatakat és látta, hogy a rend ő rség hogyan tartóztatja le a tüntetőket.
Ez a szeretet azért lehetett olyan, és akkora, mert Pártunk és mert
különösen Pártunknak az .a vezet ő sége Tito elvtárssal az élén. amelyet
a szovjet írók is szovjetellenes kampánnyal és a nemzetköziség útjáról
való ;letéréssel vádolnak — mára háború el ő tt is, az illegálisság kemény
feltételei között, belevitte a tömegek öntudatába a szocializmus els ő országának felszabadító missziójáról való igazságot.
Nem szükséges bizonyítani, hogy .a mi Népi ForradalmQrnk .éveib е n
mennyire felgyujtotta ezt ;a szeretetet Pártunk, éP в en ezzel a vezet ő séggel -és, hogy mennyire ápolja és fejleszti ,ma, amikor népeink. a legneiгezebb feltételek között, sikerrelepítik a szocializmust. Tanus йgot tesz
miniderről a mi egész bel i és külpolitikánk, egész kulturális politikánk.
.Ahelyett, hogy bizonyítsuk a szovjet íróknak mindazt. amit maguk is
tudnak, felhívjuk Gladkov és Tihonav elvtársakat, csak egyetlen olyan
;példát mutassanak a nemzetközi kapcsolatokban, amely igazolná azt, hogy
hazánk az imperialistákkal szembeni viszanybait bármivel is e lküllnült
volna bármelyik demokratikus arszágtál. Tessék egyetlenpéldával bizonyítani, hogy Fártunik eltávolodott az ország kapitalista elemeivel szembeni következetes harctól. Továbbá, felhívjuk Gladkov és Tiho.nav elvtársakat, mutassanak fel. egyetlen olyan országot a népi demakráciák közösségéből, amelyben a szovjet tudománynak, iradailamnak és publicisztikának annyi fordítása jelent volna meg, ahol annyi .szovjetfilmet adtak
elő, ahol annyi cikk és tudósítás számolt be .a Szövetségr őil —amennyi
eddig és ma is Jugoszláviában, dacára annak a különös hajszának, amit
már hat hónapja folytatnak az új Jugoszlávia ellen a demokratikus országok némely vezet ői.
Hát mutassanak egyetlen 'országot a. szovjet 'Szövetségen kívül, ,
melyben tettekben is megmutatkozott a Bolsevik Párt és Sztalin elvtárs iránti szeretet, úgy mint Jugoszláviában.
Lehet-e, például, igazolni azt, amit Wroczlavbanl m űvelt Fagyejev
elvtárs — a hallgatás, amellyel átsiklott mindazon a küszködésen, véren és áldozatokon keresztül, rnelyet a fasiszta hódító ellen, a szocializmusért folytatott harcban nem sajnáltak • a :ni íróink, a mi többi kulturális munkásaink sem! Fagyejev elvtárs csak gyengítette saját általános fejtegetésének meggy őző hatását és elvszer űségét, a Szellemi Munkásoknak a b é.ke megvédése érdekében, össžeh гvott Világkongresszusán,
amnikоr felsorolva a fasizmus ellen harcoló és életüket feláldozó íróinkat elhallgatta, azokat a jugoszláv írókat, akik kit űntek a fasizmus
elleni harcban s akik közül sokan, harcosokként elestek a harcmez ő n
— csak Auguszt Ceszarec, Ognyen Pric, Ivan Goran-Kovacsics, Gyorgye Jovanovics, Naszan Kikics. Dragon Desztovnik-Kajuh. Kacsa Racin
és sók más írónk nevét említsük ebb ő l a hosszú sorbál. Fagyajev elv
ыrs hallgatott egymilli бhétszázezer jugoszlávnál, akik elestek a háború
falyamá,n. Ugyanezen a helyen —arról is hallgatott, hagy fennáll az
új, antiimperialista, szocialista Jugoszlávia. Fagyejev elvtárs mindezzel, terгnészetesen, nem tudta az új Jugoszlávia népei harcának nagyságát és jelent őségét lecsökkenteni.
Tihonov és -Gladkov , elvtársak rádió beszédükben a jugoszláv nép
iránti szeretetüket er ő sítgetik, azonban ez állításukat is, mint harcunk
részleges elismerése, meggyengítik azzal az állításukkal, hogy hazánk
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nem építi a szocializmust , és, hogy vezet ő ségünk, nacionalista elhajlásával,árulást ,kö etett el rés küli>'nválasztatta né4peinket a szocialista
#гоnttál.
Mbbő1 ált ez a Nnacionalizmus« .és Náru lás«, amikor mi továbbra is
a szocializmust építjük és mindenben igazo ljwk hű ségünket .az internacionaalizmushoz? Senki nem tud rámutatni arra, hogy az új Jugoszlávia mikor és hol nem tartotta magát következetesen a niemzetközi politikában az imperializmus-elleni harc demokratikus - tábora minden arszágánаk, élén a Szоvjetunióval, érdekeihez?
Milyen nemzetköziség ez, milyen kommunista еrkölcs ё s vajjon
-kinek .a nevében kell elszigetelni egy forradalmi országot, az új Jugoszlaviát er őszakkal, az eszközöket nem válogatva ёs ráfogni. hogy ő
önmaga válik külön a szocialista közösségt ől, amelyt ől nincsen elválasztva, nem lesz rés nem lehet e аvá!laszt.ani?
Éppen ezért felhívjuk Gladkov, Tihonov elvtársakat és a többi szovjet írót, jöjjenek el hazánkba és saját szemükkel, saját :lebkiismeretü{kel mérjék fel, vajjoin a szocializmus felé halad-e hazánk, vagy az itmperiadisták gyarmatává alakul. Felhívjuk őket, hadd lássák. hogy milyen fájdalommal visszhangzanak minden polgárunk szívében az igaz•
ságtalan és jogta!:an vádaskodások, amelyeket — a vezet őség árulásának ürügyén — ,népeink arcába hajítottak, hadd lássak, hagy az ImгΡ ormbüró 1-latárazatával megalapozott rágalmak szükségtelen ilehézségeket okoztak és, hogy ami dolgozóink m égis és mindennek .ellenére,
büszkén és bátran haladnak el ő re és építik szocialista hazájwkat. És
4feilhívjuk őket, {hogy szemt őn-s.zetube, az emberi, illetve kommunista
lelkiismeret alapján, válaszoljanak néhány 'kérdésre, amelyelv az ő állításaikból következnek:
Elő ször, mutassanak fel egyetlen bizonyít+ékot, hogy a :mi hazánk,
a Partunk, vagy vezet ő ségünk — nyiј tan, vagy titokban — elárult.ák
az imperialistálvnak népük érdekeit, amelyek alapjukban egyez őek bármely wSzocia?ista ország, a SzOlCializmuS éS a vhlágdemokrácia érde keivel.
Másodszor, mutassanak fel egyetlen bizonyftékot arra, hogy Pár..tunk regésze, vagy külön annak vezet ősége bármiben is engedett a hatalamról letaszított burzsoázia érdekeinek, bármiben elárulta munkásosztálya és dolgozó népének érdekeit, .amelyek alapjában egyez őek
voltak Іѕ egyez ő ek maradnak bármely más m unkásosztálу és a ntmzetközi proletáriátus érdekeivel.
Nem, ilyen .bizonyítékot nem tudnak felmutatni. És pedig abból az
egyszer ű okból, mert a valóságban ilyenek nincsenek. Pedig a mi hazánlvat és Pártunkat éppen ezzel a két dologgal vádólják.
Mi végül megkérdezzük a szovjet írókat és felhívjuk őket arra,
hogy ryiltan válaszoljanak: - miért tekintik ők .és a demokratikus országok egyes vezet ő i a Jugoszláviában a szocializmusért - folyó harcot -nacionalizmusnak? Nliért volna az a harc, amelyet Tug оszlávia népei
a szocializmus megvalósításáért vívnak saját hazájukban. _bármiben Is
a szocialista tábortól való elkülönülés, vagy miért volna ellentétben a
.szovjetnép, vagy bármely más nép érdekeivel?
A szocialista világ igenis egy és kell, hogy elválaszthatatlan legyen. Az igazságtalanságok. rágalmazósak és azoka módszerek, amelyeket az új Jugoszl, viával szemben alkalmaznak — lémyegi гkben el
lentétesek és a valóságban csak az egység meggyengüléséhez és szét-zúzásahoz vezethetnelk.
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Az említett szovjet írók és a demokratikus front sok más közéleti.
n.unkása olyan szerepet vállalt magára, amiért a jövend ő nemzedék
uem fogja írígyelni őket és a történelem nem fogja megbocsátani:
magukra vállalták azt, hogy igazságtalanul mutassák be egy nép ih ősies arculatát és egy forradalmi pártot; egy ország történelr пének legdi ső s gesebb fejezeteit, hogy kitöröljék, hogy megzavarjanak és megrendítsenek egy népet — az emberiség. legnagyobb szellemeinek legszebb álláma — a szocializmus megvalósítása febé vezet ő útjában.
Igen, nehéz és iseserves elt ű rni népeinknek rágalmakat és sértéseket azok részér ő l, akiknek az igazság, jog és halódás nevében kelii
neibeszélni бk. De még nehezebb és még keservesebb a rágalmazó szereiében lenni.
Na nem is ho4lnap, kés őbb mégis csak felteszik a kérdést a jugo ~
sziláviaJi ,szocializmus, a JKP elleni Isz®rnyü hajszával ka сsоlatbаn:
hol az igazság? Megkezd ő dik — és már meg is kezdődött — a hazwgság .és az igazság, a szavak és tettek összehasonlítása. Hát azt hiszitik, hogy bármilyen prapagandá is elrejtheti az igazságot. elválasztkatja a valóságot a tudástál, hogy valótlanságot árubhat igazság helyett? Hát nem azt bizonyítja az emberiség története, Hogy ilyesmi
csak ideiglenesen volt lehetséges, csak meghatározott id ő szakra és ai
igazság mégis gY ő zedélmeskedett?
Eimlékeztetni kell arra, hogy mivel kezd ő dött ez a szörny űséges
Bajsza a jugoszláviai szocializmus ellen — és hová ért el máig. )telkez
dődđ tt azzal az álllítólagos bírálattal a JKP-nek a parasztkérdésben
való elhajlása és a JKP-ben h2ányzó demokrácia miatt. Ma pedig .ezzef
az új Јugoszlávia mindenirányú elszigetelését hajtják végre.. azzal a
nem pontos mellébeszéléssel, hogy a JKP vezet ő sége nacionalista p лziciákra Yért. A kampány kezdetének csak annyiban van összefüggése a imai fiormáival, amennyiben ürügyet akarnak találnia JKP vezetőségének megdöntésére.
De ha a mi vezet őségünk semmiben sem árulta e'1 az országot az
imperialistáknak, nem is egyezett meg a .ledöntött burzsoáziával, hanem — mindén nehézség elilenére, amelyet jelent ős részben éppen ez a
kampány; amelyben most részt vállaltak a szovjet írál{ is. idéz el ő
bátran vezeti ,népünket a szocialista felépítés útján. függetlenül az imperialistáktól, akkor miért e követelés?
Ezért ti, szovjet elvtársak, felelettel tartoztok nekünk, Jiugoszláviai
I róknak — de nem csak nekünk és népeinknek. hanem az egész halad&
emberiségneуk és saját lelkiismereteteknek.
Nem lehet kikerülni ezt a választ. ) ✓s,hagy eljön az ideje a válaszadásnak, shogy az segíteni fóg a szocializmus további fejlesztésétienés hozzájárul az emberiség gY őžedelmes mnenetelёséhez a szocialista jöv ő felé; ebben mi, jugoszláviai írók, egy csöppet sem kételkedünk.
fs ezért, legyen ez a mi válaszu+rk a szovjet elvtársakhoz, necsupán kisérlet arra, meggy őzztik ő ket válótlan állításaikat illet ően,
hanem még egу ösztönzés Jugoszlávia népei nevében, hogy helyesen rendező d'jenek a kapcsolatok a demokratikus országok között. a haladQ
emberiség (hasznára és a szocializmus teljes gy őzelméért az egész
v~ i,lágan.
Jugnsгláviá. íróinak nevében:
I,vo Andrics, 1Vfirkn Baaryevics, Antnn B:arac. Joszin Barkovics.

—
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France Bevk, Oto Bihalji-Merin , Milan Bogdanovics, A. R. Boglics,
Matej Bor (Vladimir Pavsics), Viktor Car Emin, Brarzki Csópics,
Oszkar Davicso, Milan Dedinac, ivaiz Doncševics, Milan (Gyokovies, Janko Gу onovics, Eh i Finci, Marin Franicsevies. I vo Frol, Velibor Gligorics, Pavel .Gólja, Jozsa • Horvat, Sztevan • Jakovljevics.
Szlavko Janevszki, Marijan Jurkovies, Vjekaszlav Kaleb, Jure Kastelaп , Mile Klopcsics, Edvard Kocbek, SzlavlzU Kolar. Blazso Kineszki, Dusan Kvsztiaes, Fe.rdo Kozak, Jus Kozak, Misko Кгапуес,
Miroszlav Krlezsa, Szkender Kulenovics, Filip Kumbatovies. Mihaili
Lalics • Мl адеп Leszkovac, Mató Lovrak, Bogomir Magajna, Desгanka Makszimovics, Ranko Marinkovics, Marko Markovics, Tanaszile Mladenovies, Csedamir Minderovics, Dimitar Mitrav • Vladimir Nazor, Jozse labor, Milorad Parгics-Szurep, Emil Perovics,
Veljko Р'etrovics, Jovan •Р'ópovics, Vladimir Popavics, Iszák Szamokovlija, Petar Segedin, Sinkó Ervin, Gyido Tartalja, Joszip Vidmar, Cmi Vipvtnik, Gligor Vitezm, Alekszandar Vucso. Viee Zani.novics, Borisz Liher.l Milka ,Zsic irгa Oton Zsupancsics, Radovatt
,

,

Zogovics.

ZÁKÁlb'Y ANTAL:

,SZÉNLOPÓ ÁBEL EMLÉKEZETE
Itt élt közöttiin К és alig vettük észre,
Pedig szorgos volt, minta szu a fában;
Talán mert mindig puszta adat
Maradt
A számbavehet ő lÉnyek lajstromában ..
Mintha nem is sziiletett volna.
Csak úgy lett a gondon
Egy kába révületre.
Minta szégyen a szem vére vetve.
Hogy pirulva, búsan elvirágozzon

.. .

