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1980. május 5. — Az első  reggel Tito nélkül. Ezek az els ő  szavak 
reggeli Naplómban. 

Nehéz időben hagyott itt bennünket. Az ellentétek a világban 
mind mélyebbek. Az igazságtalanság mindenütt győzedelmes-
kedni akar. 

Egész életével üzeni — csak a szüntelen harc, a joguktól meg-
fosztottak összefogása, a cselekvésben megmutatkozó testvé-
riség és egység, csak ez segíthet az emberiségen, hogy áttör-
jük magunk előtt a sötétség falát. 

Az utolsó feljegyzés mára. Beteljesíteni az ő  nagy hagyatékát: 
mindannyiunknak, függetlenül betöltött helyedt ő l, függetlenül 
korodtól, függetlenül erődtő l. 

153  A jövő re kell gondolni, mert az élet élni akar. 
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„Nincs az a kegyelel, amely híven tükrözhetné köztünk való 
jelenlétének szimbolikus jelentőségét." 

Boldog ember volt. Eszményeiben egy pillanatra se ingott 
meg, és megvalósította őket, többet, mint amennyirő l költő ink, 
politikusaink, uralkodóink és hadvezéreink nemzedékei évszá-
zadokon át álmodni tudtak. 

Halott hadosztályainak hosszú menete után távozik Tito a túl- 
oldalra — Romanija túlfelére. A népmesék áttekinthetetlen 
messzi mezőségeire — mintha onnan is érkezett volna közénk. 

Nem oly dő re a mi világunk, hogy ne tudná megkülönböztetni a 
vulkánok vak és kegyetlen valóságától, mi körülvesz bennün-
ket, tulajdon meleg otthonát feje fölött. S hogy ez az otthoni 
tető  Tito m űve, ezt mindenki megértette, s így nem volt ember, 
ki gondolataiban nem virrasztott vele éjjeken és éjjeken át, míg 
tartott ljubljanai haláltusája. 

Tito hatvanadik születésnapján ( 1952 -ben) elmondtuk mindazt, 
amit el lehet mondani egy olyan ember életér ő l, ki életútjára 
büszkén tekinthet vissza: 

„Aki a maga hatvan évével elmondhatja: negyven éven át har-
coltam a magam erkölcsi meggyőződésének vonalán maradva; 
láttam sok várost és sok országot, hadsereget és háborút és 
civilizációt; társadalmi rendszereket és forradalmakat; két ke-
zemmel keresve meg kenyerem éltem életem; voltam fogoly és 
harcos, politikus és a munkásosztályt felszabadító tömeges 
mozgalom szervezője; felkelést hirdettem a vak ősztönők ellen; 
nehéz és véres harcban tisztítottam meg az országot az ide-
genektől; visszaadtam hazámnak elrabolt tengerét, szigeteit és 
városait; fölszabadítottam népem az osztályelnyomás alól; le-
raktam a szocializmus alapjait és ma is emelem országunk az 
elmaradottságból a fejlett népek sora közé, _ az az ember teljes 
joggal mondhatja el magáról ezt is: megtettem emberi és pol-
gári kő telességem ..." 

E naptól a mai napig, az azóta eltelt huszonnyolc éven át, a 
világmindenség színpadán fejtette ki történelmi horderej ű  te-
vékenységét. Az elnemkötelezettség nemzetközi mozgalmának 
megszervezésében tanúsított törhetetlen akaraterejével az 
egész világ elismerését kivívta magának. 

Elmondhatjuk, hogy a kanti értelemben felfogott Világbéke 
eszményi zászlóvivője hagyott itt bennünket. 

