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JUGOSZLÁVIA KOMMUNISTA PÁRTJA к ŐZPO л►TI
VEZETOSÉGENEK MÁSODIK PLENÁRIS LILÉSEN
HOZOTT HATÁROZATOK
új lendületet adnak a mezőgazdaság szocialista átállításának

írta: Nagy József

.lttgoszlávia Konnnunfsta Pártja Központi Vezet ő sége az elmult h6tartotta második plenáriis ülését, amelyen nagyjehent őségű
Határozatokat hoztak kül<n ősen - a falu szocialista átalakítása és a mez ő gazdaság fejlesztése kérdéseiben. Vizek a határozatok az V. pártk о gresszus általános el"i határozatai a1а ján történtek és valójában az
elvi határozatok gyakorlati alk а lmazását jelentik.
A plenáris ülésen elhangzott beszámolók, a hozzászólások és viták
elemzése és ezek alapján hoz о tt határozatok világosan bizonyítják
Pártunt{ eddigi politikájának helyességét. A plenáris ülés alig egy hónappal ezel ő tt zajlott le, a határozatok alig egy hónapra tekintenek
vissza., de ez a rdvid id ő is elegend ő volt ahhoz, hogy társadalomépít гí
hatásuk kifejez ő désre jusson a falu életében: a dolgozó parasztság között.
A plenáris ülés összegezte Pártunk falun folytatott poli.tkájának
eddigi eredményeit, amelyek k г ziil a legfontosabbakat a következ бkben
f:;glalhatjuk össze:
A földreform végrehajtása földnélkülii és szegény parasztjaink les;szé'esebb rétegeit juttatta földhöz, amikor a nagybirtokosaktól,' a városi burzsoáziától és a falusi gazdagoktól elvették a földet, meghagyva
azoknak 5 illetve ?4 katasztrális holdat; különböz ő gazdasági, közigazgatási. és politikai intézkedésekkel nagymértékben korlátozták és viszszaszorították a falu t őkés elemeit; a mez бgazdasági. termények fölvásárlása, a progressziv adórendszer, a földdel való kereskedés megakadályozása, a kötött árak politikája, továbbá a szövetkezetek fejies г iése
és támogatása Pártunk falun folytatott politikai munkájának helyességérő l tanúskodik. Ezek az intézkedések jelent ős mértékben hozzájárultak mez ő gazdáság,unk f. jlesztéséhez. A különféle obiektiv nehézsége
ellenére megállapíthatjuk, hogy mez ő gazdaságunk elérte háború el ő tt:
színvonњlát s azt egyes ágaiban túl is szárnyalta.
A •pártv г zet ő ség plenáris ülése megállapította, hogy a már végreha jtott intézkedések mellett s az eddig elért eredmények ellenére is,
lez ő gazdaságunk ilagymértékbcn elmaradt iparunk fejl ődését ől. Ez az
сl maradottság napról-napra jobban érezteti hatását s épp ezért volt
szükséges, hogy pártvezct ő ségiink határozatokat hozzon a mez ő gazdaság
szocialista szektorának er ő sítésér ől. A szocialista szektor er ősítéše az
állami és szövetkezeti szektor fejlesztését jelenti. Ami az állami szektor erő sítését illeti, az els ő sorban ennek gépekkel és jószággal való ellátása s ugyancsak ezt szolgálja a munkamódszer továbbitökéletesítése
nap végén
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a többtermelés érdekében; a szövetkezeti szektor teilesztése és er ő sí tése érdekében pedig a pártvezet őség föladatul t ű zt' ki a szövetkezL tek hatékonyabb támogatását hosszúllejáratú köScsönkkel, épületan ца gga{ és berendezésekkel, hogy ilymódon el ősegítsék az építkezést. Yá tunknak ez a po1Wká
ја mára multban is sckban •I зΡ ozzájárult földm ű ves
szövetkezeteink fejlesztéséhez; így például Llz elmult esztend őben
15-3C éves hosszú'_ejáratú köilcsönöket boLsátottak a szövetkezetek re зΡ зΡ delkezésé г e úgy a szövetkezeti kapitálüs építkezésekre, jószágállomás: с
fejlesztés:ére, mint a 1Lk ő sépítés céljai,a. Ezek a kölcsönök olyan na gyok voltak, hogy szövetkezeteink legnagY І bb része -nem is használta
ki. Kölcsё rr tekintetében a j еуő ben is nagy lehet ő ségek állanak szövetkezeteink el őtt: így a földm űves szövetkezeteknek nem kell attól tartanioEi, hogy az anyagi vagy pénzügyi nehézségek a legkisebb mérték ben is akadályozzák fejl ő désüket.
Fö:dm űvírs szövetkezeteink fejl ődésének egyik igen fantcs el ő fölté te;l e a mez őgazdasági szerszámok és gépek állománya.. L pp ezért központi rárt уezet őségiink külön foglalkozott ezzel a kérdéssel s határozataibar зΡ CкΡilзΡ angsúlyozta, hogy meg kell gyorsítani a szövetkezetek
szegszammal és gépekkel való e'l іiátását. Ugyancsak határozat gondo:S kodik arról, hogy a szövetkezeti gazdaságokat m űtrágyával lássák el.
és a jószágállományt tervszeriíen s gyorsan fejlesszék, mert a szövetkezeti mez ő gazdaság teljes kibontakozásának egyik alapföltétele •
A mez ő gazdaság szocialista fejelesztése érdeében az elmult esztend ő kben a szövetkezetek különféle formái alakultak ki s ezek .nagy mértékL- en hozzájárultak ahhoz, hoig y dolgozó parasztságunk gazdaságii
érdekeit kielégítsék s igen jelent ős mértékben el ő segítették azt. i зΡogy a
szövetkezeti eszme teret:ékeny talajra találta dolgozók között s ennek
folytán a termezés közösségi formáját is magukévá tették. Ezek a szii vetkezeti forn зΡ ák két f ő csoportba soro'l зΡatk melyeket sohasem szabad
hsszetéveszteni, éspedig: a f ё idmííves szövetkezetek és a föl dmegmun-káló szövetkezetek újabban: termel ő parasztszövetkezetek voltak. A
fö'.drnű ves szövetkezetek minta szövetkezés legalacsonyabb fogmája
már eddig is tekintélyes szerepét játszottak abban, hogy parasztságunk
saraiban gyökeret vert a szövetkezeti szellem: a földm űves szövetke zetekben szerzett tapaszt aatokbál kiindulva a parasztok mind nagyobb
számban цéptek be a földmegn зΡ ankáló szövetkezet еkbe és a régi termelési módot az új, kollektiv termelés módszerével váltották föl.
Mártunk k гбzponti vezet őségének plenáris ülése az eddiginél még
.alaposabban dolgozta föl a földm űves szövetkezetek problémáit és határozataiban még világosabb útmutatást adott a földm űves szövetkeze tek különböz ő formáina Кk kiépítésére. Igy például a földm űves szövet kezetek föladatai г ól hozott határozatok foglalkoznak a parasztság közszüksé.gleti cikkel .és termel ő eszközökkel való сilátásával, a mez ő gaz dasági termények f čilvásárlásával, továbbá a vet őmag állomások, ,a baromfi-farmok, keltet ő állomások, méhészetek, gyümöl , csfeldo lgоzó- és
tejüzemek, mezei téglagyárak. gépállomások és 'szövetkezeti gazdasá gok — ekonómiák fejlesztésével. A falu parasztlakosságát ezeken a mezög.azdasági szektorokon át kell beszervezni a szövetkezet és a szövet kezeti mozgalom támogatásával. Igy a parasztság megindul: közeiebl
kerül magához a szövetkezethez,' ezekben a szektorokban s ezek munkáján keresztfül fölismeri s valóban érzi is a szövetkezeti élet el őnyeit, a
termelés 'közösségi formájának hasznosságát.
~
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Ugyancsalt részletesen foglalkoznak a határozatok a szövetkezeti
gazdaságokka', mint azzal a f о, rmával, azzal a szövetkezeti formával,

. amely dönt ő módon hozzájárulhat 'mez őgazdaságunk szocialista átalakítasához. A szövetkezeti 'gazdaságckb a már 'h:z о nyos termelési viszony
altapján kell beszervezni dolgozó parasztjaimkat.
F gazdaságok f ő bb jell,egz гtességeit a ktiv.etki;z őkben foglalhatjuk
össze:
A földm ű ves szövetkezet egy bizony,as nagyságú term ő területtél
rendelkezik és ez a földtulajdon alkotja a szövetkezet gazdaságát. Ebbe a már meglev ő gazdaságba a földm ű vesek saját belátásuk :és elhatározásuk szerint beiépl гΡ etnek földbirtokuknak akkora részével. annyi
termő területtel, amennyivel szándékoznak. Ugyancsak lehet ősége nyílik
arra is, hogy gazdasági fölszerelésének egyrészét vagy az egész fölszereiését beviszi a gazdaságba. Úgy a föld, mint az él ő és halt +l, eltáitovabb,ra is a szövettéz ő tulajdonos birtokában marad azzal, hogy a
szövetkezeti gazdaság, a földre és a leltárra es ő. bevételének 30 szá :zalékát kapja.
A szövetkezeti gazdaság оkha való belépés további föltétele az, hogy
a tagság soraiba lép ő földmű vesek résztvesryenék a gazdaság term ő földjének megmunkálásában. Terrn ć szetes, amellett az egyéni megmunkálásra meghagyott földjét saját belátása szerint m ű veli meg és haszn,álja. ftl. Ennek kapcsán fölmerül a kérdés: - mi az alapvet ő küliönbsé,g
a fö..dtn ű ves szövetkezeti gazdaságok rendszere és a földmegmumkádú
szövetkezetek között? Amiga földmegmunkáló szövetkezet tagjainak
mindegyike egy holdtól egy hektárig terjedhet ő terníő területet hagyhat
meg saját szükségleteire, — addig a földm ű ves szövetkezeti gazdaságokba lép ő tagok annyi fi;ldet visznek be illetve hagynak meg kizárólagosan a sa,iát használatukra, és m с gmurikálásukra, amennyit akarnak.
Különbség van továbbá a föld és .a leltár -után járó kamat illetve bérlet
mernnyiségében is.
A fö'dm űves szövetkezetek gazdaságának - tagja lehet rriind az a
földdel rendeakez ő dolgozó paraszt, aki hajlandó részt venni a gazdaság közös megmunkálásában; el őfordulhat például olyan eset is, hog у
.a szegény parasztok földjükb ől nem visznek he semmit a gazdaságba.
de ugyanakkor a saját kis gazdaságuk — 3-4 hold — mellett résztvesznek a szövetkezeti gazdaság közös megmunkálasában.
A szövetkezeti gazdaságol'tkal kapcsolatosan .természetes.en további
problémák merülnek föl: milyen eszközökkel monk.álják a földet. milyen
formában jutalmazzák az elvégzett munkát, mi У.е 11 aránу ú lesz a gazdaságba lépett tagok termésbeszalgáltatása és adc:kötélezettsége? A gazdaságok termel ő eszközeit részben a tagok soraiba lép ő parasztok beadott fölszerelése, részben pedig a földm ű ves szövetkezeték tekintélyes
részének már eddig is többé-kevésbé fejlett gépáldomása képezi. Ezenfelül az állam is hathatós támogatásban részesíti a szövetkezeti gazda-.
ságokat: ez a támogatás kölcsön formájában és gépek, mez őgazdasági
fölszerelések szolgáltatása formájában nyilván цl meg. E 1ehet őségek
melllett a szövetkezet kezdeményez ő lés szervez ő ereje is szerephez jut:
föl kell kutatnia minden olyan adottságot, ami a szövetkezeti gazdaság
gép- és állatállományát gyarapítja. A :munka jutalmazása ugyanazou
elvek alapján történik, mint a földrnegmunkaló szövetkezetekben, --helyesebben a gazdaságokban is -meg kell hátárazni a normakat és ennek alapján a brigád- és csoportrendszeren keresztül az elvégzett munokát munkanapokkal (»trudodan«) _mérjük. _Minden .szövetkezetd tagnak
~
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érdeke, hogy a gázdaság földjét, amely a közösség tulajdonra., minc з :
jobban megmunkálja, hogy a földnek minél. nagyobb legyen a hozama.,
mert a gazdaság terméshozamától függ a munkanap értéke is. A szövetkezeti tagok állam ir "anti kgtelezetsége úgy módosul, hogy a gazdaságba beadott term őterület s annak jövedelme mentes a beszolgáltatási.
kötelezettség alól, továbbá a magántulajdonit képez ő term ő terület kisebbedésével a kategória is csökken aszerint,. hogy mennyi föld került:
be a gazdaságba.
A szövetkezeti gazdaság közelebbi gazdasági és politikai célja az,
hogy dоlgozó parasztjaink a közösségi mualkába,n való részvéte'lükkt L
megbizomyosodjanak arról, hogy a szövetkezeti alap ю11 végzett földmez;, munkálás sokkal köiinyebb, sokkal jövedelmez őbb, minta magángazdálkodás. A szövetkezeti gazdaságok - további föladata. abban rejlik, hogy
az apró magángazdaságok helyett nagy, közös birtokokon mez őgazda sági gépek, szerszámok és agrotechnikai eljárások alkalmazásával fokozza a föld term őségét s ezáltal közvetlenül hozzájáruljon a mez őgazdaság szociális újjáépítéséhez. A szövetkezeti gazdaság képezi a szocialista szektor magvát az egész földm űves népünket magukba gyüj ј;
általános faluszövetkezeteinkben.
A szövetkezeti gazdaságok már : eddig is nagy mértékben hozzájárultak dolgozó parasztjaink megszervezéséhez a termel őterü.letek közöv
megmunkálásában. A parasztság megindult a szövetkezetek felé: nap ról.-napra új tagok jelentkeznek. rrr ő l bészél a topolyai , példa: fél hónap el ő tt гng csak - 120 holdnyi földje volta gazdaságnak. ma nlár
1200 katasztrális holdra fölszaporodott. Így a szövetkezeti gazdaság nak nagy politikai nevel ő hatása is van: a tagként belép ő parasztok
megismerkednek a szövetkezeti eszmével, megismerik a szövetkezetek:
belső életét, a termclё parasztsz ö vetkezet életét s ennek folytán még.
a munka megkezdése el ő tt nagyobb 'számban lépnek át a földm űves.
szövetkezetekb ől a termel ő parasztszövetkezetekbe.
Központi pártvezet ő ségünk plenáris ülése a, szövetkezeti prob;émá'c-kal kapcsolatosan elemezte parasztságunk viszonyát a f ёldmegmunká:ö
szövetkezetek iránt, kiértékelte az eddigi munka eredményeit s. ennek.
alapján a termel ő parasztszövetkezetek további fejlesztése érdekében
fontos föladatot t ű zött ki pdrtszervezeteink elé. A JKP KV p,l é:numa
megállapította а földmegmunkáló szövetkézetek terén fodytatott eddigi
politika helyességét, tovabbá azt, hogy dolgozó parasztsagunk már eddig is nagy mértékben meggy őző dött a földmegmunkáló szövétkezetek:
fejl ődési útjának helyességér őd és ezért »szükséges és lehet ő vé vált,
hogy bátrabban és gyorsabb iramban ?ássunk hozzá a termel ő paraszt
szövetkezetek alaКításához. Ezzel kapcsolatban egy pillanatra sem sza bad szem el ő l tévesztenünk, hogy a termel ő parasztszövetkezetek alakításának továbbra is kizárólag önkéntes alapon és magának a paraszt
ságnak öntudatos elhatározása alapján kell történnie, hogy bármilyen
közvetlen vagy közvetett nyomás csak gyengítené, nem pedig er ő sítervé a miлnkások és parasztok szövetségét, ami népi államunk alapja«.
A pártvezet ő ség határozatai hangsúlyozzák a szövetkezeti demokrácia
ápolását, ami el ősegi:ti minden szövetkezeti tag »alkotó kezdeményezését .és emeli az egész szövetkézét munkalendületét.« Természetes, a
leghatározottabb harcot kell folytatni a ;szövetkezeten belül az esetleg
jelentkez ő ellenséges, romboló elemekkel szemben, akik akár a legkisebb colértékben is megkísérelnék á szövetkezeti fejl ődés megakadá-~
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lyazását. A határozatok föladatul t űzik ki a termel ő parasztszövetkezetek további hathatós támogatását úgy politikai mint gazdasági és
pénzügyi téren. Az eddiginél s оКаІ nagyobb gondot kell fordítani a
.szövetkezeti alapok, — fondok fejlesztésére, amelyek a szociális biztosítást, az egészségvédelmet és az öregségi biztosítást szolgálják.
Ennek kapcsán el ő térbe ikerül' az egészségügyi és öregségi bizto.sítás kérdése.
Minden termel ő parasztszövetkezet »nyugdíjat« biztosít az öreg,
:munkaképtelen tagjai számára, Ez a nyugdíjbiztosítás úgy történik,
logy a munkára alkalmatlan vagy csak részlet-munkára alkalmas ta.goknak a szövetkezet a külön erre a célra létesített alapból megfelel ő
.járulékot fizet. Ugyanebb ő l az alapból kap járulékot az el ő rehaladott
terhesség és szülés folytán átmenetileg munkára képtelen anya is, vagy
a betegség folytán dolgozni képtelen szövetkezeti tag.
A jöv őbeн a szövetkezeti .tagok életszínvonalának emelése és a sz ё-vetkezeti gazdaságok ellátásának biztosítása érdekében a közszükségleti és mez őgazdasági fölszerelések külön ellátási rendszerét vezetik be.
1'_z biztosítja számukra majd a megfelel ő ár.ú beszErzését alacsonyabU
áron. ami másrészr ől a szövetketietet arra ösztökéli, hogy minél több
termé гiyt adjon el az államnak.
A plenáris ülés határozatai hangsúlyozzák a falu kapitalista, spe{uláns elemeivel szembeni éberség fokozottabb (kifejlesztrésének szükségességét. Azokkal a kapitalista elemekkel szemben, akik az, állam iránti kötelességeiket nem teljesítek, földjük megm ű cel.ését elhanyagolják,
álkatállományukat csökE еn, tik, a dolgozók kárára men ő üzérkedéssel
'foglalkoznak, gá:talják a »dolgozó parasztok azon er őfeszítéseit, hogy
elinduljanak a szocialista mez őgazdaság útján«, népuralmunknaik a leg
szigorúbb intézkedéseket kell alkalmaznia, egészen a vagyon elkofbzá sig. »Ugyanakkor hangoztatni kell, hogy mindazok, akik teljesítik a népi
llam, hazánk szocialista építése iránti kötelezettségeilLet. élvezn ,iök kell
és föltétlenül •élvezni . is fogják a törvény védelm_ét.«
A JKF KV másо dik plenáris ülésének a falu szocialista áta.lakitá.sáról és a mez ő gazdasági termelés fejlesztésér ől hozott e hatalmas jelentő ségű határozatai nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz. hogy dolgozб parasztságunk számára megkönnyítsék és ,méig világosabbá tegyék a mez ő gazdaság, a falu szocialista újjáépítésének útját s ennelk
segítségével minél gyorsabban bekapcsalódhassék a szocialista terme. lésbe, hogy nagyabb és közvetlenebb s еgítséget nyujthassan a hatalmas
mértékben fejl ő dő szocialista iparunk továbbépítésében. Ezek a nagyЈ elent ő ségíí határozatok így járulnak hozzá dolgozó parasztságunk
.lkönnyehb, jobb és kulturáltabb letmódjának megteremtéséhez.
-
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A prolе tárerköl ćsöt meghatározó világos Inarxlsta-leninista állás-pontot a munkásosztálynak a kizsákmányoló osztál уоkka'l folytatott forradalmi ütközetei, a proletariátus harca a kapitalista iga alól való föl-szabaduliásért s els ősorban az októberi Szocialista Forradalom és a
Szovjet Szövetségben a szocialista társada+lam fölépítéséért vívott harc teremtette meg. Ebb ől nyilvánvalóan következik, hogy a praletárerkölcs
lényege eltéphetetlentil a Proiletariátus osztál у harcának természetéhez és
jellegéhez f űző dilk.
Ez kwlönösen kitu'nik Lenin 1920 október 2-áll, az Üsszorosz Kommunista Ifjúság III. kongresszusán megtartott beszédéb ől. amelyben a
kommunista erfкΡ,ölcs kérdésével kapcsolatosan a következ őket mondta:
»Az oszbál уharc folytatódik és a mi föladatunk -- minden érdeket alá
rendelni . e harcnak«.
Mi is ennek a feladatnak - rendeljük a1á: kommunista erk člcsüarket..
Mf azt mondjuk: az erköilcs az, ami a régi kizsákmányoló társada'.om
szétrom!baíását szolgálja , és egyesít minden dolgozót •a proletariátus;
kré, amely a kommunisták tíj társadalmát alkotja meg.
A kommunista erkölcs — az az erkölcs, .amelye harcot szolgálja,
amely egyesíti vadamennyi dolgozót minden kizsákmányolás ellen, mill
dén kistulajdon ellen, mert a kistulajdon adja meg egy embernek azt...
amit az .egész társadalо m munkájával hoztak létre.
Megvalósítani - ezt az óriási történelmi feladatot. szétzúzni a régi
kizsákmányoló társadalmat és .felépíteni az új, szocialista társadalri .
berendezést, ezt csak +különleges alkatú emberek tehetik, mégpedig a
kommunisták, ak:k a kommunista pártba tömörülve, a munkásosztály ,
élén állva képesek megoldani a .légnagyobb feladatokat is.
Ezért a proletárerkölcs, a kommunista erkölcs magában foglalja.
mindazokat az elemeket, amelyek nélkiul -lehetetlen gy őzni a kizsákmányoló os.ztáЯy ok elleni forradalmi harcban, s úgyszintén a szocializmus ,
felépítéséért vívott harcban is. A határtalan bátorsága harcban a régi
megdönté é'ért és az írj. társadaіlorn imeg тeremrté'séémt, áUdozatkész munka.
és önzetlen törekvés az új, szocialista társadalmi berendezés építésében,
őszinteség és nyiltság a munkásosztály élcsapatát alkotó kommunisták
közötti viszonyban, elvszer űség a jelenségek és események magra-rázatában - stb., ezek mind azok az elemek, malyeken a pr вletár, kommunista erkölcs nyugszik.
A proletárerkölcsre vonatkozó marxista-leninista, tanítás mege' -űsítést nyert Pártunk forradalmi g у akorlatában is, úgy a Népfélszábadít&
I`Iáború folyamán, mint az ország újjáépítésének és felépítésének hábo-гúutáni idő szakában: Mind a háborúban, mind Pedig a háborúutáni épf-tésben a legfokozottabban kifejezésre jutotta proletárerkölcs egyik_
аdа elve — a személyes érdekek_ alávetése. a dolgozó. nép közösségi éx~
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deveinek. 11y en módon a forradalmi os гtály, illetve élcsapata, a kommunista párt minden tagjának erkölcsi kötelezettsége abban áll, hogy
végig teljesítse kötelességét asztályáva ~l szemben, népével szemben és
hogy a közösség éredelceit személyes érdekei fölé helyezze. E tekintetben a kommunisták áldozatkész harca a kizsakmányoló osztályuk ellen
a régi Jugoszláviában, h ősi harcuk a Felszabadító иáború fo1 Уаrrtán és
a hatailom megszerzése után fáradhatatlan törekvésük a szocializmus
felépítésében ezek azok a fontos elemek, amelyek el ősegítették, hogy
hazánkban a széles dal л ozó néptömegeknél létrejött a proletárerkölcs
alapelveinek helyes felfogása és magyarázat-a.
Pártunk tagsála, mind a hár о rú kezdetéig, de kült э ndsen a iІáború
folyamán és a háborúutáni építésben -- a kommttnistákon át pedig a
dolgozók széles tömegei is -- felépítette magabon mindazokat a tulajdonságokat, melyek nélkül el sem képzelhet ő szocialista társadalom felépíté.sе . A proletár, kommunista erköl. с s elveinek teljes gy ő z. Іliméhez természetesen még sok kitart б munka és törekvés szükséges. mert a régi,
megdöntött tá, sadalom nyomai és befolyása még nagy, mert ,a. hatalom
megszerzésével tanég nem fejez ő dött be az osztályharc, hanem folytatódik, különösen kit а rtóan a falun.
Ha néhány szdval vázolni akarnánk Pártunk, illetve tagsága óriási
többségéne.k ei : с si arculatát, meg kell állapítanunk кhidicsekvés nél
kül - ami tá vol t І i a proletárerkölcst ől —, hogy a Párt ebben a' tekintetben igen sokat ért el, s sikereinek egyik f ő forrása a kommunisták
embe ґ feletti háborús forradalmi er őfeszítései a négyéves háborít folyatnán. Konnnunistánk erkölcsi arcul.atának ,kialakításához, a proletárerkölcs
helyes értelmezéséhez a régi káderekben elszenvedett óriási veszteség
ellenére is, a Háború többel hozzájárult, minta békés munka évtizedei.
A háborítóan lét.rejdttek a népeink erkölcsi arculatának további kiala
kítá ѕ ához szi.ikséges alapok. Jugoszlávia Kommunista Pártj а hazánkban
a forradalmi harcot és a forradalmi átalakítást vezetve. a ]táborúból
olyan tiulajdonsággal került ki, amely nagymértékben megkönnyítette
számára a munkát a szocialista társadalmi berendezés alapjainak megteremtésében és azoknak az akadályoknak a lek іtzdésében. amelyek elkerüllletetlenek a. kapitalizmusból a szocializmusba vak; átmeneti id ő szakban.
A proletárerkölcs egyik ,elve a szolidaritás és a kölcsönös megse gítés elve az, egyes népek k őzüttikapcsolatok tekintetében. Ez az elv
mélyenbegyökerezett úgy Pártunkba, mint hazánk széles dolgozó tömegeibe. Ennek az óntudatnak és a proletár erkölcs Melyes magyarázatának kifejez ője többek között Jugoszlávia kommunistáinak válasza
Sztalin elvtárs felhívására, melyet a leigázott népekhez intézett, hogy
keljenek fel a ntegszállák ellen. Pártunk, mint forradalmi Párt teljesítette erköh icsi kötelességét, a szolidaritás és kölcsönös , segélynyujtás
kötelességét, ugyanakkor teljesítve saját népei iránti adósságát és kötelességét is. A proletárerkölcs ilyen elve a legjobban népeink fegyveres harcában jutott kifejezésre és abban a kölcsönös segítségben, melyet a háború folyamán népeinek egymásnak nyujtottak. A nemzeti gyU lölködést és mérgezést, melyet a régi rendszerek szítottak, a megszállók testvérhaborúvá fejiesztették, s ezt nem volt olyan könny ű leküzdeni. Mála a Párt fáradhatatlan munkájának, ezen az olyan fontos területen is gy ő zött a proletárerk ёыlcs elve és megvalósult népeinf{ testv-risége és egysége. Ezenkívül, Pártszervezetünk, élén Tito сlvtárssnl,
mára felszabadító háború folyamán a legnagyobb er őfeszitése~ket tette,
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hogy a szolidaritás és a kölcsönös segé;ynyujtás elvét az egyes népek
közötti kapcsolatok ..tekintetében ne csupán Jugoszlávia fiatáráinak kerttébе n oldják meg, hanem jusson kifejezésre más népekre. els ősorban a
szomszéd népekre viszonyítva is. Ezek az er ő feszítések iК,özismertek a
nemzetközi munkásmozgalom el ő tt. különösen pedig a szomszéd országok kommunista párnainak vezet ősége el ő tt. Ezeknek az er őfeszítések nek eredményeként következett be többek között a bolgár, a magyar,
az olasz és más partizánegységek megalakítása a Népfelszabadító Hadsereg keretében. IEz er ёfeszítésEk folytán Pártvezet ő ségünk leküzdhette
azt .a nacionalista gy ű lölködést, melyet a volt rendszerek, majd kés őbb
a megszállás ültettek be az ,emberek öntudatába egyes szcroszédországekat, mindenekel ő tt Magyarországot és Bulgáriát illet őleg, s hogy nagуоbU nehézségek n ć lkiil megoldja úgy a nemzeti kisebbségek kérdését
az országon belül, mint i szomszédországek, els ő sorban a néni demokráaia országai iránti barátság fejlesztésének és er ő sítésének nroblémáját, éspedig a prdletárerkölcs elveivel összhangban. A szolidaritásnak
és kölcsönös segélynyujtásnak ez az elve a népek !közötti kapcsolatot
illet őleg .ismét meger ő sítést nyert a mi háborúutáni valóságirrncbai Н ć s
mindenekelőtt a szocialista építés gyakorlatában hazánkban. .amikor a
gazdaságilag fejlettebb köztársaságok b őséges segítséget nyujtanak a
gazdaságilag . elmaradottabb köztársaságoknak. A Párt állandóan gondaS~kadott és gondoskodik a testvériség és egység további szilárdítá sáról hazánk népei között, s egyben harcol a nacionalista felfogások
és jelenségek minél gyorsabb és teljesebb felszámolásáért. Pártunk komalyan értelmezte ztalin szavainak jelent ő ségét, hogy »a kapitalizmus
maradványai az emberek öntudatában jóval inkábU élnek a nemzeti kérd ~ és területén, mint bármelyik más területen. Ezek azért élnek j đva1
ink tbb. mért .161 á'c.á.zhatják nra і gulcat nemzeti köntösben«. (»A lennizmus ,kérdései« 474 oldal).
Ezek a megjegyzések és megállapítások elkerülhetetlenül szükségeseCc azzal a dérdésscl kapcsolatban, melyet Pártunk tagsága többször
felvet: vajjon Pártunk »bírálata,, különösen a Tájékoztató Iroda I -Iatárazatának közzététele után, a többi kommunista pártok egyes vezet őinél
nem áll-e ellentétben a marxista-leninista tanítással a proletárerkölcsr ől'
Párttagságunk, s rajta keresztül hazánk dolgozó emberei is megtanúlták Tisztelni minden nép becsületét és méltóságát — s hogy az emberelc közötti kölcsöinüs viszonyban az elvszer ű ség a proletárerkölcs
egyik törvénye. Az ,elvszerűség természetesen, mind a kommunisták
közötti kapcsolatokban, mind a kommunista vártok közötti kapcsolatokban megEiíiveteli a beigazolt ténydken alapuló kölcsönös elvtársi bíráiatot, megköveteli..az igazságos bírálatot, amely .csak akkor igazságos és
helyes, ha egyben élvszer ű is. Párttagságunk úgyszintén tudja azt is.
Hogy a gorombaságnak, a személyes méltóság sértegetésének, a szitkozódásnak nincs semmi köze a proletárerkölcshöz, de , még kevesebb .köze
van hozzá a valótlanságmais, vagy az igazság k иforgatásanak, ami tulajdonképpen egy és ugyanaz.
Bírálóink ezt nem ta,rtjáfi szemel ő:tt. Mindenekel őtt nem tartják
szemelőtt a bírálat elvszer ű ségét, s amikor a hírálat nem elvi alapokon
nyugszik, akkor . nem csoda, hogy . a valótlanság érvként jelentkezik.
Lenin, valaszolva Maszlovnalk, aki a vele folytatott vitában kiforgatta
a tényeket, megállapította, hogy »Ha nem léteznek érvek. feltétébenül
mesterkedésekhez kell folyamodni«, (XV. kötet, IV. kiadás. 235. oldal).
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A kommunista párfok sajtójában és a néi)i demokrácia rádióállomásainak adásában, amikor Jugoszláviáról Leszéluctt, annyi ostobasá•got és valótlanságot mondtak az utóbbi öt hónai)baíl, amelyek nyilvánvaló аk nemcsak Pártunk minden tagja el ő tt, hanem hazánk minden becsülietes polgára el ő tt is. Azok az emberek, akik ezt írják. s a lapol: és
a rádióállomások szerkeszt ői, akik ezt közzéteszik, el kellene hogy gondo'kozzanatc afölött, milyen következményekkel járhat a »bírálat« ilyen
módja, és miért vált ki ez a »bírálat« ,lugoszlávihbrn ellenkez ő reakciót.
Vegyiink csak né]Iállyat a 1 cgjeн elllz őbb példák közül: Az Yumanité
október 9-iki számában egyéb sértegetések meett azt állítja. hogy
jugoszláv szkupstina képvisel őit >:Rarl о vics OLN- Li;a vái ~<<r.o'..a mcg
ć s ugyanaz a politikai rend ő rsé;• tartja pórázon«. Az c;ész vi '. ág tudj,.!,
hogyan folytak le nálunk a választások 1945-ben és hogy czckh_el а választásokkal csak az amerikai és angol imperialisták ć s bc,•földi szolgáü'c
nem voltak -megelégedve. Az tjumauité cikke namcsk a f юfi képvisel őre
sértés, hanem a választók millihira is, akik amikor hazánk legjobb fiaira
szavaztak, tudatosan a dolgozó nép uralmára és a szocializmus építéу ének- politikájára szavaztak, ami a Kommunista Párt vezetésével folyik hazánkban. Az rI цmanité ezzel egyidejííleg egy szocialista ország
legmagasabb állami testülete, azon szerve ellen támad, amelyet a dolgozó л ép a hazai burzsoáziával és az imperia'istákkal vívott legllevesebb harcban teremtett meg. Ezzel megszegi a proletár erkölcs egyik
.elvét — a proletár ki>z ё sség érzetet. Az Н urnanité cikkíró ј a ezzel azt is
bebizonyította, hogy semmi köze a proletárérkölcs egy másik sajátsá gdhoz, más Ilépek méltóságának és hecsületének tiszteletbentartásához
sem. Ugyanez az .értelme .az október 11-iki Numanité álításának, hogy
állami vezet ő ségünk »tárgyal arról, llcgy visszatérjenek Jugoszláviába
azoknak a külföldi tekés iparvállalat•oknak .a tulajdonosai. ame'.yeket a
Szovjet Н adseregnek és Jugoszlávia munkásai és szegény parasztisi
а dozatainak köszönhet ő felszabadulás utálj államosítottak«. Vajjon ezeknek az ostobaságoknak a szerz ői nem látják-e, hogy ril'llyen nevets ćgessé teszik magukat, ]apju г at és Pártjukat Jugoszlávia konlmunistál
és dolgozó tömegei el őtt? Vajjon mi köze van az ilyen írásoknak a
proletár .erkölcshöz és az 'elvszer ű bírálathoz?
Az ilyenfajta írások másik példája a hír a в anyalukábaii, `zokolovicsban és másutt folyó állítólagos harcokról. t:zt a hírt ugyan els őnek
az »Il tempo« ,és a »La vace libera« cím ű új ,fasiszta lapok közölték,
de ez nem zavarta egyes Ecomnlunista lapokat, boy átvegyék és a иІ é р i
demokrácia rádióiban megismételjék. Hogy a hír k е zönséges kihívás,
az abból is látszik, hogy az I1 l em,po a hí.r végén hozzáf ű zte, »ugyan.azan forrásból megtudta« , hogy állítólag harcok folynak a Szovjet ѕ zövetségben, a Krim félszigeten is. A La Vice Libera ugyanebben a hírben külön kiemeli, hogy a jugoszláviai harcokban csetnikek harcolnak
»Mohamed Meljubovics tábornok parancsnoksága alatt. aki a partizárrck ellen vívott harcok idején Mihajlovics Dr.ázsa csapatparancsnoka
vót.« Az usztasa-csetnik menekültet{ és külföldi imperialista védnökeik
-- hazugságát felhasználni annak bizonyítására, hogy Yártullk letért a
marxista-leninista útról, ennek semmi köze a proletárerkölcshöz, a
kommunista erkölcshöz, Hogy bírálóink milyen sietve kapnak' minden,
akárcsak a legkisebb rágalmon is hazánk ellen, azt mutatja az »I1 Lavoratore«, á trieszti Vidali-csoport lapjának esete, mert azt a hírt közölte,
hogy a »B« övezet népvédelme lel őtt valami Janiz Floridá ut. Ennek a
'hírnek az volt a célja, hogy bizonyítsa a jugoszláviai terrort. Utóbb
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ugyanez a lap kénytelen volt beismerni az igazságot, hogy »Floridán
vadászat közben szerencsétlenül járt, Pablo Oolombo megsebesítette.
A vadászok a sebesültet el őbb Forto Roseba vitték. mivel azonban Porta=
Rostiban nem volt orvos, elvitték az isolai kórházba. A vadász. aki Floridánt megsebesítette, a piranei fogdában van.« Az »Il Lavoratore« azért
volt kénytelen utólag megírni az igazságot és megcáfolni saját rfialmát, mert az említett helyein lakossága ismerte az esetet.
A beо grádi. egyetemen végrehajtott tisztogatás alkalmából az els ő
tiltakozás Amerikában hangzott el, mert ez a tisztogatás nagyjából \olt
Lyotics-párti а kat és csetnik alakulótok tagjait érintették.
A newyorki rádió, amikor védelembe vette az egyetemr ől kizárt
hallgat бkat, a jugoszláv adásban hazánkra szórt szidalmak között a kö
vetkez őket mondta: »Az egyetemi halIgat бk ilyen általános vádak alapján történt e:távolítása felháborítja a haladó -világot«. A newvorki támadás után (melyre természetesen senki se bederített). 'megindultak a
támadások egyes deinokratükús ország оkból is, amelye:c sajtója átvette
az Associated Press hírét anélkül, hogy figyelmeztette volna olvas б it„
hogy ez a hír egy imperialista ország sajtóügynökségétöl ered. Ez a
készség hogy ј ugoszláviáról leközöljenek minden kedvez ő tlen hírt, több
mint k иlönös. Amellett még ollyan felel ő s elvtárs is, mint L. Baranov,
az 1948.
. október 15-iki »A szilárd békéért, népi demokráciáért« cimii
lapban a többi között azt az 'ostob аságot írta, hogy »Rankovics báron:
hónap alatt aljasul és vérengz ő módon a jugoszláv kommunisták százait megölte«. Egyik-másik országban talán akadnak naiv emberek, akik
ezt elhiszik, de Jugoszláviában a »bírálatnak« ezt a módját tisztesség-telennek tartják. Ehhez hasonló Baranov elvtársnak az az állítása is,
miszeriT »Radule Sztijenszki, a költ ő, ma bujdosik a hóhér Rankovics
el ől«, Az említett költ ő végzi a maga dolgát, minta cetingei pedagógiai
fő iskola tanúra, kiadja verseit és mind a mai napig nem bujdosott senki
el611, oka sem volt erre. Jó volna, ha Baranov elvtárs és a többi elvtárs,
amikor Jugoszlávia Kommunista Pártját bírálja, el őbb ellenő rizné a hír ket és énem ülne fel mindenfé'l с becstelen híresztel őnek. Ezek a bírálóink szem el ő tt tarthatnák Kalinin elvtárs figyelmeztetését. amelyben a.
többi között ezt mondja: »A tömegeket nem csaphatod be és ha az emberek észreveszik, hogy valaki kétszín ű , senki többé nem hisz neki.«
Nem fér össze 'a proletár erkölccsel és semmivel sem magyarázható a népfelszabadító harcok , és a háború alatt Jugoszláviában végre иiaj
tott forradalmi átalakulasok lebecsülése. - Ennek a beállítottságnak az
észszerű következménye az volt, hogy az utóbbi öt hónapban sajrálatos és nevetséges esetek hosszú sora fordult el ő. Csak néhány pé'.dát
em;ítünk. Az, »Orosz kérdés« cím ű szovjet filmbei egy helyen megem-•
lítik . Jugoszláviát és Bulgáriát. Magyarországon ezt a filmet egy kis
»ki igazítással:< forgatják, vagyis a .szót, Jugoszlávia, — »Magyarországnak« fordították. A történelman ezzel semmi esetre si 'esik sérelmi,
de az ügy jellemz ő egyes bírálóink módszereire, A magyar elvtársak
jónak látták, hogy 1948 szeptember elején, a magyar orvosok kcngreszszusan, amelyen résztv С tt a jugoszláv küldöttség is, elkii,lönítsék a jugoszláv zászlót a népi demokrácia országai és a Szovjet Szövetség
zászlójától és a sarokba álilítsák, az amerikai zászló mellé. ezzel is
valószínű leg >-azt akarták bizonyítani, hogy Jugoszlávia átállt az i mperialistákhoz«. Mellékesen megjegyzend ő, hogy a kongresszuson a többi
között dr. Füsthy, az I magyar hadsereg vo l t járványorvosa a keleti
~
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fronton, el őadást tartott arr б , »hogyan mentette meg a járványtól a
250.000 katonával rendelkez ő I. hadsereg egészségi szolgálata a szovjet:.
lakosságot.« A fasizmus elleni harcosok kongresszusán Bécsben minden
országot megemlítettek, de Jugoszláviáról egy szót sem széltok. mintha
nem is 'létezett volna a második vi,lághá,borúban • az antifasiszta háborúbam. hTason'.óképen járnak jel a jugoszláv filmekkel. Ismeretes, hog ц
a Szlavica és az Élni fog ez a nép cím ű filmet betiltották a népi đemokrácia országaiban. A csehszlovák állami filmvalll аlat ,külföldi osz
tálra, mivel a csehszlovák sajtó mind a kett ő rő l a legnagyobb elismeréssel írt, mind a kett ő t átvette, de szeptember 10-fikén értesítette a
».Ittgoszlávia-film<<-et, hogy — minden indoklás u ё k йІ — elutasítatták
a két film bemutatását. Ezzel kapcsolatban érdemes idézni. hogy mit
írt a Rude Yra_v:o 1948. március ú-fikán az »1 ✓ lni fog ez a nép« cím ű film-rő1: »Milyen ragyogó tanútétel ez írja a R ~ ude Pravo — emberek
erkölcsi magaslatáról, akik közüil sokan, a régi uralom Y} űnéb ől, még olvasni se tudtak (köztük Jagoda sem). És milyen hatalmas er ő vel törekedtek a szabadságra és a szabad életre, amelyért a Kommunista Párt
harcosaival az élen, .a legnagyobb áldozataktit is meghozták ... Valóian, annak a népnek, amely bebizonyította mindazt. amir ől ez a film
tanúskodik, élni-e kell.« Annak id.ejénörültünk a csehszlovákiai elvtársak kinyilvánított igazán nagy elismerésének, de mostani álláspontjuk
felszabadító harcainkat illet őleg érthetetlen , és elfogadhatatlan számunkra. Acsehszlovákiai elvtársak, amikor a Csehszlovák Köztársaság 30-ik
évfordulóját ünnepelték, jónak látták, hogy a szovjet Szövetséget és a
népi demokrácia országait üdvözl ő jelmond аtaikból Jugoszláviát »kifelejtsék«. Ma az a divat, hogy Jugoszláviáról elfeledkeznek, ne beszéljenek és ne írjanak multjáról és mai szocialista életér ő l. mai valóságá
ról. De orral nem feledkeznek meg, hogy m a jd minden nap közöljenek
valamilyen célzatos cikket, vagy hírt, azzal a célfal. hogy állítálay
bírálják Jugoszlávia Kommunista Pártjának bels ő helyzetét.
A Pártunk nyilvános bírálatának kezdete óta eltelt öt hónap elég
hosszú id ő ahhoz, hogy leszíírjünk bizonyos tanulságokat és bizonyos
észszer ű következtetésekre jussunk. Az alapkérdés, amit bírálóinknak
jól át kellene gondo:niok, az az: vajjon ez a kampány, amelyet öt hónapon át olyan nagy er űvel folytattak, miért maradt teljesen visszhang
nélkül Pártunk és hazánk dolgozó tömegeinek soraiban? Azért-e vajjon,
mert Pártunk tagjai más és nem a mar х ista-leninista ideológián nevelkedtek, vagy talán , inkább azért, mert ebb ő l az egész bajszából hányzik az alapelem — az elvszer ű ség? Nyilván .ez az utóbbi az ok. A f ugoszláv 'kommunisták úgy vélték és ma is úgy vélik hogy nincs egyetolyan probléma, amit nem lehetne a kölcsönös bizalom é:s elvtársi
együttm ű ködés szellemében közösen rendezni, hiszen hazánk érdekei
nem térhetnek el a szovjet zöv е tség vezette szocialista front érdekei
tő l. ha pedig ez így van, akkor meg kell állapítanunk, hogy az elmult
öt hónap alatt nem történt semmi, hogy • a dolgokat tisztázzák, kiderítsék az igazságot, s felszámolják azt a jelenséget, amely káros mind
Jugoszlávia,'' mind az egész szocialista front érdEtkire. Ellenkez ő :eg,
bírál ć ink módszerei és eszközei, amelyekr ől rnár elég szó volt,, az egész
prcblémát abba az irányba terelik, a-mely a nézeteltérések felszámolása
helyett a nézeteltérések kimélyítésére vezet. Ezen az úton csak akkor
folytathatják -bírálóink, ha továbbra is figyelmen kívül hagyják a tényleges állapat ~ kat hazánkban és egész Pártunk, valamennyi dolgozónk
tényleges felfogását,
,
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hlazánkban az utóbbi Bit hónap alatt számos kongresszust tartottak:
párt , .szaks.zervezeti , SZKOJ-kongresszust, valamint a Népi Ifjúság és
SzKOJ еgуesít ő kongresszusát. Bírálóink bojkotálják kongresszusainkat
és a dolgot úgy tüntetik fel, mintha kongresszusainkon nem választott,
hanem kinevezett kiküldöttek venhének részt. A választásokon résztvevő tömégek tudják, hogy bírálóink ebben a kérdésben is az igazsággél hadakazиak. Nálunk az emberek — ezzel kapcsolatban -- gyakran
felteszik a kérdést: Miért nem jönnek bírálóink ide hozzánk és nem e1lenő rzik 'állításaikat itt, a helyszínen? Ez a fel-fogás teljes össszhangban
áll a proletár erkölcs elveivel, a marxizmus-leninizmus tanításával. Köz tudomású, hogy az ember gyakorlati ténykedése a legmérvadóbb kritérium, ameily lehet ő vé teszi hogy mmegkülönböztessü.k az igazságot a tévedést ő+l, hogy meghúzzuk a határvonalat a tárgyilagos igazság és kükеnböz ő helytelen elképzelések és hazug felfogások között. »Ki ne tudná, — írta Lenin -- hogy politika a1а tt nem szándékokat, hanem tetteket, nem jámbor kívánságokat, hanem ,tényeket, nem elképzeltet, ha nem valöt értünGk.« (XTX. 'könyv 369. oldal). Már pedig az, amit bírálóink rólunk állítanak és írnak, nem fedi valóságunkat, pártunk tetteit.
a tényeket.
Példaképp, vegyiik a Népfront kérdését. Bírálóbak minduntalan hajtogatják, hogy a Pdrt beolvadt a Frontba, hogy a Front különbözd pártok puszta keveréke, hagy a Kommunista Párt nem képezi azt az er őt,
amely a Frontot vezeti és irányítja. A mi számunkra, itt Jugoszláviában- teljesen viđ ágos a Párt és a Front viszonya. addig úgy t űnt nekünk, hogy. ezzel tisztában vannak bírálóink is. Merte kérdés kapcsán
:a »Bolsevik« például, a múlt esztend őben (1947-es évfolyam 2. szám
bQ. oldal) a következ őket írta: »A Kommunista Párta Népfront irányító
tényez ő jévé vált és Jugoszhívia dolgozóinak széles tömegeiben ,elvitathatatlan tekintélyre tett szert.« Mi wgy véaljüEt, hogy ebben a tekintetben 1947 óta - nem történt semmi vá'tazás. Az egyetlen változás abban
nyilvánul meg, hogy a Párt még jobban megszilárdítatta tekintélyét a
széles dolgozó tömegékben, hogy a Frontban még jobban megszervezte
mind az ideológiai, mind a szocialista épít őmunl{ t. Frr г '' tanúskodnak c+
Front 1948-+bon lebonyolított ak ćiöi is, mint például az autóút. a 4.000
falu-otthon stb. Amennyiben bírálöink nincsenek tisztában a Párt és
Front körüli dolgokkal, jöjjenek és .igyekezzenek tiszta képet alkotni
maguknak — itt nálunk.
Ugyar, j z vonatkozik a falu kérdésre is. Blrálóin'k csökönyösen ál'lítják, hogy Jugoszlávia Kommunista Fártja nem folytat osztályharcot
a falun, hogy kulák-politikát ű z, hogy a kulákokkal karöltve szándéko zik f'alépíteni a szocializmust stb. A tengek teljesen más helyzetr ől tanú!skadnak. Már 1945-bon: a gabonafelvásárlás kapcsán az osztályharc
falun kiélezett farmát öltött, ami megnyilvánult abban is, hagy megtisztítottuk aPártot a kulákgyámolító elemekt ~bl. Azóta különböz ő ailako'kat öltött az osztályharc a falun és kiélea ő dése a szociaista építés ütemével párhuzamosan foК o ~zódik. Ha ezt nem látnánk és neon tartanánk
szemеlött, azt jelentené, hagy távlat nélkitl dolgozunk és a szocializmus 'építését a véletlent ől tesszük függ ővé. 11pp oly téves lenne. álta'lárllos kulákellenes támadást játszanunk és olyan intézkedéseket foganatosítanwrik, amelyek túlkoraik lennének és csak jóvátehetetlen Lkáro'kat okoznának. Egyes vidékeken el őfoirdwltak esetek, hogy pártaktivis'táinl{ a terepen, a Tájékoztató Iroda I -Iatározatainak hatása alatt olyan
-
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intézkedéseket foganatosítottak a falun, amelyek alkalmasak arra, hog у
a paraszttömegeket azaz a középparasztságot elszakítsák a Párttól, s
amelyek túlkorai а k. A jelenlegi fejl ődési fakán csak az a paPitika bizonyu'lt helyesnek és keresztülvihet őnek, amelyet Pártunk követett és.
követ, és amely a falusi t őkés elemek korlátozására irányul, nem veszítve szem •el őd egy pillanatra sem, hogy a szocializmus felépítése
falu szocialista átalakulásától függ. Pártunk káderei ebben a kérdésben..
is a Bolseviki Párttól, a bolsevikok értékes tapaszt:alatai:n. a falu szo cialista átalakwlásáért folytatott harcából tanulnak. Bírálónk megpendítették а föld nacionalizálásanak (nemzeti twlajdonná nyilvánításának)
kérdését is. A népi dorriokráеia többi 'tarszágainak pártjaival szemben,.
úgylátsz:ik ezt a kérdést nem vetették fel. Károm és fél hónappal a_
Tájékoztató Iroda határozatai után a csehszlovák parlament mez őgazda-sági bizottságának elnöke Szmrkovszki képvisel ő az Ötéves tervvel kapcsolatos vitában kijelentette a parlamentben, hogy a köztársaságbanr
senki, még a Kommunista Párt sem gondol a föld nacionalizálására és.
hogy semmi ehhez hasonló sincs programba véve. > Sem a föld naсio
nalizálása, sem kolhózok nem jöhetnek számításba — jelentette ki Szmr-kovszki. --- Nálunk, kizárólag szövetkezetekr ől lehet szó. azokat azonban már jóval • miel ő ttünk .elnsmerték mások is.« Szmrkovszkit ezér
senki sem bírálja, viszont a jugoszláv kommunistákat és következetes
politikájukat bírálja hivatott-hivatlan, A bírálat ilyen módja semmi eset--re sem felel meg azoknak az elveknek, amelyeken a proletár erkölcs,.•
alapszik. Kommunistáink, a falu szocialista átalakúlásan аk kérdésével
foglalkozva, kiemelik a tényt, hogy a szovjet falu példája óriási hatással van a mi szegény- és középparasztjaink öntudatára és ezt a tényt
nem szabad figyelmen kívül hagynunk, kü:6nösen ha szem el ő tt tartjuk
Pártunk szüntelen, fáradozás аit, hogy dolgozó parasztságiunk kbnben
népszer űsítse a szovjet falu szocialista valóságát. Fz minden esetre er ő sfegyver a falu szocialista átalakulásán dolgozó Párt kezében. rs kontmutlistáink Joggal állítják, hogy z átalakulást könnyebben fogjuk végre hajtani, mint elvtársaink a Szovjetunióban. Nem mintha jobbak. va ц;y
okosabbak lennénk, vagy mintha a mi kulákjaink kevésbé len Рén ;k veszélyesek, hanem többek közt azon egyszer ű oknál fogva is, hogy előttünk álla szovjetunió példája és sikereinkhez hozzájárul a kolhoz-rendszer kihatása dolgozó parasztságunk öntudatára.
Ezért nem csoda, ha nálunk ma sokkal -nagyobbméret ű a szegényés középparasztság azon törekvése, hogy termel ő parasztszövetkezeteket szervezzen, mint amilyen mértékben az államnak módjaban van el-•
látni őket a szükséges mez őgazdasági gépekkel és felszereléssel. Úgyszintén nem véletlen, hogy országunkban, százalékban, sokkal több a
termel ő parasztszövetkezet, mint a népi demokrácia többi országai ban,padig ,azok kevésbé sinylették meg a háborút és nagyobb iparral rendelkeznek, tehát könnyebben ellátják a falut mez ő gazdasági gépekke г
és szerszámmal.
A felhozott példák világosan rá.mutatna,k arra, hogy bírálóink vagy
mé.g nem alkottak tiszta képet a jugoszláviai valóságról, nincsenek reális ismereteik róla, vagy pedig tudatosan elsiklanak a tények mellett,.
a Kommunista Yárt .gyakorlati munkaeredményei mellett. Mint ismeretes
az ember saját gyakorlaton jut el a tárgyilagos igazsághoz. Mert az
ember a valóságot úgy ismeri meg, hogy tanu?.mányozza és összegezi
tapasztalatait, gyakorlati ténykedésének eredményeit. A gyakorlat segítségével ellen ő rzi elképzelésinek és felfogásainak igaz, tárgyilagos:
.
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mivoiltát. I hálóink nem így járnak el. Eiképze ~léseike.t és f elf оgásaikа t
nem ellen ő rzik országunk szocialista építésének gyakorlatán. vajjon
megfelelnek-e az igazságnalk? Ismeretes, hogy lelegel (aki idealista vizeken evezett), azt tartotta. hogy a tárgy váMtozása a tárgyra vonatkozó tudat változásától függ. Jugosziávia példája azt mutatja, hogy
bírálóink úgy véli országunkban minden megváltozott az által, hogy
t:k Jugoszláviáról megváltoztatták véleményüket. A marxista filozófiai
_materializmus szerint a dolgok az ember gyakor':ati ténykedésének követlke.ztében váitozn.a ~k. A kommunat ők gyakorlati tényкedése azonban
nem változott meg Jugoszláviában, az id ő óta, amikor még Jugoszlávia
Kommunista Pártját mindenki dicsérte. Ezzel szemben úgy t űnik, m.gváltozott a ténykedésükr ő l alkotott vélemény. Ebb ő l vagy az köv-etkezik, hogy Pártunk mwnkája azel őtt is rossz volt. csak azt nem vették
mások észre •és tévesen dicsérték Pártunkat; vagy .pedig. hogy Pártunk
-rnunkája ma is helyes. mint ahogy akkor is az vo't, min.d ő ssze a róla
alkotott vélemény változott meg azóta, ami viszont a jugoszláviai kommunisták ténykedését ől függetlenüM történt. A megalkotott vélemény
ilyen pálfordulásanak azonban semmi köze az elvekhez, amelyeken a
-proletár, kommunista erkölcs alapszik.
Jugoszlávia kommunistái helyesen vonnak párhwzamot egyfel ől a
"Prt gyakorlata és munkájában elért eredményei, másfel ől a testvéri
kommunista párttik »bírálat-a« között, és minden rehézsék nélkül, úgy
találják, hogy a bírálat nem fedi a valóságot. Ezzel magyarázható a
kammunistál<t és dolgozó tömegeink reagálása az igazsagtalan és valótlan bírálatra. Lenin és ѕztalin gyakran hangsúlyoztáik_ hogy emberek
és pártmunka kiértékelésénél alaposan figyelembe kell venni a munka
valamennyi pozitivumát és negatívumát. Butaság lenne azt állítani, hogy
Pártunk munkájában nem találunk mínuszt. de mindazon által. ha felmérjük a pluszokat és mínuszokat elkerülhetetlenül ahhoz a végs ő megálMapításhoz jutunk, hogy Pártunk sikeresen oldotta meg a reáljáruló
- feladatokat. Ezt hirdetik az elért eredmények is. Végeredményben, a
gyakorlat nyujtja a legszámottev őbb bizonyítékaktit arra, hogy egy bizonyos fe:tételezés, eszme, elmélet való-e vagy valótlan. A gyakorlat
a jegjobb mérték; segíts-égével miegküllönböztetji.ik a valót a val гitlantól
és felismerjük a helytelen állításokat és nézeteket. »Az ember gyakorlatáv..ail bizonyítja — írta Lenin — ,eszméi, felfogása, tud йsa, twdomány а ,
tárgyilаgos helyességét«. (Filozófiai füzetek, 154. oldal). Ha pedig Pártunk munkaeredményei a gyakorlatban jóknak bizonyultak. az azt jelenti, hogy a Párt helyesen alkalmazza a marxizmus-leninizmus tudomá nyát. »Az életkérdések gyakorlati megoldášában — mondta Kalifnin elvtars — amely ikérdésekkel naponta meg kell birkóznunk, éppen abban
tükröz ő dik vissza a marxizmus-leninizmus, .ott járjuk a marxizmus-leninizmus legmagasabb iskoláját, ott mutatkozik meg az igazi marxistaleninista. Ezért a Pártunk ellen irányuló , bírálatnak nem lesz semmi
'közös vonása az igazi marxista bírálattal mindaddig, ami.g meg nem
szabadúi a fondorlatoktól, amig nem alapul elvszer űségen. míg figyelembe nem veszi a pártmunka gyakorlati eredményeit és azokat nem
elemzi, nem bel őlük indul ki, és ,a marxizmus-leninizmus tanát nem vonatkoztatja a Párt gyakorlatára. Ezért is csodálkozik párttagságunk
olyannyira azon, hogy bírálóink el őzetesen nem ellen ő rzik véleményüket és nem hasonlítják össze a valósággal, hiszen b őséges anyag áll
hozzá rendelkezésükre és módjukban vall megismerkedniök a helyszínen
a valósággal. A bírálatnak csak ez a módja állna összhangban a proli.
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tár erkölccsel és az .ilyen bírálatot senki sem uaasítsa vissza. A •bírálat
eddigi módja, .rrinelynek a jugoszláviai Kommunista Pártra és vezet őégére vonatkozólag antagonista jelleget k ёlcsön б ztek, világosan bizoхi уítja, hogy kommunista pártok, illetve szoe i a izmust épít ő országok
k zótt nem állhat fenn antagonista jelreg ű viszolly, már csak azért sem,
mert köz бsek az új szocialista társadalom építésének el ő rendelt .érdekF ik és céljaik. f:zért elvitathatatlan, hogy az események további fej](1dési logikája széthlízza azt a keretet, amelyben ma folyik az új Jujosziávia el '.eni kampány, és az igazság Jugoszlávia valóságáról, a
Kommunista Párt és vezet ő sé ;érlek ténykedésér ő l erő sebbnek fog bizonyulni minden mesterséges keretnél, mert az, igazságnak végeredmény-,
)en ~тбzedeln г eskednie kell.
(KĐ mmuli st — 1 Ј49 január).
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Mihai Avramescu :