A pályaudvaron kóborolt, senki se tudja.
Egy riadt vágyból talán itt is éledt. —
Lopta a bün-fekete szenet,
Amelyb ől kicsillogott a szeretet.
Amit megtagadott t őle az Élet .. .
És mégis ember volt, akart élni.
Gazdátlan számadó, ki gaz sorsát bdlraiz rúgt&,
S végül véresen rálehelt. —
Mint a többi szénlopó Ábelek, —
Lgy s ггrnyű tdrsadaiom karójába húzva . _ .!
(1943,)

A Z UJ SZERВiA АLLAM15ÁGA ÉS ALK071i1Á1V Y4
Irts : Dr. Gyetvai Károty

147 január 17-ének nag у jelent ő sége van a szerb né p államéletében s alkotmányos történetéiben.
A Szerb Népköztársaságban 1946 november 1G-én vál а sztottn иk képvisel őket, akiknek els ő sorban az volt a feladatuk, hogy alkotmányt hozzanak az új Szerbiának. Népünk ekkor választatta Szerbia els ő demokratikus alkotmánozó nemzetgy űilését. Vajdaság mint örnkormányzati
tartomány szinrtén közvetlenül választott képviseleket az alkotmányozó
népképviseletbe, és küaön kiemeljük, hogy .a képvisel ők között 14 ma-gyar is van. Ezek a demokratikus választójog alapján vála'szto.tt képviselők hozták Szerbiának mint népköztársaságnak els ő alkatmonyát,
azaz a.l'aptö_rvényét. Szerbiának ez az. els ő köztársasági аlkatmánya.
Szerbia új, köztársasági alk оtm.ánya teljes összhangban áll az 1946
január 31-én iéletbel ~ épett jugolszláv szű vetségi alkotmánnya1. miután a
Szerb Népköztársasága szövetségi Jugoszláviának ailkotórésze illetve
hat tagálilanának egyike.
A szerb nép alkotmányos fejl ődése harci eseményekben és küzdelmekben igen gazdag. A szerb nép állandó harcot folytatott a szabadságért és a nephatalomért. Ez a kiizdelem a XIX. század , e1ej~én kezd ődött. • Ugyanis a törőkők betörése a Badka`nra a XIV. században leigázta , és megsemmisítette a középkori szerb h űbéri államot s szétrombolta az akkori szerb társadalmat. Azonban .az ötszáz éves török elnyomás,.
kegyetlenkedés és ki шéletlen pusztítás sem tudta megtörni a szerb nép
harci szenemét és kiirtani nemzeti hétét.
A szerb nép felszabaduilási törekvései a népfe'.kelésekben jutottak
kifejezésre, aminek kgvetkeztében 1804-ben, Karagyorgye—Fekete GYörgy
néven szerepl ő Fetrovics Gyorgye, majd kés őbb Obrenovics Milas állt
a népfelkel ők élére. Ezek a népfelkélések illetve szaibadságharcok megteremtették aXIX. század elején egy új szerb állam létrehozásának feltételeit. A török túler ő képtelen vitt megsemmisíteni a népi vívmányokat, habár akadályozta azokat megszilárdulásukban. Az 1804-ben megindult felkelési falyamat id őszakonként a kényszerít ő körüІményektőI
függően alábbhagyott lendülietében, azonban a szerb nép szabadságharca
a bels ő és küls ő ellenség elleni sohasem sz űnt meg. Pijade Mósa szkupstinai beszé-dében kiemeli. hagy a szerb nép állandóan harcban állt a monarchiával és a dinasztiákkal valamint a különféle reakc ,óval. mert népuralmat akart. Latjuk tehát azt, hogy a szerb nén nemcsak a török ellen,
hanem a bels ő ellenség ellen is küzdött. A szerb nép történelme folyamán sohasem t űrte, hogy elnyomják és. kiizsákmánya1:ják. Az alkotmánУazó szkupstinában két évvel ezel ő tt a képvisel ők beszéde ~ k:en kíemelték, hogy a szerb nép még mindig megbüntette, el űzte. elkergette
elnyalmóit és kizsákmányolóit, legyen az török zsarnok vagy bármilyen
színezet ű megszálló, »hazai« uralkodó, csatlós, idegenbérenc. бtбdik hadoszlopos, stb. A dinasztiák gátolták a haladást valamint a szabadságért
folytatott kLizdetniet s n ёусlІсnes magatartása következtében felszámo-
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l ć,dott úgy az Ubrenovios mint a Karagyorgyevics uralkodóház. A szerb
nép szabadságharcának jellegét és tartalmát szemlélve ez teljesen érthet ő : Rengeteg aldozat,harc, küzdelem, forradalom és háború árán a
szerb nép megszabadult küls ő és belső ellenségeit ől s ennek köszönhet ő ,
hogy az egykori Török Birodalom pe гemІhelyzet ű beográdi kis tartominya :illetve pasalikja 'államiságot harcolt, ki magának a XIX. század
folyamán, amely államisága mai népköztársasági államformában érte el
Szerbia tekintetében is tet ő+fekát.
A szerb nép szabadságharca folytatódott az els ő világháború utáni
HS, illetve a régi Jugoszlávia .uraikodóosztálya ellen, azonban ez a harc
1541-ben történelmi forduléponthoz érkezett. Néhány napi clienállás után
a régi jugoszláv hadsereg és a régi államgépezet összeomlott. A +1<atasztrófáért az elnyomó, uralkodóosztály a felel ő s, mert elárulta ,népi
érdekeinket. A Kommunista Párt mára régi kapitalista rendszer feltételeiben következetesharcot folytatott többek között a szerb nép felszabadításáért és állami önállóságáért. A szerb nép a Kommunista Fárt segítségével vezetve harcba indult, mert tisztában volta .Párt helyes poIitikájáva , l. Ezért a. Kommunista Fart felhívására önként s mind tömeesebben csatlakozott a felszabadító mozgalomhoz. Ez a harc nagy vál'
tozást teremtett a szerb nép életében, amely forradalmi átalakuláson
mant , kereszt ű ',. Ezek az új népi vívmanyok Szerbia új alkotmányának
alapját leépezik. Igaz, a régi Jugoszláviának is volt alkotmánya, éspedig
cz t?. n. Vidovdáni 1921-bej, majd Karagyargyevics Sándor diktatúrájával kapcsolatban az uralkodóosztály 1931-ben ráer ő szakolta az országra
az n. n. Szeptemberi alkotmányt.Ezek azoi,ban á kapitalista Jiugoszláviának voltak az alkotmányai s céljuk ennélfogv д az uralkodóosztály
érdekeinek fenntartása volt. A régi jugoszláv alkotmány nem lehetett
Szerbia alkotmánya, mert Szerbiának a régi centralisztikus rendszerben
nem volt államisára illetve önálló állami léte. Szerbia tehát nem volt
alanya a régi jugoszláv alkotmányjognak. Ezek szerint a szerb népnek
sem lehetett Szuverén nemzeti állama a régi rendszerben. A felszabadító háborúban s a bels ő demokratikus átalakulásért folytatott harcban a'
szerb nép visszaállította államisagát s i.épállam lett köztársasági formában, ahogyan azt a szerb köztársasági alkotmány :megállapítja els ő
szakaszában a. valóságnak megfelel ő en. Az új Szerbiát mint népköztársaságot a felszabadító háborúban a szerb nép harcolta ki többi ruépeinkttel együtt. A szerb nép szabad akaratanak megfelel ően és az egyenjogúság alapfan szöv с tséget létesített Jugoszlávia többi néveivel s azok
llamaival. A szerb nép tehát élt az önrendelkezés jogával, amely az 11szakadásra való jogon kívül magában foglalja a más népekkel való egyesülés jógát is (2. szak.).
Szerbia mint önálló nköztársaság szuverén módon gyakorolja az
államhatalmat, míg a szövetségi Jug+o Іszláviára kizárólag csak a szövetségi alkotmányban körülírt jogokat rúházta át. A szövetségi Jugoszlávia
viszont altalmába és védelmébe vette a népköztársasági Szerbia szuv г rén jogait, biztonságát. valamint politikai és társadalrпi berendezését (10.
szak.). Fijade 1Vlósa a képvisel őházban tartott beszédében 'ki.hangsulyozta r hogy bizonyos jogoknak ily módon történt átruházása a legkisebb
mértékben sr..m jelenti a nép szabad akaratának és szuverénitásának
csorbítását. Jugoszlávia minden népe szuverén jogainak bizonyos részét
átruházta a Szövetsé.rre, ami .nélkül ez a Ccözösség természetesen nem
létezhetne. Azonban ezek a szuverén jogok, melyeket a közösségre ön,ként átruházott, nem sz űntek meg népeink szuverén jogai lenni. Az ö П- -
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ként átruházott jogok megmaradtak népeink jogainak. Az alkotmányozó
bizottság jelentésében Min,ics Mi,los kiemelte, hogy en ne'k az önkéntes
átrúházásnak a célja a gazdasági és politikai együttm űködés, kölcsüntis megsegítés, valamint a szabadság és a függetlenség köz ő s védelme.
Szerba szabadsága és haladása e-szerint a szövetségi Jugoszláviához
fűződik, míg másrészről Szerbia a szabad és egyenjogú népeink testvéri
közösségének egyik f őpillére.
Az új Szerbia, a köztársasági Szerbia alkotmánya .beiktatta. Vajda ság önkormányzati jogait is (13. szak.). Vajdasága felszabadító háb о rí
gY ő zelmes befejezése következtében lett önkormányzati t дΡ rtomány. Ezt
a helyzetet nem lehet azonositan i vagy összehasonlítani az 1848-as
»Szerb Vajdasággal«. amely az eln цom.ó uralkadóasztál у eszköze volt
így a szerb mint a többi népek ellen. Tekintve Vajdaság sajátosságára
és különleges helyzetére az allamhatalom ké гdésе ily mб don {)ldódott
meg tartományunkban a legcélszei Libben.
A most két éves szerb népköztársasági alkotmány kimondja. hogy'
a poilgárok egyenl ő ek a törvény el ő tt és egy°njagúak tekintet nélkül ;i
nemzetiségre, fajra vagy vallásra.. Származás, társadalmi állás, vagyoni
helyzet vagy m ű veltségi fok alapján Köztársaságunkban ismeretlen bármilyen kiváltság illetve privilégium. Tilos a nemzeti, faji és vallási gy ű lllet szítása. (22. szak.). A vajdasági magyarság egyenl ő sége és egyenjogúsága szempontjából már ezek a rendelkezések is világosan kima ,
tatj:ák a nemzeti kérdés következetes .és helyes lenini-sztalini r нegoldását. A magyar polgár egyenl ő és egyenjogú a többi polgárral. Ezen túlmenően azonban a szerb népköztársaság) alkotmány kinyilatkoztatja a
nemzetiségi kisebbségekre vonatkoizóan azt is, hogy mindenben élvezik
tkult.+úrális fejl ő désük és nyelvük szabad használatának jogát és védelmét (14. szak.). Ebb ől a rendelkezésb ől is táthatja mindenki a szerb népköztársasági alkotmány internacionalizmusát, nemzetköziségét.
~

~

A képvisel ő házban az alkotmányvita során a magyar kisebbség nevéUen Sóti Pái képvisel ő rámútatott arra,hogy az osztrák—magyar monarchia idején a magyar tömegek a zsellérséget képezték s 'a gr б fok,
bárék s egyéb mágnások béresei és szolgái voltak. A magyar dolgozó
tehát nem lehetett szabad, mert mindenható és korlátlan ura tetszés szerint kizsákmányolta. A kisebbségeket az akkori rendszer elnyomta illetve kihasználta. Amennyiben a f бurak bizonyos engedményeket ígértek a
kisebbségeknek, azt feltételhez kötötték s ellenszolgáltatásul a haladószellemű erők elleni harcot kűvetelték. Ilyen volt a helyzet . nemcsak az
osztrák—magyar monarchia idején, hanem a régi Jugoiszláviaban is. A
megszállás alatt az eInyom б kormányzat a » kisebbségeket« а népfelszabadít б mozgalom ellen kívánta feldlasznalni s sovinisztikus alapon f ő
leg a szerb nép ellen izgatott és uszított. A népek és kisebbségek egy°njоgúsága és szabadsága viszont a rnépf иlszabadító háború gy ő zelmével
valóswlt meg. Szerbiának 1947 január 17-énhozott új. demokratikus alkotmánya azonban nemcsak ezen népi vívmányokat törvényesítette, hanem egyben az egyenlő ség és szabadság. védelmi fegyvere lett. A vajdasági magyar kisebbség ezért • a szerb napköztársasági alkotmányban
saját jogainak védelmét és fejl ődését látja.
Szer+bio új államiságának új jelképe, szimbaluma illetve új orszá:;címere van, melyet az abkоtrnány 4-ik szakaszában körülírt. Az új círneren látlható pajzsa szerb államiság legrégLbb jelképe. Minics Milos
jelentésében kimutatta, hogy ezt a címert Szent Száva néven ismert
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Namanyiс s Rásztko használta 1188-ban. A címert azonban Yetrovics tMo jszije érsek 1724-ben kereszttel b ő vítette s egyházi címerként használta,
míg IV. Arszén patri,árka 1774-ben kétfej ű sast toldott hozzá. Mindezen
ittóla gos to ld.ások mellőzésével az alkotmányozó nemzetgy űlés a szerb
.államisság címеréneíc legősibb alakját fogadta el, ahogyan az Szent Száva idejében volt használatban.
Dialektikusan szemlélve, az új Szerbia alk о itmányát nem lehet elkülönítve szemléznitöbbi népköztársaságaink alkotmányától. Szerbiával
szinte egyid őben azaz- 1946 decembr 31-ike és 1947 január 18-ika k ёzött életbeléptette új, demokratikus alkotmányát Macedónia. Bosznia és
Hercegovina, Grna 0-Dra, Szlovénia és Horvátország. Ez a hat alkotmány
illetve hat népí фztársaság azonban egy egységes testvéri .népközösséget
,alkot — az új Jugoszláviát.
~

~

~

ЕRKDMÉNКLINK — FÖLADATAINK
Irts: Heisier György

(Lenin és Sztálin m ű veikben beszélnek arról, hogy lehetséges a szocializmus megvalósitás а с gy különúil б arszú 011.
ami kés őbb a Szovjet Unióban me is történt. ik mindenekel őtt a - Szovj , et Uniót tartották szem el ő: t, de az' se1г 1'
sIfli nnonditták, hogy ez többé nini lehetséges sehol s mn, a
Szovjet U їй n kívül Ho č y más országohr(l ne be ~ zéli:k,
mondhatom, hogy cz tcl 1lisen lehetségesnek bizcn уrlt nál uh
is, Jug o szláviában,...« (Tito marsall., 148 6v d'ecambe,• 15-én,
I.yuL; у aлn hon tartott )besziédé .

La;zdasági és társadalmi fejl ő désünk újabb lépcs őfokához. б téves
'Tervünk harmadik évéhez értünk. Az 1949-ik évküszöbén különös jelentséggel bír tervföladataink eddigi teljesítménye, mert általános irányvonalunk helyességének legbiztosabb i,ga гolását gyakorlati sikereini{
képezik.
A Szövetségi Szkupstinában. a mut hó végén lezajlott 1919-es évi
költségvetés vitája b ő és tudomlányos anyagot nyujt e kérdés elemzéséhez. E vita anyaga alapján vizsgáljuk meg tehát a mult év tervfeladatainak teljesítését és az el ő ttünk álló 1949-es év alapvet ő gazdasági - kérdéseit.