(Zágráb, május 6.) 	 154 
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Amikor beszél mintha csillagok hullanának 
a szép vízbe egy örökkévalóságból a változékony felh ők mögül 
ujját egy nem kigondolt helyre irányítja de hamis id őbe 
ahol még nem múlott el a múlt 
és szól: 
aki oda indul indulásának napja előtti napon érkezik 
az eltérő  idillbe mely hűtlen mása annak ami mögötte áll 
ahol az egyébként dicső ített madarak rút károgása van 
Ő  semmit el nem hallgat kimond 
minden foltot a szemben minden felh őt a lelken: 
a jövő  nem csupán az ami jön 
sok minden csak egyszer űen megismétlődik 
a múlt nem csupán az ami vissza nem tér 
és a jövő  egy része rejtve marad. 
Ő  tanít bennünket hogy ne veszítsük el a hasonlóságot 
reményünkkel szép emberi arcunkkal 
ő  tanít hogy miként ismerjük föi a jövend őt 
abban amit dolgozunk abban ami jön 
mert jaj annak aki elveszít minden hasonlóságot e várossal 
jaj annak kinek nincs helye e téren 
jaj annak ki árnyékával méri önmagát 
milyen nap van az ő  megnemvilágított vérében 
itt a jövő  csak felismerni kell 
és kiválasztani 
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RADOMIR 
KONSTANTINOVIĆ  

„ERRŐL 
A 
H ELVRŐL" 

Tegnap este, hazafelé tartván, az autóbuszban láttam egy síró 
embert, ki nem rejtegette könnyeit. Tudtam, hogy meghalt: ő  
tanított meg bennünket arra, hogy semmit sem szabad eltitkol-
ni. A nyíltság és az őszinteség tanítómestere ő . Általa a nyílt 
egyszerűség forrásáig jutottunk. Szégyen nélkül siratjuk. 

Valóban, ki tudott olyan egyszer űen és higgadtan beszélni 
még a legnehezebb pillanatokban is, mintha nem akarta volna, 
hogy a bőbeszédűség, vagy az emeltebb hanghordozás eltávo-
lítsa a valóságtól? Az egyszerűség erejét helyezte szembe a 
szenvelgő  retorikával, ami oly gyakori korunkban, ahol ő rültek 
kíséreltek meg saját bőrükbő l sapkát készíteni számunkra. Ki 
ne emlékezne kedvenc kifejezésére, amit oly gyakran említett a 
legnehezebb pillanatokban, a Sztálinnal való összet űzés ideje 
alatt: „erről a helyről'; mintha minden szavával bástyát emelne 
a valóság eme létező  helye köré? 

Az „errő l a helyrő l" mindenképpen ennek az országnak a való-
sága; de egyben az egész világé is, mert „ezen a helyen" lenni 
ugyanazt jelenti, mint egyetemesen és ténylegesen létezni. A 
gondolatnak és a cselekvésnek is egyetemes jelentése van, ha 
valósak. A valóság robbanékony, különben nem valóság: csu-
pán ha egyetemes és korlátlan, akkor van „ezen a helyen". Tito 
egyetemessége marxista, mert „err ő l a helyrő l" nőtt ki. És 
éppen emiatt hegeli alapokon nyugszik: hegeli történelemlecke 
az élő  marxista gyakorlatban, amely tudja, hogy minden eltá-
volodás a valós és egyetemes, az általános és különös, a 
közvetlen-tapasztalati és a fogalmi egységtő l, eltávolodás a 
marxista internacionalizmustól. 
Nem azért lett-e világtörténelmi szint ű  Tito összekülönbözése 
Sztálinnal, ami fordulópontot jelentett az egyetemességben és 
általánosságban, mert „errő l a helyrő l" való? A Nem, amit Tito 
Sztálinnak mondott, tulajdonképpen az „errő l a helyrő l" való-
sága által a hatalom általánosító és elvonatkoztató törekvései-
vel szembehelyezkedő  nem. Mindig a hatalom (minden hata-
lom) szeretne bennünket egzisztenciálisan elvonatkoztatni. A 
hatalom szimbólummá szeretne alakítani bennünket. 

Tito a sztálinizmussal a valóságot állította szembe, s állandóan 
a valóságot állítja szembe a dogmatizmus minden nemével, de 
nem a statikus empirizmus valóságát, hanem az élő  és nyílt 
valóságot; a munkás valóságát, aki azért valós, mert van sze-
mélyisége. aki azáltal alkotó/teremtő , mert munkájáról maga 
dönt. A nyílt valóságot, a szocialista demokrácia valóságát 
helyezte szembe a dogmatizmussal (a pszeudo-baloldalival és 
a „klasszikus" jobboldalival — a nacionalistával egyaránt). Az 156 



„erről a helyről" valósága valóban „errő l a helyrő l" származik; 
ebbő l az élő  valóságból: ebbő l a valós demokráciából, vagyis 
ebbő l a kritikai és önkritikai szocializmusból. 