Еmlékezés
Az ríj hazciban ú j napok rohannak,
s ncnг adnak renyhe, јсјíz ű • u n almat;
élj, elvtársnő , s ne csipegess bel őle!
Nézd, :a hajnali gyári füsttel rohan
a munkás
mindig előre —
vcill-váll mellett az egész ragon!
Gondolkozol-e méh a tegnapon?
A havas évekre, amikor felvett a ,Párt
s amikor Marx, Lenin, Sztalin és Tito
k гinyvein n ő ttünk és vált mibemtünk
erővé az igazság és hitünk szilárd .
. .

1 nlć ks: el még?
Tél volt akkor, akrí ~ 'csak inast is —
s aztán kivirdgzott a szerclrrdink
a felér hópihékkel,
u cseresznyevirág geci,
O zöld mentavirág illatdval;
vadrózscik vonták be út јаink
és virágzott szerelrniink, s gondolataink.
Ujjongott a Nerctvu-völgyéhen hangosan,
ujjongott szerelmünk, dalunk, fcgyvcrü уk.
Aztún -- elkérted a • masinkárnat
és őrkеdtél, hci engem elnyomott
ri fáradtság. S ha néha ielriadtarn,
úLs.у tűnik, zöldes szemeid
elvesztek a havas f с.'uérben
s azt mondtad, hogy az új jöv ő
itt sziiletik a mi Qkl сinkb ő l
s ezek a mez ők táncra perdülnek rnég
s a messzi láthatáron már illatoznak a . rózsák..
S mondtad: a hn majd nmcg fehérebb
F. ~ s sokkal, de sokkal ёг т telibb élet;
s felг ér hó hull; teret, temet —
s a költő nem zeng gyciszéneket.
Akkor, abban a fel гérségben,
emlékezetembe véstem
a dalt .. .
A dalt, mely a Neretva partján felrival.
Mondd, álorv volt csak, bohó álmodás?
Nini, nem álom volt! Csatakiáltás!
A_7 volta nagy Menet. A mars, azokkal
kiket szerettünk. Еgyfcrma dalokkal,
golyók füttyében, és h đviharban,
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Nem, nem volt álom!
Tudtuk, feln őnek elvtársaink,
ahogy nzegnönek rohamaink
és Kelet, amely benniinket szeret,
velünk, velünk mond éneket:
dalt a Neretva-partról.
Ls feldalolnak berekek, ligetek,
a hóval fedett nagyszer ű hegyek,
s az ösvények
melyek nem a halálba vezetnek többé.
Igen, feldalolnak a fehér ösvények,
s útat és hegyet fények elöntenek,
S ll ifl(lin rít
u hаlluitatlаli Fény felé vezet.
Az elvégzett feladat után,
úja feladat; hajt, ííz, zavar.
Enllékezz, társam:
az cl nem végzett feladat után
a pihenés sem üdv és fanyar.
A szövetkezeti otthonaink
piros cseréptetőin
fehér hópihék kerget őznek:
piroslik a tűzvörös élet.
Végtelen játékot játszunk,
épül a gyönyörii házunk,
s esbkok csattannak a szögleteken.
Túrsam, elvtársnőm:
a Ti hitünket, erőnket érzik
a gazdag mez ők,
melyeken a gazdag aratás érik.
Lám, nem áltnodoztruzk a Naretva-partján,
nem, társam, nem álmodoztunk.
Nézd:
az öregek őszül ő hajukat feledték,
s az éveket, amelyek elrohantak.
Hallgatsz, elvtársnő m?
Lám, újból szorul mégis az öklöd:
hallgatsz, s agyadban új gondolatok
égnek és élnek és szöv ődnek.
Hej! rajta újra! a holnapok várnak!

Új alkotások és hitek felé
űznek teremt ő, nagyszer ű vágyak
és lázak!
(Gál László fordítása)
(Mihai Avrarnescu a vaidasrigi románon legtehePségesebb fúаtal költőre, aki
költészetének elismeréséül 1948-ban a Szerbiai Népköztrb s аság kormányától állami
jutalmat kapott.)
HID 10

Az üdülőhelyen
Irts: Laták István
A tó partján sétálgattak, fürödtek, vagy a park h űvös helyeim, az
öreg, mohás kőpadokon ültek az üdülőhely pihenő munkásai. Kis cso portakba verő dtek azok, akik egyféle szórakozásokat kedveltek. Egy
csoportba verő dtek a sakkozók, másikba a testkultúra barátai, aztán
másikba azak, akik egész nap zenét hallgattaik volna. Messze elbarangoltak a természetkedvel ők, A dús fűben, könyvvel * a kezükben heverésztek megint a köa yvkedveQ5k és költőfiélék. Az utóabb ►iаk tmbbnYlre
magányosan gubbasztottak.
Egy egészen egyszer ű kis csoport is alakult az üdül őtelep pihenő ibő l. Ezeknek nerci volt killönösebb szenvedélyük. Az ujjságokat naponta
pontosan átolvasták, s aztán beszélgettek. Köztük nem akadtak na gyon fiatalok. Ezek szerettek a mu trál is elbeszélgetni. Gyakran hal lotta őket a feléjük sétálgató, amint szenvedélytelen hangon, de a dolgok értelmébe látva, mesélték:
— Gyerekkoromban csúnyául másképpen volt még ... — Vagy
mérni d üh vel: — Кutуа sorom volt inasko^romban .. — Megint másko: :
— Azéért sokmnindent megtanultam akkor. Ida ember akart lenni az ember, nem állatiasоdott el. Nem hagyta, hogy senkivé alázzák .. .
Az épít ő jelen is szábakerült ezek közt.
-- Ugyan melyik munkásnak nem közvetlen érdeke, hogy építsen,
hogy minél gyorsabban elvégezze föladatait? . Saját kezével kitapogathatja az , eredményeket. 1~s most megvan a lehet ősége, hogy azt csinál ja, abban dolgozzon, :amihez kedve van. Különösen a fiataloknak! Ki
kérdezte azel őtt, hagy mihez van kedvem? Válasszak pályát! A fenét
kérdezték t őlem, hova, mire akarok menni .
Máskor meg a jöv őt feszegették, gondolatban, tervekben mindent
tökéletesítettek, .ami csak szoba keritlt köztük.
— Azért én mégis csak másképp szervezném nleg ezt a munkát.
A gyár többet is termelhetne, meg a munkások szivesebb еn dolgoznának ott, mert bizony most egyes osztályokon kutyául nehéz ... — Máskor egy másik mesélte: Nem is tudom, holl akarja a lányom befejezni. Azt mondja, ha az egyetemet befejezte, még tovább akar tanulni, külföldön, hogy minél alaposabb tudást hozzon haza! Ha elgondolom, hogy én hat elemivel kezdtem az életet ... A kis fiam. ha megn ő ,
tán repülőgépen jár majd iskolába
Ezeket az embereket az emlékez ők , és vitatkozók csоportjának nevezьették valrria. a nyaralók, 'ha erre 1e`јt volna valakinek gomdj а. De
mindenki örült a szikrázó napsugárnak, a hullámzó szürkészöld. víznek,
a sudár fáknak, meg a nyaralóházak jó fekhelyeinek, és senki sem foglalkozott azzal, hogy a pihenő élet ezer váitozatosságát beskatulyázza.
Az említett csoportban egy szabó szakmunkás volt, aki egy ter melőszövetkezet legjobb munkása és szervez őjeként érdemelte ki a pi-.
henyést; egy másik szabómunkás, aki gyönge testi állapotában, orvosi
~
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rendeletre, fölerősödni jött ide; egy mechanikus, az egyik mez őgazdasági váras gépál'lamásának rohammunkása ; 'két hídé.pít е munkás ; egy
mсző gazdasz az egyik állami birtokról, szintén rohammunkás ; meg egy
magas, vékonydongájú, szemüveges hivatalnok, aki egészségét reparálgatni jött a •fürd őhelyre. Ezek voltak leginгkább együtt.,
A csoportbál különösen melegsé ~ggel összebará'tkazatt a mez őgazdász, a ,hosszú hivatalnok és a traktorista, rohammunkás. Mindhárom
falusi ember volt. A gaz-dás2 parasztnak volta fia,, a hivatalnok egy
félparaszt falusi kisiparos családjából származott, a traktorista meg
аgy sokgyermekes falusi tanító fia volt.
Különösen érdekes ember volt köztük a traktorista-mechanikus.
~ оkat küzdhetett az életben. Mélyenül ő szemében nagy megpróbáltatások söté4 emléke égett, s csontos nagy kezével keményen a leveg ősbe
vágott, ha a m ~ wltról esett szó. Fájdalmas lehetett neki az emlékezés.
Hagy lettél te lakatos, mechanikus, pláne gépállomáson, ha apád
tanító volt? — kérdezte egyik nap sétaközben Drózdik, a gazdász.
Az első világháború el ő tt kevés úrféle adta mesterségre a gyerekét — jegyezte meg Kálóczi, a hivatalnok.
Szemбldökránca mélyebbre vés ődött ilyenkor, összerántatta kernényen a száját és dohogott magában Bács ё ri János, a mechanikus. Megszábalni nehezére esett ilyenkor, mert — mint a küls ő anyagi világot
formáló, kemény testi munkások többnyire — ó, sem sokat szeretett
beszélni a maga bens ő , 'egyéni életéről. Néhanyszor elmulasztotta a választ. Egyszer az ismételt unszolás után így szólt:
Nagy sora van annak, nem lehet csak úgy egy mondatban meg:niagyarázni.
De egyszer mégiscsak sikerült unszoló társainak szóra barna Bácsérit. Lassan, sétálgatva haladtak. A maga bens ő életébe ,néző munkásra kiváncsian néztek társai. Körülöttük a nyaralóhely .sudár aiyárfái
'susogtak. Az alkonyuló, nyárvégi nap ferde sugarai gYógyítáan •símo,gatták a sétálókat, akik félig elszíva dobálták el cigarettájukat, mert
a leveg ő a legzamatosabb dohányfüstnél is jobban ízlett nekik.
Hogy lettem én lakatos? Kilenc gyereke volt az apámnak az
egy tanítófizetésre. Az iskola az egyházi ülnökök vagy mi a csudák
kezében volt akkoriban, s majd, hogy éhen nem haltunk a nyomorult
fizetésb ől, amit a pocakos nagygazdák és a Piros РоZsgás tisztelend ő úr
jóváhagytak. Mert ők alkották az iskolatanácsot. Emlékszem, néha vacsorára tizenegyen csak egy köcsög 'aludttejet ettünk. Belemorzsáltuk
a kenyeret a tányérban összetört kicsi aludttejbe, és. kis kanállal kieszegettük. Aludttejjel ettük, csakhogy valami íze legyen a naponta
soványara majszolt kenyérnek :.. De még a kenyér_ is kifogyott' .néha
üres, szegényes kamránkból. Pedig gazdag, zsíros aranyparasztokkal
teli községben laktunk.
Szegélny öregem sosem tudott kell őképpen gondoskodni az egyre
szaporodó családról. Keresete nagyon kicsi volt, mert a gazdag parasztakból álló iskolatanács, meg a tanács. élén álló kövér esperesplébános
nagyom kicsire szabta apám készpénzfizetését. Valami természetbeni
:járandósággal pótolták volna a gyönge fizetést, de a pocakos gazdák
abban mindig becsapták apámat. Nem értett szegény a gazdálkodáshoz,
•kisvárosi írnoknak a fia volt. Az egész tanítói fizetés arra ment ei,
hogy a sok gyereket legalább egy szál tisztességes ruhába bújtassa,
s ne јárj аnak meztelen. Hia ьa panaszkodtunk, Ihiába zúigdl6datt anyám.
Az iskalatanács elnöke, a puffadt esperes volt egyúttal a tanfelügyel $