Тeljesitettük termelési tervünket
Meg ke'1 állapítani, hogy a mult év a legnagyobb er őfeszítések esztendeje volt. Ennek az oka nem csak abban rejlik, hogy tervfeladataink
nagyоbbák -- mint láttuk, о téves Tervüflk iramánál jóval er б teljesehbek voltak, 'hanem abban is, hogy a nehézségek fórésze el&e nem látható volt s onnan jött, ahonnan azt legkevésbbé vártuk.
Tito marsál, kormányunk elnöke a Szövetségi Szkupstinában mult
'hó 27-én mondott beszédében rámutatott azokra a nehézségekre, melye-'ket a •néрi demokrácia velünk szövetséges államainak egyes vezet ő i gör(dítették terviink teljesítése elé azáltal, hagy a Tájékoztató iroda hatá-
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rozata alapjáii országunk ellen indított rágalomhadjárat következtében
nem tesznek eleget az országunkkal kötött kereskedelmi 'szerz ődésekből
ered ő 'kötele г ettségeiknek. ' Гito marsal egyuttal arra is rámutatott, hogy
az úgynevezett »Jugoszláv elhajlás a marxista-leninista vonaltól« alaptalan vád, mellyel azért rágalmazzák népünket és vezet őinket, mert ÖtévesTervür k útján felszám odjuk oо rszágunk m űszaki elmaradottságát, fölemeljük nehéziparunk nívóját és ,ezáltal természeti kincseinket és n цersanyagunkat népeink javára .aknázzu'k ki.
A népi demokráciákkal 1;`48-ban folytatott kereskedelmi kapcsolataink 'tapasztalatai pedig újból bebizonyították, hogy amíg a szocialista
államok közötti árúcsere a kapitalista kereskedelem jellegét hordozza, addig nemcsak jogunk, hanem népeink fejl ődése szemІpvntjából köteless ć=
günk is hazai lehet őségeink makszimális kihasználása. Bizonyságául annak, h о gу mit jelent számunkra az a tény, hogy most még nem vagryuik képesek természeti kincseinket és adottságainkat kiaknázni, hogr
mit jelent számunkra a külfölddel ű zött :kereskedelem t őkés jellege, álljon itt csak a következ ő adata világpiaci árukról. A Csehszlovákiában
vásárolt »Skoda 708 R:< tipusú 7 tonnás gépkocsi ára kb. 517.000 dinár.
Ez egyenlő 1.L00 tonna vasércünk árával, vagyis egy teherg,épkocsiért
három 40--40 teherkocsiból álló vonatszerelvény vasércet kell külföldreN
szállntanunk. Viszont ennyi vasércb ől 650 tonna nyersvasat kapunk, melynek értéke a világpiacon 2,275.000 dirrár, vagy pedig tovabbfeldolgozva
kb. 6,500.100 dinár. Csak ezen egyetlen példa után, feltehet б -e még egyáltalán az a kérdés miért iparosítjuk országunkat? Józan ésszel termé
szetesen nem! Ellenkez ő esetben országunk továbbra is a nyersanyagok
és a primitív módón el ő állított mez ő gazdasági teremékek kizsákmányol ható 'forrása maradna azzal, hogy iparcikk szükségléteinket továbl а is
külföldön kellene drága pénzen vásárolnunk és »elmaradt balkáni« kul
turnívón élnünk!
A feltornyosult akadályok ellenére a must év gazdasági tervét általánо sságban és f ő ágazataiban teljes mértékben teljesítettük. A széles
értelemben vett ipari termelés tervét az egész országban 101,1% arányl- an teljesítettük illetve a tervet 1,1 ° /°-al túlhaladtuk. Az évi terv jelen--tő sebb részleges eredményei a következ ők:
~

~

Nehézipar: 97,3%

ebből a:
vaskohászat
аluminium és rézipar
tű zálló anyagipar
fémipar ..
motoripar ..
villamosipar
Bányászat

.

lpítészet

Fakitermelés ..

.

Кünnyüiраr: 103,2%

103,8
105,4
96,4
80,4
73,0
108,0
93,7
101,3 °'°
81,—%

ebbő l a:
vegyipar
üveg:оа r
celuloze
gyógyszer
teksztil
•.
bő r és gumi
élelmiszer ..
azbeszt
..
dohány
..
cementipar
~

102,8
111,0
101,2
112,8
1Q4,3
102,8
102,4
56,9
108,2
80,--

VІezőgazdaság 9=1'! о

ebb ől a:
gabonanem ű ek ..
cukorrépa ..
rostkender ..

..
..

110%
109°/°
109°`R°

Heisler György: Eredményeink — töhdaíaink

43

A fenti számadatok szinte önmaguktól mutatnak rá a mult év objektív nehézségeire. Azokban .a gazdasági ágazatokban. ahol kereskedelmi .szerző déseink alapján nagyobb méret ű gép vagy más egyéb anyag száliІítást vártunka külföldr ől a népi demokráciák egyes országaiból —
a ,tervünk teljesítése nagy akadályokba ütközött. Ez történt a saövetségi
nehéziparban, a fém és motoriparban, majd közvetve a fakitermelési
tervben is. A cementiparban a meg-nem valósított kivitel ,miatta teli
raktárak meggátolták a t,o гvábbi termelést. A bányászatban a legnagyobb
lemaradás a k őolajtermelésben észlelhet ő , mivel a megrendelt külföldi
gépeket nem szállították le.
Azok az akadályok, amelyeket külföldr ő l nemvártan gördítettek tervünk megvalósítása elé, dolgozó tömegeink körében hatalmas kezdemé nyezési er ő t és hő sies munkateljesítményt váltottak ki. hála ennek, még
ez év folyamán sok olyan terméket kezdtünk el őállítani, ami csökkenti
azonarúk listáját, amelyeket eddig csak 'külföldr ől tudtunk beszerezni.
Ime ebből a meglehet ő sen sok termékből csak néhány, amelyeknek
termelési tehnikáját szakkádereink és ,munkásaink már teljesen 'elsajá títattak: н eggeszt ő . garnituxák, hatféle heggesztó -vágó pisztoly, Volfrám -mai vegyített gyorsvágású szerszámacél, zárt villanymotorok ,a teksztil ipar részére, mez őgazdasági gépek, fogatos fogasok, háromtonnás 70 lóerős benzinmeghajtású teherautók, hideg- és meleghengerlésre szolgáló
hengerek, rozsdamentes acél, hangosfilm mozigépek, automata telefon kkészülékeíc, oementipari vegyi és élelmiszeripari készülékek és berende zések, Кgtonizáló gépek kenderfeldolgozásra, vízturbinák, vas -és színesfém kohászati berendezések. g őzkotrógépek és g őzltengerek, gáterek (a
tcülföldinél jobb min őségben) kétcilinderes benzinmotorok , stb. stb.
Dolgzбink lelkes, hatalmas tömege szinte kivétel nélkül versenymunkával, rohammunkásaink a munkanormák túlteljesítésével. munkás osztályunk legjobbjai pedig ujjitásokkal, 'észszer ű sítéseC{kel. haladószelle rnű tehnikai inteligenciánk és szak ádereink pedig új találmányokkal, új
termék e'k konstrukciója útján feleltek azokra a vádakra, amelyek oly
igazságtalanul érték Kommunista Pártunkat és annak Vezet őségét, or
szagunkat é9 népeinket.
Habár mez ő gazdaságunk műszaki felszerelésében és szervezetében
lényeges változás az év folyamán nem állhatott be, :mégis dolgozó pa rasztságunk 99%-ban teljesítette a tervet. A falusi szövetkezetek átszervezése és számbeli valamint taglétszámszerinti er ősödése. valamint az
a tény, hogy parasztságunk 'kb. kilenc tizede (89% a falusi gazdaságok nak) résztvett a kötött árrendszer alapján ujjászervezett ken eskede'.em ben, a mult évben is újabb ,bizonyítéka .ormaik, hogy pártunk 'és népi államnunk helyes politikát folytat a falun is. Ez bizonyítja a gabonafölvá sárlásban elért 134 százalékos tervet túlszárnyaló eredmény is.
~

Szervezési fogyatékosságok és nem leküzdhetetlen akadályok az életszínvonal emelésében
•

Kidrićs elvtárs a Szövetségi Szkupstinában rámutatott arra a tény re, hogy mennyiségileg teljesítettük az életszükségleti caikek fogyasz tásra adásának tervét s a statisztika ,mutatószámai a dolgozótömegek
életszínvonalának emelkedését bizonyítják. A háziasszony és a fogyasztó
szemével nézve az eredményeket mégis más képet nyerünk. 1~ppen az
ellentmondás okának felderítésében és megszüntetésében rejlik a . fenn--
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álló hiányosságok kiküszöbölése. Ezek közé tartozik például. hogy téli
..árúk nyár idején kerülnek forgalomba, vagy fordítva: egyes aprö használati cikked hiányzanak a рiaгΡ cról. Ezenkívül választékban és m n őségben sem mindig teljesen megfelel ő a forgalomba hozott árú.Ezeknek a
..hiányosságoknak f ő oІ koz бj:t a szervezeti ,fogyatékosságokban. a bürokratikus irodaszagú intézkedésekben, a kereskedelem gyenge alkalmazkodó képességéhen találjuk, nem pedig az er őnket felülmuló tárgyi ni•
h zségekben.
Az átlagos é.etszínvonal emelkedését nem egy tény bizonyítja. A
üenyérfejada.g megnagyobbodott és min ő sége megjavult. Ez a tény vonatkozik a nem földm ű ves laposság cukor, zsír, és húsellátására is.
194E-bon az átlagos kenyérfogyasztás meghaladta a háború el őtti jugoszláviai átlagot és ugyanez vonatkozik, csak még fokozottabb mér tékben, a cukonfioigyasztásra is. A nem földm ű ves lakosság nyershús és
zsírnemű ellátásában azonban nem értük még el a háború el őtti átlagot.
hús- és zsírellátásunkkal kapcsolatban meg kell említenünk, hogy a gazdag parasztoktól történt 300.090 sertés felvásárlása következtében ideiglenesen fölmenta sertés , és a zsír ára, de a kényszerfel`vásáriással, megvetettük a hús- és zsírellátás szocialista bázisát. Ennek következtében
ez év .második felében zsírellátásunkat 40 százalékban már az állami és
szövetkezeti hizlaldák szolgáltatják. Textilel_látásunk 1948-bon lak бsanként számítva 11 százalékkal meghaladta a háború el őtti helyzetet, míg
a iábbeli ellátásban nem értük el a háború el őtti átlagot.
Az i~iyen átlagos mutatószámok azonban nem nyujtanak teljes képet.
ellátásunkról. El ő ször is a városi és az ipartelepeken él ő lakosság száma
iparosításunk következtében hatalmas méretben megndveEiedett. A háború el őtt a nem földm ű veléssel foglalkozó lakosság száma kb. 3,700.009
volt, míg ez a szám 1947-ben 4,200.000-re emelkedett és további egy év
alatt 200.000-rel n őtt. Népi forradalmunk eredményeként a dolgozó töme. gek öntudatának emelkedéséved párhuzamban n őttek igényei is. Igy tehát
mez őgazdasági és ipari termelésünknek most már ezeket a hatalmasan
megnőtt igényeket kell kielégítenie. Csak ha ebb ől a szempontiból vizsgáljuk az imént felsorakoztatott adatokat, akkor tudjuk felmérni eddig
egyért , eredményeink jelent őségét.
Nem szabad szem e'. ő 1 téveszteni azt sem, hogy az el őbbi adatok
csak fejenkénti átlagot mutatnak. A gyökeres társadalmi változás folytán a népjövedelem és az anyagi javak elosztása is mindinkább a dolgozó rétegek javára történik. Ez azt jelenti, hogy a dolgozó rétegek ré. szesedése a népjövedelemb ől állandóan emelkedik, míg a tőkés elemek
részesedése zahanó аn csökken. Ezt a tényt ellátás terén is megállapitha., tjuik, mert a nehezebb munkát végz ők ellátása b őségesebb mint a könynyebb munCcát teljesít őké. A népjövedelem igazságos elosztását az aláb,.bi adatok mutatják legjobban:
ha a teljes nemzeti jövedelmet 100-a1 jelöljük:
1937
1948
100
100
Ebből részesedtek:
Városi tőkéselemek
29,64
1,55
A falu tőkés elemei
16,54
9,67
Az állam részesedése
15,9
38,33
Muгnkások rés hivatalnokok
14,2
27,07
Kis- és középparasztok
19,12
23,55
Többi középrétegek (iparosság)
4,68
1,83
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Kimerithetetlenek haiánk természetes kincsei
- Mi bányakincseinknek • eddig csak nagyon minimális százalékát aknáztuk ki. A krekai és Cioszovói szénmedencében ;kb. 6 milliárd tonna lignit rejlik s e kiét bányánkban alig kezdtük , meg a, ,kiaknázást. Tibb másmс denoében ,mint például Plevljen, TJgljeviken , és Мezgraján még jóformán meg sem kezdtük_ a kitermelési munkákat, holott itt a szénmennyjág több milliárd tonnára becsülhet ő. Idasanló a helyzet .a középboszniai.,
és szerbiai szénmedencében, ahol a sz énréteget többszáz millió tonnárabecsülik.
Kelet-Szerbiában a réz.lel б telepсk szélessiége közel 120 millió km...
Eddig .mindössze egy bányában, Barban folyik a termelés. Ólom-, cink_
ércekben is gazdagok vagyunk s mégis mindössze három bányában fo-iyik a termelés. K ő olaj és földgáz terén hazánk Szlovéniában. I4orvátországban L оszniában, Dalmáciában, Vajdaságban és Crnagorában gazdag tartaliékokkal rendelkezik. Az, hogy mindezeknek a szinte felmér- hetetlen természeti kincseknek kiaknázása eddig nem volt lehetséges, annak oka .a háború el ő tti Jugoszlávia félgyarmati helyzete. Szén és vasérc
tartalékaink oly hatalmasak, hogy még nehéziparunk kielégítése után is}
módunkban lesz jelent ős mennyiséget külföldre exportálni. Elvárható leiine természetesen, hogy a testvéri kommunista pártok már ezen oiLnál
rogva is mindent megtesznek, e természeti kincseknek minél jobb és minél nagy,obbméret ű kiaknázásáért. Külföldi szállítások hitanyában elsösor-ban saját er ő nkre . támaszkodva érjük majd el e kincsek kiaknázását.
Példa erre a k őolajfúró berendezések esete. E berendezéseket 1949-ben
hazai nehéziparunk fogja el őállítani s így a k őolaj valamint annak párlatai kitermelésében hatalmas léptekkel- közeladik ahhoz az id őponthoz..
amikor önmagunkat fogjuk ellátniezekkel a termékekkel is.

1949-ben a nehéziparra és bányászatra
öszpontositjuk er ő nket
Az ,el őttünk álló 19.19-es ;esztend ő fő problémái az eddig elért eredményekbő l és tapasztalatokból íCövetkeznek. Gazdasági és társadalmi
erőinket ebben az esztend őben nem széles fronton vonultatjuk fel, hanem
inkabb mélységben törekszü пΡk az iparosítás- villamosítás alapvet ő céiki
t ű zéseinek megvalósítására. Azokban az ág аzatakban, ahol tervünket amult •esztend őben külföldi függőségek miatt nem tudtuk teljesíteni, önállósítani kell magunkat, hagy a küllföldi szállítások elmaradása ellenére
is teljesítsük az ötéves terv által el ő irányzott feladatokat. Az iparosítással párhuzamosan jelentkez ő kérdések is egyre fontosabbak, mint a fejl ődő városok lakáskérdésére, kommunális gazdaságai fejlesztése az ellótás feljavítása céljából stb. Mindezen feladabknak megvalósításában fokozott mértékben saját er őinkre támaszkodunk majd.
Folyó évi tervünk .központi föladata a nehézipar és a bányászat. Ez
természetes is. Saját inehézip аrunknak kell 'el őal;lítann ,jór'észben azokat a termel őьerendezéseket, amelyeket a multban külföldr ől szereztünk
be. Többek között a k őolajfuró berendezéseket, a mez őgazdasági gépeket stb. Bányászatunk termelésének fedeznie kell a megnagyobbodott ha-zaj szén- és v аsёгс szйksё gleteКet s ezenfelül a kivitelre is számítania
kell. Népgazdaságunk többi ágazatainak természetesen állandóan szerri.
el őtt kell tartaniuk a nehézipar és • hány "aszat szükségleteit. A nehézipart
és banyászatot munkaer ővel és szakkáderekkel kell segíteni még akkor-
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is, ha ez más ágaza:tok szamára bizoinyos meger ő ltetést jelent.
Mint mondottuk idei tervünk alegfontosabb feladatok megoldására
-.összpontosítja minden er őnket. 1-Ieiytelen lenne azonban azt hinni, hogy
mivel .a nehézipar és bányászat feÁadatai el őtérbe kerülnek. ez a körülmény .kárára lesz életszínvonalunknak. E11e и kezőleg éppen ebben az évben kell termErésünknek átállnia fogyasztási cikkek teljes választékú fokozottabb ,el őállítására •
Ebbő l a célból köztársasági jelleg ű iparunk termelési tervei f őleg fogyasztási cikkek gyártását öleik föl. Azonkívül a helyi jelent őség ű ipar
is apró, de a mindennapi életben. nélkülözhetetlen cikkek gyártása Felé
fog orientálódni. Az életszínv оnal emelése azonban nemcsak. az ei ő irány zo t,t ipari termelési tervb ől .következik, hanem a nagyméret ű s az életszínvonal javára szolgáló beruházásokban is megnyilvánul. Ezeknek a beruházásoknak összege az idén több mint 26 milliárd dinárt tesz ki. Természetes, hagy ezek a beruházásokeppen dolgozó néprétegeink jobb életét jelentik. A beruházásuk els ő sorban a szocializmusért vívott harc el őretolt hadálláséiban küzd ő munkások érdekeit szolgálják. Csak a bányászatban 2,2 milliárd dinárt fordítanatc munkáslakások építésére.