Tito szocializmusa valóban kritikai és önkritikai. Tito szocializ-
musában a kritika a nyíltság lényegéb ő l eredeztethető : valós a 
jog, mert valós a kötelesség. A kritika a mindennapok mód-
szertanának elidegeníthetetlen összetev ője. A kritika és önkri-
tika ő rzi hitünket a szocializmusban, biztosítja nyíltságunkat és 
méltóságunkat. 

Az „ennek a helynek" a nyíltságába vetett hitünk és benne 
való bizakodásunk — az egyetlen történelmi lehet őségünk: Tito. 
Ez az amivel „errő l a helyrő l" tartozunk önmagunknak, és 
tartozunk a világnak. A nyitottság és a nyilvánosság feltartóz-
tathatatlan térhódítása ez a létezés minden területén: nyíltság 
a munkában és a gondolkodásban; de a nyíltság fennséges 
megtestesülése volt az az ember is, tegnap az autóbuszban, 
aki sírt, és nem rejtegette könnyeit, s akit most üdvözlök: sírj 
csak embertársam, minden könnyed drága cseppje az el őtted 
magasodó szabadság fényének; sírj Titóért. Sírj és tekints 
ránk. Nézünk téged. Látjuk egymást: együtt vagyunk. 

TITO 
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TITO 

JO VAN  
ZIVLAK 

ÉRDEMES 
ÉLNI 
ÉS 
HARCOLNI 
(TITO) 

azon ritkák közül való kik a szembe néznek. 
széltében hosszában cirkálva a hazában. 
marxot tanulmányozta 
olvasta lenint 
leveleket írt az elvtársaknak 
éberen amikor szakadt a híd. 
az ég alatt és a hideg sarkokban 
kikelt ahogyan a halál závára játszik 
és amikor kérdezték hogyan tovább valter 
azt válaszolta: »érdemes élni és harcolni«, 
de az ablakból a magasból 
ahol csak üres szókupacok röpködnek nem beszélt. 
az  igent is nemet is a lelkébő l a szívébő l szakajtotta 
egy országból mely tiszta t űzzel van átitatva. 
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TITO 

— Egyik írótársamnak, egy költ őnek van egy régebbi, többé-
kevésbé alkalmi verse, abban egy bizonyos tavaszt korhol, 
amiért „legszebb öregjeinket bántja". Erre az idei tavaszra még 
durvább szidalmakat is lehetne szórni. Öreget és fiatalt egy-
aránt bánt. Nem hittük, hogy ilyen lesz, nem akartuk, hogy 
ilyen legyen ez a tavasz. Most már nem marad más hátra, mint 
hogy ennél a tavasznál is erősebbek legyünk. 

Tulajdonképpen Tito is ezt követelte és követeli t ő lünk, amikor 
önmegbecsülésre, önérzetre és önmagunkhoz való h űségre 
tanított bennünket. Ebben a tanításban az volt a szép, hogy 
minden didaktikus formán túlmen ően természetesen fakadt és 
mindenkihez szólt: munkáshoz, paraszthoz, értelmiségihez; 
Jugoszlávia valamennyi nemzetéhez és nemzetiségéhez. A ta-
nítás töretlen és folyamatos volt, éppen ezért, meggy őződé-
sünk szerint, sikeres is. 

Jugoszláviában, Vajdaságban, ahol több nyelvet beszél ők 
élünk egymás mellett, ez külön is fontos. Es érzésem szerint 
nagyon fontos az alkotók, mindenekel őtt az írók számára. Min-
den leírt betű  hitvallást jelent, a hitvallásnak pedig csak akkor 
van súlya, ha őszinte és szókimondó. Enélkül nem létezhet 
irodalom, pontosabban jó irodalom. 