146

Lardk István: Az üdúlđhedцΡena

:

is. Ő meg .a. szol-g аbíró tartották féken a szegény tanítói nyájat, ne-hagy ezek a »nemzet napszámosai« a nép közé »cucilizmust hintsenek
Fűnél- fánk tartoztak apámék. M ~indenfe'le kvfizetetlen adósságok
réme kísértett. Tartoztunk a, f űszegés. boltban' , és ' tartoztunk a parasztnknak is. Tájást, szalánnát, zsírt, f űtőanyagot, lisztet kértünk id őn-ként kölcsön, ályan lesújtott képpel, hogy a parasztok már el őre tud
ták:' Ezek .se adják meg az -. adósságukat soha! G1ondokba és adösságokba őszülő apámat tanfelügyelői mirröségberr
egyre korholta az esperes: »Nem nagyon jól tanít , ám, tanító ,úr! Kevés
a gyerekekben az is.tanfélelem.« — Ezt azért mondta, mert a vegyes.,
oszbálц gyereгΡkсí n е rn nagy bntzgaloanmal szal аdta.lk. k ~ezetcsdkalni a hájas esperesnek. »Vásott gyerekek ezek itt Yernyésbe.n, nincs aki velük.
gomdoljon otthon, mert nagy náluk a szegénység,, akárcsak a .tanítójuk-ná1!« — mondta ,apám. De az esperes nem értette .el a célozgatásakat,.
s neon szavaztatott meg több fizetést. apámnak.
Lak:ás.t a község iskolatanácsa adott az iskolaépület végében, s.
nagy gond volta bő séges földes szabrákat f űteni. Apám az iskola gye-rekevt kénytelen volt néha a saját gyerekeivel együtt kivezényelni ő szi
szántás el đtt a földekre, hogy kцkori ća csumát szedegessenek, hogy
tüzelőt 'szerazziјi k.
A szeglényparasztok fejcsóválva nézték nyomorúságurakat. Titokban.
mind elhatározta, hogy tanítónak ugyan oda nem adja a gyerekét.
A jómódú parasztok meg gúnyt űztek apárrimal. Mikor már sem
sovány, tör ő dött anyám, sem a nagyobbacska testvéreim nem tudtak:
kölcsönért hova, fordulni, mivel szégyeltek a sokszoros ígérgetés után.
újabb ígérgetésekettenni, apám maga ment át az egyik jobbkedv ű.
gazdához. »Bálnint gazda, kemyérre való kellenék«. mondta neki. »Nem
.kölсsönöznne búzát nekem, majd újkor megadom?« —Roll volt még az
új ! É,s a gazdaparasztok, akik a tamító hásználatba kapott földecskéjét
m~ unkáltá'k, alig juttattak v аi аmn t. а fdld ter ~mésébőlL.- » Hlszámol ~ tá k<
mindig. Abból ugyan nehéz volt adósságot megadni! Szegényparasztnak meg nem adhattuk ki a f ёl!dit, mert az iskolatanács orrolt volna
érte:
mondta, »ha_
.Bálint gazda egyet mosolygott a bajúszóba. »No«
tanító úr elviszi a vállán hazáig ezt a papzsákot, magának adom! « Hun
cutul nézett és egy jókora teli zsákra mutatott. Tudta, ha ideadja, visz-sza úgysem, kapja. Hát legalább meggörnyeszti ezt a szegény kaputost. A nagy utca végében lakott, tíz háznyira a szegénysori iskolától. Meg
éri a tréfa. Az ő gyereke úgyis a zárdiába jár, nem cickázhatja vissza
ez a hosszúh-ajú tanító.
Aтp m egyet sóбhajitatt. Erđs, szálas ember volt, de ez mégis meg-hal'adta az erejét. Mégis ráállt. Egy béres fölemelte a majd lu{) ki'lós
zsákot, Apám a vállára vette, és ropogós derékkal, inogó lábszárakkal
Hazavitte a búzát. Két hétig vasalta, melengette, ken ő zte az apám derékát anyám, míg újra egyenesen tudott járni. De hazavitte szegény a
zsákot: a gyerekei kenyerér ől volt szó.
Hát ilyesmi volt a: sorsa akkor a tanítónak.
dVlég a szegényparasztnak is !lekonyult a bajsza a mi szegénysé-gгiink láttán. Egyszer, tudom valami bizonyítványügyben beállított egy
kisparaszt. Tanyáról jött be, de azel őtt a községben lakott és apámnál
járt a fia iskolába. Vasárnap volt, ,éppen ebédidő. Valahova készültink,.
emiatt korán üfitiink ebédhez. »Tartson velünk« — hívta apam az egyttedvűen bamészkodó, keszeg kis tanyásgazdát. De mm -ikor a: szegény
,
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bocskoros ember az anyám-jussolta, szép porce.l+lántánYér оk fenekére
rvézett, a fejét сsóválta; s ibledelmesen тnegköszönve az invitálást, csak
a helyén maradt, .a .sarakban álló kanapén, nem ült [az asztalhoz. Kis
adag, llúsnéllili káposztaf őzelék vala csak azokban. Látszott az emberen, hogy vasárnapi eledelnek ugyancsak kevesli a sovány k9 posztót.
Mesébte is, ahogy .kés őbb hallottuk: »No de ilyet! Egy Csöpp zsír
se látszott azon .a káuo хsztám..Feidli;g n>liiyen szép volt; a tiszta porcellúntányér! Ilyen úrnak se érdemes lenni!« — mondta a községbeli rokonainak.
Hát tényleg útálatas, szükkebi ű, .úri nyomorúság volta tanítói sors.
Küiбnösen az egyház kezelésében verg ődő iskolákban.
Az eladósodott fillértelenségben apám minden gyerekénekszinte kopoigott a szeme az éhségt ől. Mert családunk kétévenként, majdnem szabályos ismétlő déssel, egy-.egy gyerekkEl szaporodott. Abban a > békevilágban« pedig az, eis ő viil ágháború el őtt a jбmódúak és gazdagak undorítóan hivalkodó bőségben éltek.
Anyám szinte összeaszalódott a gyakori sírástól és a sok gyerek
kihurcolásától..De azért nagyon szerette apómát, mert az j ő ember volt,
b11a nem is tudta családja rendes kenyerét beteremteni.
Ez a nyo morúságos élet nevelte apám meggy őződését. hogy úri nyomorúságra nem engedi gyermekeit. Ez lett az elve: »1Vlesterségre fogni
őket, hogy arLnyira ne nélkülözzen сk ! « Elkeseredetten halligatta az öregem, hogy a muri.kások a városokban sztrájkokat csinálták a jobb bérért és emberibb életf бltételekért. A tanító az esperes úr gyámsága alatt
nehezen mozdulhatott. Mj.ntha az egyház testes embere a gazdagok erejévc' ráfeküdt volna az életünkre.
Mondta is mindig ap Уám: »Menjeték .inasoíknák! .A munkások harcosabbak, keményebbek! Ha dolgoztok, legalább lesz mit ennetek! A fenees:5en abba a marhába, aki el ő ször kopott urakat nevelt !
Mind inasnak adta a fiait. Két 1any"át is varrni taníttatta, hagy munhásnő-k legyenek.
Községiünkben a gazdag földeken szinte roskadásig termett minden,
a tVnlcrement szegényparasztok mégis t бmegesen mentek a városba,
hogy az iparban helyezkedjenek el, mint napszamosak, vagy 'kivándoroltak tengercntúllra. Ez volt az 'én .g уeњkkarom.
1? с séri .iónos itt megállt az elbeszéllésé ben. Megálilt а [sétábain is. A
fáik :közé nézett, .s a :ha Іját vtégigsim іtotta. Társágyi is föllnézbek a .mélyzöld f "okra, ahol szorgalmas harkály kopogott. Egy-egy lomb megrezdúlt a vidámhа ngú madaraktól, s a kósza szellökt őL Mrssziről kalapácsalás és fejszecsapások tompa moraja hallattszott. Csónakokat faragtak a sz ёvetkezetben. A napsu gariáktó l vб röњ seгΡssé mált tavon csónakok
fchélr vi,tarlái siklattak.
Bácséri gondolatait rendezgetve a' tóra bámult, maid a tavon túl a
táj lágy szineibe mosódott halászházakra. Kálóczi és Drózdik liácsérit
nézve, az elbeszélés folytatását várták.
— Mikor eljött az idő , hogy inasnak mehettem, — folytatta Gácséri, — engem is mesterségre adott apám. Csák a négy középiskolát
igyekezett elvégeztetni gyenakeivél, s aztán gy аlút,ollót, kalapácsot
fogatott velük. Én lakatosmesterhez kerültem, a kí зz.séghez közeles ő váraskáb.a. Ez a mester büszkéen mindig »me б hanikusnak« nevezte magát..
Olyan lakatosból lett ezermester volt.
Rúgták, pofoztak, míg kisinas voltam, de inaskodásom 'harmadik
sztendeј ében már öreg tanoncként szabad volt nékem is a kisebb ina~
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sokat keceréznem. De én nem bám,t оtгtam őket.. Soha egY ifjúmumkást
meg nem sértettеm, akit a kezem alá ad;!tak. Nagyon fájtak a mesternek
;rés zezes segédeinek a pofonjai.
Négy kemény esztend ő után segéd lettem és minta többi inunkástársam, sok mindent végigpróbáltam. Az elsó viiágháborwban nem soroztak be, mert mint hadiüzemi munkást, a háború ut о;l!sб évében fölrrventettek a katonai_ szal:gálat alól. A , hábortí..után egy darabig munkan élkül юdörögtem itt, a szül őföldemen, majd megint voltam gYárimunkás. trájkakban is résztvettern. Megint a munkanélküliség réme .kísértett. Magánúton, kömуvekből rés sokat kisérletezve me.gta ПullltWn a rádiószeredés.t. les rádiószerel ő , javító és mechanikai mühelyt nyitottam a
fóvároisban. A második világháború kezdetén a f őváros bomUázásako т
mindenem a t űzben veszett, lakásom, m űhelyem elpusztult. Aztán mint
teljesen tönkrement ember ide-oda vet ő dtem cél nélkül, csupán életemet tengetve. Velem együtt szenvedett a feleségem is, aki fiatalkorábn
gyári mu ijkáslány vođ t, a gyárban kerültünk össze. Ls egy fiunk vándorolt velünk, aki már maholnap legénysorUa fo: dul.
A fölszabadulás után az A-i traktoráll ,Јmásra kertilt?m, mint mu+nk.ás. Állomás? Nemi volt ott még semmi, csak egv ngv kocsiszín. 11 б1rő l kellett ott kezdeni mindent. Alig volt szerszámun+ és a javításhoz
hiányoztak a szükséges alkatrészek. Kikopott, tönkrement gépekb ő l k&lett pedig jókat, használhatókat C cészítenünk. Alig igy-két szakmunkás
került rajtam kívü+l a m ű helybe. Az adminisztrációt is nekün к kellett
megszervezni. Lassan legy ű rtük • az, akadályokat. A rossz gépek m gújultak és kipöfögtek a tarléc{ra. Szerszámokat is б ssг eszedegettünk va
lahоgyan és k.észítettivrck is. M űhelyünk els ő lett a környéken. Egyre
tеbben szántattak a mi állomásdnk gépeivel. Egyszercsak rahamrhwnkkássá avattak. Majd megint méz kéltiszer egymásután rah аmmunkás
lettem.
Rádiö is szóda mühelyeinikben. Rossz rádióalkatгszdkből a fiiatal
tanoncokkal együtt állítottuk össze. Szépen menta munka. Lsak kitáradtam.• Mégsem vagyok már húszéves. Eleget is sainál оm ezt! De most
maid itt én is kifpilhenem magamat, nléhány knlót is fölszedek é s újra
nekivágunk! Olyan jó, új terveim vannak...
Azelőtt mindig valami szomorúságot éreztem, amikor a régi világbam munkás voltam, meg kisiparaskodtaan. Mintha az ,értalmes és hasznos életútról letértem volna. A praktikus életfönntartáson kívül semmi
célt sem láttam magam el őtt. Tévelygés volt az életem. Csak most értettem meg a célját az életemnek, most értettem meg a célját a munkásszervezke désnek is. Azelőtt valami ködös bizonytalanságban teng ő dtem. Csak a jelennek éltem, külömQSen a második 1i gháború nagy hányattatása;iban. sose hittem azel ő tt, hogy a jó munkának h őse is lehet.
Apám csak a munka mártírja volt. én azelőtt 'sósom értettem azt,.
amit most világosan látok: mire való és mire képes a munkáskéz. Most
mimdíg, vidám vagyok és a јövő is érdekel.
Mást most már nemigen mondhatok. Igy lett a tanító f.iáb й l munkás. Egy gépállomás munkása. Nem is különös ez. Közönséges munkásélet az enyém. Munkásként sok mindent megpróbáltarn. s most végre
látom a munkám és az ,életem értelmét. Kár, hogy kifelé megyek bemondta mоsoalyоgva Biácséri:, hegy
161e. Ide az a természetem me, +an
szeretem a társaimat, a fiatal аbbCcat iktatni. Tán apámtól örük бltent
ezt....
~
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Sű rű :haját spоrtsapkája alá igazította Bácséri ,és cigarettájából mélyet szippantott. Nyakát hátraszegve, a kéked.l ő ég felé fújta a füstöt,
s mintha az eddig elmondottaknak kellemes hangsúlyt akarna adni, megállt és ezt mondta figyelmes társain k:
A fiamat meg tanítónak adom. Ösztöndíjas jó diák.
Kálóczi és Drózdik nagy meg1eiњtéssel egYszenre k ~ rdezttk:
M-mért? !
Bácséri nagy fehér fogai íCözül :nyelvével messzelökte a ci,garet.tacsutkát, s így felelt:
Mert már nem úri éhenkórászok az értelmiségiek. És apum iránti tiszteletből, aki a legnagyabb nyomorús-ágban sem sz ű nt meg az embereket és főleg a gyerekeket szeretni .
étaútjukon a körbefutó ösvényeken visszaértek az üdül ő épülete
közelébe. Lágy csöngetés hangzott az épület bejárata feii$l. A mohós
kőpadokon üldögélők is megmozdultak. Uzsonnára hívták a pihen бket
az üdülőihely ebédl őjébe.
Elgondolkozva lépegettek Bácséri és társai i's az ebédl ő bejárató-ho:z vezet ő rózsalugas felé.
. .

Csépe Imre:

Úј világ felé
Bennem hordom tisztuló képét,
Egy eljövend ő új világnak.
Hol az emberi józanság édenén
Nem támad féreghad a virágnak.
Körvonalait már alakítom bennem.
Fényesre csiszolva lapjait
Szelíd vágyak szóra haji() élén.
Bejárom magamban t ииdatom útjait.
Un magam birtokát rettclezenn.
Gyomlálva lelkem durva guzzait.
Új világ jelz ője csak úgy lcsLek.
Na kibontom a•szellement szúra а it.

Nagyapa naplója
Irta: Ivo Andrics
1944 október huszad áca délutánján Bárom ifjú mérnök beszélgetett
: аkison, az 1~lelmezési Vegyintézet (I ✓ VIN) nagy palotájában.
Ebéd után visszavonultak а hármuk közül Ileg іdőis еbb Máarkо szabá.Fába, hogy ott elbeszélgessenek és elszívjanak egy-egy cigarettát. A
Ј.nérnök szobájának széles ablaka az Intézet tágas parkjára nyílott, amely
, olyan 'szépen n őtt ki az egykor mocsaras makisi terüle,tb ő'l, hogy ennek
az ítj beagrádi kerületnek büszkesége, a város egyik legszebb parkja lett.
A három barát, jó munkás és vidám legény neve Zsárkó. Márkó
.Jován volt, de a harmadikat már az egyetemen Darkón ~ak nevezték el,
hagy nevük rimeljen , és egyezzék, mint ahogy ők hárman is egyeznek.
Is ez beceneveként rajta is maradt.
Márké a könyvek és a +képzelet embere. Zsárkó mint enneRc a baráti
hármasnak feje, er ő s természeti , élénk vaаlóságérz kkel. МZárkó szép,
mosolygós és jóindulatú ifjú, megoldva azzal a termékeny gondatlanság:аi, amely megszépítheti az életet anélkül, hogy az embert lealacsonyitaná. Mindhárman annak a boldog nemzed ~ ék;nek gyermekei, amely
.a masodik Ötéves terv negyedik esztendej ,ében Iláitba rrieg a napvilágot.
A beszélgetés élénk és szaggatott volt, ahogy olyan fiatalemberek
beszélgetnek, akik sem a nyolcórás munkaid ő fáradságát nem érzik, sem
az ebédt ől nem nehezülr_ek e s akiknek hátralev ő idejét kellemes .dolgok és kötelezettségek töltik ki.
t п gem kiküldtek — szólt tblárkó, — hogy részt vegyek ma októ
ber huszadika megünneplésében a za ~kszervezeti Központban. Tudjátok,
annak a napnal ötvenedik évfordulóját ünnepük meg, amikor . hadseregünk a Vörös I аdscregge,l egyiitt benyomult в eográdba. ahonnan hat
napi harc után ki űzték a német fasisztákat.
Fi, ismerjük mindannyian annyira a történelmet, bár nem a nagykapa naplójából merítünk adatokat. mint te — ingerkedett vele llárkó.
Hát ha már nagyapa naplójáról van szó, hadd olvassam el nektek, azt, amit Petár nagyapám ötven évvel ezel б tt ezen a napon feljegyzett. — Es Márkó leereszti a red őnyt a fehér szekrénykén. kiveszi a
kopott, sárga karton fedel ű ósdi j с gYz őkönyvet, lapozgat benne egy kicsit majd olvasni kezdi:
»Féntek, 1944 október 20, este 9 óra. Enyhe éjszaka. mintha tavasz
lenne. A Száva fölött köd éF holdvilág. A túsó part láthatatlan, úgy
tűnik, mintha sötétségb ő l épült fal volna ...«
-- Iim. -- hiinmmög közbe D+á х kó.
Mit csodálkozol? Ez egészen az id ő k stílusában van. Így írtak
akkoriban — mondja Nlárkó feltekintve a kéziratról.
— Ne szakíts félbe — szó.l szigorúan Zsárkó — ez érdekel engem,
hallani akarom.
... mintha sötétségb ől képült fal volna. Valahonnan a külvárosból
.szórvány.os lövések hallatszanak. Id őről időié hallvany Fény ű fényjel pis-
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1ákoi1 a távaltian és menetben habadó teherautók fénycsóvái pásztáznak.«
»Fáradt vagyok, de az izgatoittságt(1 gondolni sem tudok az alvásra. Garzonlakásom összes ablakai be vannak törve ...«
Mi az, a garzoniakás? — szakítja félbe Dárkó.
En.gedd, hadd olvassa el s azután kérdezd, ami .kérdezni valód
van) — rendelkezik Zsárkó,
»... Leengedtem a red őnyöket, de helyenkint azok is golyeíüІtöttek
vagy repedezettek. A vízszolgáltatás szünetel, áram nincs. a telefon nem
mt tКdik. Fa, 'sžén nincs a házban. Az a szerencse, hogy még nem állt
be a ]hideg. Az сllјszolá.ban a di!v ~nYоn alszik ,maii vendégem egv..szov-jettiszt, oroisz. Fáradt gyerme ~kkénrt alszik, lélekzését se hal, om. Ifiiába
igу észem összeszedd magam ,és ,remdezni az elmúlt nap sz.ámtala.n benyomását, amely olyan hosszúnak t űnik, mint egy egész élet.«
»Reggel, valamivel öt óra után, épen csak hogy egy missé derengett, az eal ~ső között mentem ki az utcára, amelyet a németek éjszaka
észrevét'.enül elhagytak. Még nLl зΡány embert láttam, ahogy a kapun
óvatosan kidugták fejüket. De öt perc sem telt bele és az utca megélénkü,lt az emberekt ől, a hívásoktól és kiá:tás•сktól. Az utca Iné уе felől - szovjet katomák sora meneted szürke köppenyekben, roh hnsisakkal.
a fejükön, oldalt pedig a házak fala mentén partizánjaink egyenl őtlenügy
öltözött és felfegyverzett, de egyformán katonás tartású partizánjaink
hasszú, iszétteгЈеdt sora húzódotlt.«
» Eli;ndultam, hogy megkeressem barátaimat. A Terézián keresztül
megyek. Itt olyan érzésem támad, mintha minden eltört, szétszakadt.
szétzúzódott volna az ű t napiig tartó harcban. Szürke német g:pk оcsil;
összetört kerekekkel be ~harpаdt karas`siz iri vajl ; iјгes hriiуe`l иek és ki=
nem l ő tt puska és ágyúlövegek halmaza. A közégen nagy szovjet њ rci
kocsi áll ; német gránátoktól találva a harcba itt akadt el és most ]elli'
ve, sebesültként áll, körülötte pedig meghatottan gyülekeznek az els ć ~
polgárék. Egy inas szerény háromszín ű •zásziát t ű zött ki rá, ágvi.uj:
torkába. A tank mellett személyzete két katonásának vászonnal letakart holtteste. Fej űk felett már néhány szál gyertya ég és szerény papírvirágok vannak, amelyeket e:gy asszony igazgat. A gyertyák milett n ёhány ć rcp ~ énz, amelyet egyesek = régi szokás szerint -- az elhunytak mellé dobn аk.«
»Kuss ftávalabb, közvetlenül a járda mellett szederjes, felpuffadt
német hullák. Nem nézem meg és nem számolom meg őket, hanem áttörök az ö.sszegabalyodo.tt drótokon és kidöntött gc гnál он keresztül, A.
Paenkareova utca sarkára ...«
— M ј:Уеn utcanevek ezek? — szakítsa ismét fié?be Dárkó.
Hallgass és figyelj e és kés őbb kérdezz — figyеlimezteti Zsárkó.
Márkó folytatja:
»... A Poenkareova utca sarc{ a egy kapu el őtt termetes férfi áll,
borotválatlan mint mi valamennyien ; nincs is egészen fele t őzve, csak eg`
esőköppemyt borított magára, tele cigarettásdóbozokat tart. amelyekkel
meg akarja ajándékozni az arrajáró kotonokat.« •
»Továbbmegyek. Még a szí гiházig• sem értem. amikor Zemun fell
ágyúsortűz dördül, megremeg a l еv ő ás a srapmeflt :jéigie+sóként kopog a
tetőkön. N őgöttem sikal ~ tások és hívások hangzanak. Az, emberek menekülrti kezdenek. l`n is visszaindultam olyan , érzéssel, amelyben fle'eni
és kivánasјság 7s volt olyképei, hogy a kiváracsisá d. оázta a félelmet.
Néhány lépés után újr а a Poeh-ikareova utca sarkán találtam magam az
el őtt a ház el őtt. Két ember áll itt valaki fö;é hajolva. Közelebh ]éhek.
:
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Az 'a termetes ember - fekszik a földön, es őköpenyét mintha maga alá.
teritette volna; a srapnelul megsebesítette a mcl lén, a vér b őven ömlik.
az aszfaltra; szemei révedeznek és hörögve mondja: »Orvast. hfvjatak
orvost!« körülötte elvszórt .cigaretták, néhány sáros es nedves, néhány
már véres. Az emberek körégyüln еk és továbbmennek. Pillanatnyilag
megfeledkezve a félelemt ől magam is továbbindultam a színház I
— Ugyan hol volta színházuk? — kérdezve Dárkó megfeledkezve
az összes intelmekr ől.
— Ott a gyáras régi részében, a :jgj Textflközpont köze Іében ; az ć pület még áll, most árúraktár — feleli csendesen Márkó és folytatja az
olvasást.
»A Vaszina utcabon rábukkanоk az els ő rornbadőllt házakrа, amelye ket a németek éjjel, visszavonuláswk el őtt aláaknáztak romhalmaz alá
temetve a lakókat. Törött betonlemezek szakadt sz őnyegként lógnak tehetetlenül. о yorsan továbbmegyek, hogy ne legyék kénytelen az' emberekre, asszonyokra és gyerekekre gondolni, akik talán még a romok
alatt kínlódva haldokolnak. Az új egyetem épiul ete leégett és még füstö-lög, elő tte torlasz törött bútorokból, üvegb ő l és különféle tárgy аkbбl,
amelyeknek már sem alakjuk sem nevük sincs. A torlaszon keresztül
átjárót keresve az egyetem tanárával, régi ismer ős-ömmel találkoztam.
Tizenhétéves, egy fejjel magasabb fiával ment együtt. Porosak és piszkosak voltak mind a ketten, kezük kormos, szemük a füstt ől és az álmatlanságtól véres.
»A Kalemegdán közelében, azoknak a házaknak egyikében laktak,
amelyek még mindig égnek. A tanár elmondja a történteket. Tegnap este tíz óra tájban a németek behatoltak a házakba, kikergették a lakókat
a pincékbő l és szemük láttára egyik emeletet a másik után leöntötték
benzinnel és felgyujtották. A gyerekek sikoltoztak. az asszonyok elájultak. Mindez az utolsó csapattestek lövöldözése közepette történt, amelyek a sötétben a ѕ záván keresztül visszavonultak. A hajléktalanná és
szerencsétlenné tett emberek a Kis Kademegdán árkaiban bújtak meg.
Az asszonyokat és a gyermekeket most ideiglenesen elhelyezték valahol, a férfiak pedig tartósabb lakóhely keresésére mennek«
»Apa és fiú egyaránt egyenesen néztek, izgatottan. de félelem nélkül és sajnálkozást nem mutatva beszélték. -- 1`lünk és szabadok vagyunk, és ez a f ő. Csak a könyveket sajnálom. De minden jó lesz! —
mondja búcsúzos közben a tanár. Néhány pillanat mulya szükségét еizem, hogy utánuk forduljak. Még egyszer megpillantottam őket, amint
egyenesen menteik mint két ,ifiú jóbarát. 1s élgandaltam: mennyi er ői
van a mi embereinkben, mennyi lemondási képesség és mennyi egyszer ű,
magátó:l. értet ő dő ћátarság és jobb viszonyok köz еtt mi mindent lehetne ebbdl: kihozni az álko tás és nem á le.mandás és t űme1s terültet , n. — Továbbindultam. Lassanként kibontakozott el őttem a Kalernegdán. amelyen
a reggeli napa köddel, a láng a füsttel keveredett össze. Úgy t űnt ne
kim, hogy ott hihetetlen mese vár rám és az els ő, amit a távolból megláttam, а рolgйгі holttestek halmaza volt; a gyepes lejt őn feküdtek egymás mellé rakva mint a halak. Eszembe jautottak a szavak amelyekkel
Atanaszije diakonus krónikája kezd ődik az ozmán áradaft idejéb ől: »Еs
feküvének az elhullott emberek, szerbek testjei szerte nag.v Belgrád valamennyi uteá іdn«,
»Ezekből a történelrtrni szexilél ődéselkből Zemun felől újabb ágvúlö-vések ragadtak ki. szemem - előtt megjeilent a Poerik аreova utcabeli se~
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besült ember, riadtan a lejt ős gyep mögé guggoltam és hátat fordítottam a megmerevedett holtesteknek..
Hallod, nagyon érdekes, de —bocsáss meg — itt az id ő , hogy
induljunk. Úgy hiszem a nagyapa nem haragszik meg, hogy mára félbe kell szakítanwnk.
MastLsárkó szakítatta félbe a felolvasót. Mindannyian az órára
.pillantattak. Valóban itt volt az id ő. Márkónak az ünn.eps égre kell mennie. Dárkónak Pancsevóra menyasszonyához Petrov ЈсІіszаvet ћоz, aki
mérnökként dolgozik az ottani selyemgyárban és akivel házasságot k Ć t
a hónap végén. Gyakori FanС sevói látogatásai miatt társai államdóan ingerkednek vele.
Nem tudom, hogyan • szöv.i Jeliszaveta elvtársn ő selymét a gyár.bam, - .de az biztos, hogy a te szálaidat összefogta és ren ,dbehл zta —
mondja masoiyagva Zsárkó és rögtön folytatja Márkó felé fordulva:
Tudod, azt gondoltam, hogy ittmaradoik és olvasok, de végighallgatva nagyapád régies, de meleg prózáját, elhatároztam, hogy én is
elmegyek arra az október huszadiki ünnepségre. Meg akarom hallgatni.
Nem vagyok kiküldve, de szükségesnek érzem, hogy b zonyos tisztelettel adózzak azoknak az embereknek, akik olyan nehezen éltek és olyan
jól küzdöttek ebben a Beográdban, ,amely akkor kicsi volt és romokban
hevert, de amelyben mi ma szénen élünk és . dolgozunk. Holnap pedi
meghallgatjuk mit mond tovább a nagyapa. Induljunk!
Márkó becsukta az ósdi naplót a szekrénykébe, amelyen halkan fel,húzta •a red őnyt. A bárom fiatal rrlléravök; nevetve és tréf álkozvá ment he a
széles márványlépcs ői{ön a fasorig, amelyen az els ő lehullott. sárga levele'kt őQ borítva ott állt kis, »Triglav« gyártmá.n уú autójuk. A kormány
xnel'lé ülve Dárkó nem mulasztotta el regi smételni szokott tréfáját, hagy
a szerény gépkocsit »TENDOu gyártmányú kiskacsi«-nak nevezze és
hogy a Tendoh szót a »tekintély nélküli, de olcsó és hasznos« rövidítéseként magуarázza. y
Darkó erős gázt adott és az dfjak gyorsam eiltün.tek a fasor kanya: -_ja mögött.
~

~

VIL АГ S`LEMLE
A koruskai szlovének küzdelme a Jugoszláv Sz. N. K,-hoz
csatolásukért
Az $ z , z. sz. R•, U. S. А N^agyđ tr1aánn1íal éys ranciaország külügya з':nisz–
ber-helyette+sei az osztrák békeszelr2 ő dés tne.gkötése оё hiáb"а1 +üliése;znek, A tár-gyal.ások egyik lagfontosabb kérdlwsi а ko,rtrtsklah stztio,vém ek tгve,az ,Awsztr' а és.
Jugaszlávia közö;tbi. haltá,r kéndlésg.
A szlavén пép leghaladó:bb körei töbib nt száz év; уІe1 ezelőtt ebk.észítették
»SZlovénia egye тtesenek pnagranvmdlát • A szi'.lavém rzsaá,z? а ;azanlban ,s,o1'ia+sгem.
á tatt hozzá 'ko,mo đ yan ; pnogr аmІ m, +m elgv alásíltás áhaz, mert ez ob,ztályér;diekei vІel
ellentétben állatt.
ki zcdelem фudom;ányas-esznvei alap Лait K аrdeliy E,dvláird elvtárs dol оztа.
ki még 139-ben » А isizlз vén uenзzeti kérdlé!s fsjl: őldlése« сцти ki;m.yvébe n.
A felfegyvetrzett szlo ,vén n é1p ,a JiKP ёs Ti-b vtiárs ze éveal csak а népfelІszaІ badítá harcok ideajén ke т.dh аttю rrneg e kérdlés s'r.keres ;megaldiá,sát. A m,épi ,
forra,dalom gy ő zelmves ibe f~ejezése m,qglozta a z;la иén, т éЈр túlnyam6 і +löbbség é
nek egyestít.ését is. Az angol-arnerikai blo;klk` tilmme.r;ia11 1,a palütilkáija miialtt azonban a szlov&n гtiépтeк az a része, kt,m!elliy а Trieszti S,г laјь ad Тгг. и'.etоn, Gar:- д
köcnyékén . tov ább;á Bcnes-Szlavéni.á гban, a Kanálszka Dolinábam é; Kanwslkában
ё 1, m;ég пгп дгу nem szabadulhatott fel.
A sz luvén np. mint oti•szágunk bötbbi s.ziaiba>dságsze rletá népe :is, azza; a
járd nз eggy őz ődés sel lć pett а né,pifealszalba,dlí•tó hareb а hogy kiharcdl+j д, valátla
váltsa az egés,z szlotvén тІéр tényleáes: ;febsza,badít ására i,r;ányué • ѓsi taka,raltát,
hogy kivívja az egész szlоиén nép szabatdi egyesülétsiélt; a гmiélyet me Іslte;rséges
hatá,rc'k bontottak kisebb egységökre, rrvgrt így k ömmyebb vallü đkit mabigába,n
t irtaiii. Mindezek az akadááцyak eđ tű n tek, s:ernimivé vá.ltak, amkor Slzlfiah,u elytárs föđ,hására a J. К. P. K. V. — Т:гфа edvtárssudl ,az ёlén — harcba sz'olítatta
országunk minden szalbadságszerett ő n épét а imregszáíl ók s a hazai árulók ellen.
A szlowéni né p• Páotj,a vezetés ю alatt a. Né;згfc. lls,za 1'adító Ј~rom tba nilöríilve fiél1'eié гtћ etгetlenül azért lépett harcba, hagy а srza,bacцsá;go;f, az сgyeгnj о gúságiolt és
а z egysé g et m,egvalbsítsa •
Sz.ázhúsz г zer korustka і .szlavén még m'vrndig Anusztria fennhat б s,ága alatt е,1.
A szlovének e kicny, d ё szabad;ságszю,ret Ё s for.radailmi, Cso,porltja а mиwltba rи
is kltartáaii, szív бsan harci:lt az Osztrák-Magya,r mtana rhia, a sain't-gemmai:ni
Ausztria, majd 1-íitller fasizmusa elllem • Ma még egysё geis; ehЈben, mg hat'.ár оtz4Іttabbam kii,zd а n épeli]len es asztrák korm,ány ell гт ann+eily az oll;van szem lylek І rvé.n„ mint Fiegel kfancelll.ár, Remder k&támsalsági< :elnök, Gruibear külii,gynvi гni sztе r és.
társai, slárulta Aasztria munkás népét és az annerük' аи imtperializmus közömséges hauasze.névé váltl.
1ugaszlávia niélpei, különöseun ,pie,dig azon terri.a'.leteink mé;p ei,, атгеl уек sž,ázadok,an t Auszbrtia-MagYta,rarsz,ág áliattit é tek, id! г'vsгm сrik az asztrák tbaurzsioláza
cljait. Kiilönöserr јо 1 bsmeriik a karwsQ aјi szlorvérrk. A szllavém пёр s ilésze az
osztrák' nemesek és if гe:u{dális urak ёvszrazald;as k2lztsáknrvám гalása rnelleriгt a
ge,rlm:án politika ütköz őpкxnittiláliam is ái1llоt?t; aamak a polit:kán ,aik az útjáІуan, ате lу
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Világszembe