-

~

-

~

Nagy beruházások a mez őgazdaságban
Most, amikor egyeskommunista mártok vezet ői egyrészt azzal az
e:vtelen váddal illetnek bennünket, hogy a parasztkérdésben »kalandor
politikát folytatunk« mert »máról holnapra akarjuk átállítani mez őgazdaságunkat kollektív alapra«, másrészt e vád ellent{ez őjével, vagyis hogy
»ku:ákpolitikái« folytatunk, mivel nálunk »a falun a kulákelemek gazdaságilag meger бsödtek« — különösen fontos rámutatni Pártwnk helyes
marxista-leninista politikájára éppen itta Vajdaságban. Ez a politika
- folyó gazdasági tervünkben is konkrét farmát öltött.
A mez őgazdaság átszervezésér ől ѕztalin elvtárs 1929-ben a következőket mondotta: »Ez persze nem azt jelenti, hegy el kell hanyagolni az

egy éni; szegény- és kózéppuraszti gazdaságokat. Nem. Az egyéni,
szegény- és középparaszt gazdaságok túlnyomó szerepet látszanak és fognak játszani h közel .löv őben is iparunk élelmiszer és nyersagyag ellátásában. Éppen ezért támogatnunk kell az egyéni kis- és kü.-zépparaszt gazdaságokat. Az egyéni gazdaságok erre a föladatra egyma_gukban azonban már nem képesek. Errő l tanuskodnak a gabonabeszerzési nehézségen. Ezért az egyéni kis- és középparasztgazdaságok fejl ődését ki kell egészíteni a kollektív módon űzött gazdaságok és a szovhozok minden módon való fejlesztésével. Hidat kell vernünk az egyér гi
kis- és középparaszt gazdaságok és a kollektív társas formák között űzött
gazdaságok között mégpedig tömeges szerz ődéskötés formájában, a gén
és traktorállomások alakjában és szövetkezeti mozgalom rniriúenáron való elő segítése formájában. Mindezt abból a célból, hogy a harasztoknak
megkönnyítsük az egyér гi kisgazdálkodásról a kollektív munka vágányára való áttérését. E feltételek nélkül lehetetlen a mez őgazdaság kontoly
fejlesztése. E feltételek nélkül lehetetlen a gabonaprobléma ;megoldása is.
E feltételek nélkül lehetetlen megsegíteni a parasztság kevésbbé tehet ős
rétegeit és megmenteni őket a szegénységt ől és a koldúsbottól. (Leni
nizmus kérdései, idegennyelv ű irodalmi kiadó Moszkva, 1945; 254 oldal).
Mezőgazdaságunt а t éppen a fenti sztalini tétel szellemében fejlesztjük. Az állami me.z ő gazdasági birtokok 1949-re nagy termelési. föladatol
"kaptak. Ezek végrehajtására és biztosítására a beruházások összege kti rülbelül 13 milliárd dinárt tesz ki. A mez ő gazdasági szövetkezés külön-
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bбző formaink segítésére költségvetésünk több mint 6 milliárd dinár т
iránуoz el ő . NehéziparunLc termelési , programja szerint egész sor az új
Ј utigoszláviában m.ég nem gyártott mez ő gazdasági gépet juttatunk dolgo.2ó parasztságunknak. Ezek között új modern ekék korszer ű s az eddiginél jobb csépl őgépek, mű trágyázók, krun гΡplüiltet ő gépek,. buza- és kukoricavet őgéí~ ek, kendercsépl ő k, - motorekék, kaszálók stb. lesznek. Vetésterületünk n бvelé.se céljából és hogy az öntözés által emelhessük term sћ ozamunkat az idén teljes er ő vel ,megindul Vajdaságban a Duna—Tisza---Duna csatorna építése, Ugyancsak hasonló céliból megkezd ő dnek a
munkálatok a horvátországi Lonyszko Polye és a crnagorai zkadári-tó
kiszárításán is. Vajjon', nem azt jelenti-e mindez, hogy fokozatosan, saját viszonyainkhoz mé'rten. éppen a sztalini tervet, a mez ő gazdaság át
formálását valósítjuk meg? KétségC{ívül éppen azt jelenti. A falusi t őkés
elemek iránti viszonyunkat pedig csak egy adat is meggy őzően szemlélteti: az év folyamán a terv szerint a mez ő gazdaságban átlag 13 szazalékkal növekedik a nemzeti jwedelem, ugyanakkor pedig a falusi t őkés
elemek jövedelmi adója, folyó évi költségvetésünk szerint több mint 40
százalékkal emelkedik.
A mez ő gazdaságban él őirányzott nagyméret ű berúházások csak
későbbi években hozzák meg teljes mértékben gyümölcsüket, azt azon- bon már most is mutatják, hogy ezévi tervünkben nagy szerep jut a
mezőgazdaságnak. Ezt a szerepet Tito marsol a következ őképpen fogal mazta meg: »A városokba és gyárakba a dolgozó emberek új tiz- és

százezrei öz ёnleneh, akik számára biztosítani kell az ellátást... Itt ki kell
emelnem, hogy a következ о évben különösen nagy és fontos feladatok
állnap szocialista mez őgazdasági birtokaink eІбtt. Ebben az évben minél
tébb hiust, baromfit. zsiradékot, f őzelékfélét, gabonát stb. kell adniuk vdresaink és gyárrdnk számára.«
Az 1949 év .közp.onti feladatairól szólva, Tito marsol még két feladatot említett meg: hadiiparunk fejlesztése, és a közlekedés karbantartása.
Hadiiparunk fejlesztése terén az eddigi beruházások elégtelenek voltak,
és megvalósításuk sem kielégít ő . Az ezévi terv gyökeresen felszámoljа
ezt a. helyzetet, kb. 8 milliárd dinárral emelte a hadsereg költségvetését.
Gazdaságunk fejl ő désével ,párhuzamosan közlekedésünk el őtt is mind
nagyabb feladatok merülnek fel. Ezek megoldása céljáhól nagyméret%í
munkálatokat irányoztunk el ő meglévő vasútvonalaink karbantartása, va la.mint a vasúti személyzet munka- rés életfeltételeinek javítása terén.
E ,közp у onti feladatoknak , és számos más fel nem sorolt feladatnak a
megvalósítása révén 1949-ben elérjük az Ötéves Tervben el ő irányzott
termelési színvonal 82 százalékát.
A fentebb felsorolt feladatok mind megoldhatók, de csak azzal a fei tétellel, ha mindig szem el ő tt tartjuk, melyik a fontos és mel ц i ~k -a mellékesebb, ha :mndíg a f ő feladatok teljesítésére fordítjuk teljes er ő nket, s
ha a helyi munkákra úgy tekintünk, mint ,az egész részére. Egy pillanatra 'sem szabad megfeledkeznünk. arról, hogy minden tervbe vett munka
és feladat, még a helyi jelleg ű is, kisebb-nagyobb mértékbaen el ősegíti
egész évi tervünk teljesítését. Ha pedig minden gyárban, minden m űhelyben és munkahelyen minden részietében teljesítjük a kit űzött tervet, ez
biztosít.ia álta ~lámos -előrehaladásunkat az Ötéves Terv gy őzedelmes megvalósítása felé. Igy viszont csak akkor tudunk dolgozni, aha továbbra is
megгri,zzük ёs magasra emeljük Pártunk{ , és r:épeink egységének zászla" ját, minden eddigi és jövend ő gyв zelmünk el őfeltételét.
Iцoviszá гd, 1949 január 9.
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VILAGSZEML Е
Irts: Olajos Mihály

Az új J ugoszlávia az imperialista - ellenes béketömb
következetes harcosa
Szerves és bválasz:tha;+atlan ö'sszefüggés
önn egy +omszág гbelipolit:káj
ülpoll,i.tikáлa 'klö+zött. Szocia iizrnust. .éip цaő ‚ rs:zá+g nem ifolybels ő é.l+егне é
t«thaгt ianperiaLг sta b a+rá:t kiü гlpоll'iitik*tг, пгеlт áIJllhat' át аz imipгeriladils+tiгJk itlábariá!ba
és an egfclydítva: lehetetlen enne д szaci.alizm,us é.pí é alyan országbaiт, ате lу a.
népek kizsáku т:ámyolás+ára t,ёrekwő i m'рerialisták a e;faiyá,sa af'aitt +á1Jl. > ✓p peln ехéт-t,
amily vi.tathatatlan tény az, hogy J гuІgoszlávi,a n.é+t ei a JKP К+öг!ponbiІ Р'ártиeze2гО,éуе ёS Titó elv'társ velzet ése. allaltlt a. s'zoC^;alizrn ц'Slt é pltд !k, гé р+р о1.у mrndem. тп g а doгzás nёllkü11 tavá'bbraЈ is а mépek ьék'efront'jaгban, harcol a háharút el ők észí.t г эΡ
vu>,per:гalisták llen.
Kiüllön tamnsn:ányban vázoláluik a ттгu,nkásas zt,álywnk +és +egés -z д+а'.1goz ó npaünk
1948-ba rг kivívott sikereit a sz осіаІі zmm é г pí tése terén. 1Ezeket az ere dmények0t .
az elérésüké,l t fioCyфa+btxtt harc banusá;gaQt, vala nт int оbéves Terи ünk harmadik
eszte н dejének legfornt ю salbb fiöladlaitai.t az 1949-,re szóló á,llam'v iköiltségvebés, mult
év иégén töh-bént rneg,tá+rgy al'á ѕ ako+i, összege zt7ék Р'ártiunk ás o,r5zágwnk 11iegifels ő 'з'.т
vezetai. Ugy az eil ért e гedirrrények. mhtt a fi đlгváг olt föladiat4k arrćlt tanwskadlnak ;_
lrogy оrszáaг.unl. r.em а kapit.aili zm ws, hanem a szoici alizmтws fe 1é !ha;lad fö!litartó г aгt+hialtatlanwl.
Kardei у dvárd S гzÖ ejtSгégi kolrmrá;ny+umk 7nniszt ю reln ök ћeд yet,tese iés küllüayminisztere pedig ,a zrt damb.aríto ttá ki heszédéb,em, hogy .országmnk -bellis ő fе l цд é sével teljeseri öss.zhangгban а 1.i külp olitikánk is: Fárwnk K,özpan г i Vezetг6sége, k ar__
tuányum!k és arsžágunk а ггиpanг etközi fejlem ryek minden +ке, г7д! гче'ben következetese,n a Szayje,bu,ró иezebte békefrcmt о4 даlап harco1г t És harcol tov*bbra is -i;incs egyгetlerи kérdés sem, mel+ybe:n á11.a.m:u,ak é vezeui i etértek vof.na a szoc a1 sta nemzetköziség vona4áiról.
вeszárno',ójáPo,an Kalydely :elvtá rs 1 е1 ер +ez`e a дт á{borúгs trszí,tókat és ро'iгtikájukat:
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»Az amerikai finúnct őke meggazdagodott csúcsa г1 vilúguralomrál kezdte К
dlrnodczni a vilúg,niaco+k, nyersanyag'forrásak, tőkekiv:tel és más orszúgoi г
ipari fefl őde'se fёlötti тлгаlотгоl, Természetes, hogy a t ёьы nugyahb tőkésorszdgok — mindenek el ő tt Anglia és Franciaorszdg monopolista csúcsai
részben az amerikai manopodistúk vállalkozášú.t támogatva, mcísrészt saicít céljaik felé törekszenek, harcban a pгacokért, tőkekivitelért és nyersanyagokért.«
A vi liágwraam 1 е'. егр lе-zett и. ј , ј1ег1+:лlнј!ui arra t ;< re+ksz, cnek, hogy garгdasági
~

is ро i(tikaC ► r г bjaлikká t.eay+ék а, nlépakeit.

»Vad hajszát indítottak a munkásmozgalmak, demokgetikus megm r.dulcíšok és imperialista ellenes mozgalmak ellen m.nden t őkés és függ5
orszúgban. Védelembe veszik a fasiszta elemeket és úiabb fasiszta garnitйrúkat készítenek iii. Szitiák а fé.keves гett haiszút a Szavietúnió •és a
népi demokrúcia orszúgai ellen. Minden leltet đt megtesznek, ноgу sz ёtzúzzák a nernzetközi együttmühödés háború utáni rendszegét és сг hdborús.
иszítQk korldtlan propagandahadidratat fejtenek ki.«
~

~

A Lábo-rй bam meggazdagod!o,t t mleгrilka i miperiali stlálk :Inrca-ist;a bélkéjiiket akarják rákénysze гríaeni ;a, világ;ra,. Е'sг+köze?k: а 'háborús ,fenyeget ő zés, zs.a-i elds, leszavaztatás, különböz ő »seg;é ly,nyтзijtási« +tierv+ek. mint; a Marsc! та 11-:; rv,
amely lчт ye geseлi csökkenti azon arszá gok fügetlllenségét, rnelyek , е terу'oe
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b+ekaip+csolódtak. F о 'ybaUjѓk ,а k!oгíз11ág1laa fegyиerfкг ezést, növelllik a h:з dse,re з;eke},
szemгtan,ui v:agyarnk a nyi.lt fegyve+res
а különböző crszágok'лг r.
A hálroгrús us'z,í0ók iІнё g ѕІт tu dj+álk úa,bfb bálborúba d+ön t,e ni a vi1'.ágo!t, »eihhez
ninсts, e,r-ejiik, se híveik а népt,ömegekгben« . . . » А béke e:r ő i napr ćC-napra, er:i
s ődnek. A :bkesz.e п~et ő emb+erek! n+enl cs a k a lrábarú, hantm >;a 1 áborirs
liglkоr létesít,ése ele:n i s« ha.rcolnak. A Ib!éke e rői.
nemzг tkö.zi együttu г üköd és
,
oly аrr rendszeréért hZrc+o.rr'rk,
amie .W
, а b'za1cnn 1é ~ körét és a
béke szlárdságát, megszüntetr !é а iráborúvad: zsa!r!o,11ás poditik.áját és m;;gszaba'dítaná а vi'1ág né+p+t megеit :а ih,álbarús. aetbegést ől.«
A zovjeRluüió ё s а békc tábarгbia гtгéчm öirrüi],t tGbbi orsz ik s néctömeg сk
f ќ nr!t(і,Iti.ekben 'vázolt célokért fio lybatatlt !harcát tá гmogatta é,s t.u І ogatja országчunk szövetsгégi lcorr і ránya nviüdl n k;ülipolitika і !ténykedéséve' .akáг r а n,énte t
kérгd ésben, .az Egye iт 11t Nemzetek sze rvezetének ü đ ései,n, minden m!á:s ne г nrzetkö i
r.te л ;,z:ei en,. mint iial. a Duna-é rtebezle гt: vol , a görög kér+dtésbe,n, az Olгszors:zágga,l -vaÍió vzany rendezésé!ben,
Tries ct .г !abad Ter+üat kornrányzás,á+n,ak
reüdezését köve!telve а b!ékeszerződés га1;1 а!р ,јап , az Aarisztгraávail шга] о biЙkelluiytгés
kédés Йbien, rnelyne k kap, csй n néгpeirvk első soir!ban zbowén-Kar:nt!hia kérd{é5+ánek
igaziságos megoldását !köwetelik, stb.
Az t vizsgá:va tehá#, lr п gy д gyakorlatibani mat tettek Jug.oszbávi.a ikarm+ нya
és arépei a. ,re шг elközi fcjle гm Йлly:ek. bámmiedyik kérdése гkap І csá+n, csak azt le?vat
nnegáК,apít,ami, hog ц on-sz.águnk és vezit ő i иalóba,n a Ibéke, а szocializmus +és
,haladás er ő.i о'idaláü ái11na1c. ligyanilyiei hüség:es пn а!radt P й r,bunk és гkcrnr.íп y,,r,rгk a fluarXi-1enuiii nemz köz'+séR гbez .a szo ,ci:aliі zmitrs ё s .a néрi demюikrácha.
огвгб gаг!hoz való viszo Іryá ban is.
ard'e!ly el vit!á лs a kö игtkezгikbщ jedlemezte
lrazánk és ez országok k , ö г,ött f ёnrnárVló vüszonyak!alt:
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»>Nln..gától érthető , hogy e viszanyok lényeg űkben eltérnek azokt гl, агггг lyenekben (1 tőkés orszcigoklzal állunk, de énnen ezért semmi ok sin г's
пrra, hogу ne mondjuk meg nyiltan, hogy a Tájékoztrntó Iroda ismeuete hatá
rozпtáncг k meghozatala után rossz, hibás és kdros irányl;u kezdtek fejl ődni
сг viszon у olг — di nem a mi hibdnkbél.«