Vajdaságban öt nyelven — ki-ki a maga anyanyelvén — m űveljük 
az irodalmat, és azt hiszem, hogy ez az ötnyelv ű  irodalom 
együtt is, külön-külön is értékes és jó irodalom. Az emberek 
nem hallgatnak, hanem beszélnek, az írók írnak, és egyre több 
írónk van. Ez mindenképpen jelez valamit, és a jelek nagyon is 
biztatóak. Szükségszer űen megindult egy folyamat, amelynek 
megindítása kétségtelenül Tito nevéhez f űződik, és amelynek 
szükségszerűen tovább kell tartania, ahogyan megtanultuk: az 
önmegbecsülés, az önérzet és az egyenrangúság, a magunk- 

159  hoz és elveinkhez való h űség alapján. 
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HALÁLÁRA 

Dacára annak, hogy egy ideje nyilvánvaló volt, elnökünk elve-
szíti az utolsó játszmát, alulmarad az utolsó küzdelemben élete 
utolsó tavaszán, megdöbbenve vettük tudomásul a hírt. Hisz-
szú, fárasztó út után szálltam ki a buszból a városházánál, 
azon a fátyolos hétfő  reggelen, amikor észrevettem: a púpos 
újságárus bódéja az újvidéki „metrónál", amely belülrő l dús 
nő i keblekkel bélelten fogadott mindig, most valahogy felt ű -
nően levegősen állt megszokott helyén. Átláttam frissen mo-
sott üvegén. Az ablakban a reggeli újság gyászkeretes száma 
mint valami beszorult, ijesztően fekete galamb. Később érte-
sültünk a halál időpontjáról, a Hajduk—Crvena Zvezda mérkő-
zés félbeszakításáról, a tömeg hangos eskütételérő l, a gyász-
mechanizmus egy-két lapszusáról, ami nem is lényeges: a bú-
csúzás fenséges volt, az ország a nagy államférfinak kijáró 
tisztelettel köszönt el elnökét ő l — alkotójától, ihletőjétő l, ve-
zérétő l. Tito, esküszűnk, folytatjuk munkádat! 

Azt hiszem, a legmegrögzöttebb cinikusoknak is elszorult egy 
pillanatra a torkuk. Legenda, mítosz? Tito napjaink félistene 
volt, középtermetű  Herakléssze. Küzdő  ember, jó barát, kö-
nyörtelen ellenfél — ilyennek tudtuk. Neve századunk útveszt ő-
jében valószínű leg valahol találkozni fog Che Guevaráéval. 
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Láttam Titót az idők és világok hídján — a múlt és a jövő  
határán. Állni az elnemkötelezettség mágneses terének vonzá-
sában, a nagyhatalmak között. 

A hídon álló Tito engem Rotterdami Erazmuszra emlékeztetett. 
Tartózkodó mosolyában tudás, lemondás a pápák földi csalha-
tatlanságáról, de ellenszegülés is a szentséggyalázóknak, a 
bürokratáknak és a dogmatikusoknak. 

Látom Titót a sorsdönt ő  elhatározás tragikus, h ősi pillanatá-
ban: megmenteni a sebesülteket! Kiejtjük Sutjeska nevét, s 
mintha a thermopülei h бstettek visszhangoznának az archai-
kus messzeségbő l. 

Húsz évvel a csata után elvittük Brionira a Sutjeskát ábrázoló 
nagy mozaik tervét, ami a Szövetségi Végrehajtó Tanács épü-
letének központi falára készült. A múlt nagy mozaikjai a hadve-
zérek, vallási vezetők és világi hatalmak megdicsőülését ábrá-
zolták. Marij Pregelj fest őművész a sutjeskai ütközetet kiemelte 
az idő  korlátai közül, és a szabadságáért küzd ő  nép közös 
sorsának szimbólumává fejlesztette. Néhány elvtárs úgy vélte, 
hogy a betegek és sebesültek menetét szimbolizáló, a kompo-
zíciót diagonálisan átszel ő  sötét vonalat tompítani kellene, 
esetleg elhagyni. Tito — mintha újra a harc kell ős közepén állt 
volna. Felénk fordított arcát az emlékezés árnya sötétítette. 
„Pontosan így volt." — mondta. „A harcosok, a sebesültek és 
a halottak mind együtt voltak. Legyenek együtt velünk most is." 