K уruskálran rreerg akra ~rфa sz űдцte,tni a szlо ~v~én nearлzte►tti ~s►ég!et, a szlcvén
épet .
A kKyrwskai szluиé+nю9c 1ném le ~si ~ léls~чnelC öirténete 1 сönyi>IrteJen aalmazását
~nпutat,ja mindazan mádszereknek
eszkö ~löknek, aanІlyekiet гfeQtrasznált az
Đ sztrák-Magyа~ r Monarchia, az аll+ариг.н ,о niép!jagok. é ~s .d!e7rr оkxata-l ~o~gok +eli nyo-mгálsá ra.
befiejezése után пелп vá~ ltazo!tt mleg а kо rпusikai si10A ш sоdіk
vének helyacite. A mai asztrák ha гtóságok m ~ég fokozz јk is a palшtikrail_ ,gaгzdasági és krrltúrális elnyom ~ásst. Ma már mnn,diem karnzskíai srz ~lwén elő t.t' lbeljles'en
dv ~lágas, hоgy miadeгzeket a kérd!éseket cs ~ak úgy odd ћ'altijiák meg„ ha Кю rwska Szlovгén а a Tч.rgo+szláv zNK-haz cs аtlralkorcjгk. iІ ppe rt a f.aatikai harc
súlyipaпtját a
va1á csiatDakoiz'ás jelemti •
A karu ~skai szlaviének г azdasági helyzete ma :nagyon rnchéz, Az aszitrálc
'haгtб ság'ák а szlavén gaгdia~ságalcгa; tel ~e~ en tönkre akaClla tenni. A paraszltgazdas ~áaok s;zámára ki+utadlt tn,z ~enеgy, nai;llió s+i+llimg+lтő1 pél;diáw gYet'1tm egy szlоvtn
parasztsá enr ka ~тлotlt se,m тrit, pedig ez;± az ёsі szeget 'tielj!es egészélb.n Karwskatkirit;amгány kapta. A karп>iskai 37.000 mczбgra ~dasági biirtiok rklöziill csak 4% а
nagygazdaság, amdlynek azon:ban 500+.600 +hektá;r földje van. Fzek lca;i ~táiк . а
&гgély nagyabb ,nésziét„ hagy fakozhassák а drolgІo+ггó pamaгszlolk 'кlizsákn~Iányálá sá1t. A gazdáknak csak 4%- а nagy+birtok.o ~ s, .de a lеито<fо lд 66%- а ш égi дiz ő
lcezüilcön van. A '96'%-ra rngá, 5-20 hektá,rnY7 b зrtiokílaal rendel'k•ez гí kisgazda`s 5~ gak a miegm ű velheltiő terü'.etaknek csak 34%- б t képe,zik.
Ezen f&i1 fa11 уtоrnos,an aöveksz'k а nrunikaniélkü+l:is. 1948 д °+cern,ber 311- ~ а
Koruskában 8582 val`t :a nn+unkan4lkiiliek :sz , áma; 1949 )f2lb ~ nuá ~ r 12-ё n szám+uk mir
mгughala,dlfra ,a 10.000-et, фeht mlajdruenд elérгte az 1929-1931=i gazid.as'agi -vá4s 'ba.n tapasutalt .állapatokat. lrsim ~ i!Ro<seвrberg giróf, aki a be,ográ4di Darna-kanferencián Ausztriát képwvseilta (Konurskában 7158 ltekltá,r , fö' дје,, sz sgr nagy
téglaгgyára és egy'db (pari váillla ј ata vaa), minden szlovén aL гln І is : gü erd őmi-un11а'ásának felmond.att, csak a2ért, m юirt szaоvének. — Ugyanakkor kelenФгlгte
hogy »vulksd+aufiseh-niémietleke ~t kíván a&a ~miazrni« (azaz .Tn вgasrгilávft'ából ,т °nekü.t fasisztáikatl. A staгbi s ztikai adatok világ-oisam ni+u!tait0ák a szl+ ои ~ п nІюszбgazdasági bfrtokok elsг egénYed~éséncik fо '. уа,mа{tá1 G1,obasnica klörmyék ~én ipél ~ dlául :i
begutбihbi 50 év ,a.laitt az 0rsiini-Riaseaiberg gr'afok igen sok mezbgazda гsárgi birtokot szereztek meg а koruskai sz'a иé:nektő l.
A Celavecbe ~n fеnnálló » lVlémelteke;t Koru ~ Slcába tei'epít ő bizo+tts.ág« nagy Szerepet játs г i!k Karuska elnéunetesítés ёbea. Ez a faisszta-szenvezet veszi át azokat
а szlovén birtmlkakalt, amilyeket még .a nácik kdbozrtak ii (ia zsvabeki takarék-pénztár eselbe).
Ebben a fasztag=.a+tó és :<'inyamló niatn+kál baa,n az egyik f ё sze,nepet a katoQiki.is
egyház viszi, amely jobb Ülgyhöz rniélt б buzga:'.omana ~l míiködk közгre a szlo- vének elné7n;e ~ te~sátéséјьen.
Dт. Kestiier celoveci pt'lis гrгi)Ik
hogy +a teunplamoklba.n (különlösen
~prёdikáci.ó al]qa;lrnáiиail) k оtelező
а niéirnet nyelv haszaáillaa • A sz'.ovén p+a гp лkat
~Karwsrka német-lakta részé!be he іlyc'zi
áit. фehált oda, a+ho] sz,lcNérnek n'nasene.'к .
Ugyanez ia púsp.ök s г lavén pгarpaknak megltiiltatta. hogy ieleln legyenek ( ѕizent1~ ulpartein az e9 Іse,trt hazafiak ennl.ékm űуém ~ ek' бeleiplez ~ ésёn, s őt azt k оvete+l~ te, hogy
az еmilékmíí,r ől tR у ráljlék le a szavakalt: » А szaba+dsáért h(a111tak (h, бsi halált,
i fasiszták е' І lеni kјlzddгeгmbe.nR. Dr. KestmL.r lcülárufléle pra иolkгáic ~ І ókat +is sz еrиег.. A »уоtјуКiгІСћІ <_ еП pélfdlá+u.1 nyi ~lvánю s gyász-isrflen+tiszl ~ iг~letelt tartat az ,elesett
fasѓ sztálk enllékére, ami ,a ciloveici és k ~ö~ rnyélkbellli mnzmkásekn'al 1Сотаlу ellenkezést vá'Itatt ki.
Az állam köiteiles letime a kar ~uiskai szl'. гзм éпек azon jogfát biztosítani, hogy
fejгlessz ~ék sajt n ~elmzelti kiдltú.ráj^akat. A jogok hizitasítása hel у ett azonban olyan
гakadlékos!kÍadá гs falyLk, ат~1у фúltesz az edldig!i ёsszгas miádsziereken. Az oszftrák
1h~a~ táság+ok
а -szlaиén ,iiskollákhoz nгaci-tágít+óka!t neveznek 1di.. Valikavec hrи'lys~é~g.
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zü ►1.
lajstu'omоzabt ',náюi, I1`dbö pedig »hantalan«. A tarfioгmányi k оnnány eflmtiki г
l0плесb ► kiii+e!lanit>e~ :te: »Ha a ibamiíitói
i!ѕЈаогtegatmпtтrk a oLt nácilKtó1, K,arn:'sk гáb~an az Oгs;szes
kant mg kelleme
lákat ib;ez.árhatnámk=. (Eiz az
anbmdrás arz oг nszággYüilésien :har ~ gzat!t el!)
а
A шГт:г~1 hathаtásabb nénaetкsítés é;ndekében a szlovén tanírtióll Đa}t d11biоcsá!tot
szdgálathál. Az aдryamye9lveгt Gs;ak az гI, ,é5 1. osztádyгban tan-1';j ~áК :a f гils őbb
•o,szibályaklтan kizáróllag méanet!ü1i folyik az akt:-atrá ѕ . A 1t 1aa~lіtók јаиатéвхе v::.j`daságú »vo:ksdeuгtsch«, Egyetlen gy srr,lovén tannyel пrű gimnázirum sincs,
н~дкéрго sem. Már 1945-beln 100 t!ат wló jiöltlt ád S.zlovéaa:ába, – ~ nég pedig illllergátlis úton, 1Kgy ar ányarit folytathassa. Sz.árn;ulk foliy!banos аn nagycilтbOCiik.
A 'blváki Tárási parasztsz ..t ѕ ё t 'kérгbe„ ho ~gy zl,oп~én tánnyq:vű ;mez5gazda!sági
iGkolát nyissanak. A kéгelnneit а követikгz ő indoklással uta ~sítoгttak ei: »A riémet
iskolai ha,gyonra гámyok őrzé1se érdekébem a kérvénynek nem 1b ~lretünk eilegeta«.
Az osztnák 1-,;attáságak Kou7wskában 43 szllb пгén kuгlгtúrEgyesület, 36 diaíLлгrda
és 26 zenekar m ű!ködését szünitab`ék he; a .ná!cik а háára.rú folyamán .11 e+gyesi'rletri s тékháza ~ t: fosztottak k és 90.000 könyvet g°ttek el.
Koruiskáьanr a szboгиének е;)Ilgnгi bc~ rrartáunadlásak semx tartoznak a ritkгa ~ gok
közé. 1945 óba. 280 sZliviéii kaІpotit 18 évi fegy'házlbrtetst y 1 házklиtaitásltl hajtottak végre és а Ке!pfels!zaabad1tó Fnarvt 400 tagja sz nvd Іe4t e1 ,fizikai гt йта>dást : kiettíit meg is -öl:tek kgz ~iilPiik • A kanwskai N.ápifiellsz,aibadlító Front kgnüleÁt.i
м, itlkánát ІрґёІ din І F11Jberkben t а mai mlalpig tizszer :tartá г ta'tCtiák 1 е azért, mert
risztvett a Népfelszabadí ф ó haгrban és halbszar v r.gezteik nála !há,zkuta гbást.
Az е.lт, уопт áгв e гenid'szeréіы n külöwllege,s helliygt foglalnak e1 a nvép ,i •damo!tiráciák országáb б l szá,runazó fiasisz!tálk, akik Kanuskát, splt egész Awszbriát гаыо barlanggá, »hontalan egyémek« nave alatt abadenjáró ;mndlenféle rab'ió(k е ~
gylkosok nrenedéké гvné tetibé,k. A jelem év д ~anu.árjiáibál szánmazó adatik szarilnt
Ausztria területén 525.606 ilyen egyén van_ Az asztrák belüigyinuiszte гriat7n íkiгinutiatása sz г~ riart legtíö!bib van bel őillük az am;erikai zónálbam azwbán ;meg К!arwskáfь a;n.
Az osztrák ható!ságolk — n!oiha tudják j61, frogY ezek: az emlbe ~ nek salját пé!pük е1'1en
vél.`ettek :s a saját n;épLik иérébe;n gázal!bak - lehet őwé te!srгtk számc.rkra а zravarќlalar
taruózkadlást, s ő t újabban ál')I г.im :!s osztaga+tn;ak közöttük. A Siz дvetségi Elle ~ n,ő rző Tг.nács értesülés!e szerint már 107,000 iyem egyén kap а m;r7g
az á'llampalgárságot. 72.000-en pedig, hosszúl оjámütú tartó гikad ~ísi e:ngedéd у t
kaptak Ausztria berül!eabén. A »N сitаІа nt Törиény« e!llenéne is sok náci fE1l°1 ő,s
állást tölt he. Awsztriában а 49,004 lajstromozott aktiv ná. ~ci közü.l csak 9395
kapabt hünteibést. Lzeke; тi kívül Awsztriálban a nemz-a ti szocial:sta pártnak' még
56,000 tisztvaal ője éчв а Gesbaiaának 7,000 nrunikatársa sétá.l aza!Ladlon, az angolok
éа amerikaiak иédelme alatt Nogy , ezeke;t a fasiszsbákat meg- иéd з ék, -mozgá!lnrat
ind; ~ tattak a »Na tai:aníbás г: Törvény« е'ltörlésére és а plbínáság :лk megsгzüntetéséne. A»hantal'anak« j ~el;anléte Auszfiriában ;niagyon megmehez д+ti az ottani
daigozók helyzе`.é!t. A küivönben se,m n г áli rna ~ riszám 25%-ka:1 k'isehbede!tt; a
munkások vásárló képessége pedig — a há Јhorú el;ő tti ;nialhs!zám.akhoz viszonYitva — 40%-kal csökkent. Az ósztrák !1; ю rin,á ny 194 6 jarnwárjai áta a »honbal;nok
гel~barfá!sára 23.300.000 dalllárt s 233.000,000 sillinge!t a ~doitгt, ami айl уов te;he.'ként ;nehezedik a külömben is gyenge osztrák közgaz , dasá g ra. A » h-orп'talaqiok«
köгzött van néhány o111yan is, :aki а ná;r !]:ülönl г :2es s т- .akképzettségat sz еrzeгl~t :a
koiius&ai szlovének i.il кllözésé+.ben ( гpéldául Kar1 FIr3s,ch volt S. S. tiszt).
Mivel most i чrпét felmeriilt az Ausztr Кávia+l leötendtií szerz бdés kérd!ése y а
habáságak újbál lép ~ éseket tettek, hogy a komwskai álila ~ potcic !kéчpáb meeharruisít-гsák. Most új népszáanlálásra késziülnclk. amelyneik сélја : leíbizonyítani, hógy a
koruskai sгz!lоvéniek száana ölkker ~ t. Dr, Grгuibеr, az asztrák küli д,yminiгs'zгt г;r
eddig minden b ~ kekonferencián körömгszakг dltáig védte az 19123-bál s ',1934-b ő1
sг ármazó százszázaléibois.an hamis m гésznnlraйásn adatokat, maha mlég az cstibrák
1 а>pok is anegi.rták, hogy ezek az adlatok lrarnGisa,k, niert tennarimáil't, inE1g.félllenvlí-

aueflc ;ргélгдаи l! 1~ 1 :tanítája v,an ; ezek
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te ;t koruskai sz émek sz.algál гta;tták: A kouatskran szlb+vének е?16tt bágas, hoгgy az
új mгépszáttт 1álással a hatttólsgok aizt akarj,ák е '. ~rni~ hogу а szloгvén :'гaгkoscaág..:.
nem,zј i k.'sebbségj оgai teil(jesen megls7, ű njenek, hgy :а m,zmzeliségi jogok se,m»iivé wáljanak..
sz1ovénю k e.11eni
Mi,n,dezek az urkзlk azonгban .а, dbiligozó koruska,i
fenekюfiYггn gyü1öletiükгbe.n él ~fel ~edkIeznek иalaгmirő'fl. Pi уfe1ieкllК~ezne'k — mart
,nem murme,k szembгniézuзi, a t!ényekke1; ilfebed ~ k, hogy a тyé ~pfe!lsz аbadító harcok fo±111namrán a karus п гвг!1oMén 11] arс uila.boft kiatpott. Еге 1iкjk' :а Itényekt ő l, te'h:át nem ládtiák, jó+ љan т~отдип nom mvurik „á.1n1:, hitgy akoruskai .szlov ~:nek а Yárt vІzвгtése alatt, Nélptfel гsnalb,adí ~txí Finantjuk káretében
folyta.tJ'ák a felszabaaító harcost. A k юrnmranгis,ltláikuvak а иед~аl:етге irnyuló, a'
:iem т,eti, ga°zdasági és iku тtú г ális eslnyam"as d11e1n kíгfeti+aCгtit !po ~lilt,'ikai +t~véke+nSTsés; ~
ć. г iáiš~ i.. Ka г uska-`;zlk ~véni.a гн!erii'1e:tsén csak 1948 -folyamán 112`8 gy űгtJёsгt tartd'Itak,.
117,193 résztveгv ő~vе1. Koгruska N elsza+baidtј tб Fmontjá:nak 1949 jaé* 23-,árr
inegbar,tátit °kon,ggresszi лjsa m!egszaиarг ta P1rog ~na.imhnat és a !'iatu'tr чn~ • A kbm;•; reisszusan a kou•uskal szlb мének az eigés:z vilásgnak, e ~je tatték, hogy n~ éгpük
irá.г ti
t!elress;égiiket a jövői%ет is teljisќtetni fogЛák, iho>gy гtobb fej!beszitik a
almleдlyelk véglege!s gy őzёlпni;ik zálogát
aт é,p+felszćaiba-dító harcok cґedknёny ~eilt,
•éрe,zik. A kdngire,sszn.isom a:z ~огв'szes kiküddptltek e,gy szívrv ёl-гllé~lekkei áil+laiplí;tiattá:k
nr ~ +g, ;hogy » kwltúráj.wkat, n сmzeiti eigyeagúguika;t +éss s ~zaba,dls',áwgnІkiat csak
k оru:!kia- ~ zlcrvéni ánalk a J~wgo ѕ zláv ѕz. N. K.-lтах иaikó csa:tlalá ~sa bi г~tdsiítih,atjа.<<
A koru+s!kai szoliv~rvek haltlrоzottam elautasíгtsjiák az oszitrák ,hallaóságok m,imlder,t
k:isé.rletezé.sét, акпеh1уе1b ыzonYоs »ömkpiran,ánYz ІІ oгt« vlasgY 'a. kisebbsiégme ио natkozó statubu,n alkalnгazását igéir Ј k. Telles joggall ra гbj,ák, hogy semkinek
s .nas s orkö1csi se :podit'kia,i joga tag,a мJkт-i. a koruskai sznlovénсIkrvek а J+ugos+zl~ áviá;hoz va1!ó csatlakozás,ukért falyó h аrсának igaгságosság. ~?t,
A koruskai sz!:orvéneik őisг .inte гnagaszkodá ~sát а né,pi forrа.dlal,mк.tuтk 'ügyélh,ez
legdönitöьbem a Tá,j ~kozttaftló Iroda hatámazatai пrlad szcknlbe,n, ny'lvánгítatt elssszánt
és szдtlliaszilárd rnagalta ~ nrá:suk !biz оnyítja. Fi !а miagaгtartás levelek, táviratok.,
тг yilatkaz:atok töme,gélbe,n nyilv ~ánnl meg, ainvelyekkel cilí;t&ik а »kritilkusю k=
hazug .ki аgysa њa.',t, Titi eivtársho г iiitézeгtt fibrun 8-i 11еме!vükben цriiák:
:;-y ő~ zőuaésiink, 1тоуу a jugoisz.áv ipe a nép ~elszafhad ~Itió ih~á~barízIran ki;v!árasztatlt e.gyenes útan ha1 гadnak a szocializm гus fe1,é, Mi is a tti оld~allia.tako,n kлizdлimk
niindia d,dig, míg m.eg nem valósítWuik azit, amvir гt legjldb!b társ.a'ink ,élatiike гt rálidloztйk s míg nem csatalntak bennünket едеlв huz!ánkhaz, а Jiwgas г~láiv z. N. К. 1LOz.«
Таиáb-bá К,гсн í.r;á:k: »Ünn еipгélyescn kijвlcpт>ftiiiik, kтo~gy lтíгveak moradunk ntéipifёl+sгat adti harcaink l,a:gyómámya.ihoz, meliy hancáklran Jiu szliáRr:la my'mdem !néiV ед
egyiúit küzd;öttünk szeretett marsa.11umk, Tiit ю bг&'. с5 i,ráгiyíгoása alatt.«
A karniska,i. szkуvének nem fededke гnek meg netmzeitklázi: köaellessé.ge,ik.r ć'rl
sem. Az ošztrák наlагдо е!rökke:l köfz.ösгin szer.ve!zik a hiarcat ,az 'msprialüst,á гk
frontja ellen. 4 k оґѕk а4 sžl, o~véne!k egyst ~ gét +miég ez .az eszeveszett hajsza se+rn'
Va1 ~ t kép s szétzúzm
Miбta az oszbr&k k»rmány 1948.. decernbe,r б-ári ,jegyzékei im,tíé ~zettt az Sz, z.
~ z. R. -mek, az U. ѕ. A.-.haz. N ~ agybr•vta,nmiáihoz éis rtan сi ~ oiraziáig',hoz, hogy újít_
sá,k fel az asztrák bék г-szerгz ődés megköbésére ir гá,nyuil+ó táгrlgyгalásokat, a kornuska.i
szltov,éne:k na;Ftцíđ-nlaipira köгvetel ~ tk, iholgy ügyi.iklben kgazságo гs d!öarцtiгst hozzanak.
Az z. z. ѕ2, •R. kiküldötte +a legeré!llyie;subb ~ en !képгv+ilseli а iko,riuskai s.zlovének
ügyéut.
Jtгgaszláv;a ké ~pгvise оjе А1, г Belb!юr а nnni+szter-lтielyeitгtesek tanácsa elő tt
i,smсr.tettiba korarYám ~ yunik, n.éipeink és az ёs,szess karus;kan szlioгvének ,álláspont.j t.
Kormányшnk ёs n.élreimk К öve.tleléiste'lt а követkгez őben szlöglezte la:
1. A jelenlegi h,atáгrdk iki.i,gazítása Jгu~gosг llávia jav&a, гkolmip+ro7nisszu,m ~as
j avsastla,t а1l,дрј ~áп .
-
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Polit:kai, gazdasági és kat:l tú.ná!lis önkoa•nnánYzat szlovén Kar њ '.ihi гв
aian része számára, amely baváibi) у ra is аг Oszta•ák K .öztrsasá _r t г riilet tnaraid.
Ausztria fizes seu а]ар -jávátéitiellt Jng Іszláw iának.
Edztosítsálc а kis ebibségi jogokat az autonom te rü lг ten 1cí', и 1 ni.ar.adcá
horvátok és szlovénelc , халпáи•а .
J.ugoszlávia .tehát el ső soubau. a ai jugoszláv-o szt rák határ kiigazí; бsát k čieteli. és tagadja hagy a hat.árok anegvál'.o:zha tatlanolг . :sa,k ezen az а'aipan s
а további há rorn pontban foglalt 1aövOtel és-ek tr.ljesftése ng ј llett, hajlan.d6 ,rnieegyezéses tárgy alásba boc йticoz_ni •
A katuskai szlov oek h ő si kdzdelnie a:ry széap napon ineghozza majd a
teljes gYéSz ю lгΡ nea s akkor a többi sz;ovéann ю l és országwn'k minden né ével együtt
ők is épít.hetik az új életet, a J. K. F. K. V. -vezetésével — Tito új J,u,goszlává.lában — ő k isi épí t!he;tk а szoci(a!1iau вust és része9e vé váCnak a szocialista б lernek a saját földjükön.
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Naviszád, 1949. fehr и á 23- ái гΡ

Jcinosi Gábor

Az USg hábnrá ut.áni gazrl гxsági- , fejl ődPsének

válságos jellegéről

(Alábbi kiгг learnényünk. Т . Kuzuifnov cikk,é,riek 'befeijez ű része_
-E1s ő п-észét! foly6í.rat чnk febrwá ri számába ц .közdltük.)
A z ainer;l:ai г uct:o,pol5sta k a,pita1izrrnurs nagy er e ѕ z іt ёюКс t te at, hogy тe уa.kadályozz a a terurг'..és .tov гibbi. csök,kenését és az USA munkásoisz:álya és до 1oz6i 'kfzsák І»ány olásánalc fakozása, éle:tszi ІІ vomaluk cs:ökkentése, a tniditarizá 1ás ; и háboriís kiadások етеё se, vllamљt más kapitalista országck dolgo z б 'гna,k
fokozott kizsák]mányal бsa segíbs;:gével kil бboljo н az aшeri Кai közgaz-daság kiéle г. ő dö tt ellentnro , mdásail з íyl
Az L.SA nntн kásosztálya kizsákn гйnYoliásának fckoz6!dásá.t egy részr ő l az
ai н e г k аі monоp o,',i,wm ok jövгdelпiéneК п övekeldlése, iii бгёѕ z:гбІ oedig a m ыmkásák
és aik aln г azottak ke,res гetének csökkemése тnwtu-tja. A j'öv г deІm ek , а háború alatt
1944-ben ér:télc el a m aximális szv Іual,á,t ; .25,7 mЈill;iá:rd d оі lárt az 1940es kb.
9,3 sniidl!: бrddal szeniben. 1.945-- ЭГ- bam kisebb ingadozás vclt, a г.u,tán pedig az.
amerikai monopo]isták jöv,ecicmei ism бt- fel5zöktelk, . 1947-ben m,á-r- 30 тб 1'1ббxd
dollár kö rü1 m.ozo;ita,k, tehát .túlh гaladaiák az 1944-es szinvonalaft. Itt sze.mibetíinik az a. kö;rü?+mé.ny, hogy a jövedelmek n гíиekedése, á. há bo rú alatti maxini nmmaJ össze,hasonlí3'va, akkor Icövd`.kezik be, amikor a :fierme114és a Iiábarú el őtti
szinvonalhoz hasonlítva á:ltalánasan csökken. Az amerikai mronop юl:sták nagYsz;albású támadási indítottak a mwnkásoszbá4~y iéletszüuvon,aill а ellen. iE'legend гí
csak azt rnege г rnitetvi, hogy rniközben ,a nн egmiunkáiló ipar n; лunkása flalć , és alkalinazottainak száma 1946-kan az 1943-es lé гtszám .80;7 százzléka vitt a kdfzetet't
hérek összege 67,3 száza гlél<ra csökkent. M,ás szwal nini csuk a•nrwnkan é'1kü]iség övNkedett, hanem er ős гn csök:kenit a foglia,lkoziatotit m гunkások átlagbére
is. Mё g jobban свг ]c1teн t .з r e á l b é r az infliá ai о' és az б reiгne'.kedés köv Сгtkeztébén.
Az USA dalgoz б inalc k'ifost;ása nem os adc а munkanél.ki'ul;iség nö ekedésénak ,а berek csökkeniésének és a dr бgaság növekedésének wonialán halad, hanea тi
azáflt al is hagy szGrít,ják_ a id б pté4t; a nirinkasok es dollgozói К zsklxé(b о1 haitalrnas összвgeket l гúznaК ki a felfúvott. hadügyi: !költségv tés fedezés&re, rd, hadiipar mágnás+гanak jwtгaillm,azására.
Az USA hatraг lmias 1ialbonai kiadásai a hábarú alat t, a. nagyfakú hábarus
ikonjnmktúra alapját . ké ezl'1ék. A háггíarú befejez.é énelc
f , pi'llia natá ban; az iiu lyen ki~
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aclásak elv гsztetl.ékг 1ogasulitsálguka ~ t е4, a ka•t:anai kilitsé ~gvie +és cs ~ ikkenni kezüleгtt. Ha azt leosökkentІtitléik vci1iа а hálbarú el őtЭti időгk szinvonalára, tV1há,L ha
az amerikai ipar n+eszerelésrének »
овw гz бj а teljes гlefi,t: wo•1na ,alkk,ar a terrnel,és csökkenése 1944--1946 i+d ~ sгzakában még hatralmrasraibb inéneltelket ö гLt. A
nlomrapa;l~sták ,uralkadácso,portja ar,on гban iaz USA hajójdt az új ,hálrorú el ő kés'ziiilleténeik inánYáb? а k оnrnámyczza. Ennek а körvetkezirr>Iéinye a hálbarú n,táni id ё k
11а,±alm аs katonai kölгtségve.úésг~ i, 1947-1948-iban raz US А katona~ i költsérgvetése
11 milliárd dollár voiUx, aim+i tizenggy.sze+r ю se г1 túvha•l,ad ~ ia а kratanal kiadásoil háborúel őtt.i színvoгrialllá:t. 1948--1949 évre az > ✓SA ,kait~onrai: ,köd'tségveltlését 15,2 >rnil1iánd гdallánra tervezik, am і, tö,bb m+init iHz ~e+nlötszёr.ёsen .tnílhaКvdlja a háьarú ell ő•;iиi
an,
kölitségvetés.t. +Ezenkíviúl •az цА kölitségvе tés•ének egésrг sc Іr о,l угап. +té+
a111e1yek léu цΡe.gében álcázott katanai
liiadiások. Az »Aлn~eгrika rcn,ilhtzmlrг áls, a ,
című füzet sz г+rzői !k:гs,zánцitatták, hogy а fegy+ve, res , erќ kre é azokkal Ikatincsolatban lévai .szerveтae,tekre 1947-ben , а szöv<e~tséei k-öilitsé,°'ve;tlés 54 sz'1'za ék ~ít,
1944-baal pedig 66,3 száza ,léi'tiáit 'kö!ltöгtíték.
Az USA 1 пюnop+o1Jsltái а ikriitFд.k,us niLla,natban megáLlíto!tták t;eih л,t а katonai
kö'ltségvetés юsö1:•kentlését és azt ig!e+n magas szinvcma+lon tartják. Пe ,тг•t je1n•t
а nagy katonai kö,ltitségиetés? Azt jelehvti, +hogy! nagy fetgy:veine er őket 't+a:rtan+ak
finn, é:: nagy katonai rendeléseket j~uitta,ttnak, ami lehett ő•vé teszi а nagy надг1pаг
fenrntartását. Ez a kiiriiluro,:ny iaz 'antenikai rllonop оltáК' számára me+gгa+dta а 1 е hetőségeC, hogy valarrlenr:y вne fkzz&k az iipa,ri . terinelés csülkenését.
Az amerikai közgazdias•áig гkiélező~ dltibt 1'lenitlnon,dl"asa..i,bó1! ki:+vez гtő utat keresve az USA nlan' араl•vs,táii féikeves.ztett harcdC ; ndí.tattak а kiis( piacak~rnt. Ez
а harc olyan k'• őrülményiek kгizütt fiollyik, •amikor az USA legnagyobb k пnk,u,rrellsei a küls ő ,liacokon — Ném+etarszág", е!s Јгарйшl — kiestek a +scnbál; .aani+kor az
е1л-о,ра i országok, közöttük Anglia s, legyeng'ült+ek +a háború 'kl ~ vetkеz'tébe,n, s
végiil aiuiban az :'.;d őiban faly;Qi, adr>siikar az UiA meger ősöid"dtt gazlLasdgi s katonai viszony đarњan. :Mindeiz lellletávé .tette а;г USA számál1a:, ihogy a 1k•iilső р1. аcokcn, így Earrápárbam is +rnegleheit őseтi ikiimmyem elfoglaдrj,и ,a l.efan+tosalbb p0ziciókat.
A háború .alatt az Usp arra használlta •fel helyze:Gét mint »a denlakrácia
fe,gyvertára«. ahogy a VV.zll-+s•bneet üzleitemlbeinei neve'z•lC, 'hogy új p:acokra henyom•ruljon. Nagy +szeilzrpe't j.átszo ііt eibibein a ;kö ~lсsоn- és Ibérletitiirvény, 1944-in
az USA k1:+v+i'Се4е„ bele+sz.amlí;Cva a kö!lasön- ;é,s hréletsziái Јlításdk.a}t, elérte a! 14,1
i11i1liánd d+o1lárt, elillenté:tllaen az 1939-es 3,1 rni1'1+iánd d оlLáinn иll (rra ~pi á+r аkcn). A
háfbarú befe`jezéis+e +és а 4c~ lcsön- és i.béiiletisгiáilllrtások an,egsziinése, aura иe,zeiteit,
hogy 1946-hon ,a kivitel 9,5 niii'lliárd do Ф'lá!rna esöiklk І nt, Az , esés пiéв nagц cbb
l:eltt valna, 'ha a mvan оpгoilistia tőikie fé!:.etemft ől ha,iigzoilt vezed:: rnenn irndí ►Cоttak
volna ,elkesemedeitt hanGOlt új árlá,piaGdldémt éas itáke-+allh,elye г ési liehг:tő~ séglekért.
Ebben az évben 'látоtt na рvi~l'agat az exilэ+anzi~anista »тrunl'.:!n-e1v« гев ,а, »iManshallt+erv«, Епт>z+k ered iyik ёрр iтІ az UјA url,omc ~ pal7stáјlnak nem csalk ,a ik!iiilkeireskedel°.ет1 csгökkeinés,élt 'šikeriül!t allegáillZíltani +1 иаи•uean niivellntí is. kiitker ked+eLrnfi fc ,rga.ltгnát. 1947-1ben аг L'SA kiviteiLén°Ik é,tiéke kёriiгUbe'1и1 15 nnilliárd doillár valt,
+ami • túLhailad'ja m:ég az 1944-évi .hárború гmaxiнnu+mo,t ds.
Az 1✓SA +n ~ sz:vé.be10 ;а IkappЁa1fsita +ansziágok •ásszkiviiúelléiben, — ami 1933-,ba71
mrnd-оqs,zv 13,5 +százaLék volt. — 1946-11 гап 34,5 száziai:°k:ra, 1947-ben Эаб szárzaIékra gya+na,padat•t. Annak ellenéne., hogy az angc+l manolpiodis ,táik hatalmas erófeszíCé,seke+t tei ~ tek ,a kivitel foQcazáisá,ra, Anglia alé ~szvét ~;1Ae 1941-en a v!16áQ,k ~ neskedlelem•ilben az 1938-as szinvon иlo,n maradt (10,3 s,zálzairélk ~). Nlémgborѕz+á:g és Japán knesёse whán, +а Vi :kеге k Іd еІ mi ,jra•ts гunát az USA nпomІ apo111: іs'tlái nyenték
meg. A pamixCsző vetek legnagyobb sziáQllíbóп а háiboгú előtt Amgli.a és Jiaгpán voltak. 1937-38-ban Angillia 1E5Đ nli!llli+á négyzeltiy'and, Jap,án 2412 mviilli,ó ,ruégyzietvard;
az USA ,pedig csak 276 m1:iliá n+égY'zetyiaind paamn4sztivetvt száL'lúitabt kü:Lf4l+d+re.
1947-ben viszont legnagyobb paimn.utszl ővelt-k'vvitel az USA-nak volt, aihon:nan 1470
;
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rnillió r. égyzet;yamd ,pamтutszö>v etet saá'.11ítatltak а haftárqn ;túlria. Anglma kivitele
631. ттllпó, Japán, kivitele ped5g 394 rnillió né gyzety a;rdlra os'ökkent. Meközellv bl n
hasо níó kélpe;t láthatuin?с а fékёtё féml>ESk k'М'vta1lélben is. F wrápai гarгszágoikt,гa; de,gtöbb feketefém,eat а há►b+arú aI&tt Néan еtcrosrc ág is+aá.11itкг tt, тз!е1у 19318-ban 1273 еi°•r
tonna fé гnet ex po;rtált. 1947-ben a :fe,lcSвtt iémІlc euт+öгpai ipi:ae,ááІ .a z L~ iA íп ~lalbael
а,г eLsíi t► elую,t (1766 ezer tonma)., elfagla!bt з :Nбmetarгsizág fh>~lyét ás rendlkívüli
тnóдоп visszaszoiii.totta :a töbm ars гѓ gokalt• Az цА 'kiszur•ította'a aaról а
szénszállitó о rszágokatt is, ennmdinekel őtt Nёmletоrszágat és Аngllúát. .Az USA
1947-1теп 80 n пi llió tonna szenet sz,á4lítolttt külföld re c11;1entétbe 19 З8-as 12
пг>14 г onnáv!а1, Anglia 6 mi'1L':ó tommá:t 37 milp ió ton пával, NémelGarsz á pn
`k ő rülbe.liil 11 milliá tonrrá'.t 30 7nilaliló t оn:rváival .sze,mbem.
Az amerikai kivitel :1 уеп mléretü növakedése ne,m közönsiéges т elenség, Ег
аг amз rilkai rnoricpibitsta 1.rurzs оá zi"anak azt az i;; уek lzleltlélt tü+kгёzi, hogy anás
országok dodgazáinak z i1 ѓ jѓга , tüd г rinvelésгük :külfгilidne иа1б szállí:tá,sa útј áп , kilábюljan ak Iarz a,m,e,rikai ga гdiasá°:i rendszer ks e11en+' Іmпndásiai:lLó1l.
Ennek a kvitelnek сgy:k '1 f оПіоаІљ szkörze a »Ma, г hailll-гterv«. Az eu!r б1Tai arszágak s г ámárai a »M ans1з a19-tierv« gazdasági diktáitu:m„ amr.jly arra kénys+zю ríќi őket, hogy mг+gvásáralj ~ák i az .anverik ~.i рil ;can e1heyezhete гtllen ѓпúlн. Az
-anrer:kai топо; роФ:+siták résa+ére а »,Marshall-terv« 1:ü цkerevkeгdё nniilk д14ат,г p .énzel ć-sének, az .an гertka;i túltermeLés áLlalm пlta g szravabollt kivi`.leliének eszköz'e •
Mo1сa,av е 'rvtár s а' Nagy Októberi 'SZOCialistra F оrradlalom 31. évfardull оја
alk:almávad zit mondtгa:
» Mindkгndci el őltt i.is4ІІеretes Ewrópáb аm уа » Магвlзаl!1-tenv« lköriúli Lá+r ma. L;zt
а. tervet úgy hrdietik, ml'nt az e.wró,pai közgazdzság } г áгb пги iН111ám,i fhedllл rE'áIL11t'áVsának зnentőeszlközét. њ m,eгgh allgatjuk az cgy с s. angol vagy firanci гa á1!banfirfiaka t. akkor ki.derrtil;, hogy a »M,arshal;L-ter amerikai k ёlcsёne né+lSkiill állfltdlad
lсhetetLeui b'izr к>lsrí•tani az ,e,umć ,p,ai оrsz+ágolc g>и+zdasági •helyreáll ításiát. Enr,ve;k' гг1'І ené ne az amerikai dollárck, tnelyek ebbeia az 'evmen az. USA hteltervc а!иарг áаз
az еSг.tnápai t őkések zseibé!bd kerü".be к, nem liidéztéК -е1о az :i;par va;L г dri feli'ierг diül гsaét Е n гбpa ka!pitaLslta кэ rszágiaiba,n. N ?т 1= s nidlézhetik e11ő ezt a f&iemelikerd>vst,
iniMei iaz a.me kai hite'.lekdt nem -az Аmer'ikai Egуesiиt А1l гатз!o8ckal kan:kurrmáló
eurápai arszágak plairá гоak и-f+já éiPLtésёre stzámtiák, dianem arrr, hhogY un[: гt 5ean t+ör ődvю Ewrópa. nбpeineQc rdek&ive1, bfizlbas3,tsák' ,az amerikai á іrú arnég nagy Іdь- а-rányú fagyasztását Eur кílpában бs, hogy ezeket az Лlanndkat az EgYesült Al1 аm оkbан wraLkcdó kamrtzilisгba nзonapoloklhíт.l és aziik tánva+dó lirerveitő,l gazdasági függőségbe kémys'zearí:t!sék.«
Az amerikai kivitel ra háború ultán :m;ürede шal azt ereгdmі ány Сlzi, hogy .az ате rkai »támоga tásban« ,részesiill ő ország piaaát гlánasatjálk Am erlkában eladha fia.t1an á,rúval, +a h e1 у i i,parválll,a'Latok besaü'nteltiik rrvunikát, гnгöverkgd.hk a rnwtvkanélkiúlilség. Az aлneгrik:aлlak 1zehatol б sa fiékezi а diáit~arú kбveltkerzmёmуeјt m ég ki лг.ет
'hevert е'tг rólpai ёs más 0rnzlágolk ujj їубёt ,é!sazt vt'issz+afe<j+1 еsz1'i.
A KwanзΡ intamg=Krina közgtaгzгdiasága jó példája annak, h o у mi.lyen ared mény'elkkel jár .az amerik>ai » t.ím иgatás«. A háLo rü után az ameirikai, m!cmapoilistá.k
magjukhoz ragadlták а k'.ü ai рас iailalpv+rtő ,pпzici óit. 1947-lbem a kinai behozafial
52 százaillék'át az USA fedle,zte. Кита e.lá,ra.sztás+a. az amerikai árúval kја tas , i rófális köve:t+kezményekkel iiiárt z kimai gaz кLasá;gдra,. пéаие —~usöíkkent a termelas
I(nmában, bezámtálk' a hedy!i .g уá rakatt бs üzeлnekelt; keldle tt а atvumkaаiéik'iiliség.
A knia1 gyár аri 't ársaság adatai szan:mt Szi юsцan, Jüman, '.fiuicsou, Sainszi,
flanaiszuh inri ај , Nirrsza, :лпсга:п !tiamt+arrványckban 1 а páт fegyver Іе béte11é1t&1 —
1946 dktóbгwr 1-ig a fer,:ná14,ó 589 úParváililal гal9ból 445 válllallatat bк+zárrtak, mI'táiL гtal
tösbb mint 600 ez.e r munkás mu an) ёiiсйlјvё ti^állгt. IC;ö+rúllbellü!L ez is helYiz tt Kuomnlbang -Kína má,s :tartamányal'Iban is. 1-1акзlда;иlb ап 1946 o któib°réig bezárták a kinai dahánygyá.ra k 90 és a kfiai p+amзrwtgy,árralk 7.5 saá гaSLékát. Kar;rtianiban 1946 fe+h:uárj.áltól augusztu s ig 99 kinai ciga ґéttagyá.rbál! 76-ot +bezáfrtak. 'Kantont elámasz~
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0,tlták »Tnuman« gyártmá,nyú 1 г,11nerlkal da+r•et,t,a,иal a,n1Jt alner.kai ra•pülí>gépe1Ceri és .hajókan szállítc ~t!tak és mint lre,ndszerirnt, ,semlmilfi,él г vámvгna1 néni ~ ujito`tak, Az .arn;erikai konlgturmencia ny0rniása aillatt ,a loima teirme+lés csökkernn_ кегdetlt. Kina te,abermlelése 1J47-!ó еа min,diössze 66 ezelr tonna +volt, vagy z 19331937 &vek áitlagos tetr.lmlésének 18 tszáizalléka, a . tuлg-zs?,r termlelése а 1iáb+orúE+l~ő tti
szinvonal fiel, é~rle, а plaimlultbermelés 35 sz,ázallék; ~.ira, а viĆl;amas ггпегл a e•1&állít ~ ás а
52' sz:ázaléká ra csökkent. 1946-ibian , а k`_Inali sz+éntermeés a há,bolú ,с1"lő tti szinvor► al 45 százalékia, az kantinyan- гtеmm ~l~és 3 százáDéka, a Wclfram ritе nme'l.és 22 sгá-za.~l~ éka és az бllaln(telrml!és 15 zá ггг.illé,ka иollt.
C~ sökkenit
a helyi teran,edés s, b. ~szüinitetik а sn+wnlcájnkat , а gYárak' és növe
keгdik .a azokban az e;usrólpai , ои•szá!gо+k;bгam, aantelyek a »M;alrshallterv« » јо '.iékoгny < hatá.sa aktt áilllпak Annint iislrne,retes, az ólasz piacon az amerikai mornapioli.stáik galzd!,állkc ,dlrnak. Enne az volt a k.övellkéznllénye„ h0gy az
c;lasz ip,an_ terлri ё'és, amely 1947 sz?Ipite,mte ~ rélben nlár е r~ te az 1938- as sziflvoг lal 73 százalékát, 1948 szelp•temlb ~erig 5 százalékr а csöklcent. A nlunkané14ü1ek
száma 1948 jannálri,g 'k&lnl.illiára gya.l7alpioldoltt, 1948 folyamián ,a .mlunkairué дiküliek
s záma toиáb ~b IrnöгиekUdlett és szeptepnbemben elérlt ,e a hárammidl:lót A VIKI ruemlzet_ tanácsa á14ta1 01,a,szorsz ág gazdasgi 1relyzetém őj с1!_ogaldc határozatsbanezt mo,ndják: - »Gazdasíági_ és. •slzaciál?s téren nagyszabású válság van Кialláíkul б ráiцság4t 'f őké1ppiгn ,а teniiiies cгsökke,aése, 1а szünni nem
bari .. . A jeІei Іegі
akaró miшnkaliélkül іség ј' е1.11ernzi, +ami azzal feny n gelt, hogy .növekedai fog: az а 1laml költsiégvetés ,dle;fic.'ltiз e, p ~aslsІ zi;vabbiá ,váhik а ken-e:sКede1m11i miérleg egynleg°,..
rnöv+ekszik a c,s ő+dök é+s válltó-.á иato111á1•sOk száma .. . «
klatailm ~ as ne,hé:zségetle.kell kii:z:d a belga k,ö г gazdas ѓig is. A »Ne u Züralreir
7_ eituaa « sv áj ci lap szeipltemb ,е l' 8-!i számlálóan ar ~ ról í r, h ogY a belga ga zd a.sá gi
é1et már néhány hónap,ja váls д gals. áll,alpctb+a,n van. A belga zénf';pa.r ,az amerikaiszénkw7tюi1 туош ása alatt k~ ényteзllen esölúkleateni lbe;rlmle'Q гsélt. A belga sz' n-termelés inak 74 szá+zalléka а 1há'ьёо1гú ,e1&btinek. A báayák kl ~ tha,ninadr'esze veszteségge.l dlolgazik, ment nlepn termlelm ekl ki ,e1egІndő srг enсt. Az am11rika+i 1aon0-pc ~ büsták elhódítathák Eiwrópa, és Afirilka гs,zémipiacalit. A a пlunikar.ié1!1cüli г k х áтга' Belg iunvbam növekszik és aluguls г.itu~sban 150.000 volt.
Varga akadiélni'ku в és hi,v~i nem látnákkai юsolatct kiiilönfél!е kapiltalisata orszá,gok. gazdasági 11 гг1ywbe között
• »Mi а ,has.~ omlatasság példá,wl, — 1c1:á1 ~ t Ici
Е. M;en đelssоhn — Anglia és Japán ga г,dasági 1oér3é гsei., vagy az' UA gazd'asá-gáaak а:lзl аран~ . ahol gy&san érnek a só гronköиetkez ő t ú l te r m e l é s i vá1sá.g •alыelltétE,lei és az юu~rópai kornt;•:irl,enš crszága зina!k gazdlaság•ái 'közöt.t, ат
lyiek aгlt +sfmylik hogy n e n г t e r lii l n ik eleget?.. .«
Énráp,a kaÁliltalils)ta anszágai te,rrüdl'ési- s гdnvonalárnak as ёk,kenésé ~hen, abbau, ~
amit L. Mendélsls ~ahn úgy nevez, ћо gy » Eaurólp,á'ba ~ n nem terméLnek elegeit«, ki
fс ,jezéšre jlwtn ~ak . а 1 ар!italis•ta gazdasá,bi rém,dsze,rc.~:illгntrruandláslai. Ez szoros
kalpesolatban áll az almlerilkai kapitaliznnis gazdiasági ter Јes ггkedés'ével, valamint_
Nyugat-Eurólpa ars г áaali, dcд g~ozáinak - -elszér гу edsé иell. — •Ezt a jelleinisíégeat• bi
1 áj,a .most máir az angol »Ecan оmist« folyбí,na!t sz.erikesztáj ~ e ;B. Word is, ad
nem,rég јi гъegjelent kölnyvélren, andlyn,elk jellemlz ő сате »Nyiгglalt а zsákutdában» ,
e gyenes eIl ki'n10üdja , hiÓ~ gy Nylli•п,L~t~ Elt?Inб p ia kapllta:Гlsta. OIrSZágai » jelen ig kOnLOIy
gazdaisági :ha цyatlás á1l tában wannalk«. Éл{öhet ő , hogy B Word. nem 'tudja
megunаgya+ná!zur'i њrápa kapitalista zága,ilban raihkiadó gazdaság fieje ~tlиmisё g_
okait: Ezt sajnos rnem itwd Іüálk ,megtcln,ni egyes szcvj ~ eft гközgazdászok sem, akik ;.
~réld'a2í1 Me,ndél+ssonlhoz riatsanlió г an, senlmii+klépp ~en sem ,tudj.álk m,e.gtalálni iaz ös,z
szefiüggéseket , а. ktцpütal;sta viliággázdaság e1 ~ еlrrizé,sé'ben. Az іeu;nó р ai »nem е1е.genđ: ő .te,nm ~lés« sгiámпl+kr,a se,mгmi,klgppe~n sincs ö,alszeflüg!gé ~bгn .az aanieгl:kai tí,l
termelé:sse!1, A val0si'aglba ~n azánlban eszeik a jie'lien5égek a le,gszancisabib kalp ~csolat1✓ ат vannak. Az e,u!róI?~ ai » n,em; elegend ё nelm csak és nem egészen nt.
?tá!ócrrú. következrrnénye,. Az еигара i kap!italista országolk gazdas б gá n. k 111anya+-~
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.1ása >- а nem elegendő eu г ó4ai не.т+г:гé в « az amerikai t й lt,errnеlés anгá:si;k о1да а
ёs kö иeabkezlruénую .
Vaгrg,a ak démikus kancepci.ój a helytelenül iú,gí,tja a11eg а kapi.talis b а ои-azágok hábarú után(_ gazdasági h о1y7.e?öét. Ez а konee,péió югlk enкk&zí a kapita.ízmus hábarú utáni т él у e111{en.tiпuondásta ф.t гé в nini ЛУги t гleh:etёsége а kap'.тtal.ista világ je!lenlegi. hi гlyzetének tudlorruány-os érték lélsére.
Varga akadénl гkus és hívei razt !bízomy íták, h ю gy az аmnlerP.kai köгz;gaz.daaág
»háharií .utáni. f г 11en+dlоlésen« megy rá it, avagy Amr:kában » húbo гrú natáni kІ :n
van. L. :M:;endlelssahn így ггІ 1 етlг ez't а »'bwm«-oќ : »...Nagy га keгrю slete mind
а termel&eszl.ö г ö kn гk m :nd a f о!gyn ггtKúsi cl'kkekne!k., az áuiak és jö.vedeil mek
:ryorsan u ёvek сdгneгk, anvi az árúbartailér-1ok fe гLhaLnozásг át öszt önгzi. és ez ntég
inkább növeli a keresletet . • .«*) és így tavál;b •
Ebb en a sz гmа d аґЈІуаnn csak egy igazság van,, n1é.g;pedig а,z, h п gy ;az árak
és az arnгen ika.i mгoг napгoilsták j öveгdelmei. nöгvгkedin
ra гhlá!boгrú u!tián. De lez a
kb rtil шЙПy seln.rmkép;pen sem pulhatotit hozz az árúkeresl ~ t nöw'ekeidéséhe:z, е]ilenгkez6leg, c І sö kl.ente,tt.e ra +töпlegek v.ѓns árlónerej é,t iés гkeres,leгt!ét. ÉErbhet о ,
hogy az .anlerikai k г pit а 1iznlгusnak nem гsikeirüdt. senwni;fé!1 І vlirágzást elérmie.
A hгábarú után nemi k ёve kezemt be faldlendlülés. Az amerikai termelés a 1láború
után nemcsak hogy neau e.n1+e lkedelgt, hauean ie1гlemkez ő ie g, 1943-hoz hasonlitv:a
ielentб sen csökkcnt. 1943 бна öt év, •а iháború !befej zése о н;д, pedig t ё bb mint
h ároлn év , п tí '. ,о+`-t el. Azonban az USA ipari 'belrmc9 Ćis1e, an'n г d '1947-ben. mind
І 94Q-bап egy helyben topog, körгülbeilül az 1943 as szirwonal 80 százaléká,t éri
ci• Az ipar igen s,ak ág2in гak 'tea•1nel,é:se mЙ;g a2acsomgabb rs.zínvonalo.n 11. Рге ldrául 1947-ben rt vegy'Sipar te г rnléllése ,az 1943-гаs sz;.nvomalnak csak 65 százzlékát, а gé,pgyárak te.rпlelése' б 2, t, szersz ám,+é:pe гk ter4ne ése p edg az 1942!ben
e1ért rnaxi,nális 11á bo rús színvnonna l 2.2,6 százan ІéК,ái érte el. .I1yen rnó don ezekben és rnég sosk más i,p г,rágban az aliapt ő ke јеi1-elnieg ni,nюs kiгhasználva.
A monopo?isták ihadj:árat,a az USA гrnnnkásosztályának éC e,t s,zíuvonalr-t ellen, a b:.r г k cs гökkenitése, а miunkanélkü,lisé rr , öveikedése és az infláciió а дю1gozók vásárl6elг ejének csö;kkentésé,t en°edmnén у ez:.
Mo1ot{w elvtárs az dktól.,ear. Szociiadista Ecmradalo.ni 31-.'k Йwfordhzlója a1ka1nráb бl tartot: heszámak)j á,ban rámtttatotlt zr п,a, hogy az amerikai anumkásák tibé.re
alaposan e?nrarad ,az á,remell.edds mög ött, ami a лnunkásosztáд y heiliy,zetlénne'_.
na,yszabásní 1erom'.ásd,t jele Іїnti. 14mva a1os adatok szerint a 'teljes тnnкапе lkiiliek szánta az USA=ban valaп n`wг l ,t;öbib nitnt 2 nnillió. A tieljresen m гunklar_élki.ilEe1c t г nyleges száma azonban legailálьb háramszo п, ekkora. A fé'.-munka ,nélki.iliek, a nPnnteljes nnunkia гhetet до 'дг-;огólс sz.ám a azo,n!bann тlгеу a hivatalos ,adatok
szerint is t1.rl'haladja a~ milliót. M іnd,ez t:enrnléis,zeibe гsen га uпunikás'oszt:ály vásár1 ő erejé ek csökkenés ć re. a he1sG piac ös+sizeszüküléséxe vezet. Ez már ~ s те gmutatkozik a k іѕІ11егсr гk е)d i!reni n forgal nn;ái'bагп . Az USAљó1 éІrkez8 I egit о1s б jellent-ések szerint .az árúháza.k fo rgalma 1948 novem гberében kis г+bb volt. mint 1947
nove.rrberében.
Másrészr ő l pedig az annгerika,i tiik-е kiйiramдlása иége.redmény!be+n anz USA Lk1ü1földi p i acainak i7sszeszükülésére vezet, A » Маnг sћаІІ-t сг v< a Wah-street ü г'1e-t-embere.nek találmánya, akik a há гbiorú után i ь álború ábtal ilpusztí;jortt o ґszágokleal kerültek szembe. Eze'knek az arszáag оkna9. a ».viásáx!lóe,rejét« idö'&1-idöre
nyúj tatt ajrnerikai hitielekke támlog аtjrák. Frr ő1 tanúslk! эгdbk ezen országok asiszív 'k!e,reskedeCnl гi nténile,ge. A ibюho ~za ~bal ,és kQ ~4te1 1946-ba.n ć s 1947,be,n a köve tkez őképiуeгn viszonylik ( д,о',1áІ r-rn1'г1iólluba rn) » )
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- Anglia