~

.iu ,oszlávia ríépei s kormkí гuya egy:et Іen-egy ké,cdésbe.n sc tettek senr;uri
yat, ai ц iv г,l а kapcsolatokat gyen,gflt гeltték vоІra — +е,р!pc;n elle пkezбleg, arra
töre+kedtek, hogy anég Јо1 'b,an elmélyítsék ez оrszágckkal а ba;rá ti ,és 's zlővLtsGg, es i kapcsolatokat. Ezzel szenihea egyes országok vezet ő l, ténylegesen megszegik az o'rszágunkkal föaiálló, 'barátsági iés ,kölcsönös
lyí І ytrjt!á:si еgyezn г ényt, egész propag!and.a gépezetüket a Jr.go ґ szíl'ávi,a е -llen rága иomhadj І ár,at гa
rr,ozgć s гtotaál., hivatalosan is mened éket -adttak a szocialista é йítiés frantjáól
r лegszök čtt б ru;lióknak, 1e het ővé teszik s т_ ám rrkra, hogy Frágában, е '-'enf эrrad'almi
1.а, о!t adjanak ki és Lmás о rszágok b,an is, +hogy a rádiгó >ít,i г u Е carforuada rni
propa,gandát fejtsenek ki. »Az ilyen eljárást minden nyelven ellenséges eljáo~~
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rásnak nevezik és а legkevésbé lenni szabad helyet adni ezeknek a szocia'lizmn ц
és cr. néni demokrácia országai lг özött.«
Fentiekhez апеу egész sor má s iartléizlkedés járul: nem teUjlesíltlik országunkkal szeuuibeil azon költielezetts г égei4i;et, amelyeket <2 tnegkötött n гazda sági sze rz őć ése.kben nr,agukr.a vállalta k. Magar оrszáІ g .nini bсi'i esí.ti jówátlЙtePli köte'.lezetitsé-.
geit J,ugoszláviával szemben, gyen+gí. ~ tik, iső it. !teQijesen meg is s , zakнítják a kuгltuга 1'гв egye.z.гn ćnyeket, a s!zo mszédos о rs záao!k+ban elti;por Лák !а j+ugaszláiv kise bibségek j oga it. Közbe,n a Л.egk ćipteбene!bib k olhcЛ mányokat terjesztik oirszáig!unkrál.
Az .al, bániai +vezet5'k 1 egszumérmetle.ne!L'bü'1 kiforgatva a 1'enyeket. Al:bánr',a » gyarrn:alti ki-zsákmányalásá,n ггјk« m.in ősítik Jugoszl'ávia önzetP.en se+gítslégét az albán
né,p+nek. A гbudgáriai иezeb ők azt áP1p+í'tjálk, !hogy Jugoszlávila vezet ői alkadá,liyaz-.
ták üveg :а délszláv föderáció , iétrehio zás át, +holott a, t,ényeikibál az Ыи:nik ki, hogy
épp+en ;ai bu т lgáriai vezet ők hellyte>1en m, o ,liгti li áj+a i!atlt nem valóstiu Іhatatt még nteg.
а clё1sZ1>kvok födierációja. A bоlgбг karn, hny nem hajtotta végre a Іь ! Йсiј egvez~
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rnég nem
ménY ~ben 1efektet:ett kötelezettségeilt Рiiг in.i Мacedбmnia kérd! ~.sében;
az , oirsziágunk ellesri 1:ЈéгLdát'an r+ágas zámalta föl 'a nagyibolgár türekvése!ke!t.,
1 оmha+djáratrroz cs аdаkoz.va pedig se!mnmi w tett a fderá сió, gyalkar;аt1 megv a
ó svt ~ ása ,é.rde'kéiben.. hlassanlb 'becstelen terj е sz!t~ enek о rszágunki.óЈ l, nié!peinikr ő 1 és Párl'unkról an:ís országokba І s és általában a kommn:nist,i
sajtóban. Tudatos szándéucka ,l
н nyug!ati ors гrág klka.l k Ő tödt
ltegnarm sa'bb szerz бdés ~einke,t, hгo tlottt ezek .»siernirnüben s е kü, 1.öуrthбсn, ek azoktól
a szerz ő,d'ésekt ő l, melyeket ,a népi demakráci а és cд szovjet ѕzávг,t.ség k М t. tek a aiYugati оrsz.ágоkika1.«
Mindez tlátsz,ó céliad! iörtémik:

»Nem könny ű meggy őzni a nemzetköri munkásntozgalmut és u 11a10(t)
emberiséget sem az ellen űünk fölhozott vádak valódiságáról, még kevésbé
arról, hogy mindez szükségessé tette ilyen vad hajsza megindítását ez ország ellen, ugyanakkor pedig komoly kórt okoznia demokratikus er őknek
és a haladó ernberiségлek. íme, ezért kiabálnak ma annyira, hog у át akarunk állni az imperializmus táborába, ringy visszavissziik az országot a
tőkés renszerbe, hogy eláruljuk o szocialista frontot, stb. -- habár egész
poétikánk naprбl-napra megcáfolja e rágalmah+t.«
Jugoszlávia munkásai, рaraszltljai ,és eibész dolgozó +n!°.p г ,a JKP ёs Tuгí
ve eté!sc alraYt valóban még j оibban mю gfesz іtilt , ере јiiklelĆ н szaci а1:zrnus építésélben1, még jobban tlöгmb,rоlnek, hogy egysé'gese!biben !álЈ1.1ј ianiak a ibékefiront ∎tálho_
iában élS kivívott sА{еreikkеl — még újaib(U sikerek kivívásáwai! vákaszcll.na l ;
a :rá,galmа'kra. A mwlt esdtet d ő!ban eqéтt sikогеrnikeit látva f,ö!lltéib еn egyw+tért
llenrébен
veé k minden gondolkоdó, ю nibir, aki }at mаrхi;zanarts-ilenísnizгm;iіѕ
úáran:iју elméiliet2 tétc!lit csakis a gY'alk о ~rdalt tüizlpТбbаja alapján fogad lel hogy .a
,

» .. Pártunk és népeink 'harcábaui elért .eredményeik гatán senkinek
sem ismerjük el azt a jogot, hogy ∎ kételkedjék — föl akarjuk-e mi é д íteni
és fölépјtjük-e a szocializmust vagy nem, következetesen imperialista-ellenesek vagyunk-e vagy sem. A szocializmusért folyó harcban csak egy
módja van a kipróbálásnak — a g уа korlatbani kipróbálás. Ebben pedig két
tényez ő a legfontosabb világos irányzat a szocializmus építésére és világos
imperialista-ellenes hadállás. Az ú j Jicgoszlávia elég bizonyítékot szolgá!tatott úgy az egyik, nunf a másik tényez őkhöz, még hozzá úg у bel-, min
külpolitikájában.«
.

Nyilvánvaló ten ~át. , hogy Jiwgioisv"!áиia vezetl ы :a fllegklevéisbé se tértek de
treimzоtlköziség és a marxvzmwsrle ~n!ini~zanaos útijá rál. , Ez rniá,r többé nem kérd r~n .
»Erről a kérdésről — mondotta Karde у cl!vtárs — nem kívánok neé-

lyebb vitába bocsátkozni. Csak azt akartam bemutatni, hogy mennyire elvontak az indokok ebben az esetben, de mennyire konkrétek a használt
módszerek ez indokok bizonyítására és hogy milyen kikerülhetetlenül kife_
je zésre. kellett énnek jutnia a népi demoÍkracia és a szocializmus országa.nak egymásközötti viszonyában. A forma lett itt urrá a tartalom felett, az
általános recept — a marxizmus-leninizmzrs alkotó alkalmazása fölött,
dogma — az eleven forradalmi" gondolat födött.«
S !ha mзгá!r Jugoszlávia n рeitrek harca, vaiaarinit ,e harc sik гюі úgy ,a sz.ci lWstа ékítés, minta béke'hatrc frontbán d&l eo Ibizonyi ti ј á!k, hagy Jн goszlávi,.r
népюiii a szociaiizmus és rr!em a kalpi ~talizaniws fellé haladhiak, a épek h Ауоrdеill n,es, deniоoсrati!kus, frоntilá уаn., akkor a nézetei ► )érlé!sеk elgу tnási;k kté:ndić >
ralakjlát öltik — » mnlyienntelk kelll lennie a szo Сitiнц?ј sta !arlszlálg!ok cgymás Кölzö`iti
vilszbalyának és miQyen sr~ d~ szereеkke1 kaL1 iéрfteni a~ sziociwlizmus Іegysé,gélt• «

»Igaz, hogy a marxizmus-leninizmazs már megoldotta ezt a kérdést elméletideg, elvben úgy az egység alapformái, mint az önkéntesség elve teК intetében — az egyesülés és elszakadás foga tekintetében. E folyamat
legmegfelel őbb konkrét alakjait azonbrn a gyakorlatban kell megtalálni,

~
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. Mihály: Világsze' гггle

mint ahogy a marxizmus-leninizmus alapelveit mindig gyakorlati esetekrA

alkalmazták és a gyakorlatban próbáCták ki. A mai id őkre sokkal jobban
áll ez, mint bármikor. Abba a korszakba lépünk, amelyben a szocializmus
építése már nem csak egy ország ügye, — a szaeializrivus világához • й1
országok csatlakoznak, új népek, a dolgozó néptömegek új .milliói, akik
.különböz ő köriilmények között nevelkedtek, ,kúlönféle gazdasági fejl ődés
.mellett, az általános m јL 'eltség különböz ő fokán és nem egytorma észjárásúak. Csak a lelketlen dogmatikusok hihet гk, ,hagy ez a folyamat egyöntetiien, egy тinta szerisi és nehézségek nélkül мrténhet meg. De éppen
azért szocializmusa szocializmus, hogy ezt a tolyamatot a •szocialista
demokrácia módszereivel hajtsa végre, kifejlesztve eközben a szocialista
építés útján hаladá népek teljes alkotó erejét. Mindenesetre a Jugoszláviai
elleni jelenlegi hajszának semmi' köze sincs egyik említett marxista-leninista elvhez sem és tárgyi jelent ősége szerint nem értelmezhetjiuk máskép, mint a szocialista építésben harcoló népilnk hátbatámadását.«
Pártunk tagjailban és dolgozó emibereinkixen már az ala рtala n vádelmtedés
v Lső napjaifbаri k.iаibalknilt rés azó.tta még jcbb a m еge rкsiоdö t{t .a nézet ltárésik
nюgál+dsi lehetőségiének tlávlalt> . Еz a távlat doiьg оa öi,nk azon rendíthete4l,en
x► !eggyőz ő,désén alralpszk, hogy a n eanzeltkdzi mnink.ásnnazgalllomilyan soha s. еrn
_gy zihetetjt a vadlóans,ág — a tényelv, az вΡglazság ereJe mnnden•ek f , 61,6tt dia1 а1nnas&odik. .Kardelv еktárs iegjel ö1te а ntézetteltléarés k tisztázáisáz вak alapfell áé teQiét :
» ... a szocialista fejl ődés vonalát illető viszályról van s гó, éppen ezért
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a szocialista világnak megfelel ő eszközökkel kell azt tisztázni, nem pedig
a tőkés rendszer sajátos eszközeivel. Véleményú°nk szerint ez az el őfeltétele a kérdés helyes megoldásának. A kérdés ilyen megoldása nem csak
erősítené a szocializmus - frontját, de komoly hozzájárulás is lenne a szocializmus elméletéhez és gyakarla tához.«
Az egész nуmzetkвzi fej6d és 1948- ban megtett ,sza&aszйt llen érve föilrtét~

~

~

Jennil azt á11alу :t hatljl iгk meg, hogy -az юl.múik4 év a bélkгΡe!frontt gy&zelmeinelk •éve,
tiletlynеk foi уагn n а demokrácia és a szo юiai üznцΡus юlrai n em1 csak. ,hogy nagy
.győz elmiekгet aa иiaгt!t+ak, hanem tová Јљ І crősüdtek is, amíg az ir e riall'üst k háhorús gyi>jt оgató táb ra tovžbb gyengülit. Jcg оsan l,évittek az ú1 еsъteиΡd.Ме új
.;-yйzelmek renn .nyével a béke еr6i. :A k ґоvetkekеt шandoitltia emn őlll fb szé'dе
ie fюjez ő , részében Kardoly elvtárs:
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»fia egészében nézzük a dolgokat teljes bizalommal tekinthetiink a
jöv őbe. A nemzetközi viszonyok számtalan ellentéte és kiélez ő dése méllett
is azt lútjuk, hogy a béke, a demokrácia és a haladás erői állandóan nőve- ,
kednek. Keleten ébred az elnyam оtt gyarmati és 1 ёlgуaгтйm Іi népek óriási
forradalmi és alkotó ereje. Néhány legfontosabb tőkés országbana a rectkciií
nyomásának dacára is erős politikai tényez ő marad a többi demokratikus
erőkkel összekap сsoltódočt rrгunkásmozgalom. A szocializmus és cm népi demokrácia országainak egységes frontja a Szovjet Szövetséggel az, élén 'to_
vábbra is meg'i'ngathatatlan a béke ellenségeivel és az imperialista terjeszkediéssel szembeni harcban és a szociaA'zmus ellenségeinek rohamaival
szemben, dacára a Tájékoztaitó Iroda határozataival kapcsolatos nézetéltéréseknek. Az imperializmus er ői meg vannak kötve és semmi kétség se fér
ћhhoz, hogy a békeszeret ő emberiség szét tudja és szét buja zúzni .a :béke
rés halпdáл ellenségeinek .háborúsuszító •mesterkedéseit.