A pásztorsíp szláv melódiáiban ősi dallamok visszhangzanak. 
Jelenünk többszólamú ritmusai azonban már egy új erkölcsi és 
szociális valóságból fejlődtek ki. Tito elgondolása Jugoszlávia 
és a Főld népeinek egységéről bizonyára van oly fontos, mint 
Planck elmélete a fénykvantumokról. 

A népfelszabadító háború és a forradalom szintézise adta Ju-
goszlávia népeinek és nemzetisegeinek azt az erő t, hogy a tar-
tós egységben is megőrizzék identitásukat. 

Tito egyben a mellőzöttek, a nincstelenek és kizsákmányoltak 
összetartozásán is dolgozott, hogy az idegen területi és gyar-
mati érdekeknek alárendelt népek passzív létezés űkből felnőj-
jenek saját történelmi jelenlétükig. Az elnemkőtelezettek egy-
sége a titói korszak egyik legnagyobb és autochton forradalmi 
eredménye. 

Tito a népfelszabadító háborút saját erőnkbe és népeink öntu-
datába vetett hite alapján vezette. Megteremtette a szocialista 
és e/ nem kőtelezett Jugoszláv Köztársaságot. Ő  mondta ki 
először a történelmi horderejű  vétót a hatalmas Kominternnek, 
azt az akkor eretnek gondolatnak tudott igazságot, hogy min-
den népnek joga van saját úton haladni a szocializmus felé. 
Kigondolva az önigazgatást _ a munkások évszázados álmát 
valósította meg. Tito kezdeményezője és oszlopos tagja az el 
nem kötelezettek mozgalmának, mely egy igazságosabb gazda-
sági rendért, és a nagyhatalmak önkényének a legyőzéséért 
harcol. Mindezek egy kitörölhetetlen, etikus politika mérföld- 
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Szavaim ezért nem érzem rekviemnek. 

Tito a világot átható bizonytalanságok pillanatában húnyt el. 
Megőrizhető-e a népek közötű  béke évtizedeken át ápolt remé-
nye? 

Az, amit Tito felépített _Jugoszlávia nemzeteinek és nemzetisé-
geinek egysége és egyenrangúsága, és az önigazgatás, mint a 
munka elidegenű lésenek humánus gazdasági-társadalmi le-
győzése _ hatalmas örökség, mit őriznűnk kell, és tovább kell 
fejlesztenünk. 

Van összhang a távozásban és a maradásban. A fájdalom nagy, 
nincs, kinek ne fájna: nem csak mi, a vílágban még sokan 
siratják ő t. A könnyeknél nagyobb szükség van azonban a Titó-
val való közvetlen párbeszéd folytatására; a Tito korszakát jelö-
lő  tettekhez való maradéktalan h űségre. 

ALBERTO 
MORAVIA 

TÖRTÉNELMET 
TEREMTETT 

„Jugoszláviának megadatott a boldogság, hogy olyan embert 
melengethetett a keblén, mint Tito" 

„Néhány évvel ezelőtt Tito vendége voltam a Brionin", mondja 
Alberto Moravia, „az »L'Espresso« különtudósítójaként interjút 
készíthettem Titóval. Abban a szerencsében részesültem, hogy 
az egész délelőttöt vele tölthettem. Nagyon vágytam őt meg-
ismerni, mert mindig úgy tartottam, az európai kommunizmus 
megértéséhez századunk első  felében Tito személyisége a leg-
alkalmasabb. 

A Brionin levő  házában fogadott, és a legmélyebb hatást tette 
rám. Olyan ember volt ő , aki — s ez ritkaságszámba megy — két 
jellemvonást egyesített magában: a dolgozó jellemét, a nép 
fiáét és a katona jellemét. Egyrészt ember volt, másrészt állam-
fő , vezető  és hadvezér. Tito személyében ezeket a sajátossá-
gokat élhettem meg. 

Olvastam Tito életrajzát is, s ez is mély benyomást tett rám. 
Ilyen életük a 19. századból a 20. századba lépők között csak a 
kivételes személyiségeknek volt." 162 



TITO 

Azt mondtam Titónak: 
„Szép élete volt." 

Mire ő  így felelt: 
„Szép, de nehéz." 