'Frгanciiáor ѕ zág
Olaszország
13е1упшп-Luxem,bwrg
lvoillan, di:a '
юna
I;SA

1946 '
kivitel
3.877
852
287
677
306
152
9.502

1917

beho зatal

behozatal,

5.230
2'.566
994
1 • 159
817
745
4.818

7.202
2.9 11
1.900
1.933
1.606.
756
.5.739

ki vitel
4.582
1.788
778
1.405
702
219
14.475

passziv kere:ske—
A :tábiBá:zat vi'.ilágaga,n Qcim ~utat,j ~a az etonójpaгi. tőké.s
d:elrtni rcnéгrleg~át és агг USA a1c11ív k~гmesked.el:rrni rntérlllenlé4t, am1 ~t а< 1idфelkereskede lerrr útján érteik І. .Az •entráixai országak tpéntzügyi f пtg!gősgiik fоlytiám kénytel г köмetkeztében félivet ődik ldvifizetni adósisкíglaliQdat és а kamiaitakalt.
n~ ak
áss ~zóval, a hiútгel -telük fiakozásán;ak iés 1r ,ghozattabuk csökkerltlá%nek kérdése,
kerteskedlem fеЛ té;tЛ eá~ü1 га ;pilaю oik.éc;t ío1yntatоtlt harc kiélez&1ését és az цјА
küilfö':di ipiacainak ёss~zeгszгüküité іsét eredménye2л ~ .
Az armierfklaii dtdkelveha гtal:.ása m.á ansizágokba fe+ltétleni.iL maga un vonja
fokozásált, éBetszínvonaluk l Іszál1í- егсц arszágoik d'algozói kiz
rlóe,rel ►еа.еК cs ёlkl:enését• 16 °piéЛdaг enne a » м shiаІ1іz І t
tásáit, a 11a І ássáig
01aszarszáig, 1 Іјьет az o zágba:a hztall гmas rnéreitekeit a1t а iпuunkanёl.külisiég é's
>u ~ Qiуаnaikkоr íelк iQöserr csökken a fo ~gln~llko+ztatatít m;uakáls7 оici ibér-e. A kenY ёrf гi -adagok rendlkívüil! a цaоsоn цsak. .A - kenyéir és а. mгakaróniárlа, , an~.lt 9egyгe adnak,
1948 augwsztusától 50 szá ~za?é4skal, а t,öbbi élelaniszer. ár1a ср!edi;g 40 sz:ázaléikkal
emeilkedett, A ►l!akbének 1945 dta 250 =-1000 sz ~ázalé'kkiad emeikeditek. Elnmteki kiivesLk.eztébem az al аsz lakósság aime ~ly rnár а háború ellőitit is a
alacsonya:ыb vc>•Лн EanráFában. további 50 1 sz,ázalékkal гcrsö4klkent. A»Mio uenito< cínr ű laD szerinit az o!llasz ,Bakósság létl г;tisz ~ín;varrala jelen!leg nem, nraga,s аbb, m`nt
Tr.d.ia. llakósságának . élets г ínvarna,Ba, Ez а »marsh ~a~ll ls« с :гедтléауге.
>;ыnez hozzá kell tenni, hagY az senг róp ka,piballta arsm'agok, daligюtzái е°• ухе
jobban sínylik az adóterllrekettг, mielyek a.katon ~ai (ktöltlsége{tés növeikedlése és az
>✓ј>А á,1ta1 nyúдtott liritel ~ck és kamta гtak viisyszafli геtése ktiмгitkezt4éban ,gyaraFodn,ak. A XIV. ¶рзг kong!resszusan S•ztaliin elvtiárs tr, ю gje;yn ,ze • hagy akkor 1~ur,óqу.i
pentzüs у :i függőségbe kerüi>Jt az USA-eó1t és rámtrta ќatt arra. hogY . а lvitelek visz к ~zaf:.гetés,e és , а kkwni.~ f лk fizetés ~ e :az erurópai országok lakrísságának a;dióját
rr ~ vel ~ t, és а dbilgoz,ók heilyzeténiek rossz,Jbb оdl t redni ►ényezi. Pawr ю.;pa lütggősége
az an ~ter::fl ~ ai Фőkélt~ől és az er.*répai arsztá:g>oik dalgozó ~ i IhеlyzeténeЛc ezzel ka~pcsoIatoгs, rю~sszahb оdá~sa. a rrвásodik világih4fbo ґú után rrtté и аа;g`yohb атааУп'kat
mint az eső v~iláglrááb ~orú u;á:n.
Mi^idez megniutiatkozik rnr а világtpiac. jelenhegi h°t'.7yz г,téиІ . A háгború utáni
vгillágkr гvitel nгá,r 1947 k&zpé+rr elér{t<е cs omІttiiált, azód ~a pedig á111andáan csökken.Jelleтn ~ző, hog,y az U ~A kivitele 1943 eAső 9 3rániг tran 9413 inlilhá ddi& volt a
matlt éм ezen id őszakáгban pedig 10.941 mil,Lió da't1ár, te'h.áft 14 szá гial~ékkail cs!ök- kerrlt. Eiz га. cyökkexrés, írja lí.en гry đ,od az »Action« +clunű francia iia'átilalxban,
>.a.r~r,ál .tanúskod ~ik, hojO у az ,egYensúily а vi'lágk.:miѓulat ,és , az ruikareslet k пzött,
am'it az amerikaiak 1~iur6p й,nak пУгиljltatt hitelekkeiB akartak heilytneállr1tatnii, - egyre
јсёаа felborul.. A vil k;er+esle~t és 1c4aváhlatt kёzöltiri0 egY,emгsúfly fellbonulláisa az imperftalsta rendszer onisz aiban fe ~lltébЛenlüil az ipari ttevékenYség a;laipos c8ilkkenését ered гményezi, аlуап csöik'Ксné5t, -annely a,gatzldlaisá ~gi világválság kezdgtét
jelenti.«
Az ewrápai és гmras orszá- gok »marsгhallizál>ásа « é, az .an юrlkai . mапогр,оllвна°
tők.éitőit ' уa:1'о függősége ,integli.atárĐzOtjt tpal2tikaG; 1ciöNCitkezmiéчry.ekkel ј áгг. Az amerikai фőke helratclása. más arszágоlkhba; e.+'.бidézi a xrépek 'feliháibo гc}á.!зis,át, felkal"i
а szabadáágért és függetlext кrégгélrt иiиottt harcFu;kat.. Егг a ,h+a{ґс nrz Imperialista k—
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z:sákазѓmyiolás terüle ~ teinek' cs ќуkkGnёsér г vezet és о lуап kоmaoly ténYez ő, ameiy
meggyürisíttja а kapiг ta~llista országak udlzibb тгеу' fakоzotlttabb gaгzdaaági váгlságának kele•tkez,rysét. •
Пуе,п лглáдст megmarad a»hadiike:reslet« tényez ő je. De amint ismere4tes, а
а tonai költségvetÉst, а hadsemege ~t ёs а hadianyag-t°xa тveté ~.te :!тé ~kébe iiein. 1 џhet
hггbártalanul nö elni. Szta1:jn elvtá+rs а Sz1C(гb) Р XVгItI1, k,omgґ eáгstzusán ,a, katar,ai
еl őгkészületeknek a ka ~pitalista arszak gazdaság'ara gyakor гi?,t hatásáró,l bг s7éliC és .ránnu4ta!tott arra, hogy ezek гz ыőkészгi.iletek а нáтада arszágokban vaІа menmуime elhalasгzthkzáják a мálság kit оrését, ámz csak e+ цhallaszitha!ttják, d a
váls,ágot viszbnt neun akadályĐzhatј ák meg. »Ment mit jel:enit ha, egy io7ázág gazácaságáit a katonai gazd д ság vomalána viszk? Fz azt jielen:t'.b hoigy а gazdasgoak
n зeгghatiározotlt katonai irányt adnak, a 1'egnagyoi ьb mгértékben kiterj'esžtik ta hál,omúhoz, szükséges tá:rgyak -termelés гét, me дlyeknek rnincs' ет! kapcsollа k ,a lakosg szii'kségletével, а. 1е!gnagyb г~ ~ rnlértékben összeszükií: ,tik а lakosság szii'ikslégleteiгt szolgál rgYak tern з•elését, de külöж ösen piacra dolb*sali ~, — ~enm;ek гfоlцtáa1 csakkemt: гk a г1lак !~ sság s+zilkségle ~tét és ,az ars г ágot gaazdaгsiát,h_ válsá;ba dönti+kt« (Leninizmus kérd й sei 11. kiaid!ás 567 oldal, оговzшl.).
j.lyein ntódon az USA h"aború ц tблi і gazdlasá.gi hely}z І~tién,ek átbekin,tése világosam arra niu ~tat, hogy hiábavгaд ó mCndlen olyan k'..s+érlet, атигlц az USA háború
ntáni gazdasá ~ i fejгl ődését sajábsá.gas j > ~ ри'aspгuІity«_ne,k akarja ile:álilí,nt_ m,et
akarja szép гte ц i az anle:rika kapitalizm зitts.t iés azt úgy alkanjд bem•nuúw-tnг , Hogy
mentes a tA.rurelésLL amarh іátá1, ,a vá+lságotldbál és а nn!;nkan:ékülisé,gtt ő1. Az USA
hábarú utáni л'aada!sági fejl5dése nyégegYszer azt a marxista á!lilásAan;to,t vgaгода , ho.y ,а kap'tZliznus fejl ő d!ѓse csak a válságok és kat`laszttráfák útján ha,

ladhüt.

N1 о lo,tov elvtárs 'a Nagy Oktáb ~ ni Szxialista Forradalom 31-ik évfordu đ ój<г
а kahnávгtзl tartott bes.záanplój.á+ban ezt тапдlна :
>.Vannak kapitalista arszágok, пзеlуеl; nagy vagyoauakk а l és it:apasztalato гkkal rend-г.lkeznгek, teг.rm•ész.et.es farrásaik és ok egYe+bülc van. Le maga az t кlieJjétrui.lt;z kaiтita'bista rendszer, a зз-з , agámtul.ajdomnal és a terrned!és aua ~ дhiájáv.W1, a
a~ett.dszert szé!tziláló -társada,ljni és. politik гa ~i ellenáiéstetkpc ~el és válságakkal, ez,e4ket
az arszágokat zavarokra és ka tasztró:fális zahaná•sokra, id ő szak: i.ngadozásokra
és fonnada+l ~n;i n пe г.názkádtatásakra itéli.«
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FI Г Y ELO
Harcot a magyar nyelv rontása ellen
A nyelvek életében niincs megá đ lás, nincs inegállapodás. A nyel\
az emberi társodorommal együtt, mint anmak kifejez ő , eszköze. áliaridóan fejl ő dik. Az é. ő nyelveket nem tudósok, ,filológusok te rгmtették.
hanem a nép. Az emberi társadalom il е galacsonyabb színvonálán, amikar még legikezdetlegesebU haszníálati tárgyann kívül semmit sem tudott
alkotni. már gondolatainak !kifejeziésére. t б rгkedett, hangot formált, a
hangból szavakat. tehát •i nvél et alakította. S a társadalmak fejl ő désével, az egyetemes társadalmi csoportok, emberi közösségek, törzse' х,
osztályok, ri еmzétek feil ő cíéséviel. egymás elleni harcával és egymás1 oz való közeledésével, aha.` цán a töirzsi sajátos mépnajzi és nemzeti
sajátosságok egy-egy nép életében ,mélyültek és r б zz б dtek, ügy érv ć nyesültek a k еlcsönbаtásak is.
Tiszta nerrzeti nyelv nincs. A magyar nyelvet a filológusok a finnugar 'nyelvcsaládba súrozták. A tudománynak ez az osztá lцozása csak
'a nyelv eredetére vonatkozik, amnkar rnás ;népéké mnell+ett, vagy azok
közvetlen hatása eredm'ényekéwt alakult. De a vwlá azóta is .nagyot
f,ejll ődött, s benne nagyot haladtak az , egyes népék s velük 'kü,lёn ni nlzeti nyelvünk is. Az ősi testvérnép>ékkél. finн ekketl, osztjákokkal, vogulakkal s az Ural vidékének más nd$peiivel nincs már semmi nyelvi közösségünk. Az a 'néhány magyarhoz hasonló szó, ,me'.yéket történés.z k
és sz оnvedélyes etimológusok uijо g va fe'lfedezr.iek náluk. meg sem köz°litik a má.s nyelvékbő l sutvett jövevény-szavak számát. A magyar n уe'. уben már sokkal több a. latin, a germán, a ,szláv eredet ű szó. A magyarok
szornszédságában é'l ő népek n у,etivi •hatása a ci мihzáció fej' юttségével
sokkal nagyobb volt. mint a kezdetleges nyelvürükre gyakorolt ural-vidéki
hatás. 'A Ha:otti tesz; d cs гΡi;k hétszáz esztend ő s, de iahhoz. hogy .a mai
magyar meg&lrtse, le 'kell fordítani. Anni számunkra 'érthetetlenné teszi
az azt hiszem. az európai hatás al aitt fejlő döttnyelvi .küllónbség.
szavainak eredetében. összetételében tahót a m agyar nvei'v sem ne-vezhet б tiszta nemzeti nvelvnelk. De alkatában, гsze нieméb en, törvényeiben mégis saјiitosan nemzeti nyelv!
S rha most felvetjük a magyar 'nyelv romilásánalk ,kérdését itt a mi
vidékünkön. nem ny е'wi sovinizmus vezet bennünket. Nem ,a iövevél'nv szavak ellen akarunk iküzdex;<i, nem a nye еlviinkbe btör ő idegen, szavak
ellen védekezünk, hanem a magyarnyelv sze1lTeméhez, a'.ka:tához és törvénveihez wгlfi ragaszkodásra buzdí , taunik. Nem v; аgццnk .puristák, az idegen szavakra betegesen vadászó nyélvészek, :akik ,2-vaikran e ,vieszn еk a
részleték rengetegében s a fáktól nem Tátják .az erd ő t, szavaktól .a nyelv
hatalmas éвülebét. Nem az a ,kérdÉls, hogy udárniko гt mon кduг k-e vagy rohammunkást, pszihalógiát vagy 'l+édektanit. A szavak fogalmakat, takartnak,
s aki a r,sziho'.ós:ía fogalmávail még nem találkozott, annak a magyar
m űszó éppen olyan idegen lesz. Ez, természetesen. kor б ntsem jelenti,
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hogv nini teszünk ki.il ёnbséget s nem a:kalmazzuk ,:degen szavak helyett
а már polgárjogot . т yer rnííszavakat. De har сur>k е'ső dleges сélја nem
ez. El őbbrő 1 kell .к ezdcnürrk, a be ~tegsí;g kórokozó ~iát ke'1 megtialáll,ruunk,
ho.>;v hozzáfoghassunk a kezeléshez. Az idegen szavak elden;l küzde.lem
cgyel ő re olyan fény űzés vo na :nye`vür. к roiiams ramlása ide: én amit
nem inzedhettink meg magunknak.
mi vidékiün!kön, alkatáьany szedlerrtében és törv éA magvar nyelv
nyeiben romlik. S nini a nyelv teremt ő je, , а nép rontja. hanem a. nyely
rnű eiíie, az értélni'iség. A magyar nén, kü'.>Ünösen а zárt tömbben é1 г"~
nép, гisztü.nösen beszéPi ő si nyelvélt, s ha beenged iöveviénv- ~szavakat, azokat m:agához idomítja, 'be'illeszti a nyelv eg°sz ~ ébP ané1'kü1, hюgц az szel:emében bárrnil.yen változást is okozna. Vannak nvalwyárásaink, aho a
szláv hatás nagyon er ős va~ t, alul rengetery- haгszuІúlati tárgv aueVe szláv
enedetti és cs:upán a kieitéss_él és a rago ~ldkall magy.arosították. Még?s
szp, vi]ágos, értelmes ё s forduгlatos magyar besz ёdet аlalkít:ottak ki. Az,
1-~ ogv Ku:puszina színmagyar községb ~n а régi Jugoszl'avliában. nem avolt
magvar iskola s a legények jórésze ciri111-betíí иel írt mа gYannyelvíílevelet a k.ltonaságból családinak, mert az iskolában . а lattn betííket*'nini
tanulta mez — a kupuszinaiak magyar ny ~elvén. nem vál ~to.ztatott. B,izonvos lз ogv e г.által is hoг.zájuk tapadt néhány szláv szó, melyeket talán
sohasem zárna'k már ki nyelvünkb ől, di annak al ~ka+tálh оz még kono'cab э '.
ragasz:kodtak mint azel ő t:. A régi nёpeІene;s na:+itika n.em engedte őket
az álta.lános magyar kultúr1hoz fél І emelkednn, Іi аnеuв méginká'bU vгissza1ö ~ kte г:ket rnagánvosságukb а.
Ma m ѓnr magyar iskola va,n1 Kupusziuidn. s ő t а'.gimn,ázi.um. ѕ
ncrnc.sa.k Киpuszinán. hanem mpndenlütt, ah о1 magyarok é1n ~ ek. Az
íii Jugósz,láviában ann,vi>< nv ~e~lvi iszabя dságot kaдэ tunk, hogY egy-szerííerr iiein yagyur,k Yépesek élni vele. . A .háború a va.idasági
magvar ć rtelniiség jórészét elsodorta. A most alakuló úi magyar -érte'э nisé т viláLзíézztében er ő s '.e ~het, általѓ nios m űveCbs~ég békin'tetében ina gas.rbb színvonalon mint a r'égi magyar értelmiség, de a magvar 'ku'tLírát, a niagyar tdrténPlim ~ et alig ismeri s anvanvelvén csak rosszul, sok
kínlóclással, dadogva ké.pes kifejezni magát. Még mindig nem nvithaturk
э nnyi magvar iskolát, amennyit a néphatósá.gok е?t.arbamúnlák, mert nincs
elegend ő magyar tanító és tanár. A magyar iskok t ~ nerői tú њyom ~ í
többségben szerl; iskolákba iárta'k. 1 -~ г'szen mawar iskolába nem iárlrattak.
müveltsé.;fiket igy nini an.yanve,lwilkön szerez,ték, szerbil tanu`tak gondolkozni.magyar nyilwük pedig csak otthoni haszn лlatra sza:gált.
Most az зí.i Ju.g'oszláviában viszont szabadon fejl ő dhetik a magvar
ku?!túra, a magyar nyely. nemcsak ápalhatjuk. fe.i.'.eszthetiiik. di k ö t ,-lességiink is ápo'.;ni. A néphatóságak sz,igorúan ügvelnek arra. hogy n agvar iskolába magyar nсmzetis'égíí taner őгket nevezzenek ki. Hogy az .r
s zegÉl rv magyar tanít ć csak a и1'1-gáris nyelvet L'eszé'li. azon :nem torpa п .
hat meg .az is'koilapo І itika. Т:а 1á'. ја fel magát! A magyar kultúr.a. a magyar nyelv mííveléséhez nedig minden lehet ő sógeat megad né pi á?iarnutl'c
éјјепек vele е'.vezzék a magyarok ahogy tudik А halóságоk arra •
ugvelnek, hogy m► inder~ ütt, ahol magyarok elnek, a magyar nyelv legyen
eds ő sorban a kifejez ő eszköz. Hogy a feliratok. hirdetmények magyar
nyelven adjak tudtára а népnek, amit tudnia kell.
S így lépte.n-nyomon ráeszmé ~ ümk. hagy milyen szegénvek "~ gц un К .
Hogy mennц ire eitávоlodtunk nemzeti Кultúránktól. .mгennyire nen, tudjuk
saját anyanyelvürdket sem. A magyar 'félirato.k és hírdetménvek hemzseg-n~ eik a magyartalгanságоktál, а helye-sírási h:báktól. s ő t gy,akra;n egvs,zer ű en érthetet:ene'k. Vannak magvár tanárck és tanít6k. akik nincsenek
-
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tisztában. szegények, a magyar .helyesírással, a ;n.velvtan. 'legelemibb szabá. уају J. Pedig magyarul kell tamítaniok s így maguik r оntiák nvelviiket.
Lapjainkban már más, de talán a - fentieknél is. sú;}yasabb h'bkkal
találkozunk. Nem a helyesírásról vаn szó, mert ilyen ihibákat nem talátunk, saramba nyelvtani hibákat sem, erre is .szerkesztik lektorok vigyázmak. Még az ikes ige használata is megfelel az újabb magvar nyelytani törvényeknek. Scrkkai veszedelmesebb baj sajtónkban az á.tálánoti
stílustalanság. Nem esvéni stilústalanságra sondaloik, hiszen vanmak ir(í
ink é+s ujságíróink, akik egészen kifinomult еzу éini stliltussal rendelkeznek•
hanem az általános sbilustalanság.ra, melу lapjailnkban a magvar nx>elvit
annyira jel'l'emzi..
Lapjainkban és sajtótermékeinkben. általában soka fordítás. Fiatal.
kialakU.latlalt irodalmunk képtalen még egymaga erlilrutni a magyar töntiegeket, de még ha erő sebb 'és kiterjedtiebb v ова, alakor sem. lehetne célj а
a szellemi öiiellátás. Világnézetii és palitik а i irodalmunkаt a m,eglévö ju gaszláv, illetve .szerb-horvát nyelvre lefordított amyagbál kapjuk. Ezt ar
anyagot le kell fordítanunk. Van azonban még e.z У feladatunk; megistnertetni a magvar olvasót a szláv irodalom: jelesebb termélk еivel is. Ezen
a térem jóvá kell tennünk az évtizedes mulasztásokat. Sokat kei'1 I irdiІааа k! Államfé гfiairt ►k nemcsak :a szerb. a horvát, a szlovén nápekher
szólnak heszédeikben ,és írásaikban, hanem Jugaszlávira. ,minden népéhez
h оzzánk magyarokhoz is. Egyeket a beszéc'eket és írásokat ±le kell fordí.tanun!k, hiszen a magyar nélp életét. helyzetét is érialtt ő kérdésekkel ;foglalikazn►ak. Sokat kell fordítanunk! Lapjainkban az anyag nagy része,
k: nvиterinelésiínk jel enitős része megint csík fordítás.
A magyar irodailamlegnagyobb allajkjai saját alkotásaik. mellett nagy.
Ć szћin't és tiszta örömeit találtak, a fo rdítág munkájában. Mennyi szere;ttel fordította Arany János Aristophanes .mes'élit_ s mennyit forclitat.tak legjobbjaink közül is: Fet ő fi, ..lózsef At bila! A fardítássa.l egy kicsit' mindig kinyitjItíЛk ablakunkat más népeik udtiarára, megns:merkedünk
más népek életé иefl., szelliernével, starát оsságaival, s a barátkozás, az istn°rkedés mindig' öröm,. Mérg Ady is. akii pedig nelm tudott semilven idegen
nyelvet megtanulni, ba.rá.tai segítségével .és a felfedezés 'bol.dogsá gával
ii tеtte át magyarra nem egy karcbeli francia köllt ő strófáit.
Mi nemcsak kö lítőket fardítumk. A politikusok beszédei, a iközgazaasági sza'kemьerelk, az ideológwsok írásai ne?külözv}c a költ ői elemeket., a
nyelvi szépségeket, a mandaltak ritmiusát és zerné ј ét. Náluk a tények meg
állаDítása. a gondola± +közlése. mindennéll fantosa'bb.
De ha kisebb igénmyel fogunk ezeknek az írásoknak ljefordításáhaz.
könmyeltnííségüm+k a lefordított munkán áll bosszút. A fardítái munka
nehézségét nem .a m ű érté'kг szabin meg. Szabó г,ndre, az orosz kla.s г,szikuso k magyar fordítója mondja valahol, hogv To'.sztoit könnyeL b
lefordítani, mint jónéhány nálárnál kisebb írót. A fordító munkája. akár
míívészi feladatra vállalkozik, aktág másra, egyformán rl аgv és fe:el ő ssé gteljes.
A rossz fordítással nemcsak az eredeti anondanivalú s&kadhat el, de
nvelviinket is tönknetehetjük. S m iutián lаlујаir*kban rengebeg a fоrdítás
nálunk is az a veszély fenyeget. Mert lapjainkban gyakran találkozunk
olyan rossz fordítással, amely nemcsak a magvar ,go гida'kod, smódtól.
a magvar nyelv szerkezetét ől, .a magyar gom.dolatmenettól idegen, öle
az eredeti monclartirval б t is kifordítja, értélmlét5} megfosztja. Fordít&ink
'a
a: dolog k i nауеbb oldalát veszik: szoоlgai alka,lmaikodást, a. szószerintú! fordítást. Úgy okoskodnak, hogy felel ősségteljes. munkájukban.
amikor -a lefardítardó anvagn2k minden szava fcntos,. mert minden szó~
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nak súlya van,, mjntden -szán szótári értelemben kell lefordítani s akkor
senki sem tehet sz e.mrehányást. Egyszer, miimdenre e а szántan, rámutattam arra a meszed оlюПire. mél у nцΡelvünkiet a vajdasági magyar sajt(
részér őđ .fenvegeti. Azt is hangsúlyoztam, hogy a szolgai fordítás rrern
esalk ny lviink ,szellliemét éls tör% é ПуеЁ 'sérti és rontja. hanem ért&metlennué teszi a 1efordítatt anyagot is.
Mii azonban nemcsak ír!sban fordítunk; beszédben is. Multkor egy
magvar kultúrális értelkezleten vettem részfi, ahol egyik tkirvtélves
társadalmi szervezettünk magvar kik еldötte m, egnv ftó L е szédét így
kezdte: »Most anéptársak majd meg fognak ismerkedni Gyilász éiv
társ ikife:itéseiиel, amit az irad аlomrál, a m űvészetrö+l és más ilyen
dal,gakról kifejtett.«
Annakidején feljegyeztem ezt a •mondatot, nem úgy, mint a .szabói оar térhódítását a magyar nye:T лben, ahol már !nlemсsak..fardítwnk, harem immár fejtünk is. 's őt k fejtiink, (de mint tipikius p ldái:át a milin
denmkapi nve`lvrontásnak. Meg kell jegyeznem, hogy a kiküld, ёtt valószínií`leg még soha nem gondolt arra, hagv nern tud m agyaru+l. Hiszen.
magyar, hát csak tudja az anyanyelvét! De a k иfeitéls (dZ!íagаnie) sz бt
szerbből fordította, ,mert ahonnan az értekezletre, eljött, szerbi-h beszéltek wilász elvtárs »kifejtéseir ő l«.
I ос sánat, nem humoros cikket akaт tan írni! Az idézet nem kiragadott., csak itt-ott el őforduló :példa. Ha az volna, csakt цΡgvan уnо so-1Nraghatnátrk. De miután lépten-nyomán, állandóáru, a Vajdaság minden
r ć szében beleütközünk -a magyar nyelv r уеn csunya .kin!öуёseлbe, síruunik ,kellene, félreverni minden harangot Els harsány hangon kiáltani,
hogv mindenLiti rneghadlják: Emberek, magyaroik, vigyázzunk anya -r.yelvünkre! Ne hagyjuk ebek harmi'incadján, ne hagyjuk veszes цdőbe
niervni, mert ha így romlik tovább,' gyermekeink m-ár nem t,udpak majd
iІІ,agvarwl ! Na egy nvely eweszti szelleanét. ha elfelejtik törvémye іt és
megbántják alkatát, akkor az a nyelv sorvad és lassan pusztul. Akkor
az a nyelv, kihal, s akik e9- kar meg : használták, olyan nve:ven gondolkoznak majd, amdlyen jobban tudják kifejezni magukat. Na így megy
tovább, mit várhatunk gуerm ekeinktől, a jöv ő magyar nemzedéktoll?
Na nem Tesz magyar nyelv, magyar kultúra sem 'ehet.
Ne keressük a rossz, kirívó példákat arások nvelvé heгr;. Ismerjük be
zétэ csendesen, hogy saját magunk is rontjuk nyelvünket. M аga.m is
sokat fordítok, magam is gyakran megd бhbeniek. hogy manda.tszerkes.ztésem idegen, hogy nem oltam el,éEg éber s állítmányom á mondat e1ej ćn ágál. Ne tessék mosolyogni rajtam; nem csináhok miaganunak föilö:sleges gondokat. Nem játék ez, nem tanáros sz őrszálhasogatás, hanem
sajnos. komoly dolog. Nemcsak a stilnsrel van, •szó. nemcsak :orrál, hagy
szépen, vagy pongyolamódon fejezziik ki magunkat, hanem az értelemr ő 1, az ért+het őségг 1, a világos beszédral és írásról. S ezt csak úgy ér.iük e'1, ha ragaszkodunk 'nvelviin К szelilemÉтliez, alkatáhоz éis törvénYelh ez.
Nуеlviink ápalásdt senki sem aikadályozza. Az, hagy ma.gyj аrоk vagyunk nemcsak törbé!nelmi a аdоttság, hanem nyelvi kёnуszеr is. Nini
azért vagvwrrk magvarok, mert .i,ó annak lenni, Ihan едn azért, mert az
anya'nyelviink magyar, mert magyarnak 'szii' 1ttriink s f"egy meт lt ragYarд
nak neveltek bennünket. S mivel magyarok vagyunk, gye гrnekeinket is
nagyárnak neveljiik. Ez természetes.
Mit tegyihik . hánt? Tarrrrljunk a néptö гl, a magyar flk nénét ől!
Nem szavakat. hiszen az iroilahni nv еivnсk anagasabb s уоаiІоán kell
.állrnia s így nagyobib szókim ,ccsel rerзidelkеzrrie, rruin a népi nvilv+ntek~
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I)e a magyar nyelv szeTlemlét, a1lkatát, bámul аt~ osan gazdag fordulatait
primitvиségükbe:u is tök ~!letes törvényeit an4éл azokbaгn а falvakЬa,n is
megcsodálhatjuk, ahol e иész:en sa:i ~áxo's nVellvjѓ rá5s ~al széllnik. A kóró_r i
ember -- rnily keveset hallu;rnk err őQ :z ő si szlavóaiai épszige+tr ő+1! --n,;iel ő tt rágyú.it a pipá.i ~íra, el őveszi »duvaпyo k~ esze!j ~ ét.«, de m ёgis
zenzetes, dallamos magYar nyelven beszél; iha d ~ deigle;n, szavalkat is íliaszn.ál, azokat s:a.iátján.aik teki л ti, mert szarosan be+l ю,fоntit г a magyar njTely
кazdag és szerteágazó szövevén.v'ébie. rIogy a kupus'zinai émber aZe lentarban 1 а!kik s kam ~ájához a Grédába regY. va ~v a Budz,sákba -b:
..sz ~ lgean ~i, s ,aгmikar a marryecske íigy enveleg, hogv azt mondja: ».]a j•
maga ho:gy micsadás ember, az már so'kaság! «— ett ő~1 az ti ma ~ var
nyelviik Іnég nern le ~ sz idegen.
Nem vehet:üik -rt a falu nYelvét. de tanulhatunk :a falusi mag ц ar• tól és tanulnunk is kell Mert a rrragvar n уe.ly itt bizonyosan más- +ként fe.il ődik majd, mint Ma;:vararszágon. Lesznek І l уа elemei, ame1Ye:k k"úhnbüzruek majd miden más vidék. vagv terület magyar гоуе'vé
љtő . Ezzel számaln~ umk ké11. di az egyetemes magyar nyalvt ől e~ ltérnünk mégsem szabad.
Legfőbb feladatunk az igénYesség legyen. Szeres-siik mrilvLiniket•
.ápaliuk és ragaszkodjunk hozzá! нo ~ v hod :keC І kezdenümk a munikát?
Talán sönörjön el őször mindenki a maga háza гő tt. Gsi'náljunk еlő szöi
ot:thю.n,. a ltörnyezetiln+kb: n rendet. Kezdjük a leg еliem,гbb do1lgoknál. Amikor n.dhánц héttel ezel ő tt városunkban megala)kítabtuk — tanárakból„ t1ní tókból_ nyomdászakból és tujságírókb ő l.
magyar пуе'.wm п vel ő tár _sasгiлtunkat, felrnerü!lt а kérdés, +hogyan és hol kezdjük a munikát. EgY
гэгеу magyar tanár azt mondta, kezdjük az ábc-nés1.
S ezen sen ~ ki •ет osad 11 corгott.
Таы.n mirtdenüt t az ábr.-n ~ é1 kellene kezdeni. De hát kezdjük el már
tiegvszer!
Nerceг János