FIGYELI
AZ 1RÓјZÖVETјЁG
VEZETŐSÉGI PLÉNUMÁNAK NATAROZATAJ
Jugosz.'.ávia irószvvetségének p}lenuma - ameRyet 1949 jarLuár 9 -énés 10.-én tartottak вeográdban — megáлъapította, hagv Jrugaszlávila п éреи а plenum legutóbbi ülé.sezése óta 1948 -ban Лelentős szakaszt tettek
g országunkb:aп a szocialista rend gazdasági, politikai kulturális
ata jai iki építéséndk háboríi utáni id ő szakáiban. J uigoszlávia népei Ikövet-kezetes imperialistae11enes politikát f olytatva szil árdan 1aruak a szoci adnzmus és a népi demcfkrácia arszágainak tábo rában.
Mindazon igaztalan ps rágialmazó támadások І 1Q emére, атёlу е k országunkat a legutóІэibi hat hónap a1att а népi demokrácia arszága',i rész érő 1 érté!k, Ju goszlávia népeІ i JugoszGáv ia Kommunista Pártja vezetésével Ti.tó elvtá гrssal az élén falyta.tták a szocialіzmus kiépítésének hő si
műiиét. І ppen azo kban a n,apdkban, amkor a ,plenum ülésezett. hozták
r цilvános ságra 0téиes Ter`7i.irlk teljesítésé пek és túltel:esítésé пelk -adatai.t másadik esztendeje 'befie'jeztével. azokat az adatokat. a m el y ek
büs.zkesé gel t.ö,ltёtték el minden einber szivét.
A pilenu:m elítélte a Tájé'koztató Iroda 1 І atárazatain : аlаiуиló arszágunk elleni rágalrпazó ha:jszát és felnlívta Jugoszlávia valamennyi írójá- t, hogy nélpi forradalmunk és szocializmusunk ikiépítésérnek hiteles.
és mélyen 2r.ű vésži bemutatásával п:é;; j;. bban (kapcscdód.ianak b rn(h)i
íörne eir k életébe, hagy dolgoz ć iuknak ígv íljabb buzdítást adjanak, hogy el ő segítsék és meggv'orsítsák szoc:ia ista neve.eisü+ket.
A plenum inog van gy őz ő dvie arról, hogy Ju goszílávia írói jobban
belemélyedruek mard valósá.gunkba, s ilvaii m űveket, alkatnak. am lyek.
eszmei tartalmuknál 'és rnűvészi e.re юknél fogva mé ltóak korunkhoz,
méltóak azokhoz az er ő feszítéseklrez, ameCveket ma 'J ugaszlávi а dalgozóiaak milliói dicső Р'ártunk és Titó edvtárs vezetésé иel ki ►fe.i ten ek.
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II.
Jugq sz;lávia írászövetsélge vezetdségének pilenuma felülvizsgálva а
sZöгvetségl v ezet6ség és a 'köztárSа'Ságii egyesi.ietek vez!ető ség'én ё '. { !171Ua kájt, birálat а 1á vetette a h.inyosságcÍ'{at s !hibákat és nozitiiv eredrnényeket állapítat t meg.
Országunik álalános fejl ő désével kapsalatban Jugoszláv'ia íróin ak
1946-bran megtartott 's6 kongresszusa óta szülkségessé vált а Szövetsé+о szabályzatának bizonyos módo sítása, amd t a P`lenu m Fđ fogadatt.
Ugyszintén :egyes írók tétlensége miatt és и ј erő.k jelentkezése 11ĐpVetkeztében az iradajom, terén а penurn a k оztárs,ai egvesü ~ieter feladatául tíízte ki ,a tagságrevizi,ó kérdéséaek ш eg'vitatását.
A nlenum kihangsú+lyozta annak s.z,iálkségét. hog ц a fiatal er6kkel
való munkára valamint az irodalmi kritika fejlleaztésére és m еgerösít!ésére különös figyelmet forditsanak.
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A Dlenurn megállapítatta. ;hogv 1948 ban, jlelent ő s eredm'ényeket értek e1 a jugoszláv írók. m űиeine k lefardításával а köztárгs,ask k бzött ;
ezen a téren kiilori ё sen а szlovén írák tanwsítottak nagv i.gYekezet
Valamennyi jugoszl'av irók minél szarosabb összef оgása ё rdeÍkében
a r1enum elhatározta:
ho;;v fokozni kell az összes Iköztársaság!beln íróik közreni űkо dését
а. »Кmjiževne Novпn e«-ben, a.lugaszláv írószövetség 1+apiábar.. A p'lénunn
minden köztársasábi kö-zpiontban megtválasztotta а szerkeszt őség гképvisel ő it. akik biztosítani fogjál. az írók és. kti>Iltúrmunkások mirrél szélesebb körének közrem űködését ;
hogy 1949 ben kiadja Jug oszlávia írószövetségénelk e1s ё аlта nach.iát. Az almanach sz.erkeszt'óségének megal!akításáat а Szövetség
veze tőségémek feladatául t űzték ki;
hogy folytatják az érintkezést az oi'wasótömeigekkeil i radajlrrLi fel olVasások. vendégszereplések. el őadások stb. formájában azzal. hog ц ebLe több tervszer űséget vigyenek, hogy növeljiék ennek а mwnkána )т,
• zínvonalát és f őleg, hogy figyelmet fordítsanak a k[i І lönböző kiöztáirsa. sá:gbeli írók minél szorosabb egyi.i'ttm űköd'es, ére.
Általános j wgoszláv jel гlegű írói csoportok liétesíté lsю is s;zükséges ;
hogц a гköZtársaság i fahyóirlatOk szerlke'szt őségei minél sizoirlosabb kapcsolatot építsene.k ki a kö". сsönös kéziratcsene céil.jáьól ;
hogy az írók egYesületei nagvabb betekintést lkapjanak • а kiadóvállalatok muгykáiában különёsen а ‚ felesle;ges páг huzamas; munka dlkerü é se céljából. (Pélldául ugyanazon m ű kétszeres ilefiardítása Bie оgrádban és Zágráhban vagy mi több, ugyanazon m ű két fordításán'ak aniegjelenése ugyanabbart а aközpo и tban).
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A lénwm megvitatta az írók, zeneszerz ők. és. kképző művészek nyug..
díjbiztosításáról szóló szabályzat tervezetét, amelyet a Szövetség vezet ő sét- e dolgozott ki. A szövetségi Ikormánv elvben hozzájárult egy
ilyen' szabál уr сnde'let meghoza іtalához és azt tanulmányozás tárgyává
tette.
u~