„Igen, mondtam, mégis, az Őn élete szép volt." 

A legnagyobb élményt Titónak az első  világháborúban való 
részvétele, szibériai és oroszországi tartózkodásai valamint az 
Októberi forradalomban való szereplése jelentette sfámomra. 
Mindez magában rejt valamit, mi felkavarja az embert. Tito 
valami különleges módon, szinte érthetetlen, miképpen, de al-
kalmazkodni tudott a történelem ritmusához, mindig a kell ő  
helyen tudott lenni és mindig kellő  módon tudott viszonyulni a 
történelemhez. Életében soha meg nem hátrált — s ez nem 
könnyű  feladat. Tito nem áldozata volt a történelemnek, hanem 
olyan ember, aki éli azt. Kevés ember lépett fel így a törté-
nelemben, legyen szó akár a politikáról, akár a m űvészetrő l 
vagy az emberi tevékenység bármely más formájáról. 

Valóban, kevés ember alakít ki ilyen kapcsolatot a történelem-
mel, kapcsolatot, melyben egyszerre adhat a történelemnek és 
kaphat tő le. 

Nekünk olaszoknak, s egyáltalán, a Nyugatnak, Tito személyi-
sége különös jelentőséggel bír az összes többi kommunista 
mozgalom vezetőjével párhuzamba állítva is, már csak azért is, 
mert Tito abban a Jugoszláviában született, amely mindig kap-
csolatban állt Olaszországgal és a Nyugattal. 

Tito birtokában volt még egy emberi értékvonásnak: volt ér-
zéke a Nyugat problémái iránt. Nekünk, nyugati baloldaliaknak, 
rendkívüli példát szolgáltatott ezzel. 

Az volt a benyomásom, hogy Tito nem csupán a nagy Októberi 
forradalmat értette, hanem a többi európai forradalmat is, min-
dent, ami a civilizáció és a művelődés számára adományozott 
valamit. Ő  meg tudta valósítani a forradalmat kizárólag ju-
goszláv erőkre támaszkodva, idegen segítség nélkül, s egy 
tipikusan jugoszláv színezetű  reális kommunizmust hívott lét-
re. Jugoszláviának külön helyet biztosított ezáltal a világban. 

Jugoszláviának megadatott a boldogság, hogy olyan embert 
melengethetett a keblén, mint Tito. Igaz, hogy a történelmet a 
népek teremtik, de igaz az is, hogy a nagy egyéniségek, ha az 
értelem vezérli őket, alakítják a történelmet. Ezek az egyéni-
ségek a történelem szolgálatába állnak, ahelyett, hogy szemé-
lyes érdekeiknek alárendelnék azt. Ők szolgálják a népet, és 
nem kívánják a néptő l, hogy szolgáikká legyen.  ‚re,  ezt pél-
dázza Tito. 

Az újjászülető  Jugoszláviának volt egy nagy egyénisége, ki 
rajta hagyta személyisége pecsétjét. Tito vezetése alatt Ju-
goszlávia minden nyomásnak ellen tudott állni, s ez egyben 
jövőjének a záloga is", fejezte be Albe rto Moravia Titóval való 
találkozásának elbeszélését. 
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1V0 
ANDRIĆ  

„MINDEN 
TEVÉKENY-
SÉGÉNEK 
ALAPJÁBAN 
A 
BÉKEHARC 
ÁLLT" 

„ ... és én Köztársaságunk Elnökében valóban a békeharc, 
valamint a háború és erőszak elleni küzdelem igazi elkötele-
zettjét lator. Az volt a legendás harcban, amikor Jugoszlávia 
nemzeteit egyesítvén, fegyveres felkelést indított és vezetett a 
fasiszta hódítók és megszállók ellen, és így felszabadította or-
szágát; az volt akkor is, amikor a feiszabaditott és újra egyesí-
tett Jugoszláviát a békés együttm űködés útjára vezette a hi-
degháborúval, mindennem ű  gyű lölettel, megkülönböztetéssel 
és erőszakkal szemben. Az államok és nemzetek közti békéért 
folytatott harc minden tevékenységének alapja volt és ma-
radt ." 
(Az 
író 
hagyatékában 
talált 
feljegyzés 
1972-bő l) 

Tito elvtárs alakját els ő  ízben a horogkeresztes német hódítók 
plakátján láttam, kik vérdíjat t űztek ki fejére. 1943 júliusában 
történt ez, a becskereki teherforgalmi állomáson. Az internál-
tak csoportjában ésszer űtlen, hatalmas kockákat építettem a 
kirakott deszkából. 