GÁL LЛцΡ SZLÓ VERSESKÖNYVE ALKALMÁBŐL
régi isnrerősökkely állok szem;ben. Na гpiSl ~ aipok h.asá.bjaigl, tol уб i га tоk lapja ~ irгs
tatl ~ álkoztam vélik el őszдr s јо esik arnoгst -íry egу übt 1ái.ni őket. É,s iii silk
az újabb füzeгtet оdaállítami а régi füzet mellé. 1939-iben jelent meg az, fekete
gyászköntösbe.n, az író heven.yésze гtt kéz`rásával todafi ~ rka:ntva: G гЯ Lász".аVensesk ő nyve. Mert gyászoi s eszlt ~ nd ő vitt. Tiz éve annak élppe.n . indudóban
vak -а há ~bortí és . а kdlit ő nlég nini látta a kiutat . . • AJhko!mban sinarkidttink
đcsze: a v г;rsekkel és írójukkal és t:alán az én hl:ibárn is vof!ft, •:ogy : а . 'klét d&iuni,
1939 és 1949, fiizetei kö гaben írt ,varsek, az 139-es s 1940-es évek ter.mé гse még"
a.r.nyira a »tévtdyg ő útj"át« járja. . . Ezek a versek csak . гк éг ratban vannak
most el гittemi. De rié1ktitik, az összeköt ő kiaipa.cs пé!kiž1;, a kгét nyamtatott fttzetett ikapcsoló versek nélkü гl nem tn ~ dnánk kirajzo'.ni magunld е1é , а kö~1 ю fe д~hő+dё.si
títját. Епе'1'lcü1, pedig ncan é:ihetn ő~k m'eg- a mai verseket seni. A ina a tegnap
gyermюke és а lг eanaiplbat ivel. Csak az eg'ész С á1г Láг stizl4 i,srnere!te adhatja meg
a kulcsot á mos:tani t гг nІёѕ me rltéséhez, m& ipedig a versnek ' гв . ~аг embernek is
а t.ártén,elni-.fe.jl ő dés adjti meg kiteiljese:dését;, egész'ét.
Egyenes út vezet az 19'30-as+ iesztend ők Gál Lйszlójiátál .a ina k őttőjéhez, ha
tsza'ti` а . els ő рiгllantásra úgY tetszik is, h:ogy két tel1 eseti c ~ileni`.1é1tes, egymással senl!n и neni й kapcsolatban liii á Іló ennгber.re1 йlilu,nk szemben. Hogyan? Arégi versak síróju és káromkadój ~ a й s az и ј иетвгек ' lelkes о~ ггv епдегőде йs 4ie~llkenдегő;ге egy йs ugyaniaz az ember volna? Ugyanaz az ember, 'igen Nem szaaikadékr бІ van itt, szó az egyke ~ ri és mai Gá1 közöгtt, de clyan ellentmo ~ndláso(król,
ame'yek egy egységbe (ultinak össze. M ё 1jt sir а 2 egykori Gál Lг ász'1о 7 Ugya.ntiéгrt, anriért а kés őlbibi 0á11 nnár ђriilhet. Nem csak га kö ~tiő változdtt nneg d:
az éiet is n гegv "altazatlt körülöa!t1e és, tallián . . ~ é3 ebben újra egyez:1k a ,régi kWi
z. tíj költ ővel: az гггд iés az ember гhozzájlámulása nélkiilll. .)Је1 ezt •,miég így агот na.l nem é.rthetjük meg. Hogy költ 1 L,ászió tegmlélyebb pro гbLémájг át megisanerhessiik és megérthessük és ha sfikiril1 meg is oilld!hasswk, ahhoz е!1 ő~b 'Viég i g"
kell ő t kísг.r nünk ,fe.jl ő~ désének útján.
Mert nem oly egyszer ű а kérdés. Hiszen, és éppen ez јгд],сгтг1i 1inkáгbb а
költőt, nincs i s talán olyian verse, ameslyet ne szlán!t volna tettnek, гpolitk.ai
~ .kciг ónak. zenelimгes verse egyá4+taflián nincs. Néni Gsnrlpá.n ina nem ír szerelmi
II rйt. " És neim csnpán a I іі z аbin ninasennek и1 уеп wers эt. Nincs sz ~ere:mels vers a
Vers ~ eskö yvberr sem és nem talá;l!haitu;nk illye,n verset kéziratai köž'dt!t sem. Nine s.
a z írónak еууеllеКг olyan verse sem, arr.elyben lii a.zan,o гsítaná nvagá,t Ikarávad„ az emberrel, rnindazzai. airrnit poliutikurnnak :szoktunk niondaiif.
b уéni ќ rát
!eIm ad
László és nem- ado(tlt már 1s35-Ibe п sem. Kia itt-ott megern!lékezi гk
anyjárál, аpjárál: nem rálluk', a k~ o,rszakró-1, E,ur ć iлáról á,r akkor i~s, Ha mint_
egyén nveure:kiibni akar az éliet еl о{'., — а Cг iiviÍliлzáci~ ó; az elnyomás iealől, a k`
zsákmányobás, a kultúráл atlanság е:!:őд iakar mгenekü;lni. Ezzel ;pe гr,ze nem
szü ~nt meg Іуён i lírát adni. Csak йp.pe ~ n (1'yen és nem anás a; 'k ыtlő cgyénisége. 'Егв merlt ;mindlez igaz és nn.indez így igaz, azrt nem о1у égyг sze;rű és'
könnyen érthet ő a megálbарítás, hogy Gál László — szemi!él ő , s!"r1á agy öF-'
.endlező enr.ber, de' aki kfvLil й''.1 a harcban. És ha igy, ilyen egyszurüen, ilyen
sz:nte b пultй lis egyszг,rű slégge4 á1] ~ aг pítjwk ezt meg, akkor —"így, leegyszemü:üwe,
az állít ~ ás elveszti igaz v о>itát.
~
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Príób+álkј тk 1i1eg az ínó sz гm;ével niéz:n s!ajáltos pro'N ггni,áiit. Az 1939-es fi.i,zet bevezet ő verse őпгvalloan,ás, »Vagyunik« а cíar•е iLs h ár ia krn11: itetlens гégére ve
fčuyt, mёgis rrLár tt ús :m ёl уne ágYa гoгttan anдutatjia az éípíheni iakarást, a
t>а<,га !tirjesztésiéиг'к vágyát. I t is kaip сsoilGa az e.gyién, a kÜltő fájklalmát a
néA fájdalrrгáva г1. .Mer;t hiszen az, li!ogy a nép i'rástudatlran azt is jienti eyúita1, hb gy az írónak nincs köz дnsége.
1 "unk és írunk csaknvagua цkпa k
élünk és ínunk — senl.kinidk . . .
'К 'vshi,tííség ez? Az, цvindёnlese tre. De — ne feiledyük, ha ,bár. iiem harcol ez
~1ccUen, nini is r иbál az aknak irni, eíkl'ik rn& nem ímásibu кíaltlllaiъok. I-1iú ember Gá1:
Кёzёnség+re van szi.iksége г Iaen. De inkáhb unaaad a kőzlés il!ehet ő sёge тЌ]kii1,
mintseim a 1уurzsoázia 1с'ált:ő névé szegő dj!ék. Persze knsllii; ű még, nem 1e1ke~ndlezik,
дiim ёrиendez!k, ,de sétsrг:etrn ű, пеп l hisz ,а jö+v&bсn. Azért ,e lán, :,mart klíviiil
áQilS mer t néni vesz — mint em(ber isÍ — rélszlt а h.air ćbaai?!
KF hajlítsa hюzz+ánk . nfz ágat
amit netm é riin.k?
Senki,
1-ЛoІgy ёnu>>ааа hatjlíthatnú nyagához az ,ágait , hogy mi anra,gu гnk haj lútihatin.ólc
iiiaguinkhoz az á паá? Ez még nem öгtilillc fel lxnne. Igy a!ztán:
Is rrundg csak a nváruak,
aniert, a holnapot nлá!st>Ák bérLÜk:
trseib:bek.
.Az erőse'ьbek alatt itt i ,az ellionsгégert ihi. Az ellensége csuAáia, mert nem látja
meg, hogy a bamátоk sincsenek mind +egyediiúl, rnl_nt ő maga, hogy cІІőssé vá1ha.t, hia e'vatlakazr.k a; :barátck t.áborához. Nem :látija és igy siránkozik:
Nincs lтarátпtrti k csak — г olhlaгr.unk van.
.fla".roг t t '11.ö,rülőtte а harcos iliarátak már гt+őmоr.iiln ek.
sak eljiá'tszilk nnagábain a szep szavakkad, ha nem is jókedvéb ы. 1;s úgy
-érzi : minden mviudegy, su'ha!sem gYő zhefi а гhF.ltгetlen, mla.gának е1о ember s így .a
gondcvait em játszik szeme ў t. .Iiiszen
s aki eilr.гndhllt, miegйll., 1eül, elial'>Szik . . .
Neon olvasnak. nenn 1Чáizad,nak, nem akarnak.
Ezt látja: О-tгtmláirék tёszomsz&јisiágálbam! S.ha nveglál рја a prбf;étákа t —
hamis Drófé•tákafi diáit lrenn иik , lrárhоnnan kizeledjenak :+s, j oгbhrál, vagy hal'ról és
:а szere t е t utóipiájálba tt;ved
. .. t addig nem nYQc virág
amíg a sze'retet.
ásisтre netn сsókol emibiert és errdbent.
Igazа игат. C ak azt nem Шálaja„ hogy é1ipeаm а szсreltet kall, hogy m.e,gí4aruít,sa a
gyűlGbetre, hcrgy ќ pen mert szeret az цnlbert, ат тнн ke'11Ћ, 'hagy m~rggYülёlje
zt, aki kíizsiákanányоlja, elnyan>ија, legyШbkоlja az emb г rt: É,s ment harcot 1át
maga körül, elkesemedik ёs ahelyibt, hog e!lláre niézne„ visszapiltaiit s — nenn
aú ar Ifёlnőltt lenni
Nini akarok 33 аиев lenni
csak anii nem voltann -- gyerek. _
Endьe ne vrálogat+ja. Van aki a legjobb időnxek tartctta k.ar. ѓut,, amely harcai útján
ineg azza az; ömölrn г'Iehсtősгégét, а sz elbb, ,a k'mtetlj дsedott éet t; ide fog hamarosan fe>j1ё,diиi Gd1 ti.ászló is, itt most гa, 15 évvel ez,etit árt rseil ьeац ing
»Rоsiszйюr szii)tetfieгn — káгr vоlib iénгkeli. De ez а gyerekkonba мisszat érni akarás, ha szökés is az éLet és A rá1ј)IémiáF г, hiairdzli &1i&, egyúltlta.l ugyanakkor Illáiz;adá.s is a kibчrhatatba:n Lle,t elien, azok eLlien, ak:k k:lb:rha,iatlanná teszik az é1'.Iet г t.
Ingovánуas talaj a.gyere,kkanba menekr.iP: ёЈs, lázadiása. De ba Janwnes lBariet és
főlieg kan Goeteaurf; jobbra v ltte az ,ern{ber, az é1et elleni harcba, Gá)I Lás гló egy;
dјјl, оn¢nagában .is nregitalá'lta az er ő t, ате 1 У а helyes úЈtra ezcae. Mert szerstt ~
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1 László - hu nient szereti az embent, гmüert ömönmagában szereti az : тrrbeirt.
arüan ' sta s т senük} sem ,1ehet, senki sr.an' , гtalr ~hat ki h,urnзan}znlusa ;т• e11с tt -- a
т.eakció, az elle1if о rradalam гиогпаüláп . M cs uüPán egy c'rm йj,a иa~i a humaniz чr.uanak - сс szcrcalstüa hurnamizm, us fi niájÉt. Is akibe mélyen b эá gyazüádott
az eirvbe:razeret. еt, az : г1'bb -utólbb гг~ де fag ta т c ,llзтi. Miár peгdig Gá1 Lászban
ni;élységes a,riluun ,aniz+mnвs , és :т г тзгеl mü gais:аtíbra csapnak ' а gYŰ löle1t. az hnmr} а ]sг ta e..nyoünás, a fasizn;.us cm)be гrгiirt,ó k:Cte тrgё seinüek hüul 'láгтаг, annál i,nkább vá1Sk tucla:ossá ez az elmlber.szetleitit а kö'гtüüben, апп ál imkább ksz ez a hurnan ,iz •~ u :us uralkadó hanggá -verѕ ieiben. Nni harcol inég , talám ünkább siránkozik, nem
ггагнја a harcos em:lb ,ert, inkábib csa дpán r.:z álldozat,oh . ,az embe,rben, , dc faaiszüta ellenctsіsé, iinrpixialisí:aellenessé ,váGÍ'k üés egу re ttudakosabba.n. Is ez a hwmianizi агј uileg~k'ü'llčkІfbözertlés. g y ű11ö1 егн fdejn ef гv,iszi. a ne з ruг ~etköziség!rc:
Irus
Lehettlem volna гlcinuai
vagy :i ►~ andizstt is. az' ~ám!
Most üpuska 1:b л n, a vállamatt
ćs иlзне a j aipán ,
Azoiios:Uhüaт ; a з i ► agá,t nemrsokára а s :ny,olckkal 's, a cs:cчh.kkeilг is, ik:iz,e'ed ~ k , а
fasszta liz!'.й lgyr hiazánik fdl!é .
Mnclezit }.ášUja és álкloz.atnak lihi az e2nbe► : 'sé,et, :nem l;át k~ S ultat. ВlelekeseredЭk:
TiLdd. az élet semmit s em .aid
csak hrulá]váalás;t . . .
1-l:szek .a lelki п yoümaiibam
és abban, Duce, hogy Утатовет ember.
A k .' út:nélkiili, a h,a гllváró kisipalgálr kese:nedetttü ѕ ége ez :m>!ég b,nne. Szié+t лibte
imir diihёiL•ггт► , de nem tudja - hc гvá! S петт is ürtј a fonbosnak ezt ;a +tu кlást.
вгс'< а régi tréfábál isniieri anr гalk forntosságá ~t. Ј-iгOVA üketll] itrri , a koniniy életttudatossüá;got, lbeIll ~ +menгekdü11 az ~ ösztön ~ö~ébгbe, ~ а>rnelt
t)en elve,ti •az elmédetett,
ped ig sokakat i.ndítobt. mndr az elCieгnség old n hariba.
F:őb,b inni, csak az a fc лrtos • тnásképгp Ib}z оny, leütjneik гléiged.
A k иnyvekei^ .meg vágdi д swtba,
ег az élet.
Az е'.mélle+t h'_ánya eszi a:zutá:n, h гogy ti elyeg, lhѓnyđdik és nrá,r a kiwetkezö
versében újna гшнар ba t7éмed :
. . . . kenyerгet dabolt, ,д k ő.ért vissza
és övé' .1etTt iú világ.
A harc útját teljesen szem eíl ő l •té~ves+zbi, úgy hisz~a -- ~ csak n ,fasiszlö а kezüében
lehct. fegyver. Nem saтт;eri а Plárt erejlét, harci kszs: t, mem ismeri a Szo- :tІtszö.vetség• készenliétbei1 tartott ;ölkfli бt. Vа!~ у iiem hisz ' benne. 'Igy éne ~kelhati
azntwíam :
A kardos h ё s . •а kelüav+éг es
gyávнbb a gyenge önmlagumIlфnѓ l,
mert igen: bcvalkiok, hogy féliii,nik
ёs twdva megyfink vеreségnek.
Ег,é+гн nini hisz <a ,ј'övёёen, csak szerаtne ,hlmni:
'Di ha zágJOr van, !esz s.zivárvámy
s ha nfncsem, - felBfestibnk az гégre.
Azt jelenti - e mindez, hogy Гл áll egyl:ari, k:.st ol л ári ,1.пнптан ~ г;вна érze'aneket
rnegéгъekl5 verseinek nem иоl н semmi hatást>k sem % Sernmui esetre sem. zörryen, tte.nt&ean gy űlöli a hábomцlt, taгz о1,ny,omváгst és nelldkesere~diel;t •aniifásiz müuisa, háborúellenes:sége, Ра>r ~fi,zmiusa, li1a[ nem akartan is, de sokszor ,akciába
~üen.dítiik az olvnsó ~t, hogy ükölbe sznrull annak га keze, тзlеу akkotl iüs, ha maga
is já.тrubar kilspolgá r•
~
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He szé:p а nép ha vérzik.
Fe szes; 1nolsány, гkeгnény 111es; гny,
пепц е; rnég lábán jár,t szegény.
Most két faláгb', térdit ől anfáh ћ
kp-kop, bii s,zé,p, 'be éр falá,b.
*
І asanlók а Virseskönyгv v-irseihe.z a m,ég kézíratb г,n Illev ő versek az
1939-40-cs esztclndődc te,rlmiésébő l. Ugyanlalz а hunnгain.iznrws, augyanaz az е1т 2 ren gő, si:ránkozó w Іа .gYг r,Iekлkeslerede',11t kárcnr.fkiodb, di nem harcos, di neni cselEkvő, di 11e11 odaütő .p+acifizm,us. Neme hird:ib hálbolrúlt а нд)'L,ortí ellen, nini pr гbálk г zik me,gY vele, hogy , а hód tó, ет!ђ elrr гtó hálbarút fi za јІуаdјlб , emw-er terгantő hálbo•
rúwá változtassa. Asnna4k dacá,ra, h elteki п;lüm k а К ti:it ő s z,ulbjktiv, .egyínlit ,a1k'а ra,táгtál és ьeáPlít гabtságrítóđy meg !k;elll álll!a pítan:umk, hogy o,k werlsiének obliktliv,
tárgyadlagosan Ilieanér!t ha , tás,a І m+égis а harcЉa lerndí,tés, az em1lrer-te rerntő éiríté ~
lehetőségének kiha, i,coása. habá,r si,tt is m.ás а haangja т n,t m,ai verseiben,
г ~г` s ugyanrag az ép tlő szándék, csak vágyakci ггáslbг au, ,csenldiil kil nint a nn?a ör-о-:ов verseihő l. Itt persze m!ég sokszor Ibe г'.Iefeledkez:k ёn,magáb а, sokszor belül го 1 j, tit, a пélyrdl. fakadlt éiDn ćny adja k ez ćlb a ,tülllen ty űt, ,és kispolPпá,r`Iaa1 Ikics
а ssítlyos pro,ъ 1 ernákhoz mlég ,a1 tлrdá,sa is. Nem tuldla, rrenl isme ,r{i; az pítés feltételeit, di épiterri szemutne, hm Lehetne. Niélha teh сItieil;:гen dühében csak ká І roankodásra futja iélegzetéb ől, di ez is és nekikeseredett siránkoz б sa rs — láaít,
akc зó'h,a lendít sokszor:
Кј v v ryU1 fiadnak б,lonka,tonát,
iii t nrítsd ölini - úgy is megtamu;l
s mire látó lesz ,ml.uj d а 1. ét szeme
ahogy ,а tö+tnbi,, 6 is nhe.glakLi....
Ne иe,gyél a fiadnak о!lounkatomáÍt.
okszo-r a teljes vass zavonlulást, clvюmai.ko г ást az ,é'.et_v1, 1ra.rctól, а b2gubóiz,ás.t.
prédд l:állja. Nélra ,ez ;snik:er ,ül i s alek° h másk, or Iёköllhe szorul t ő le a kezi< гrnk. Na;,yn.agy rit.kán jut ед csak oda.. hogy a harcot гprlédikáill;a ѓ IpiarszeJ ezt is ,hhteltle:nül
és csak i,dieig-óráig. Öregnek, ha,rckélptel'.enn гk 'i,аrtj i a; u:,a.,át . és
a Іk a ,»f -t-ta,l,oknak« sz бl oda:
,aI teteik lrnég fiatal Giö,1 — .
hát tissetek és igy, tovább, el ő re.
1Vlégis, .azt hisszük, itt a fard ,ull',p ont Iés ,mire az e,iuberilrlt;ó ,relbtent ő ha1 "algép zet, — 1941-:hez közéfledlüm гk — hozzánik is .eWé,r, 061 +L,á,szlól bs megtanulja и гével, idegével, hol az igaz e,mlbe ,ri helye, mi az gaz humasruistá лa,k kö,tele sége.
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Már Goe,;he valahogy úgy é,neute ,tuldita, ho y ia va1'+ó,ságo,t, az igalzságot
ál landó, an haergozbaltni, hi'rlde tni kell, mert a h.azulgságot ,is áL'll.andban kürtölk
k6rüil,ÖttünFlc, Gá'1 )_..ás'ZIÓ иј Ive1rs+í;ilben 'lrird,e,t az ilgazságo lt , hirdeti ,az ёp;ltést,
hirdefr. a szooiaizinnst. Ad-,e azonlba,n te1e.s т 'úvészi! igarzs л gat ad-i valós-ágat, z -alnln ,alk {е,►И 1епе!re olyan kérdiés; amelyre ,rr вé-; keresni kelii a 1feiёІе t2t..
álr а régi á'1: '1i imdeftфer raI т 'ep,ek .egYségét Е+. ѕ : testгиé rl:,ségét, mrár а It{égі Cлálnuk
egyként fájt magyar és szca+b fájdlalam, . вгрaтуоl, kinai, rréger és zslúdó fiájdalonn. A faji ulІгegkülömbÖztetés, az Iinipe гliall.i,zrruus 1 egbesti áL:sa(ьb fajtája„ ,а asz n1nus, vitte az ,antiilmeri,alist:a ,és n,emZdt'kÖZ; lfront vonafllái•+ а. Кiтlö lés en гakk о r
vггlik birnie ttrdatonsá a ,fasizmus, az цmlperiaCli.z.rnws gy ű °te., :airnikir áltivon,r1
rajltrTnk is az ,em гberi,ntó húiláдn. 1V1úegtt;anaulja, hogy itt i дt,rвi', ,keCil s csak аг-utá п
г11eh et hozzáfog,n, i az építélshez; hogy !tlt gyúlllö д ni Ike11i ,éppen azгáét, hoi y szi iiaik
szei-гnгt szereth essünk. LIabár — .a harcot ,mlég та sem 1І^ugsú:yo.zzla. 11cI'. с,légg^é ve,rsePLeaг .
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Ćs tt á1'Ijunk meg egy szQra. Епптél а 1eérdésr,él felt"etlenüil cl kef11 kissé iгdő.т.nünk. Míg hurnоrгban Те1>11e,z és нгатсаl, asztályh а ncoit д áitlt ~alr és osz ~tályharcot vív.
lirában, versben tö. гésm;élküli náila. a vonal, örveтidlezik гéis lelkesedlik, lelkendezik
és szi0гaјon örü1. Mert nagyon tud ёrülni, tehebsége+se,n twd ё rüMi és nagyon гнид
h+nni és a:z öröm egységс s, töre`tlen hangulatát ultю+l;só ,bet,i.ii,g( v,éaigvezeti a иагn és, az olvasó le]kén. s ez fellitétlenül ; éndleme és el&We a GM-versnek. De
t:gyдnakkcгr ta1'an hiгbája is. Mert ez mlég nem a ma nэ;ara:dlé~ktalan va:llásága•
Mert ilymó:lan eek a. versek nem ad ~ják meg a ► t1e'1jlets tilgareságát. A jövót láttatszi+biтekJ •— ацпZá1 iпјцк már ma és talán e s lriftket:lk ( ~és minél johibak,
k:гibb!), hogy már itit az a jövő, amelyЙrt mg
ke1D harсalnfл Mert m, ёg Gsa,k
а szacial,izmust még csak h а r'colluиk az гnszltálynélküli ,tlársadalornért,. l:s
— az osztá'.yrnélkülli гtá.rsa ~ dalam sem lesz e1le,ntm оndlásnЙlКü1i társгaкlalom dYúta1! Ma még kettős harcot vivunik é!s f бleg д ;1ctil ő vivja a klettiös, harcot: a
h п rc гl І t körül Đ t#rönk és a harcot ёnimagu+mkban iis, az osztá.lyel ~lenlsiég iellen, egykori,
1 е , kapott öröks+égün ! e1fl епн . M ~ rt nem akadhat még k ~ özö ~tsiinзk, senki sem, aki
г r ~í!r rrnegtere+nnзthг,t ltie volna оптаgа]тап. a. j+övő canberé!t_ a szoei, д)1'nsta-arcú em-bert. Ег а harc, ez a keгttőrг harc, д küliönöskép-pen az a beд,ső az иј lerlt, az
аг. Gálént hiányzik m+ég az új G'ál=vensiben. Talán v~ гdamemnyiri.inLkbсn+ tú1 gYöng°
ez a harc s nem свиq гá п egyénil saj'átoгssá:ga ez a Gá.І-\~:ersnek. Vaј1am)kar srt és
kámonnkadott, ina drifili ha+tártala гnul', di sem al*Or, sem та nem harool el І éggё
а vershen. Érd сkes .tréldátcl, hogy ha elgY- І gY v ~e.ns'éb ~en érzi' a harc mtm ~ d>Entцtt jelenlev őségét és harcra szdtit föl miaga, is, úgy a пnпtltba nyúl vissza, a m:tt,lt е1vetÉлsére hív f еЛ!. A máiban (hangsúlyozzu!k: , д vсrben) netm, lát alyan er őket.
a п re,lyek iilini harcolni kell. Tú д sí,rril?m ~ark 1аlнј,д, az utalt !és túlszép,n гk az 'élPtet.
Пlár ma iátja, m.ár а má(ba látja ilJele Je'rmil вΡv' tбte,lét: А szép .a mi életünk! A.
szé:p — az ć,let! Igen! S-zép is iaz él ю tiink, dlz. van n,ég hinni sák rút is és csak
izinyis távlatban 1áitlhat ~juk é9etlüüke+t csulpán szé+pnсk. I,gy Гrál László' sem d йt;ia, se:.n adja an+ég — гvelјiяik .együtlt
а гteljles mlá~ t, а te] ~ es vallбslálgoit. gysíkú.
а látása: aruirnt egykar alig látta. ing а flé'riуt- 1`.~s az árny Йk тel'14ei1t, цgy ma
sz nte csupán а iér.yt látja és đ á;Ytaгtja, az á зтпуéц, nlélkiа Egyszóval 1áгtásra nem
eléggé d'ia `lekti+lnus, nem tiikrözú ?b'el ~r.esen a ma va+lósá,giát. EibгLem, h.asanl~}t a maiГ á1 а r Й gi Gá ~ lhaz : a jiárészt е,gцsí,kúlsá,ban, Habár ugyanakkor hatalmas a ki.i1,t,nbség i.5 közötiük — hiszen ott simt, ni &i.illés nevet.
T'sztán látja. а mégi Гá1 hіbáit гё гcrényei.t (Szám.adá ), viszont a mai Gálf•
icui látja ugtinanilyen tisztán: Tanár tanitott: ne?m tudni ѕггmmtit
s ez kényelпr»sгebb ' иolt a ъau'rikѓidhзΡrái . . .
S пnégis azttt дни#}1ёпт, harcos vagyok én is!
mert néha felfcrп~t а szó ttarkcnзpn.
». .. hansány Ітórrukk zengjen a s7aviцnkbód
Ma v szaпt:
és vгégi.g ahol, Ikalllaip'áles van:, '•kaiszia, 1és 'óköl
. Kdltők, ri гa+dát éppen mi nr ha!rsonázzumk?«
Nagy a hit b~гnne • . di ez nélra rit4kátlanná Ife гszi4 Ez az öröm. nié:ha ;azutá ~п
n г esszime elragadja, o,lyat mondlat vele, amit nem aíkaitib nr вndlani:
áогна tnЙg ilyen ;órssá neon n&t
nem nyúlfi úrrá, hangos h бdíitává
rs+eІ értegnapгbó,ll ibús szolgaliad
és А.дувазз igy fejezi be ezt a gomdoltatsor.t:
M+ert anhli tziándlék s ami jбrёа nénY,
ami öгröm van ezen a, нгеКéп :
az egétsz hilmap hazzá.nk +mremekiiill
s mi nem lelhatürrk már: c:sak l геучегlо!1!
(А tudós'rtóгkhoz)
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I3e szép a né p ha иé,rzik.
Feszes, nro9г any,
'
kernény Illenny,
~

nema-ég még Lábán járt s+zegéary.
Most két- faláib, térdlt ő 1. arIá!bh
kp - kop, be szép, !r e éр fakWу.
~