A Plenwm felhívja Juigoszlávna íróit, hogy fáradhat_ttlan ul és ,módszeresеn dolgozzanalk elméreti színvonal e me'lésе érdekéhen. hagy miíveilket telítsék meg szocialista eszme!iséggel 'és pártszer űséggel, hogy
jllandóam, erősítsék kapcsalata:kat a. népi töm ege4kkel.
hbb ű l a célból elhaаtározták, hozv id ő szakonként megihiviák a Ple_at>motazelméheti Irodalmi kérdéseik mnegvi tatásá,r а.
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ELS Ő NYILVÁNOS IRODALMI Yl TÁ1VK
IZég fölvetett gondolat, rég hangoztatott kívánság teljesült a na-akban. A » н íd« szerkeszt ő bizottságának indítványára a szwboticai °
irodalmi kör megszervezte az els ő nyilvános könyvkritikát. Nem ere_.
deti,. nem új elgondolás ' a nyilvános viták rendezése. A Szovjetszövetségben nem cgupan irodalmi m ű veket, de tudományos elveket. m űvé
szeti elgondolásokat is - ugyanúgy kollektív módon, szakemberek, fiudó-sok, mű vészek, írók, filozáfusak értekezletein vitatnak meg, mint ah о gya sztahanovisták is kicserélik egymással tapasztalataikat. Nálunk, az ú}
Jugoszlávvában is voltak már ily nyilvános viták.. Vajdasági viszonylatban azonban irodalmi, tudományos kérdések fölött konkrét könyv
kriitikája kapcsán még nem rendeztek nyilvános vitát. f оžzászoktunk a
politikai értekezletekhez és hozzászoktunk a rohammunkások tanács_,
kozásai'hoz is. Kicserélik tapasztalataikat többek között már évek óta a
tanügyi munkások is »körzeti együtteseik« »szemináriumain« és tanács--kazásain. A .szóbeli, nyilvános irodalmi vita azonban f ő tétlenül új formája Vajdaságban a kritikának. A pozitív kritikának, amely új utat
mutat és új távlatot nyit. Nemrég a »Lebo ►pis«, a Matica Szrpszka folyóiratának szerkeszt ő sége hívott össze szélesebbkör ű értekezletet acélból,
hagy azon megvitassák a folyóirat eddigi munkásságát és új utat mu-tassanak. A » Ilíd« is, els őízben, nyilvános vitaesten tárgyalta meg az
október-novemberi kett ős számat és, sakkal szervezettebben. már el ő készíti a decemberi szám megvitatását is, amely nyilvános vita a folyóirat fiovábbi szerkesztési elveit is bizonyára le fogja fektetni. Ujonnan
megjelent könyvet azonban nyilvánosan írók és kultúrmunkások eddig Va}das. gban nem vitattak meg. Ilyen vita céljósa, els ő ízben Lukács
оyula könyvének »A sárga háztól a csendes Donng« megbírálására ülгtek össze Vajdaság magyar írói és kultúrmunkásai Szuboticán, az irodalmi ' körben.
Az új munkaformát régen kívánták már Vajdaság magyar írói..
Mindeddig azonban nem valósulhatott meg ez az elgondolás. Nem is voltak meg annak föltételei. Mert az új munkafio,rma_ a nyilvános vita, a
nyilvános kritika •és önkritika, az író, a szer т~ ő jelenlétében és részvé
telével baráti, elvtársi légkört kíván meg ,es olyan egybeforrott emberek nézetnyilvánítását, akiket a közös cél, a közös munka az írói alkotás frontján annyira egy lcözösséggé, annyira egy együttes tagjaiv .
dntött, hogy itt mára más szavát is — saját szavának, saját »bels ő
sugallatának«, önгkritikájáriak, lelkiismerete megnyilvanulásának érez a
legérzékenyebb író is. Megteremtettük-e már, vajdasági írók, ezt a baráti légkört? Leküzdöttük-e már írói, m ű vészi. talán örökölt, de a
mának semmiesetre sem megfeltel ő , érzékenységünket és hiúságunkat rom.
Vagy be tudtuk már állítani e рppen ezt a hiúságot is -- az építés, a
közösség vonalába? ! иazudnánk, ha azt mondamánk, hogy Fez már sikerült. Nem is sikerülihetett, hiszen külön-külön, elszigetelten dolgoztunk mindeddig és alig egy esztendeje. hogy annyira is elj:otáttunk..
Е ogy legalább a »Nfd< oldialain, írflsban próbáltnik eg цmás írtfát egyen
~
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getni, próbáltunk egymásnak segítségére sietni. Mindennek dacára: az
első nyilvanos kritikai összejövetel azt mutatja, hogy, habár még nem
jutottunk túl az egyéni érzékenységeken, mégis azok is. .akik közvetlenül vannak érintve, igyekeznek eg уre tárgyilagosabban résztvenni a
vitában, mert már érzik és tiudják, mert kezdik hinni, hogy nem rosszakarat megnyilvánulása a kritika, hogy éppen eLlenkez б eg arról van
szó, hogy a közös cél, a komoly ir adalmi színvonal elérése érdekében
' tanuljunk egymástól és siessünk egуmás segítségére.
Első irodalmi vitánkon Vajdaság magyar íróin kívül arás kultúrmunkások is jelen voltak, a Vajdasági Kultúregyesületek szövetségének
Magyar osztályától, a »Magyar Szó« . szerkeszt őségétől, a HÍD szer keszt ő bizottságától, a magyar könyvek kiadóvállalatától, stb. Megjelent ezen az összejövetelen a szuboticai kultúrmunkásak iegy része is,
valamint néhány magyarul is beszél ő horvát író. Atartalmas és eleven
vitaban e cikk szerz ő jén kívül Gajdos Tibor, Gál László. Olajos Mihály, Malu sev Cvebko, Sebestyén Mátyás, Rehák László és a megvitatás tárgyát képez ő könyv szerz ő5je Lukács Gyula vettek :legéllénkebben részt, de számosan szólaltak föl másak is, egyesek többízben is.
A több mint hat órán á t tartott, fiöltétlentil pozitív eredménnyel járt
vita után az értekezlet, a szerz ő hozzájárulásával, a követ :kezбkben foglalta össze értékelését:
Lukács Gyula »Sárga háztól a csendes Donig« cím ű könyve riport,
amely annak dacára, Izogy az egyéni, szubjektív élményeket el őnyben
részesíti, alapjában véve pozitív könyvnek számítható, mert határozott
antifasiszta állásfoglalású, meggyűlölteti Horthy sötét elnyomó rendszert, a népek testvEriségének eszméit hirdeti, kiállást jelent a Népfölszabadító harc mellett, a szovjetbarát rokonszenvet igyekszik er ősíteni az olvasóban, Nagy hibája azonban a m űnek, hogy nem a fasiszta
ellenes harc szempontjából, de a könyvben szerepl ő kis csoport egyéni
jóvoltának szempontjából tekint az eseményekre és nem ítéli el a csoport olyan cselekedeteit: amelyek az antifasiszta harc szempontjából
nem helyeselhet ők — f őleg nem vonta le azt a tanulságot, hogy a
fegyencek és munkaszolgálatosok irányadó csoport јának kerettisztekkel
békére törekv ő , megalkuvó és hareiatlan magatartása szintén az egész
fegyenc és munkaszolgálatos század csaknem teljes megsemisüléséhez
vezetett, tehát káros, opportunista magatartás volt.
A vita folyamán számosa könyvve ,L kapcsolatos egyéb irodalmi,
esztétikai , és társadalmiproblémát is megtárgyaltak az írók és kultúrmunkások. Újból rájöttün К arra, hogy súlyosak a mulasztások, hogy
nagyok a teend ők, hogy éget ő en szüikség van az ilyen összejövetelekre,
amelyek egyéb munkaformák mellett, szi,ntén hivatva vannak arra,
hogy mind marxista-leninista mind mesterségbeli tudást nyújtsanak ivóinknak. Mert bizonyos ugyan, hogy a tudás, a nevelés nem teremt
tehetséget, de ugyanúgy bizonyos az is, hogy a tudás kifejleszti a tehetséget, a marxista tudás helyei útra vezeti az írót, biztos alapot ad
neki. A tudás nem teremt tehetséget. De erre nincs is .szükség. Vannak
a Vajdaságban tehetségek. Annál inkább érezhet ő mind a marxistaleni,ni sta, mind a mesterségbeli tudás hiánya. Ez természetesen nem
csupán az írókon múlik. Azok hibája is ez, akik mindeddig nem siettek,
vagy alig siettek íróink' segítségére.
Elsósarban is a mćifaj kérdését vetették ,föl a vita során. Lukács
könyve ugyanis helyeiként regényszer ű és regénynek is indul. A regény viszont ibizo nyos követelményeket támaszt az íróval szemben.
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amelyeknek »A sárg а háztól a csendes Поneg« nem igen tett eleget.
A könyvben hiába keresünk korrajzot. Még a cselekmény, a szerepl ő
szemnélyek kereteként sem találkozunk itt az en тperealista 'kor, a felbomjó kapitalizmus osztályainak rajzával. Még kevésbé lehet szó arról,
hagy az egyes szerepl ők a korszak és az osztály talajártól. az osztályharcbal nőnek ki mint annak szerves részei. Ugyanúgy nem ad az író
egyéne jellemeket sem, hús-vér embereket, akik saját altsatuk törvényszerű sége szerint cselekszenek mint koruk és osztályuk talajaból ki nőtt, mégis egyúttal annak külön, saját+as tagjai : Tipusakat sem teremt
az író és aligha van a könyvben valaki, aki éppen egyéni sajátosságai által válik egyúttal típussá.
Mindez természetesen következménye annak is, hogy az író esztétikai felfogása — és ez nem egyedülálló jelenség — mindeddig csupán a naturalista igazság-értelmezésig jutott el. Az író az igazat akarja adni, de igazság alatt nem a tipikusat, az általánost érti, de a véletlent, az egyszer adottat, egyszer, véletlenül megjelen őt. az egyszerit
rés esetlegeset, amelyet éppen ő átélt. Na ő véletlenül nem akadt életében, jobban mondva életének megírt szarkában ízig► -vérig harcos, öntudatos Proletárra, vagy ha találkozott is vele de nem látta meg benne
a hő st, akkor nem Is teremti meg ennek a hasas, öntudatos embernek
a tipusát könyvében, annak dacára, hogy tárgyát abból a korból meríti,
amely mind magyar, mind szerb és orosz viszonylatban számos példáját nyújtotta az igazi h ősiességnek.
A könyv talán riportnak is, habár az értekezlet ezt a m ű fajt tartotta legközelebb állónak hozzá, túlságosan szubjektív, túlságosan egyéni, annyira, hogy voltak a vita folyamán olyanok is. akik egyszer űen
az »éiményirodalam«-hoz csataiták vagy a kiadóval együtt naplójegyzeteknek min ő sítették. Az egyéni , élmény semmiesetre sem teremthet
olyan külön mű fajt, amely igazolhatná a mozgalmi ember. a harcos proletár letérését a harc útjáról, amely azt kívánná t őle, hogy csupán saját
személyével vagy csak egy kis csoporttal foglalkozzék a világégés
idején, akkor amikor új világot teremt a harcos ember a régi korhadt
világ helyébe. Nem arról van szó persze, hogy az írónak talán tendenceát, tendenciózus írást kell adnia. Minden azon múlik, MIT .lát és mit
hit mez a riporter abból, ami körülötte történlek. De azonfelül is. Rengeteg sok minden történek ma mindenki köriil. Mindez nem lehet egy
könyvbe zsúfolni. A riporter, `s ő t a naplóvezet ő ember is válogatva adja
a napok eseményee t és ebben a válo+gat.ásban, abban hogy mit tart feljegyzésre méltónak és mit hagy el, abban hogy mit lát meg és mi az
ami mellett úgy halad el, hogy észre sem veszi, ebben nyilatkozik meg
az író állásfoglalása, az író hovátartozósága, Így lesz a könyv maga
is állásfoglalás még akkor is, ha történetesen nem annak szánta volna
írója.
Harcos, mozgalmi ember bizonyára nem gondol sohasem csupán
magára , és magával. Ed őfardulhat, hogy elszigetelten. különválasztva
kénytelen élni a harcos ember, de még a magánzárka rabjaként is ott
érezzük mindig a mozgalmi ember mögött, a mozgalmi EMBERBEN
egyúttal a tömeget is, amelyet képvisel, amelyért harcol, amelyet vezet
a harcba.
Mindez nem jelenti azt, hogy Lukács könyve értéktelen. negatív.
A könyvnek vannak föltétlen érdemei is. Pozitív benne bizonyára érdekessége is. 1✓ rdekfeszít ő jelenetei nem csupán azok szemében teszik a
könyvet értékessé, akik a könyvben csupán ezt keresik. Viszont az
~
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érdem átcsaphat ellentétébe, hibává változhat, ha a könyvnek nincsenek, nem vо ~lná.nak egyéb m ű vészi kva ~li,tásai is. Viszont err ő l a jelei
esetben még sincs szó. A könyv semmi esetre sem eszmenélküli, eszmei síkon mozog és így érdekfeszít ő volta semmi esetre .sem teszi
ponyvaszerűvé. Y;gész bizonyos, hogy a könyv antifasiszta állásfoglalás, hogy meggy űlölteti a fasizmust és fasisztákat, különösen a НоТ thyrendszert, hogy kiállást jelent a Népfelszabadító harc , és annak eszméi mellett, hogy er ősíti népeink egységét és testvériségét, .kii'.önösen
a magyar-szerb testvériséget és hogy ugyanakkor olyan szimpatikus
színben, .annyira igaz embereüként mutatja be az oroszokat, hogy ezá:tal is er ősíti szovjet-szimpátiánkat.
. Mindez igaz, mindez így igaz. Annak dacára jellemz ő tulajdonsága, sajátos vonása Lukács könyvének, hogy szinte minden lépésnél azt
látjuk, hogy összefonódnak benne jó és rossz tulajdonságai, hogy sok
ízben az az egyes részletek erényeivel együttjár azok másik oldala —
fogyatékosság k is. A már .említett szubjektivizmus feltétlenül f ő hibája
a könyvnek. A könyv csupan azt hozza, ami a csoport életével függ
.tiss.ze és abból a szempontból tárgyalja a csoport életét, amely'b ő l azt
a csoport is tekinti: sajat, csoportérdekeinek szempontjából. Azt akarjuk ezzel mondani, hogy az író nem emelkedik alakjai fö:é. hogy (5
maga is a csoport egy tagjának érzi magát, hogy amikor önmagát írja
meg, nem emelkedik egyúttal önkritikusan önmaga fölibe. Pedig ez
minden írói munka alapkövetelm ~ énye. Igy válik azután az író helyesl őnedvé a szerepl ők tetteinek, akkor is, ha azok .elhagyták a harc útját
és mellékösvényeken tévelyegnek. Ez a naturalisztikusan felfogott
»igazság« átka.
Igy kerül azután arra sor, hogy a fegyencek és munkaszolgálatosok csupá н volt harcosok immár, de a könyv lapjain az sem látszik, hogy legalább egykori harcosok, — hiába is állítja ezt róluk a
szerz ő . ha tetteik nem 1ny й jtanak erre bizoinyítékat! Inkább lldozatokat mint harcosokat, öntudatos .proletárokat látunk magunk el ő tt. Igy
is meggyű lölteti a könyv a fasizmust, - de nem mutatja be az árnyél
mellett a fényt , is, amely pedig ott fényeskedett el ő ttünk és bennünk,
annyira, hogy szinte feimerül a kérdés, hogy lehetséges az. hogy ime
rég megbukott a fasizmus, ha a harcosok nem harca'.ták meg harcaikat.
A jelen gondjai töltik el a csoport tagjait a fegyházban akkor is,
amikor gazdasági közüsségeübe tömörülnek, mert ugyanakkor nincs sz,>
a könyvben arról, hogy harci közösséget, szervezetet is !létesíten°k.
Holott ismeretes, hogy eszmei közösség 'híjján az ilyen kis gazdasági
közösségek is hamarosan széthullanak. Egybefonódnak érdem és llil;a
a Gájin esetében is. Gájin bizonyára legkülönb alakja a könyvnek. O
lehetne az öntudatos harcos proletár ember tipusa. szimbolizálja az
egységet, testvériséget is, hiszen szerb létére magyar lány életét menti
meg. Egyike azoknak a keveseknek, akik eléggé tisztán állanak emberi
mivoltukban elő ttünk, majdnem (kitapinthatjuk hús-vér ember-уo tát.
De Gájin is elmosódik ott ahol fejl ő déséről van szó és ugyanakkor esz'mei ~ beg' is hamis vágányra téved a jelllemzés_ mert hiszen — Csupán у életlenen .múlt, hogy harcossá vált. Ösztönszer űen. került Gájin fasiszta~ lílenes, megszállóellenes mozgalomba, nem a Kommunista Párt céltudatos, szervez ő, élharcosi munkájának következtében. Ez a beállítás
azzal a 'leninistaellenes fölfogással egyezik, amely szerint a fegyveres
,fölkelés Jugoszláviában a néptömegek ösztönszer ű megnyilatkozása
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volt, miben nem játszott dönt ő szerepet a Párt, mint a harc szervez ője,
megi rndíitója és irányító élcsapata. Ezt a téves ,fölfogást a történelem
már régen megdöntötte, iQlet őleg soha sem igazolta.
De legérezhet őbb a könyvnek jelzett sajátossága az utolsó fejezetekben. A II hadsereg visszavonulása és szörny ű ,felőrlő dése, megsemmisülése oly művészi eszközökkel van megjelenítve, hogy föltétlenül a_
könyv művészлΡleg legsi:kerül tebb részét teszi. Ugyanakkor természetesen az eszmei síkon is leginká bb alkallmas arra, hogy a maga valóságában, reálisan lássuk magunk el őtt az élményen át a kapitalizmusi
haldoCilását minden fejvesztettségével, kegyetlenségével é.s átpártolásaival, megalá.zkodásáv.al , Ez az a pont, ahol — a nép is kezd öntudatra
ébredni. Annak dacára éppen itt van .leger ősebben aláhúzva az a szubjektivizmus is, amely teljesen téves ös иényre viszi a csoportot anélkül,
hogy az írónak egy szava is volna :hozzá. A fegyencek örülnek p1. ami kor beosztják őket a m.unkaszolgál atos századba — mert most borsot
törhetnek az őrök orra alá és egy percre sem villan - fel bennük —
tudatos munkasakban, — hogy hiszen .a szocialista haza ellen vetik.
őket a harcba. Hasonló a helyzet karacsony napján is, ahol a cigarettának örülve elfelejtik a harcosok a tiszt szavait.
— Akkor sem szabad elfeledkezaniök arról, hogy az igazi haza nyugatra van, , és nem keletre, ha majd megindulunk a Iövészárkak felé.
Megfeledkezik ezekr ő l a szavakról és így ír: »Most már lovon.
voltam. A zsebemben volt a karácsonyi cigaretta s úgy megjött a kedvem is.« A jelszó: mwnkával megnyerni a keretlegényeket, amikor ez
a munka a szovjetellenes frontot er ősíti, a szökés megtiltása, amikor
ez a népi , és osztaly.frontot er ősítené olyam hasonló álláspont, amelyet
elem kívülr ő l fiölülrőd. magasabbam állva. látva a zsoj ~ ort. erényeit
és hibáit, .szembél az író, de amelyet teljesen magáévá tesz. Nem mond
itéletet e harciatlam magatartás fölött az író még a könyv végén sem,.
amikor nгсg•"állapítja, hogy a 192 f&t ikit ю vő munkaszázadiból al,;. maradtak meg huszan. Nem vizsgálja fiölhil ez álláspontot még akkor seni
ha csak futó visszapillantás a szétvert hadsereg fejveszett menekülésé-re, arról győz meg, hagy az elszánt szökés jelszava valószín űleg húszлál több embert vitt volna át sikeresen a Vörös Hadsereg oldalára, az
»alkalomra« váró jelszó folytán viszont a századnak 90 százaléka e1pusztult, de még egyetlen tagja se szökött át az oroszokhoz. Ime —
hová vezet a naturalista fölfogás! Az irodalom-élmény*fölfogása. Az
a tény, hogy az író nem áll teremtményei fölött, hanem beléjük olvad
és -az ő élеtüket éli.
Mvnthogy az értekezlet arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem
regénnyel állszemben, nem is mélyedt el a kompozició problémájába
és csupán azt szögezte le, hogy a riport vagy napló is -megköveteli az
irodalmi nyelvet és stilust. Megállapította egyúttal azt is, hogy, mint
tartalom tekintetében, úgy ezen a téren. sem egyedül a szerz ő a 'hibás..
Hibásak mindazok, akik mindeddig semmit sem tettek vagy túlontúl
keveset tettek azért, .hogy f őleg a munkásság saraiból jöv ő írókat magasabb színvonalra emeljék mind marxista mind mesterségbeli tudás
szempоntiából. Nini csupán az írók hibája; az, ha; pé d.átll nincsenek
tisztában a szocialista realizmussal. ha úgy hiszik rnég, hogy az irodalom csupán szórakázt аt, ha nincsenek tisztában azzal. hogy az irodalom • is eszmei síkon mozog és nem a szórakoztatás, hanem a valóság tükrözése a célja, hogy az irodalom is az igazságot, — persze az
altalános, tipikus igazságot, nem .a véletlent adja, természetesen a ma~
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ga sajátos, irodadini eszközeivel, élményszer űen. Mindez termnészetesen
nem ,csupán a munkás írókra vonatkozik.
)✓s ezen a ponton nincs igaza Hercegnek egyébként túlnyomórészben helytálló kritikájában (»'Híd«, december). Ha eljött volna az iro
dalmi vitára, bizonyára maga is meggy őződött vиbna róla, hogy nem
гolyan egyszer ű a munkásírók kérdése. »Lukács Gyula munkás, ezt a
társadalmi helyzetet azonban a vvlágir оd alom már .végen nem veszi
figyelembe.« Csakug аn! Lukácsot nem mentheti a birá lat alól —
munkásvolta. Nem azt nézzük, honnan jön valaki, hanem azt. — merre
tart! A szocialista-antiimperialista fronton harcol-e vagy a túlodalon.
De vajdasági vonatkozásban legalább föltétben:, fennáll még ez a probléma, mert a munkásírók kérdése, hogy röviden fejezzük ki magunkat
káderkérdés, kádereink nevelésének kérdése. Ezt pedig, valljuk be,
eddig elmulasztottuk. Az ilyen nyilvános bíralatak és viták is éppen
egyik farmája lehet annak a munkának amely a kádernevelfést t űzi i{i
cébud І é ѕ amelynek feladata a mesterségbeli és f őleg a marxista-leninista .
tudás adása.
.

.

Lőrine Péter

A LENGYEL NÉP LEGNAGYOBB KÖLTÓJE
A lengyel nép mult év december végén iinnepelte meg Miczkievicz
Ádám, a legnagyobb lengyel költ ő születése százötvenedik évfordulóját.
»Az , е1 јbvendб i,dőkrőil beszélt, amikor a népek feledik a viszályt
és egy családban egyesülnek« — írja Puskin Miczkievi.czr ől. a szavak
utolérhetetlen mesterér ől, hazája szabadságának bajnokáról. az elnyomatás .és er ő szak elleni harcosról, a nagy hazafiról, hummanistáról és
ő szinte demokratáról, aki így dalolt: »Minden földet, tengert és révet
a szabad népek örökölnelk«,
Miczkievicz mélyen meg volt gy őződve arról , hogy Lengyelorsz g
szabadsága minden népnek érdeke. »Bár hol is van elnyomatás E.ur б>>ában — írja és bárhal is harcolnak a szabadságért, ott a mi hazánkért is harcolnak és mindenki köteles részt venni ,ebbe a küzde'.emben«. A nemzeti szabadság el őtte elválaszthatatlan volta szociális
szabadság fogalmától. Egy .alkalommal azt mondotta: egészen termézetes, hogy a lázadás idején a parasztok agyan.verték a földesurakat.
Hazáját úgy képzelte el a jöv őben mint szabad. demokratikus köztársaságot, amelynek minden paligára egyenjogú é.s boldog lesz.
Miczkievicz Ádám m űve a lengyel nép számos nemzedékének kimeríthetetlen forrása marad. amelyb ől Lengyelország legjobbjai és az
egész lengyel nép er ő t merített fölszabadító harcához és m űvelődéséhez. Lpen ezért él оte és munkássága nem csupán a kengyel irodalom tkténet egyik szakasza. hanem egyúttal a lengyel történelem egeik
része is.
ЈV irczkievicz Ádám 1789 december 24-én szegény lengyel nemesi
családból született valószín űleg Zaoszje faluban. Fehéraroszarszágban..
Ott alkalma volt látnia parasztság súlyos harcát a létért és már kora
.
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ifjúságában álapusan megismerkedett a n- p életével. Népmeséket és
mép'dalokat hallott, amelyek kés őbb n a:gy szerepet játszottak irodalmi
fejlődésében. Családjában :sokat beszéltek a lengyel ,nép harcáról a
szabadságért és a függetlenségért. NLég élénken • еmlékeztek a feudális
lengyel állam széthullására. Apja hazaszeretetre nevelte, .beszélt el ő tte
Kaszciuszko Taddeusról, a nagy lengyel hazafiról, aki megkisérelte
megteremteni a lengyel függetlenséget és lelkébe oltatta a gy űlöletet
.a lengyel nép elnyomói ellen. Miczkievicz fejlődésére hatással volt a
lengyelek viszonya Napoleonhoz is. Abban az ábrándban ringatták magukat, hogy Napoleon visszaállítja a lengyel államot.
A vilnai egyetemen Miczkievicz 185-t ől 1819-ig .klasszikus fi1lológiát hallgatott, lengyel és litvan történelmet tanult és részt vett a
diákegyesületek munkájáfan, amelyek ténykedése meghaladta az akkori egyetemi és diakélet kereteit. Az egyesületekben élénk politikai propaganda folyt, amelyet Lukaszinyszki Valérián lennye,l forradalmár irá
nyitott. Lukasziгnцszkit később 'letartóztatták és élete végéig 45 évet
töltött különböző börtönökben. Miczkievicz 1817-ben megalakította. a
»philomatak« (tudom.ánykedvel ők) egyesületét, amelynek az volt a feIadata, hogy az i,fjúság ,körében felkeltse a hazaszeretetet, a tudományok
szeretetét és a nép körében ,a tudást terjessze. Miczkievicz már ebben
az i dёben írthő skölteményeket és Valtairet fordította. Az »Oda az
ifjúsághoz« cím ű kö teményében, amely nem csak írója felfogását tükrözi vissza, hanem az egé-sz lengyel ifjúság programját fejezi ki, a
következ őket írja:
» Üdvözöllek szabadság hajnala!
Mögötted a nap világít.«
1819-ben, tanulmányai elvégzése utan Miczkievicz a kovnói gimnnáziumhoz került tanárnak, latin nyelvet •és irodalmat tanított. Itt még
jobban kiterjeszti politikai itevékenységét. 1822 júniusában »Ba'.ladák és
románcok« címen kiadja kölbeménуei elsб 'kötetét és 1823-bon a második
kötetet. Miczkievicz költészetében új 'eszmei és esztétikai elemek alkalmazásával a neoromantikus irány leghatásosabb képvisel őjévé vált
Lengyelországban. Balladáit, amelyeket eddig a lengyel irodalomban
senki sem mult fel ,üh , a lengyel népdalokhatása alatt írta. Jelent ős helyet foglalnak el bennük a szociális 'igazságtalanságok mot:ivumai.
»GrazsinaK cím ű költeménye Begyasszony alakját rajzolja meg, aki feláldozza életét, hogy megakadályozza a litván törzsek egymásközti torzsalkodását a német »ebek -- ritterek« elleni közös védelem érdekében. » Ősök« című mwukájában Byron angol költ ő hatása érezhet ő .
Miczkievicz munkásságanak els ő szakasza bebörtönzésével fejez ő dik be. Politikai aktivitása, amely irodalmi munkásságában is a legnagyobb mértékben kifejezésre jutott, nem maradhatott titokban a cári
titkosrend őrség elrítt. 1823 októberében számos lengyel 'és litván ifjúvak
együtt letartóztatták. Barátai közbenjárására 1824 áprilisában szabadonђосsájtották azzal a fe'ltékellel, hogy Péfie:rvárra költözik. mert v ћІаі
tartózkodása veszélyezheti a közrendet. Miczkievicz a börtö,nbe п arra
a meggyőző désre jutott, hogy a nép felszabadításának egyetlen útja —
a harc. Megszabadult az individu аl±izmustál, amelynek szelleme els ő
költeményeiben m.ég ér сzhet ő és megérettek benne azok a h ősi alakok,
akik ,hazájuk felszabadításáért áldozzák életüket.
Miczkievicz több mint négy évig maradt Oroszországban. ltt kapcsolatba került a dekabristákkal. Péterváron Ri'lyejev , és Besztuzsev
tartoztak barátai köréhez. Megismerkedett és megbaráhkozott Puskin~