*

~

hlaso ulók а VeaseskÖny v verscihe:z а m1ég !kézíratb г,i iliev ő versek az
1939-44-US esztrind őlk terméséb ől. Ugyanlaiz а hun»anizniius, ug уа n az az еlапг
i eго gö, siránkozá w а g a;iek ikes eredotlt .kárerrnikiod ó, di nem harcos, di nem cse1Ekvő, di ricm odaüt: ő -oiacifizaniws. Nem kirdeiti h sb о nt ía 11гд1 'Lio rlí ellen, nem próibál кг --.
zik meg vele, hogy а. hód tó, е+Тп!beriu•tó 1lábor ц,t feчls2 aibad"цн ó, em berterumt ő iháborúwá иáltoztassa. A,nnak dacára, h.'aI eL;E kini,lürrlc а •кг1t ő s,zulbj.ktiv, ,e:gy; nll lalka -raitiáгt 'ál és he i іtoі tsѓ git6 І, meg k 11 á1P.iapítapíumk, hagy sok vers гének objckilli , v,
rárgyülagosa,n íl'eoné г i hatása n;égis а 11arcJba lendí ,tés, az emiber-te renit ő éPíté
lehetбség ének 1:iha гсо .й sa . ]'s habáír itt is más а halagja m'n,t mai virsiiliii,
i` r.s ugyanaz az ép=b őiszándék , csak vágya!kc zгásb an, csendül ikü nт: пt д т!а öröir. ös v ю rseibő l. Itt Persze nгég soksze;r !be'iefeledkez'ik ö пrnagábra, sokszor be1ü1 го 1 jött anélyé6l #akad(t éilimiény adja kez ć!be, а ít,111ienty ű t íés k1sp.dlPg;r'lain k'ics'
а isúlyos pro,b1 émákhaz тге , -а) t,1tdј ;sa is. Nern tudja, ment ismeri :a építés fel éha t:elhetetl: геп dülhében csak kámomtételeit, ie ё p_terri szeret,ne, ha lehetne.
kadásra futja І é`legzetéb ől, di ez is és rnekikí sEéedett siránkozása s — Lázít,•
aikcfо'bia lendít sokszor:
Ni vie-gs é1 fiadnak í đ oanikatonát,
Kre tanrit'sd гijini, — úgy is megtainwl
s mire 1át.ó lesz anl«ijd a .kéit szeme
ahogy а töibbi, 6 Is 'megvak.ull . . . .
Ne vegy°1 a fiadnak óiloink,atomált.
Sokszor a teljes vaiszavoniulást, a1v>on аl.kozást az et_• од , lra,rctdl , bgubóizást .
prédük л ja. Néha ez siüke.rül :is arck^ и máskor iёköilb ю szou-1111 t ő1e. a kezi;nk. Nagynagy rit.ká,n jut cl csak oda. hogy -a harcot гprédikál[;1а! ip‚arszel ezt is h üteitleri1
és csak idieig-óráig.
Č)re'<,nek, ha,rcképte'. гnnek i+artaí и: а„át . és calk a »f
baд,oknak« szól oda:
ai tet+ek még fiatal иыод — ,
hát iissetek és igy, tov'abb, e1Öre.
1V1égils, .azt hisszük, itt a fard ullóp ont lés mire az errr гbeéiJrtó íreibtent ő IhaláLgép-zot, — 1941-biz közell гedlünik — hozzámk is eWér, Odi Líászlб č1s miegtanulj.a V
1 ével, idegéve.l, hol az igaz emibier f hely'e, lmii az igaz human+istának köiteles~ sége.
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Már Goe:ihe valaihogy úgy éírezte ,tuidta, h а у а val'гó sá goít, az igazságot
álílandóían haar,gozd+altmi, hi i nde;tni kell, 'mert a hazuigságot +is áL' ,la.nd,óían kürtöhk
korülÖttiimk. Gá1 I..á 'zl0 új гvelrsггllb2n 'h5rd!et i az ilgazság0lt, hirdeti .az gp,lt г St,
h:rdetf ía s zoci,al4ium2ust. Ad-e azonban teles na ű viészi', tíga,zságot éis ad-i valós,ágot, rг,z 'annalk 4e)U11ené+ лe oil.y,an k ё rdés., anrelyme rég ,keresni ke11! a feleiletet..
Máar а régi Giá1; h rdюitter гa mép,ek egységét és tcst иé!rl:iségét„ mrá'r a ir{égi Cлál nak
egyk!én:t fájt miagy ar és szerb fájdlalcm, •spanyo`l, kinai, ti, г ger és zsüdló fiáljda1 от1. A faji imiegkülönb öztetés, az danperlaili zmiuгs 1egbestiál'_saљib fajitáj a„ a гfas'zпralis vitte az a ntiilrrupieri,alűsta íés n enazdt•köz; Ifront wonaillára. Кli,l:önlö sen akkor
' 61 ik benne 'tud ato 7sá a fasizmus, iaz i<mipen'iaClizmu a .t ц úil ö1 °te, .amikor áltiv n;i1
rajtunk is az iemгberiírtó hu lláлn . Megtanulja, hogy itt iü;init ke1 s csak ía zutб n:
f e het hozzáfogni az émíbéshez; ,hogy á člt gy űiliö lni kelIi ,éppen aziárt, hoigy szivünk
szсѓгn t sz eretíhessilnk. Ha?bár — •a harcot ,m1ég ra sem hangs• и '_у- c.zzia k' eléggé ve rsel':bcar.
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а mapiSiap keretein túl is, könyvái'гlоак, г nerit tíiróJGik nem haz+udatt, пет er ősza:k у.tа rnagána а rédikábar szcrét1 1s mert a+ehat+séges •
E, bbö1, mindéb+b ы ёn1ыént adó di'ik, !ho,gy legii оlbb ers;ei, a.zok besz nek, aímelye.kben sikerült az új,-négi ойlit, ,az örök gyer!m Іket nwegs+zó+laltatni a., Már nirn
akar megrekedni a gyermekkoríban, di sok, nagyon sok benne a gyermeki, az
цj;+otng,b ámu+ló lea!kles t.ilszbaság. Ezért а legjobb verse köte+t+nek +a »Tavais!z«. Itt
az éleit .inélyr ől szakadt, +balülr ő l faka,dt ő szirnt:e, ;gy!ermiekl в büsz+tla ömöm. 'Szé.p
az élet -- ha n egéljiük. Itt +tleljesen megél;te az élet szépiségét. Az épít ő élet
szépségét. A köteb Ilegjobb plakátversei talán + а iMálju&9Лáték, a Nem v аgц egYmag.adlban, Új taní bók elé . Viszont gY>önglélk : Da1 a ihu llámiakról, Datina, U,gy
e:lmandanám, fiu111 ,а fátytr1.
Az -г.ddi giekből adódiІv az uitáin te+runlészetese гi а fгleldtt a forma kérdésére is.
A miftmгws, a, képek, .а hang a ikennény, acél<<os, néha-,néh'a jdtékis. gy+eirmek i, v-diárnság, öröm és pítőkedv szülöbbei . Az öss.z+.h+a!tás? Ha дtrahanuink versein, ha
szava,bva halljuk áket és hagyj.uk anagt.nlláa sodoiitatni — együ+tt buzdt гdunk,
pezsdüdi.ink ve!1iik. Iia ráérő n !: гарох gгаФј! ггк ,д '1:önyv Clapjal:it — hely еnkémt гészrevesszük pongyola+ságát is; Az a tény, Ihog.y az író n! ет1 ás ii е' liéggé mtiélyre,
nem adja teljes anagát, rolranva alikoit, kiha нгэпт!észеbesen а +fomrnára is. I+gy
ami talán leginkáibh szeln:betíínitk, elis ё p1:11lantásna tiis, iaz az e1learnti јandás: nagyon eтő s. eleven a köilt ő ,i; І trnwsérzéke, minden +ritmust köm,nyeлv тгагуáb+а él át
és, +a d, szinte csap idegrezgés !az .emés:z iintbir, aslwpa ütem és veiriseiben ,mégis
akad гritm usњrés, mi+trruu.,hč!Ua. Viszont a teljesen nnegéllt, nerrr id ő előlbt szült,
kora.szültэtt versek ritmusa sodor, magad гmlagávail (Tavlaisz, Májr.si јáфék t1b.)
Szeret,i a könnyed rtinu+st ,és szereti a, könnyed Iképeike!t, а jrát,szi meg'lá!áá so4ciat. Néha túlh őven butiognak Ibel ő le а képek, amin`thogy а köminyedség álta4lá+ban is jellemzi verselés ёlt (és iz егéтуг, di hibája is!), úgy buzagn+ak hel őlг
а szavak, hogy esuipa +kér et a гdnak, I11y kéгpet;, адпеlу már !1уeil>ü11r ől ritmikusan
és rimekkel szakad +a felSzihiili. D+e — a tartalom +és fciima egsge így ,kí и 'anja
rtг eg,+ -- ,1 •meg nem dht versekben eIlamylml +ez a lbuzоgáls. .Inmen ered aizután,
hogy ,az igazán cníívészi verseik s оkszar áltm.e.n+t egyes képeket más
versekbe is, ez az oka, hogy egyets k ј épeik rlsгmtl дnek.:
~
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~
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Fut a falon , dús folyomddт
zöldet nevet a ter cre ... (Nllájusjá`, k)
Csipog a balylhas Gsiiiketavasz .. .
lila virágot nevet a ba,raak .. . (Tavasz)
Nagyon szereti az a1111iteráciát, egész szavak jábékos ism dddsét is: ZuІуamlba-,brлrnfésisiz,á veriük
lha.nó évek zuhogtak... Hullott ihutliadék életümk .. .
gyermiekünk... Néha persz+e +r'vtkán, Ilia ninies meg h гolzzá az idejieti hogy vi+ssza гbeki,nbs+en nár rnegíir.t versére, ;ez a jláltékosság er ől+tett'е teszi é er őszakolttá a
+Ir!é,pet s a verset: Váan' о sz űz.ek!',ое gYlínt gY йs, zas ágyasak . . .
dús dőzs öl ők kezüket ,dkвrzsölilk .. .
Nagyon szén sorokat, sodrd riltmaislt, iplaszti,k гws. +képeket ad Gál de Іalykar
гi,bm.us!törés, erőn!tetett rim s akad. Amnnitlhe+gy ft+artal+onnlbanr, — form.ában sem
egységesek, egY rtékű+ek ezek a versek. (I1yn .rim el.):
~

~é~

» Eh, föld ez a k+önyv, zгes, fekete föld
s benne van a s+a,rjadd иe.tés, а гр'1 д.« (Allkotгnányumk.)
Az új Га1-versek feltdtleniil értlékab jdienbenek és гfeltéitlUenül t hetsége,s és
még egyre fij Іё d бk ёpes költő útján• а mutatnak. Vannak benni;!k . nem csupán . роlitikai, di nagy im јiу dѕ z і ér+tlékek :ts rés 1 rn!üvéiszi értéke+t nem cSwpán a formai2cészség, a rutin, ritnVusérzék, játlékos kömnyedség, de f őtes az a tulaj,donságuk
~
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teszi, :hogy"ószinte örr'önu, szte beLiilLröl fiakad.t 1épílá őszándék teremtette meg,.
őkat. Tudatosan 1p11lakátiversekn ~k, épírőverseiknek szг ánita őket köl.tыii s а
; Я akátverye,knek I І 1t ёЈ1tiјј 1 megvan a vnaguk rllalgy jelenit гјség+e. - Mim;dennelk е'Сгhére úgy érezzük: a jö,v ő versei ntiég tö+bbe ~ t ke1,1 hagy адLја ü ~ к • A jÜvő ve+rsei
még tёbb,e,t fognak
А. jövő G'а l-verslei álitalánasiіфan;i. fagják az egyesft és az egyesem át . az
talánosat, az omberr ~t, az új eanber гt fa,j+ák mum csupán érz+ékelitiQtm.i de — n1 юg is
2eir1eгnit аnl. Persze !ezt csup-á ц а harc, az örrmaguml ~ka!1 falytátat ~t 1ra,rc áshatja ki,
1ie &liim+k. D éр<piem Ez az önmn►agunkka1 ,fio ~ ytatQtlt harc — а +mltult е11t п •ö ~nrnaglwnkban — fd čyik. körülöttünk is en í;ay гkiaр csoládhгjtwnk +,те111е +а harcІуј _
аг. új enrberért és új Uársadalomlért. Ntem símla az •éF эltés +uttja, dél szátrt,as akadál у an át vezet: a vágyott с 'elba. Ezt a ilturcc,t látm.i, látiatn.i. és ,m.egharcdlni köгülöittlümk és ö rtnagunkbam, ez költészdlü'nik elntiéllyiilléas+éne!k másik feltétele és
s.zLntén i.riat, akár агх_ ellső is, а farmtára is egyú:ttal. !Ig, ц válik а п tniulslé+ržék:
— лneчgиalósult .ritrrry.nss,á, így buzognnk és íbuzaghatna ~k be ~ őlixпk egyre új гé`
gazdag képek, amelyek lényegürnket adják. 1Vliimdiez ,persze , f~ lltlételгггUiі :azt, ноац
csak önrnagur ~ kat adijuk a versben, hogy a Іk ЙІѕё. haltátsaklat Л ó ^.rrély,r.e ágyazzuk.
el m.ag щikban. és txnnan iha;yj2 гk rnélyr ő+l-+s✓7aaikadt аm nvegvalásu'1ni; m:indez persze fetébelezi azt, hogy nem уercek, taliátn nem 4:+s óxák а!Nxtlt aгlkatuttk. lírai erseit sem,. hanem .Iki,horidіцk. azlt is, úgy ,adunk nek lú él г~tet.
Gál Lástiló tehets+éges k+atlt ő, érfé!kes kál!b ő. Nieltn as> ~ pán az ő. thibája, hog г
nem adott már ebben a költeltrb оn ns jdbib пТ+сrseke,t is. De mnde гlt meg 1 ~ellatt
1I.Olidanl versélrоl, éipgxer. azért, hogy jövö+re 'te9ijes, étkes önm t adhass ~ ...
Már ezek a игггвек i's. й rtélkiet jelentenek. .l~as егрgрeт -ezért — albi:rják a lE;gkoma1&ahb, k.i-:tiká.t. is..

-
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,Jegyzetek a Vajdasági Magyar Ir бk vitaestjén
az igazat ,m сmdd, ne .csak a vnlódirt,
a fényt, umelytől világlik agyи.nk
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk,
ЈбzsP,t Attila)
.

(

A » ІІD kezdienlény юzésére Vajidlaság rnagyar írái ,az eln пűlt hó falya>rruán
vit ~aestet re ~п de.ztek azzal a, сэé!11 а1, hogy a wajidas~ ági magyar игоdа„!°ЈгС1 a;la;pveэt®
~1:+é ~ rdéseit гmegvitaessák és tisz;tázzák. ,A vita na!pii71e11d Лén az irodalmi alkotás., az.
ilтoda;kmi kr:ltika p гоЂ l ~е ~т áгэ és :а вг+о>cvalistn, é гР ítés írái áíbnámo`lásán.ak k,érdei
_szerepeltek. A vhaesten a у al!dlaisѓ gi, magyar úrás ile s ~elek,vk'r.b ё s tegkemelk;edöbb emberei vettek résut és ez 1liehet? ővé tette azt, lrogy;in і mdeníki ösiintén, fedcdesse le á1lás:pontj (1t és védlje is .mindladdli,g, amig az eiLlenёrvE&d hatálsa alatt maga
is meg •uem gy ű ződátt laspontja ta эrtha±tatlanrá:gá гó'1. .Megá(111a!pYthatjuk, hogy
-..ez a гv'i~taest n1 ~ nt az írói egy шGtan ű ködlés é1s iönképz ё egyik új f.aj!tája soádba'l
аe,lгíэsegítette {r +nésztvewök emberi és í эróli towábbfevlёd!é&бt, ,a kritika és ,önkrüti!ka
шódyz.arгim,ek Ii ats о s .és áldásas alkailm ~ az;ását.
A fe'lvetett kérdések egyik г : van-e, ]ie,het-e vajdas"a!gi magyar i тоdakam r
Erre а kérdésre a jie июnlev ők poz:lt}ív vá ~laszt а•d~tak. уајдгава ; ki.illörul ю ge~s ' нгlуzetéb ёl külön'kege ~ s táirsadalllmi kö+rülnliények alakiwlnаk ki; ezek pedli,g аlуап f гlадоktat rónak a va 'dasá g i magyarolc !életét és ann ѓak kö.rйlmémyeit ábrázok!
üróra, aп1ЈeЛ.yeknek сsaks a n11i, vajdasági irmagy а r tímái,nk tehetnek eleget, illet ő!1ieg: a vajdasdgi magyar irodll ~ln áhry::ZO1hatja hivelb!bin és leghi эheleaebberl
itteni эΡm,agya,r nélpünk és а ry'el,e élő tesbvérruépelc f ~,~}lödésié(t, egynlásra ћ atás'at,
összefo,gását, sitlb. Vajdaság magya эrsága egy sz,ükebtb, földriajzilag kö гn,yeibben á;tfoghiactó fоgalam, .ennek .a,rányáb;an с itt eilrangz юltt эé в teirt szán ~ak is lem&lletiэem közcetiierrebb a 1latásia. F.zért а vajdiasági magyar čir~ Qdld[lomnak sern lehet
Із1áв а сЕ 1ја mint az ilttenl 7nagy. uság 1elikfébcz hozzáfé гni bwdаtosítani benne
. а nrиát, a tegnapot és mirudent ami az él гetét alkot;ja • A v ajdlasági m а gy.amsá,g
hеl.yzeltle nini Кíváпja ni;eg egyik magY а rtól Sifli .1zit, 1rogY akár egy ercig as
mie:gaaadju a тгаууэагг kr>;kttu.rához vahó tcau ~ tozást, iviszonit nini zárja ki аггн :S і 11y
hogy a jugaszllMjv szoc Іaliata hazá.hoz vailó ragaszk odás án keresztül az egész
на iагдó ёs igazi dem-okratlkns: етгberiséghez, taritozón:ak é.:iezze чnagát. Ezenklíviil
tény ina аг, is, hagy a J. sz. •N К .• gyorsatrib f вз ~l~ádiési' tс mpбј a és i az é:let!kč rülmények különféle ~ ége falyitán a. vajdlasá.g;i. nnla іgYa эro,k mila mius íejlet(ts,égü 1 оdщи
.á111naik, n1 г:r,t . а mэΡagyarországi • romiániai vagy szol:v, г ~ruszkó,i magyarok. Iltt a
jelent ёs а táirsada!]nli va ~ 1óságo csak a vajdasági nnagyae- ínók йbrázakhaigЛák
kв11ö hibelességgс l.
-

Eze~n íeladaltak; megoldásánál ök sima vanhatják ki magukat а sz аbг~1y aló1.,
.hogy t. i. mii!vвјkiben az objektív valóság :szubjektí д ábrázol;2sáit adják. рр
ezért (kell niegáLla;lxí.ґtаoi, :hogy itteni magyar í,róink` nietll i ~ anerik eléggé: ,és eddi ~
:.nem is igen börek гэdhiets anegistniIerni Vajda гság n ltjth. feJ111ödés ►ét. igy 6гáп1Ф S a
anaayairs'agтat ériлrtő sв rsdöntö 1Cérd!és ábr ѓ zollása @ćkmaradt а koэtá ~sэaikból. Hogy
к.cs ak a legfontosabbakat enili,ts,iilC: ,a azázadfou х]ulбi kiívándorUг,sdk .Am e,nilcáUa,
ас elszegé нy+eid!ёis, az ardószbrrл jkak, g. fa!1is? töanáge(k vá:nosóláьа đzörlléae, —
=:tavábbá a k йlső társa dalm(i feltétellek álta'1 meghatárc г.ott á.ltalalkul Ѓtsa a.r.riagy}ar~

~

~

~
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ság társada ~l'mi tudatának — гаг új ~vildéki magyar mwnkásság életének feltáirása,
magatar ~ tásánalk ,пuagyamázata stb. stb. мe,gáfila;pí.tást nY ~ гitít, hogy i,r о dalnІ wnk
gye,rmdk'betegségekkel küzd, hogy :i:tt ni~uUwnk még k,üilönb mю gb ~ beg!edések is евгlelhe+t ők, melyek • Va, ~jldasáÍg speciál:is p ~ raЫlémáibál — f ő!leg a уlötét multból —
szármiaznak; pl.: m ~agyamtalan nyeUvhasztválat sitlb.
• ; Valdaságii . magyar iradlalam teihát van, szüi.kségszerüen van iés az írókon а
sor, hogy felvir,ágczlfiassáikf, elUabhr еvügy~ éІk fiej1&diését.
A felvetett kérdések egyike az í,ró viflá;gnézeti alapjainak t'vsr гtázása volt..
Megálllap~ítást nyert, ;hogy az, .aki' i'radállonn úttján ábrázolnli aka,rja a valláságot,
nem vanhatjla k_, anagált а. vafljáság +tn,udonni.ánycs kutatása , а1а1. Okvetlen le kell
száandlni bizonyos csökevёnye+ktkeІ, hogy ёn,rrг agunkban a nvá,t helyеae:n fellpíthesük müиészeti.imket, ürod,дlmwrvk~ аt helyes~ en kia`lakLtsuik és а hellyest ,helyesen
kiveitlítlsük. Ennek egyik ,bizt~asítélka Iilágszentiéle гtümk itisztázása, sa ~j~ált magunk
elátt. Azt n társadlalllmi valóságot, atnelye гt magunk ell őt~t nem. +tгwdiwrnk а rnarxrгzпг.игв ,lertimizmuš állástpon ►tjáról anegvilági:tanl, nem fcgju!k tudni !i ~ radailmi!1 а sem
~íbrá,zolni: olyan ösvényekr. г . tévudlhe ~ tünk, amю71y ~ °kre lépve az í,ráгson k ~ eгresztül
rtrragát az olvasát !is Itévútra vezethetiük. Ehben a t юknÍtetb.en az i гodalonielmué,let
is csak részben aegílthe!t, mert annak szabályari а talpasztalalti rhények, teháÍt аmár megjelent müvekb ő!1 vezetik eredtüket i ёs az ,alk ~otásrnáll nem aUkalnyazhatták
egyenesen a цтüге . Maga az i~ radlalom-alrné ~Ueзt 1$ehát nem segíthet ot5t ahoQ villgtrézeti lciképzésr van гs:züiksёg. A:i író költiellless к;gle az ,'lrodalоmelnr'ele ~ten k+l~viil
a kórszer ű twdonn,ány és bö'UGSésze,t kté,rdlés и.г: гие:1 is bGhat&irt f ~ oglalkozni, hюgy
magas hívatását beasiülettell szolgálihassa. A s~ ccialista :realizmus elméleti ;kérdé.seinek táxgyallása, a. szociaLizanus bölcsész сte, a dialektikus maiterialг~zrn,ws :ismerete nélkül u,gyancsrak nem vezet ered'miényre. Ezé ~ rt :tiüzitiék kx a vitaest nvinden
résztvгe+vöje elé а vi giiІґі ёnképz+és fontos fielada,tiát •

Gyalurap esett azá a realizmus, a szocialista realizmus és a naturalizmus
egyes kérdése,ir őll. Кü1ön kiiemelték a résztvev ők а 1~ álgáiri realizmus kwUö ~niválasz-tásának szükségesaégét а szac:alis ►нм, .realizmitatál, Тёиедéв v ,otlna a szac.ialiata.
iieabizmus erюdieгt+élt a гpólgá~ ri reallHzmwsbál lcve ~ e;tni, +mflntha ez utóbbi annak:
volna a természetes fdlyoan г.nya, szimtiéži ~se lenne. A вzaci аlit~ tta ;reallf,znvus lényegében külömbözik а ipalgári геа11!iznuusúál: télnakötne, г5гхтéпуе , иг'Uágszernl'elet.e
rnás! MSg a szocialista rea.kzm+ws eszanénye a,miunkai, az alkioít'as a ipalgárv realizmus legnagyolbb í,rá;ná'1 t:izedrang ц kérdés. A polgáoii re,alliizmws eszménye az a е rtt.<, а `szem•théily, az »egy ~ém+iég«• Mi tudjvtk, épen mert a i lört!énelmi n ~ ateri+alizmus аlардаг:т . ~á.ilUwnk, hogy a munka tette meg az mbert emdbe гrré. Ha воа~lо а különъaég ta sn•iiиев2: mádlazerek álkaUmažásában i .
Ugyaat с~ satk meg leiell vonni a h_atáirt а hal.adó sielle msü 1,nurzsoá é s a szocialista irodalom között. А 1а kel! Iriizni azt ai tánytt, hogy a hatalom m ,egthádítása, ,дrгbán га a proіitariáth.ts az сs,zanгék froгntján gyengébb .а burzsoáziánál, Ігnегt ez rttб+bbil vi!lágnёzt~be n~g év ►áizedlet.k:iig is 1éle,tгben maradi éia a szacialF:+sta tés
jelen fáz;iisábatr élae7n .a szocialista I:rada9lomra vár a szellemi éllet át ,atakltá&ámak_
harc ~as feladata.
~

~

*

Mily cél оkat kövessék íráink allkpltió n иu п'kásságiu,k+han, mi az i,rodialcul céll>ja,
szerepe és ,fe1'ад'агна ,а vajd{asrág:il mаg3narság téгlettél(~em? ,A vajdasági irodalom ebből а ta'llajból n бlt kii, Vahjdaság éneffléből fakad — ezбrt Va,ldalság , prubiémáin
kexeszttil adja az egyoete дn.es eдruhоri,ség p,rdыémuáit • Évezreldгk áta az ilroclla'Uomrtak nagy а . szee р e az asг tѓгlyІІІardbam. z а szercpválflaгlás :nem egy~ zerii : зarbaá11дв, hanem bamy гpkdlit fa!lyamat, á111>ásfcg' гatl.ás is, .aurtely tá гrsиdlatlгrni! еа poгlilG'.kai.
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köve.tkюгпΡuényekkel és feklösséggel Лá,r. N!éрközbársaságunkban ra a legžcutosabb asztályharci. féladat a szocialista épít ésbeu •vall'ó a-é. zиétel 1iltihet ő, I
Jugoszláw: r öntudatos dolgozbi 1en járnak c bb
а ha rcban. Az írók feadatri
írói alkotás útjár. kiemelni jöv ő:nk Іio.nd,azójá`t, а mrr.nkás оsztályt és a, dcigozo
népet, а munkást, а гparasz;tot és .ezútbni b е fо lу áвогlтт'1 a tömie5eket arera, hogy a
jövönk pozitív céljaiért való harc гb,zn még tevékenyeb гb :részt vcgyenek. Müvészi
fe.ldolgczás ra váxnak azoilc! .r +tiénrák iam т e yeik i.ársadallimгi fejlödiésü.nk általános
törekvлés,eitnсlc niгegfélelően rr:ozgásítani tndk inagyar -á o;gozái,akat azok ,na az
eröfeszít!ésekre, am гelyeket a szoc:Эaгlist a éplítés nnai terv ó;.a ni г.mdelтΡkitő l те gkiván.. Ez persze nm jelervti azt, hogy íróink tén тΡ aköre ezzel le is zárul. Á i~iispođ gárt is he kell nnu tatnr., hárrn ennyire sem egY eszményi asztályréteg. De tudni
Іteg eszménykép ю , a bwr;zsoáziát lköve'.. о és зттај іflа о
kell, hogy a kis,pclgáгr i
f ё 1f&ékaipaszkodás, szár пt alaп nem 'k_lspolgár>ran is ап!ég e,r ő s gyöik'erekkeal é1.
A történeluni m.ater rUii г mus szempontjáhó?1 henuwatva ezen oszatályréteg -szétolvadѓisának sziikségszerüségét ki ke1 1 vo n,ni а nтunkásság si+éi гs tömюgeit eszmei
befoly.ís гз а '. ó1 és ilyirnódon be kel bi ид ~nyitaui, hagy га Кі s р dlgѓes(lg megszünés ~
nern vonja maga után а ;magyarság nтгeszür,és+t1
Iróink om zárkózha tnak el a dekadleneia és a fortinadizmws illeni harc егг 1
sem, m~ ég akkor' sem, ha a vajdas ági ;mla gyar ilradailomilnan nem Igen vad dekadens vagy t'.szt.án farmalist:a író. Ha ilyen nincs is, acm lehet haitározo.tita І1 azt
á1'lütaнi, hogy í róink alikat sáiban nem ilёlihгt:i fel gyakran ezen i,rá,nyzatak n;yoina. A dekadlг n о a és а forзnaL'zmws elleni á'litalános hamrchan .. harcot a magnnk гrészér ő l els ősorhan sajá'it magunkban !kell elkezdeni.
уа '.óságwnkba, telit t?érnakö гü nkbe taa-гtczik , а mát elökészítö пзи.lн . és r
ji:vöt elökészítö jelen irói á'brázolás is.
*
N11énk eszmecsere fejlöcíött ki az ró i á!brázolás, а tip salkotás, .a forni a, és
tartalom kérdései 'körü'1.
Mi'utáп a szocialista realiznmns a helyzcttudatosú.tás p: гllапагнг áн.ап épen оl уап
pг .rtos irodalmi :;;rányzait mint báranely mírsik, sokan 1z.t húszl'(k, hogy ennek a
pártosságnak egyszeriien a rezsim m.e11i11e tt vaІ ó irásbau kell k' fej ezés Іie jwtmia.
A szcc alista realizmus pá.rtossága azonban csak azé г rit маum, hagY a cselekrlvény
h.elyes beállítása folybán az egészl társa.daln тui hátté ѓ is Ikt'Inajzo ,liódljo,n és ezú ton
r. ír ű s '(lyen vonabkozáslban is hnt!eles legyer_. —:hogy az e.1i1°mtéih г!k harcálbai тΡ
kidomborodjon az ami »viailájában, egés гibem« igaz, és így e ёбd тi .а: szaи ak
és aseleknrényelc teljes társadalm i 1:g2.zsága súlya !és hatá!sa • , На hiszünk az
igazságunkiban, a lelkünk viszhan gјakémt keletk'ezeltit • m аgumklbun -átszürt ё s ,п>,а ginkból k'vCtitett jellen.n • alak, hely г.et Iцeszé,d és leiíráis a w,ailós ~ ágbian., nitivUnkben is er ő s igazsággá lesz.
Két rnódja van a valáság; beaowtatásának: ,а tudomány és a m űvés.z еt. Mindkét alád' сéФја azonos: a táirgyirlagias wálság. »Az ak ál đtikai gazdaságta лт nal
foglailkozik, síatiszit ikáwal fegyverzi fel ma;gát, hogy olviasó j'а tudatára. hasson és
meggY zze öt a rról, hogy egy bizo+nyos osztály helyzebe 'jobb, avagy rasszabh
lctt. A költö pl,aztikusan. rn ű vtésrci e:szkö г zeill ábr áiz on; az olvasó képzeЛet(éiriei hat
és így gyözi meg alvasóját annál, ;hogy egy oszitály halyzete пvegvált~azatt. Mindkettкí áhrázol•"és .mi.ndkeltt ő riтeggyő z• Az ealsö a,btоs igazság a m+ásmik a szavahihetőség esz.közéve гlL« (B зё linszki)
Az i.rudгalmi valá.ságáhrázolás tehát a szocialista reia гL iznuws 1!émyege is, A
valsá л lisítгíi reprodukciója a .sz осіаІ iin г& ёiгt folyó ha r,c kereteben, a szo,.:alizmus építésének útján és mag.ában .a szociali';z,mwsban, A' szocialisrta realizmushan az ernber. úgy kaiNa .az alakokat és azok vanatkozásai гt, hлig;y azok akvotlerl hdniolatmot. elvet's г t vagy gyíílölelter vá!1ltaaak ki. Ezért term тΡiészetеs, hogy a
szocialista real:zuтΡ rusban ne,m. válaszat эhatй elll a fornn a a ba,rtalc m: tlál. Hcily,t,i1 az
а 'felfagás, hó,y jó :szocз'alista talta ~leön esetén ј!e1é:n+békt+öle,n а forma k&dse,
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Figуе1.о

ínelnt
јó tartalomnak t е+rrnёszetszer űleg jó formrcíra van sz,iik ~мég;a, hagy hiteles míí иészi .ailkoltás lelhessen. Ј3áг az els ~bihség а tartalkix,a,t i1kti meg, a form.át
sem hany.agclhatjn el. Vis+zor цt az is b вzonyos, hogy а јó ta гta.".оm uri:ndig kialaІсítj а a j,ó fоrmá't, arrjrrt a јо Jonma is hat ;a társadalornna: a ket'tó lviálas г+tfi+atafi?cIn dia'1ekt:i.k:us egység ~ t keгz •
Az irodalmi
vett vai;iósáŠ nen а ?ciü)эvilá+g k.áгvdlenii:l érzéikelt
feliiletie, nern az +éгlet +pi1Qa.,na.tnyi esetlelges. jelensége. Ezek fiéaiykéipsze,r ű 'szk1adiásiáhnal csak ,a na.tumallizmus elég І dáleit rneg. Ezért is ke11 e1l+ene harcaluц, A(köaülrnények a fontosak: сziek oedig ,nás•ok a kapi+t гalшz:rniusibх m & unáiSKlk a wszacialiгrrnus,ari. Ezek figyelern'bevétele mellett kell Іneglá пil ié's, unegismerni a+vа lóságot, :niegfgyelni és megialkotini a tipursc:laalt. Itt sem szabad azonban túliazrri,
Inent mieтri fii.gg minden +és 'kiL.áró•lagas+an a köirnyozeett Ől, ineirt hiszP;n aZ á1lta1 гL
kialakí+bot't tipus visszaha,t a Кörnyeze гtre és maga is a1a1kí'tja a környezetet.
Vajdaság iiiagyar ínó:i, gyakran véitmek ezen elvek +ellen. Gya`lran kizáról ~ati
az u. n. гpozit'ív tipuгsolcat áh+ráz,ollAják +ési cvzzel е+sт.lí ~c јdгk а ü ~ .gatűv dpusok ,elleni harcot, ami egyike az irodalom legnua+gasntos аhb feladatainak. Amennyiben
pedig megatí.v alakcka1t is ábn'azalnaílc, elnag лalják a щ Liv&z і eszközökkel иа:гс.
ábrázdlás.t, — rnegelégszenclk azzal, 'hogy leírják »piszkos krrl:ík« +ti,pusuk ngaUív rnivoltát nem nintatjak be tlpns та>;atartás-á из4'; gesztrsaiwal stb. Ha egyik
arrásiik író ezen e1len,béteke ~ t be iis mutatja irásában, 1nc:•;gelégszik azzal, hogy ez+'.
az !гllemtébet sematikusan »fehér-f еkelte« alalp+on mutassa be, kihaagyja a nr űиészi
eszkvzökkel, való va!rri:á ~lást • TiІуusailk sokszor .igen álta!'á па. ,k, ngy hatnai<,
mintha egyedül állnának а világ+ban, mert nin,cs .meg a >>cou7tras7t. ѕakszar az
áb•ráг clás csak , г észleteiiben j.ó, de iitt sincsenek +a tipwsok +ti ~ p:'.kus körií.lmiényelcbe illeszt+ve, -- leginkább a környezet teljesen hi'ányzilk. Gyakran fordulnak 116
farnnni hibák :is, +diillct ~arLtiz+Tп us, amely -taheitsiég iés m űvés ~zi arnb:,ciió hiányá+bart
csak i+smrerte,t, de nem álbrázal. Nem rl ~tikai az eset, hogy vrlóirrüc а tipt s kelresésnélren csak a ina t~l~ usát 'lálbják ds n,ean káki,ák azt, ;a;rrb иt az irodalmon k ~ resгt,iii
гtiцiknssá akarnunk termi, amii fejl гídénben v~an é ~ ezé,rt solk'szo•r alig láibható, ami
azomban mgis . а j ~ övöt jelгг nti.

Az ír.ói alko+tás fiiggetlpnségéról is sz+ó eseti a +vitaesten. A+lilcotásáUan az í r гí
szabad qmber. .Nem szab гncl rrvegrendelésalle dolgcznia. De enriberi lb.ö пrény az.
аапе lу ;megkívánja, hogy az író tollábód ldilk иánkaz!óg, '1Liг rn'rvaló bwrueit„ ese:méiry,
jeben+s é g, elképzellés egyezze ц azzal, amit ia, trsaidaliopn t гíle elv.í•r. Ez ipE ~dig
c sak az í;ró és i társadaloam e ~lиá•1~alszbhalbaftilan di a}1 eQ~ t.Qcus egyibefarrottságáгtól,
az ar&niak a .társ!ad+abamiъan иа1о ;tejes f ~ laldatltságб tóil f+Ligg. Ha ez a kérdés így
olcl бdiik mЭ9g, xruegszünik az í,rói +szu.ve,relruitás és , а » ~me~grC+nd ~llés« közötti ell;rrtét mis. A arrii.ailkcltás а közösség ugye abban a p~119aniabbasn, aaninit ,eiUhaayGa ai szerző aszabalfiákjгát •és köгlбsre kierii'lit• Ezé,rt asalld olyan rníí:vaket szabad közölni,
axnelyek az alv аsát felemelik, f гijivőidésében .eltilbbne!lerldí!tik. iEzélnt Ikel! íróink пalc
In.in~.sn írását követke гetesen v+é"giggandolmi,, +rrdinid;en szerrnsz гig~bőli elbirál,ni:. és
csak a,m:kar már a •munka eaész бbe+n és r zhetaiben is közöl ~het ~ in ~ fk ibizanyu'„
szabad a urliivet nyilvá+i оsSáglta hazrti.
Az í.róti 1 ~]>1п is,meret f•elébreszibésében nagy +s т.aligpe van +az ilyen irodalmi
vitaestekrnek!
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DJULA ILJEš: SVET PUSTARA
(Illyés Gyula: РQІ szt ѓtК népe)
Matica Srpska, Noviszád, 1949
A Matica Szrpszka ujjééledt
kö н yvkiadóvállalata immár a máso clik magyar könyvet adja a szerb
olvasók kezébe. Két évvel ezel ő tt
Leszkovác . Mladen szerkesztésében
kiadott 'egy szerbnyelvíí Pet őfi-antológiát, most pedig 1ll у és Gyulásak
legszebb''„ legeunberibb könyvét, a
»Puszták népét«
A lellkesedészgalmával lapozzuk
а »Puszták népe« szerb fordítását.
ezt az ízléses, szép kiadású könyvet s lehetetlen vissza neni emlékeznünk arra az id ő re, а inik оr az eredeti nrű inegjel е nt. Ma Illyés (јц ula a
realista magyarirodalmi kritika per:.gőtü,zéb.e п á'l s bizonyцsan ez'ér't volt
szükség bevezet ő helyett a szerb
,fordítás rib&tt Lukács Györgynek a
népies írókról tanulmányából aZ
Iiilysr:e vonatkozó részt közölni„
Nekünk a »Puszták népér ő l« зΡ tiinc.s
mit mondanunk. A magyar kritika ezt
a 'könyvet már rég a, két Iháborí: kö:zr✓ tti: irodalom legjobb termétcei )cözé
sorozta. Annál nagyobb érd е kl ő désel várjuk, milyen fogadtatásra talál
a jugoszláv irodalmi életben.
A »Puszt.tk népét« Leszkovác Mlalen, a magvar költ ő k kongeniális tolnзΡ ácsolója ültette át szerb nyelvre. A
ford РЈásban a an ű etredeti szé.pségéb ű l
vajmi keveset vesztett, s a szerb olvasó tökéletes képet ikap nemcsak a
régi Magyarország legfájóbb társ.ld1a
а i kérdésér ő l, az uradalmakban
szolgáló nincstelen cselédekr ő l., hanem a kor • rrag,yar i:roda.lmának színw о а láról is.

Leszkovác Mladen fordítása szép
munka, meltó a tisztakez ű literátorhoz s méltó Illyés GyYZláhQz is, hogy
a szerb olvasó minél tájékozuttabb
legyen a puszták birodalmáról, a
Kiadó a könyvhöz térképet is csatolt
a Dunáaitúlról. Ezt a célt .szolgálják
egyébként a fordító gazdag jegyzetei
és vegyes sajátosan magyar kérdést
magyarázó, illetve a könyvben szereplő magyar írókat közéleti embereket ismertet ő közlései.
Ennek az újabb rnagyar künyvnelc
szerb kiadása bizonyára h о zzájázul
majd a két szomszédos nép szellemi
közeledéséhez.

A »NÉPOKTATÁS« HARMADIK
SZÁMA

Mencaj Martina JKF V. kougreszszusának lзΡ atározatai t fejtegetve, u
kulturális fejl ő désre és a népnevelésre vonatkozólag ezt írja: »Az els ő és
döntő jelent ő ség ű fcla.dat, mely lu н .laszthatatlanu.l és élesen áll e& ő ttünk:
a harc feladata. A ha г cé, m'.nden tudománytalan és ellenséges politikai
-befolyás ellen a népnevelés ter ъ.
más szóval: harca szocialista eszn>ei•ségé гt ktilturáVis 'és n•épnevclési tre n.«
E harc fegyvertára a magyar nevelő k szaklapja a »Népaktatás«. A
nailt év ő szén indult meg és most a
harmadik szám közleményeit olvas-gatolm. c mig újfból és úјbótl átol'vascm az írásaktit (a nevel ő szem€vel.
aiéz;ve , a neveelésr ől lSzóló sorokat), —
képzeletemben elérrLrajzolódik száz
és száz tanító, tartár, nevel ő és oktató .képe, akik szerte a tanyacso~
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partokon,, fallvakban, és városokban
fá ~ radioznak, hog esznleiséggiél tehí ~tsék,
szocialista kulturánkat. Edérnt űnnek
tanítóképz ő ink tanútóinak képei, akik
ma még tanulnak, hogy holnap taníthassanak — és önikénYite ~ len mozdiulattal n.egsítnogatom az el ő ttem h с-~ erő lapokat: jó, ho g y megjelent a
» \ épaktatás« jó, hog y egy lap anyanyelvünkön irányít, segít, tanácsot
ad. Jó, hogy e bár lap összef ű z bena : ünket tim уáko н, falvakban és városokban m űköd ő oktatókat és a ma
n'ég az iskólapadban tanuló јёvб ne-ve.lőilt. Jó, ha uitlunk elé fénynyaláb
világít .
A már el ő bU • idézett nevelő írás
»Az oktatá s és az oktatók közvetlen
és halaszthatatlan feladatai«-r ő l ad
tájékoztatót a lap els ő oldalain. Az
oktatták jólhiszem ű en végzik, feladataikat, ám a , jóhiszleműség még nem elegendő ahhoz, hogy megszüntess e iskoláinkban a még mindég mutatkozta
fogyatékosságokat. Legsürg ősebb feladat: eszmeiséggel teliteni a nevel ő
ié s oktató munklát. »Ez különösen vonatkozik oktatóink többségére, akik
jóhiszem ű ek és f ő szándékúak, de
nem fegyverezték még fel eléggé maukat marxista-ien'ln!is,ta elrnélettel,
akik azt gépiesen tanulták és nem értették meg annak szellemét : Az ötödik kan;gresszus e tekintetben, világosan és határazottan állította elénk a
feladatat: »Feladatu,nk, hogy lehetetlenné tegyük a marxizmus-leninizmus
nyílt és leplezett ellenségeinek min
den tevékenységét, hogy megszüntessük az u, n. »középutat« — az eszmei konLpromtsszum vonalát és hogy
az őszintén közeledő értelmiséget támagass!ttk abban, iltogy minél el ő bb
átialaikuljоn, eszmeileg felemelkedj6k.«
A marxizmus, — mint a. forradalmi praieteriátus ideológiája, — átvette
rés átdialgozta mindazt, atninek értéke
volt az emberi gondolat és kultúra
fejlődésérne& többezer éves folyamán.
Feladatunk, hogy mi is hоzzáfogjunk
multbeli és jelenlegi pedagógiai tevékeny:sé:günk rendszeres.ltanulmányozásához,

Meg kell ismernünk forralalrni ltagyományainkat, a munká sniozaa]ont
történetét, Népfe ►iszabadí,tó 1-1 аrc -tör-ténetét. Meg kell ismerkednünk ,i tön.
Ui demokratikus országok törekvésc'vcl és er ő feszítéseivel is ».. , új ne ш-ze,léket kell felnevelnünk, atnely igen
magas erkölcsi és kulttírális színvofalon áll, ő szinte, bátor és szerény.
tehetséges és kész a feladatr.k vállah~ sáta, amelyeket a haza r'eá bíz. Eza feladatot bízta ránk,. oktatókra
JKP dtddik kongresszusa«.
Erkölcsös nemzedéket kell felnev el_
fiiak. »Az erkölcsnevelés alapelveiről« szól Jeszifev—Goncsárov következd cikke. Д. cikk bevezet ő ; ében tl
kommun•sta erkölcsnevelés lényegére
vonatkozó alaptételeket közli.» A
kommunista erkölcs alapvet ő feladatainkból ored és szoros kapcsolatb•.cu
áll az új kommunista társadalom k,építésevel.« A konunuini&ta erkölcs ak-.
tivibst kövebel, harcira kötelelz. Fontos, hogy a gyermekek, mindég pozitív példákat lássanak maguk el ő tt,
hogy a tanítók, sziülók, az d őseуb
testvérek személyében mintát lássanak arra, hogyan kell viselkedn'.
Az erk őlcsrtevelés alapjait a cs а lád
rakja le, ezért szervesen összefügg az írók el ő z ő cikke a következ ő cikkel, amelyben a csalládi neve-A szociáilis állаait
lést tárgyalják,
Iban a esaládli.i éle ~b és a; családi'
hanem
.rrevе.liés nem magánügy,
éЛllami. igy, Az állia пn neni k е -zömbös a családi viszonyok, a szaUályszer ű gyermeknevelés iránt. Az
írók feltárják a család feladatait a
gyermekek If іizkaб nevelésével kapcsolatban. Irnak a fiúk és, leányok nevelésérő l. az iskola
és a család
kapcsolatától. Szorosra kell f űzni az
iskola és a család kapcsolatát, pedagógiai tanácskozásokat kell összehívni lm?nél .gyakra!IiUan, fel kell keriesmi
a gyermekeket otthonaikban és а
szülőkkel együ:tt gondoskodnia gyerinekek nevelésér ől.
Petrovics Dusán »Szerb történeIn ~ i
zE±s гk«
dunrnel a népeink törők
fennhatóság alatti id őszakáról, vala,
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mint az els ő és második szerb felkelésről írt értékes értekezést, amely
sokban el ő segíti népeink multjanak
megismerését.
Lő rinc Péter Alexopulo Alekszan dar: »A fejl ő déstan alapjai« c. könyvr ől és A. J. V tver: » оаzdasági föld rajz« c. művéről, K ővágó László pe dig »Olvasókönyv a középiskolák
számára« c, könyvr ől írtak ismertetést.
Ugyancsak K ő vágó László írásával
végz ődik a »Népoktatás« legújabb
száma. A lap továbbfejlesztésér ő l
szól. Az eddig id ő közönké.rnt megjelen ő szaklap pedagógiai folyóixattá
alákul át. Hasábjain a legnagyobb
marxista nevel őink szóltak eddig
ћazzánk, ezentúl a. vajdaság; taner ő amnk, is mnegszóla lna;k majd. mг e1t гjk
prablémáikat, nreghmják itapaszt аa аtaikat. Az elméletet összekötjük a
gyakorlattal a »Népoktatás« - bon.
Tartalmasa »Népak•tatás« legújabb
száma. A nevelés és oktatás gazdag
táciháza. A pedagógusok harcának b ő
fegyvertára. Jó, hogy új számával
gazda godt'uik most és még nagyobb
érdekl ődéssel várjuk a szép fejl ő désnek i ін d иІб pedagógiai fályóirat to vábbi kibontakozását.
Szarvas János
~

MEGNYÍLTA VAJDASÁGI
MÚZEUM ÉS KÉPTÁR
NOVISZÁDON
Nini els ő és nem utolsó a rnúze'u mok sorában;, amelyek néhány év
leforgása alatt megnyrltak Vajdaság
terülé,n. Hiszen ,o1 аn falvakban i-s
akad ma már múzeum mint Jasa
Tomics. És akad tálán . több oly múzeum és képtár is ..Vacjd гiság-szert,
amely többet nyujt mi n t az ujonnan
me'gnyál,, + mennyiségben és min ő ségben is. Annak ellenére, 'hogy
egyelő re talán csakuigya г eléggé
szerény kezdettel indul útjára az uj
kuTtu.rális intézrвé- ny — mégis nagy
jelentősége van már magának an-

nak a ténynek, hagy egyre több mríze2Ј.munk nyílik és bizonyára még
inkább annak a másik ténynek,
hogy egyre érezhet őbb és kitapinthatóbb, kézzelfoghatóbb a különb ség egykori "múzeumaink és a. maiak
között. Mert mai múzeuma ink — Is kolák, a népi kultura intézményei
és tudatosan is nevelnek és taníta nak. És nem csupán nevelnek és ta nítanak. Mert a nép ma már nem
csupán passziv látogatója a múzeumoknak, de azok teremt ő munkása
is egyúttal'. Sohasem. felestem el azt
a valosinovái egykori bérest, ma már
rÉ;g ujbirtokost, aki .a kwlák földjén
I. Lajos korabeli pénzre bukkant
miunka közben és nákényszerítette a
kulákot, hogy átadja a pénzt, am t
azután azonnal elvitt a zre пуаnini
múzeumba. És azt som felejtem el,
habár már nem is tartozik szorosan véve ide, hogy nem akart az átadott áriási érték ű Beletért semmit sem elfogadni, azzal érvelve, hogy már kapott eleget a néphatalomtól: földet,
szaliadságat, emberi méltóságot,
Az új múzeum két részre . oszlik.
Az egyik rész. az .archeológ i ai,, a.
másik a Népfelszabadító harcok míc zeuma. Az archeológiai rész a nej
littal kezdő difik. Paleolit nem akad a
termekben. A neolit korszak, a csi szolt k ő korszaka viszont már nyújt
néhány érdekesebb leletet. A sztar- c .evő i leletek érdemelnek itt különösabb figyelmet. Nem is a külön böz ő k ő-munkaeszközökre, nem is a
c ont-tkre, s őt nеin is a azarvasaggancsból készüllt t ő rre s egyéb
fegyverfajtákra gondolok itt. A vöоs-fehér színezeiti't kés őbbi agyag edény •sem állított meg; hosszasab ban csak két kis jelentéktelen cse répdarab elő tt időztém. Az egyik.
valami hulllámos vályog, emlékeztet
a lak j ѓ.уаІ hu:ll&nos gyári ,brЫо gvagy vastet őzetekre. Nem tet ő zet
ugyan, de közei áll hozzá, egykori
házfan darabja fekszik el ő ttünk. A
hul,lidmokat a f ű zfa vessz ők okoztak.
Mert úgy készítette ősünk a házát:
vessz ő t font, azt tapasztott:? ki sár--
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ral. Has>aniákn fointa az els ő
edényt is. Ilyen utólag kvégébett
vesszőre-kent cserépedény dаrabia
a másik rossz, tört cserép, amely itt
fekszik el ő ttünk. A cserépen még itt
vannak a finom rovátkák, ameslyek
a f űzfavessző nyomait mutatták még
rna is. A kés őbbi edények rovátkás
cifrázata? Már nem »erede ći, már
nem a fűzfavessz ő nyoma. Azt már
bclevésbék az agyagba, hogy eleget
tc гΡ уy гLe.k az ősi hagyom,án у nak, а
soeiy megkívánta iu ё sa'.:ái_g a rovátkákat, mert úgy érezte, baj szármаzilat a régi elhagyásából..
Elfutunk az aradáci., a szerb-kiгсѕzt йг:i leletek mellett, kicsit tokín
fáj a szivünk, de elhaladunk a két
íci-pici, miniatűr alabástrom-szobor
mellett is, Bizonyára n ő szobrok,
csak kлssé nвΡlцéz lenne zt msegállaјхitan. annyшra s;i гΡáslt, ,emberi f oranál clp а gyió,. crгfirá'zrc+ttt a szobrocskák Ikvviltleеlоzése, Csak algorrdo+l;uk hogy neolittál., k őkorszakról vall
Imaég szó, hát nök a szobroccskák bizonyáiгu. A zaYemY атгini Іmúze+um két
hIS istennő szabr оcskája jut eszünkbe. Azok nem stilizáltak, tisztán. ki-vehető rajtuk emberi s ű t n ő i mivoltuk. Az egyik feгlґtét!lefnül a matтiaпhá'=
üs kor terméke, az anyai:orL, amely
nő i isteneket, istenn ő ket állított maga föllé a másik már val б sz;n ű leg az
átmeneti kor alkotása. Az apakor felé vezet ő átmenetre rr+Ita) a szoborban talán az a Кürülmén у , hogy
a kis asszonyság — csírí iе teszi a
kezét. Harcol ez a rt ő ? Vajjon mi
a,ller1? Talán a kiséri'et ellen, hogy
megfosszák Il Ő l egyen ogi.ságától a
.telentkez ő magántulajdon nevében.
-

г ifu,tunk a réz és
brinzkorszak
k'állított
tárgya'.i elütt І . Néhány
érdekes edénydísz
fém.zeгszám és
uiellett —énség mindig sok itt a k6télben,
eszköz is Szegényes ' volt
'.r.э:jzban az akkori Va,i,i зsáđ kényember (1.11árl itt-ott
tefin volt az
Anna'I in.:kő eszközöket is haszné'
elgoado kodtat a
Kái,b megállít és
vaškorszak. Két részre osztották a
-

-

nтΡ й z-е'umban a kezdeti vn,k о rszal:.)t.
:»E.ls ő « és: » тá!sodilф svaskornak: nevez ék e<1 őket, itii г ' ц tt ugv szoktuk
nieg inkább aZ еl ггс:•: с 'L Ć 3Cket l юg ц
>:iia'lstatt« és »La Taine ,<, 1`s itt a
л 11а 1 1: tattban« va•г г ? a. kis szu1; I.:• sl,a, ami ú јга Ic a5sitot *, а iratnun 1.at. mert ez a s:cbrocska r Л Iз et>,
odi . ,ik a fej.l ődési rnenetben a cs
t)cire-tett kez ű melli.
i.aj:a, a vaskorszak már а pt°a o~ ztá'v.kra
' hd'is kort jelenti, az
hrm'ott társadalmat, . а magí~ ntul д jсiогг társadalmát, A »clvilizác о : fei ~
haladunk már és az =.I: э én1`.
bomlott fel vagy b з mló!; а , vau ;1'.
őskázö9séгg, Vége az Іаinуa јІ g; korának is h йt és а ;érfi-isten -- harciszck г ren ül. Külöa,э .; ; nќadárfej ű ez
а i ć rfi=isten és harczekere elé —
v•r :tгadarak vannak befogva lovak
licl уett! hIiйba, moctia гa tolyóInгerttli, falyátiözi widék volt. Bánát
földJe s egyebek sköz ő tt Duplyaja is.
ahol t'a.iáJ`Јá1с az 1i. n. »fogada lлn szekeret«.
~

~

Az ilánsat• vaskorlbeli halotltas
urnák sem érdekelnek különössk.épei.
Az urna, +mellett természetesen Eti
edényben étél', kis csészében ital
ail — az elégetett holttest hamva a..
urnában talán hébe-hoba mégis megíhezik, megszomjaz'k, Elhaladunk a
La Taine korbeli hajlított kard mellett is. Katonáé volt egykoron, de
talán harctéren esett cl és most
meghajlították a kardot miel ő tt me?
lágemet7néik, ital,á;n a <akad valami ellenség • vagy ellenséges szellem...
így görbülten majd nem tudja felhasználni. Eslhál аdunk a begecsi, azaz római katona felszerelése melett
is, el a mitrovicai igazán értékes
mozaik rajza mellett, el a jazig eszközök, ,a szarmata edények nlell.ett.
is. ,A népvándorlás korához érünk
így el.
A népvándorlás kora elég szegényes Avar diszeket 'Pátunk és katonai felszerelést azután megállunk
egy szlsáv ház modellje el ő tt. Fan_ csaván találták a felső városi téglagyár területén, .ahol annyi sok min-
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denre akadtak m,ár. Róma, jazig,
kelta szarmata, avar és szláv népek
kultúráját mutatja a néhány terem,
tarka kép, habár 'lehetne még sokkal tarkább is: mert Vajdaság egykor a népek országútja volt.
Néhány terem a Népfelszabadító
harcnak van szentelve. Több helyen
kényszerülünk rá hogy állomásozzunk, habár az anyag egyel ő re még
nem a leggazdagabb és habár már
ra is sokkal több anyag áll' a múzeum rendelkezésére. Megállít az
egyes lkiállí.tott 'képek, . О rgyak jeentősége de ';megállít sokszor
egy-egy ismer ős arc, egy-egy ismerő s kép is. Emlékezünk és élünk Átéljük 'ujj-a az egyes eseményeket.
Fgy terem a sajtónak van szentelve.
Néhány példánya az »Istinának«, a
»Slоbodna Vojvodinának«, a »Nasa
Borbanak«, a »Pionirnak« van a f
lon, a vitrinekben. Egy másik vitrinben kő nyomatos vagy nyomott
könyvek, lárosürák fekszenek. Sztalin :
A dаlеktikt s. rés a .tbrténe ~lmi
rövid
materializmus, ...az SzK(b)P
története, egy Len. :n
füzet, azután
egy kis versesfüzet ... Zmaj politikai verseit tartalmazza, amelyet
harcok közepette is kiadtak.
Fár lépésre a lapoktól, könyvekt ы
ott a nyomdagép is, amelyen nyom ták ezeket a sajtótermékeket a szabad területen vagy mely illegxlits
ban. Egy -gép és néhány szed őszekrény hozzá... az illegál Јs nyomda
felszerelése, amelyet már 1942-ben
áthoztak Beagrádból ide, Vajdaságba il'legálisan, szinte az ellenség
szemeláttára.
Azután a képek el őtt állunk meg.
Tito a harcok közepette, harciképek
és a partizánélet képei, egyes házak:: »bázisok« képei, azután csoport Іу tеleК, egyes népbizottságok
inunikaban és egy kis .kép, az ujonnan megalakult Főbizottság, a G N.
O. 0. V. négy tagja, mert akkor még
csak 'mégy itiаgја. vali;, mint a vtrtir:nben tév ő okmány is bizonyítja. Ismerő s arcok n.°éznek le rád a kis
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pavic, az író, Pinki megénekl ője,

azután Kuzrrnanovics, S ёviics és
Grudovics. És uiabb fényképek . . a
terror áldozatai a terror képei, Mert habár alig h. ihetö: a fasiszták dicse-kedtek legszörny ű bb gaztetteikkel'
is, fényképeztették magukat áldozataik molett ... és az egyik terem
beszögél'ésében néhány elesett, ki- végzett népi h ős fényképe. Közöttük
van a megénekelt Pinki is; aztánLrenyanin-Ucsa, Tóza (Szvetozár
Mankovics) Jankó Csmelik, Sza
nya .. , úgy néznek 1'e rád, m , ntha
most is ,élnének, mintha további
naiлámа Ilиdűtanának, arra, hogy
folytasd művüket,
'Egy vitrinben a néphatalom fejl ődésének néhány okmánya. Ls pártakn uányоk.. 1941.4.51 1945-ig. Nem s o
raljuk fel
őket, nem ismerte.tjiik
ő ket. Külön nagylél:ekzet ű cikk, történelrmi tanulmány kell ehhez, Majd
talán erre is sor kerül. Az okmányok történelmi feldal,gozására.
Csak egy kis »irkáról« kell már most .
megemhkezn . Mert oly annyira
megható. Decs község bizottsága
úléseket tartott 1943-bon is. 1 s err ől'
jegу ző könyvet vezetett természeteen, A csupán elemi iskolát végzett.
ember széthulló , ákombákomjából
ilyeneket sillabizálsz ki:: Ugyanazon a napon, amelyen a csoport be-fejezte a parasztkérdés tantulrnányozását (valószfn.űleg Sztalial könyvéről, a len'nimus alapjairól van szó),
egyúttal földet is osztottak. Mert elmenekitltek a fasiszták és konfiskálták a földjeiket. Meg azután a föl đ'
arra való, hogy megm űveljвk. És•
Sztalin is ezt tanítja .. , Is egy má
sik inkában sorra . ott vannak a nevek, azok nevei, akik földet kaptak,
p r hálta ,t kaki közölk, nyár ,a családtagok száma szerint... Mert a
»hélok számot« megjelölték mindenki
nevénél.
Kiilön cikket érdemelne itt, a IIID''
olidailiain, .a hatalmas régészeti„ ásatási murka, ami jelenleg, is folyik_
'Vaј dlság-szerte és megérden гelné a
~
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szót a sok már megiévö múzeum és.
egyéb kulturintéz нiéoу is. Gondoljunk csak a fontos pan>csovai,, kikinda szabadkai- ,ásatĆisakra, amelgek
1949-ben bizonyára nagy eredménynyel, fognak .járni,
De még néhány szót kell mdndaiгam.:ha colár err ől k n szó, a anagyarság vajdasági multjának >kikutatásáról, napfényre tárásáról is. Iondolkink itt az egykori gazdasági,
pol tikai és f ő leg az egykori kultúra
гögzitésére, megismnerésére, egyes
emlékek konzervalására, megörökítésére, miel ő tt
végleg elt ű nnek .. .
A régi тnрdalra,
régi népi táncra,
itt-ott még beszéld régies magyar
nyelvrс képekre gondolok itt, de
nem utolsó sorban azokra az elmúlt
:eseménYekrl е 'is, ,4rmelyekre csak, a
hagyomány emlékszik, amelyr ő l
csak öreg emberek tudnak, akik ta.lán már nem soká ernTékeznek.
De talán ez a kérdés is megér{lemolne egy külön ck,ket •
Lorinc Péter

A VILÁGIRODALOЛi
A SZOVJETUN16 NÉPEINEK

ANYANYELVÉN

main Roland, Henri Barbusse és
Aragon m űveid fordították le. Balzac
mű vet tíz г?Yelvre lefordították t`
105 kiadásban jelentek meg. A forradalom óta napjainkig könyvei
2,100.000 példányban kerülitek forgalomba. Stendhal m űveit 8 nye1vr е
fordítatták le; ezek 901.000 példányban kerültek az olvasók elé Victor
Hugo írásait 30 nyelvre fordították
le, - 239 kiadásban. A példányszám
4,140.000, Zolát 13 nyelven j'elentett'ek meg, 150 kiadásban, 2,538.000
példlánYszámuan, Fikaubert 8 ny јel-ve.n
jelent meg. 47 kiadásban, 1.074.0(10
példányszámban
• Mau.passant m űven
16 inyelven láittafk napvilágot, 24')
kiadásban, több mnt 4.000.000 példanyban. Anatole France-t 11 nyelyre fardí'tattlálk de: 130 kiadásban,
1,826.000 példányban került a szovjet olvasók elé. Romcin Roland 19
nyelven jelent meg, összesen 2,107.000
példányban. Barbusse 22 nyelven,
106 kiadásban, összesen 2,075.000 példányban jelent meg, Aragan m űvei
11 különféle kiadást értek el, 219.000
iéldányban.

~

A régi angol irodalom nagyjai közül a . legtöbbet Shakespeare, Jonathan Swiift, Byron, Charles Diakent,
é s Wi,llla m Tha еke,rrаy an űveit .fordították le; az uj abbak közül . Haggard George Welis, Be rnard Shaw, John
Оelswarthy és John Friestley m ű veit, Shakespea гet a szovje:tanió népei nek 22 .nyelvére
fordították- le:
.165 k ,adáІshа ns .. 1,690.000 példá i у- bam jelent un SwIift, írása+°t; 29
nyehne. tolydailták le; . 30 kiadáslbam 1,740.000 példányban jelent
meg ..Bycron 8 myalvlen került a,
~

~

~

A szovjet sajtó pontos statisztikai
adatokat tett . iközzé a Szovjetunió
népeinek nyelvén megjelent .klasszikws és karszer ű világhír ű írók kiadványairól. A közzétett számadatok
ékesen brzanyítják a kultura óriási
emelkedését a Sz оvje.tuniában, a
szocialista ember óriási ér^dekl ő désé∎t
á világ vaІlamеnnyi . nepének igazi
kultгúrája iránt, Nincs ma egyetlen
jelentősebb világhír ű író sem kinek
művei ne lennének ismeretesek a
Szovjetunió olvasói el őtt az anyaxryеlиülköm, rnelgјІ ient A
régi francia irodálomból . á legtöbbet
Hanoлé de Balzac, Stendhal, Victor
f-Iugo, Étnale Zola, Gustave Flaubert
és Guy de Maupassant m űveit, az
íijabbnk, közül Anatole France, Ro,

-

~

olvasók elé, 554.000 példányban.
Dickens 15 nyelven, 2,393.000 példányban. Thackeray m űvei 13 kiadást és körülbelül 300.000 példány_. sziárrnot 'értek el Wells könyveit 15
nyelvre fordították le; körülbelül
3;500.000 példányban, ' jelentek meg.
Shaw különfiéle írásait 12 nyelvre fordították 1e, s 183:000 , Fél І d.nyszámban nyomtatták ki. Galsworthy 63 k'adást, 1,300.000 példányszámot. ért el.

Szemle

Fristley m ű vei 20 kiadásban, 146.000
példányban jelentek meg.
Az amerikai irodalom képvisel ő i
közül' a legnagyobb példányszámot
Mark Twaln, Ferbiш ore Cooper, Jack
London, Thcidor Dreiser, Upoon `inclar és Sinclair Lewis érték el. Twain 22 nyelven, 3,344.000 példányban
jelent meg. Cooper hét nyelven
403.O00 iвéllкíánybуan kexdlt a közünség éllé. London 29 nyelvn,
11,052.000 pédánmyszámban, Dreiser 6
nyelven, 493.000 Ipéldányb а n, L. ѕ n'clair 15 nyelven, 2,941.000 példányban. Lewis Sinclair 30 kiadásban,
216.000 példányban, A spanyol klaszszikus és modern irodalom icépvisel ű i közül íč ,ké Npen
erva.,
i ue,l
t es I.ope de Vega, Calderon, Blasco
Tbann z, Cesar Arconada és Garcia
Lord mi.iveit nyomták ki. Cervantes
írásait 12 nyelvre fordítatták le, s
6-50.000 példányban terjesztették Lope de Vega könyveit 6 nyelvre fordították le, 86.000 példányszámmal.
í-alderonnak 3 kiadása volt, 20.000
példánnyal, Blasco Ibannez 38 ki-.
.id ő st 342.000 példányt ért el. Cesar
~~~

~

~
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Arconada 5 kiadást, 47.000 példáryyt.
Garcia Lorca 25.000 példányt.
'Az olasz irodalomból a legtöhbet közöltek Dante írásaiból, melyek
közül 10 kiadás jelent meg, körülbelül' 1OO.0O0 pédányban, G ovanni B-caccio müvei, М 1, melyek 23 kiadá:t.
225:000 példányszámot értek el, valamint C_arlo Go,ldoiri. írásai közül,
melyek 28 kiadásb гcл , 142.000 példányban je l еiitek rng.
A régebbi német irodalmat , f ő leg
Goethe (10 nyelvei г, körülbelül 600.000
példányban jelyenit meg), Sclvi фliе r (14
nyelven, 683.0011 példányban jelent
meg) ,és Heinrich Hehe (17 nyc,lven.
1,265.000 példányban jelent meg)
képvlise,lik. Az újabb német i.radalo ш
!képvisel ő i közül a legtöbbet Thomas Mann mű veit fordították le, melyek 41 kiadást, 186.000 példányszámot értek el, továbbá Anna, Segers
írásait, melyek 15 kiadásban, 240.000
~

péplányban jelentek meg, hleinrich
Mann müveit, melyék 41 kiadást &521.000 példányszámot értek el és Jch.aness Báclrert, kinek m űvei 41 kiadásban, 318.000 példányban Jelentek meg.
F V.
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I..пphaiú kiadváпlok

:

,
Lenin I. V.: Az államról (II. kiadás)
Iljin : Új világ teremtése
Gorkij Maim: Tgy tanultam én (II. kiadás)

Ara 4.— Dinár
f,
28.ve 5.— n
„ 25.—
15.—

Szabadságdalok (II. kiadás)
Weigand.József: Feln őtt ABC

„

JUG ĐSZLÁVIAI MAGYAR lRÓK

Markovics Járzos: Lázadás (elbeszél ő költemény) •
.Ara 14.— Dinár
Laták István: Viharos id ő k vetése (versek)
„ 27.—
„
Sink б Ervin: A vasut (riport az ifjusági vasútvonalról) „ 20.— „
Hajtényi Mihály: Májusfa
. „ 32.50 „
Gajdos Tibor: Tűz a hegyek között
. „ 60.— „
MarJcovics Jáпos: A munka asszonya
.
30,—
„
,

KORUNK KÉRDÉSE!

Tung-Pi-Vu: Mi történik Kínában?
.
.Ara 9.— Dinár
Fominov: A nemzetiségi kérdés megoldása a Szovjet
Unióban

„

Kardelv: Jegyzetek a nemzetközi fejlemények egyes

5.

kérdéseihez

Lemin: A t őkésrendszer két válsága
. „ 6.50
Lemin: Az IISA jelenlegi külpolitikája—Anglia háborn
utáni külpolitikája
.
. „
7.—
Jeruszalimszki: Az angol-francia diplomácia hagyomá-

,

nyai és a német kérdés
6.......»
Történelemhamisitók (A Szovjet Tájékoztató Iroda történelmi felvilágositáea)
. „ 13.50
.
.
Tito: Jugoszlávia forradalmi átalakulásáról •
.
. , — .—

„

„

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Bogorov: Élet * viz alatt .
.Ara 8.— Dinár
Nikolyszki Jakovlyev: Igy tanultak az emberek beszélni „
9.50 „
Keller: Emberek, akik megváltoztatják a n ővények természetét

.

.

.

. „ 10.—

,

Zavadovszki: Vitaminok és hormonok .
. „ 9.— „
„
„
Oparin: Az élet keletkezése a földön
4.50
„
A.N.Sztuditszkij: A szervek és szövetek ujjéalakulásáról „
SZINPADUNK

Mбricz Zsigmond: A gulyás -- Nem pihen a kalapács
Csopics : Pionirok .
.
Berthold Brecht: Carrarné puskái
.
Sxuhodolszki: Zöld ág .
Katajev: Tévedések napja .
.
Kocsics: Borz a bíró el őtt—Nusics: Analfabéta

Ara 6.— Dinár
. „ 7.—
„
• , 7.—
„
• „ 6.50
„
• „ 16.50
„
.
12.—
»

К

NY V E K

Ö

.

Il`aphatri kiíxcstvár gok

Lenin I. V.: A szakszervezetek szerepe és feladatai az
uj gazdasági politika (NEP) id ő szakában .

. Ára 5.— Dinár

GYERMEKIRODA LOM

Szucsevics : H ű bele ország -- Bclotin : A képzelt beteg Ára x.50 ' 'inár
„ 27.—
Csopics: Partizánmesék (II. kiadás)
Naxor: Grújó, a kis pionir .
9.—
„

„

TERVGAZDÁLKODÁSUNK ÚTJÁN

Ára 6.—• Dinár
Kidrics: Az államosításról .
.
Kidrics: Kö,gazda,-á4unk jellege
Kardelv: Mező gazdasági szövetkezetek a tervgazdaság„

„ 12.50

ban

SZ ŐTÁRAK
. гΡ(1'a 35.— Dinár
35.

Szerb—Magyar
Magyar—Szerb

A HID BEKÖT6TT ÉVFOLYAMAI

_1ra 200. --

1946 (X. évfolyam)
1947 (XI. évfolyam)
1948 (XII. évfolyam)

Megrendelhetők: a
SZU

E n g e l s utca 9.

200.—
„ 200.—

1І І

kiadб hivatalában
ВОТ I СА

Telefon szám 414.

„Minerva” nyomda Szubotica, November 29 tér 3.

„