~
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fal. Az Uroszarszág!ban eltöltött id ő a legtermékenyebb id őszak Micz
ki, eviсz életében. Kiterjesztette eszmei látókörét. Megtudta, hogy Orosz
ország legjobb fiai éppen annyira gy ű lölik az önkényt mint ő maga.
Elábkozta azokat, akik kivégezték RiQyejevet és+ ikölltem!ényt írt a bányáról:, amelyben 13esztuzsev együtt sinyl ő dött a lengyel hazafiakkal.
Miczkievicz Oroszországban számois dalt írt. Itt írta meg »Krimi
szonettek« cím ű dalciklusát és itt fejezte be »Wallenrod Kanrád« cími%
elbeszél ő költeményét, amelyet abban az id őben a romantikus költészet
legjobb művének tartottak. Ennek a költeménynek alaptémája szintén
a litván nép ifeneketlen gy űlölete a német hódítók.kal szemben. EgY
történelmi motivum szabad feldolgozásában a költ ő megrajzolta Wal lenroId Korarád alakját, aki gyermekkorában német fogságba kerül és
itt .nevelkedik fel titokban tartva származását. A dönt ő pillanatban .az
'elllenséggel szemben érzett gy űiliölett őlindítva Wallenrod konrád a
haza megmentése érdekében eljárulja a német elnyomókat. -A költemény riagy sikert aratott nem csak Lengyelországban., hanem egész Euró р á
ban.
.
Oroszországot 1829-ben elhagyva, Miczkievicz egész 'életét — egy
rövmd időt kivéve — h аzájától távol töltötte. 1 831-,ben. amikor ,a. lsng yelarszági felkelés híre elérkezett hoizzá, visszatért Lengyelországba.
Augusztusban érkezett hazájába és szeptemberben a felkelés vége felé
közeledett — a vereség nyilvárnvalóvá vált. A lengyelek közötti egye netlenkedés sjil уо san hatott rá, áe küCiönösen az a felfedezése. hogy a
felkelés vezetíii nem a népre, hanem a megbontott egység ű lengyel nemességre támaszkodtak. > ✓ lete hátralev ő részét Miczkievicz Németor szágban, Olaszországban é s Franciaországban töltötte. Münichenben. ki dta egyik f( ~ művét, amelyben leleplezte a cári zsarnokság ,módsze гeit
és eszközeit. 1834-ben befejezte »Pan Taddeus« cím ű mély hazaszere tettel telített m űvét. A költ ő ebben a m űvében a legnagyobb hiitelesség gel festette meg a , nemesi Lengyelország képét a XIX. 'században.
A költeményben kifejezésre jutott a költ ő mély szeretete népe és álta lában minden ember iránt és a lengyel nyelv szénsége és gazdagság-a.
tz a m ű , amely korának h ű képét adja, a lengyel költészet klasszikus
mű vévé vált és soha nem veszti el értékét.
1840-ben Miczkievicz a párisi egyetemen el ő adásokat tartott a szláv
népek irodalmáról, többek között a szerb népköltészetr ő l is. A szerb
nepdalok és költemények iránti érdekl ő dését még oroszországi tartóz kodása idején Puskin keltette fel. Párisban beszerezte Vuk Karadzsics
népd а lgyüј teménYét, szótárát és a szerb népdalok német fordítását.
Miczkievicz a legnagyobb lelkesedéssel beszélt a szerb nétadalokról.
» ѕ emmi sem kedvesebb ezeknek a daloknak a stilus.ánál«. »ez a leg nagyobb t Đ kéletesség, amelyre a szláv stilus emelkedhet« — mondotta
el ő adásaiban a szerb nép.dalakról. Miczkievicz jelent ős támogatást adott
Vuk Karadzsicsnak is a szerb népnyelv mneg t`eremtéséért vívott harcá ban. Ezek az elő adások, ha tudományosan nem is voltak kell ő en meg alapozottak. jelent ő sen hozzájárultak ahhoz. hogy a nyugat megismer kedett a szláv népek kulturális eredményeiveQ. Miczkievicz egyes köt teményeinek els ő szerbnyelv ű fardítása rrliég a költ ő életében megjelent.
Miczkievicz munkássága a nagy társadalmi mozgalmak keretében
bonyolódott le. Er ő teljes hatást gyakaro'1t rá a. francia forradalom és
az 1848 évi forradalmak. Mindez irodalmi munkásságában is er ősen kifejezésre jutott. M űveib ől forradalmiság, demoikratizmus. humanizmus
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árad, népe és minden más nép iránt érzett szeretete, egyszóval a nagy
fezszabadító es:zQnék szelleme. Nem kerülték el a kor ellentmondásai
sem, első sorban a miszticizmus. Miczkievicz bolyongott szenvedélyesen
keresve az igazi utat, de mindig megmaradt a szabadság költ őjének.
A :szabadság zarándofiaként halt meg 1855-ben útban hazája felé, Kon.stantinápodybaтn, ahol harcot akart szervezni az , orosz cárizmus ellen.
Párisban M iczkievicznek szobra áll, amely hatalmas alapzaton mint
utast ábrázidlja a nagy .költ őt, amint extázisban a cél fel i é mutat — acél,
.amelyet szeme lát a szabadság. Az e'lmult háborúban Lengyelországban
a fasiszta ba гbárok lerom balták szobrait, de nagy m űvét nem tudták
lerombolni. Miczkievics gondolatainak b őséges gуümölcsét örökségül
hagyta a lengyol nép új nemzedékén еk. Ez megszabadulva a fasizmus
zsarnokságátólLépíti országát és tovább fejleszti kulturáját, amelynek
e ső lapjaira nagy költ őjének neve ragyog.
~
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S Z E M LE
TOLSZTOJ UT СDAI
TOLSZTOJ NEVÉNEK IMFEЩ A
LISTA FELHASZNÁLÁSA ELLEN
Az amerikai imperializmus képvi seTő inek számas arra irányuló kisérlеtei, között, hogy népellenes ,és kulturaelilenes törekvés е iket a világiro dalot n nagy neveihez f ű zzék, az
'egyik legjellemz ő bb az utóbbi idő bei az úgynevezett »Tolsztoj - alap«
létesítse Arnnerikában, mely alap köré egyes fasiszta háborús bíínösök,
imperialista ügynökök és fehérgár dhsták tömörülnek, Talsztaj Leó leá nyával, A'1'ekszandrával együtt, aki
elárulta hazáját és apja nagy nevét.
Tolsztoj Leó unokái és dédunokái levelet intéztek a Pravda szerkesztóséghez; melyben szembeszáll nak az amerikai politikai gangszte rek .azon kísérleteivel, hogy Tolsztoj
Leó nagy nevével leplezzék sötét
gaztetteiket:
»Undorító -- mondja a levél —
'A'Tekszandra Tolsztojnak az a próbálkozása, hagy Tolsztoj nevét azokmak az érdekébeni használja fel, akik
ellen Tolsztoj szenvedéiyesen és iméetlenül lépett fel .. Az, kisnek
számára Talsztaj kedves, nem gy űlölheti saját népét, nem árulhatja. el
•saját hazáját. Országunkban az
egész szovjet nép ő rzi Tolsztoj örökségét.
A szovjet uralom éveiben hazár_k bam Talsztaj m űveinek 17,558.000
példányát adták el orosz nyelvem és
Szavjehrnió 59 olyan népének
~

nyelv€n, melyek egy része a furadalamiig nem is volt i,rástudió. Ugy аnak kor kiadásra kerül Tolsztoj m űveinek 96 kötetnyi els ő teljes akadé miai k`adása. Ez a kiadás a szovjet
kormány különleges felügyelete meiiett készül. A .kiadványt Tolsztoj kéziratai szerint nyamj.ák s ezeken
számas kimagasló tudás dolgozik.
Tdlsztojnak a Szovjetunióban кjt
muzeumot nyitottak E muzeumokban
1,000.000 különféle tárgyat ő riznek.
melyek a nagy orosz író életéhez é ,
fűz ő dnek:
'alkotásához
ké г iratait.
könyveit,
festményeit,
m űveinok
képanyagát, a Tolsztoj és csál б djának inillajdonában volt eredeti tár gyaikat,
A szovjet kormány külön határo zata szerint ezek a muzeumok a
Szovj еt+unió Tudományos Akadémi б ján аk irányítása alatt m űködnek és
ezekben mélyreható tudományos
munka folyik. Tanu тmányozzák az
író al']kotásait és életrajzát, ő rzik és
gyűjtik mindazt, .ami Tolsztojhoz f ű z ő dik.
Moszkvában két Tolsztoj -muzeuu
van• Az egyik a Tolsztoj - otthon a
v 11'aépülettel, me léképületekkel és
nagy kerttel. Itt élt Tolsztoj 12 éven
keresztül és körülbelül' 90 művet, írt.
Mindazt, ami az íróé .éS Családjáé
volt, . az otthonban érintetlenül đrzik, Lenin személyesen :látogatta ezt
az otthont - és gondoskodott arról.
hogy nemzeti muzeumat létesítsenek
belőle, amelyben mindent úgy megő riznek, ahogyan az Tolsztoj élete
aТaіt volt.

Szemle
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Tolsztoj közpu.nti n,uze'uma egy
msük épütebben ;nyert ,elhelyezést:

a muzeumi tárgyak Tolsztoj életének
.és alkotásának fejl ő dési szakaszait
mutatják, Ezt a mu.zeumot a fas ' szta
rombolás erő sen megrarngál,ta, de a
szovjet állam 1943 -bon, mára háboru befejezése el ő tt ujjáép ' tette,
Jaszna Pof inát, amely német
megszállás alatt volt és súlyosan
megrongálódott, szintén új iáépítet ték • Jaszna Polyanán mindkét muzeumat megnyitották; a ház, amely ben Tolsztoj élt, s amelyet a német
fasiszták f é.,ig felégettek, most ismét
visszanyerte régi a аkját, -- olyan,
mint o.mуlyen Tolsztoj . életének utol Ú év ebC:1 volt.
~

,

Tolsztoj ötödik muzeuma Aszto.po
vo vasútállomásorti ,van. Ott ér . ntet lenüi áll az a szoba, amelyben Tolsztoj meghalt. Az álllo ,mѓ sfő rnök egész
Ћakáházát Talszto irodalmi nwzeuniává változtatták.
Az en>berek tízezrei a Szovjetunió
mimd'en vidé.kér őL naponta Tátogatják
Tosztoj muzeumait, a szovjet emberek e szint helYeit«.
A levél végül hevesen tiltakozik
az amerükai imper aTisták és ügynö ketk ellen, akik Tolsztoj Leö nev. ć t
amerikai. gangszterek, fa siszták, gyil kosok nevéhez akarják f űzni, azoknevéhez, cikik négereket lincselnek,
e1fojtják a. 'demokráciát, ak'k ellen-ségei a szabadságszeret ő népeknek..
'V. C1..
~
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»
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. „ 3250
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.
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utáni külpolitikája
Az angol-francia diplomácia hagyományв i és a német kérdés .
Törkénelemhamisirók (A szovjet Tájékoztató Iroda tör.
ténelmi felvilág оsitás а)
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Kordelv: j gvzetek a nenrzetl:özi fejlemények egyes
kérdéseihez

Lemin: A tő késre,:d нΡ zо r két válsága
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Lemin: Az USA jelenlegi külpolitikája—Angliaháboru
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„
„

13.50

„

ÉLET Év TUDOMANY
Dinár
.
.
. Ára 8.
„
Nikolyszki Jakovlyev: Igy tanultak az emberek beszélni „ 9.50
Kelet-: Emberek, akik megválttatják a növények ter„
mészetét
• „
. „ 9.—
Zavadovsxki: Vitaminok és horuioiiok
. „ 4.50
Oparin: Az élet keletkezése a földön

Bogorov: Élet a viz alatt
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Nem pihen a kalapács Ára 6 — Dinár
„
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„
. „ 7.—
Berthold Brecht: Carrarné puskái
„
. „ 6.50
.
Szuhodolszki : Zöld ág .
„
.
.
• „ 16.50
Kafajev: Tévedések napja •
„
.
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Kocsics: Borz a bir ő el őtt—Nusics: Analfabéta
Mбгicz Zsigmond: A gu]yás

Csopics: Pionirok •
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Kapható kiadványok :
Lenin L V.: A szakszervezetek szerepe és feladatai az
uj gazdasági politika (nep) id ő szakában

. Ára 5— Dinár

GYERMEKIRODALOM

Szucsevics : Hübele ország -- Bolotin : A képzelt beteg Ára l.50 Dinár
Csopics: Partizán mesék (II. kiadás)
27 —
Nazor: Grujo, a kis pionir .
„ 9.— „

TERVGAZDÁLKODÁSUNK UTJÁN

Kidrics: Az államosításról
. Ára 6. -- Dinár
Kidrics: Közgazdaságunk jellege
, „ 6.—
Knrdely: Aiező gazdasági szövetkezetek a tervgazdaságban

, „ 12.50

SZŐTА RAK
Szerb—Magyar
Magyar—Szerb

. Arc 35.— Dinár
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A HID BEKÖTÖTT ÉVFOLYAMAI
1947 (Xf. évfolyam) .
1948 (XII. évfolyam)

Ára 150. Dinár
„ 150. -

Megrendelhetdk: a ІІ ® І kiadóhivatalában
S Z U B 0: T I C A
Е rz g e is utca 9.
Telefon szám 414.
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