A német rendőr a peronra küldött, hozzak a csapról egy vödör 
vizet. Visszatérve odasúgtam a mellettem dolgozó társamnak: 
Láttam a parancsnokunkat! Súgásom szájról szájra terjedt. 
Soha az internáltak olyan szomjasak nem voltak, mint azon az 
aranyló júliusi napon. Mindannyian látni akarták Titót. Este a 
táborban alig győztünk felelni elvtársaink záporozó kérdéseire. 
Szép-e? Mi olvasható ki szemeibő l? Van-e csillag a homlokán? 

Egy évre e révült látomás után, 1944 októberében szül őhelye-
men, a felszabadult Versec utcáján viszontláttam forradalmunk 
élő  vezetőjét. Később még több ízben láttam Titót. Egyszer 
néhány szót is válthattam vele. 

Mindezeken az éveken keresztül magamban hordoztam, és hi-
szem, magamban hordom ezután is, Tito becskereki alakját. 
Határozott, nemes arcát egy elérhet ő-elérhetetlen távolba néz ő  
férfinak. Ez a messzeség nekem és az egész háborús nemze-
déknek, melyhez tartozom, közeli. E vörösl ő  messzeséget mi 
kommunizmusnak hívjuk. 

VA$KO 
PIPA 

TITO 
BECSKEREKI 
ALAKJA 
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SZLAVKO 
JANEVSZKI 

A 
KIVÁLÓAK 
NEM 
TÁVOZNAK 
A 
VILÁGBÓL 

TITO 

Tito életútja folytonos magasbatörés. Ez az életút számtalan 
kis ösvényre ágazik, szinte összeköti országunkat a világgal, 
annak minden nehézségével és megpróbáltatásával, ugyan-
akkor minden élő  barikáddal, ami a gonoszság terjedésének 
útjában áll. 

Arról az Emberről alkotott elképzelt kép, akit maga az évszázad 
sorolt a legnagyobbak közé, akkor sem változott bennem, ami-
kor a közelébe kerültem. 

Többször találkoztunk. Az emberek itt, Macedóniában általá-
ban izgatottan, zavartan közeledtek hozzá. Viselkedésük azon-
ban gyorsan megváltozott: közvetlenségével, gyengéd és meg-
hitt szavaival fölszabadította beszélget őtársát. Figyelmesen 
hallgatott, noha érezhető  volt, hogy nem kedveli az el őre el-
készített beszámolókat. Az emberi beszélgetést szorgalmazta. 

Egy alkalommal, nem minden izgalom nélkül, dadogva is talán, 
megkíséreltem elmondani véleményemet vendégmunkásaink 
Ausztráliából és Amerikából való visszatérésének lehet őségé-
rő l, illetve kivitelezhetőségének nehézségeirő l. Azt is mond-
tam, hogy Szkopje után Torontóban él a legtöbb macedón. 
Amíg ezeket mondtam, átcikázott agyamon egy gondolat: mi-
csoda témába fogtam, és író létemre miért nem beszélek 
Macedónia első  nagy szabadságáról? És mintha másképpen 
nem is történhetett volna, Tito végighallgatott, és többek kö-
zött visszatért a vendégmunkások kérdésére is. Megmagya-
rázta a kivándorlás és az ideiglenes munkavállalás okait, és 
mindazt, amit ezeknek a jelenségeknek az enyhítésére tenni 
lehet. Tito szerette, ha az emberek a problémáikról minden 
szépítgetés nélkül beszélnek — nem ismerte és nem ismerte el 
a meghátrálást. Az ember és az emberiség, az élet és a szabad-
ság nagy barátja volt. 

Tito kortársai voltunk, ugyanúgy, ahogy azok lesznek a jöv ő - 
ben azok is, akik ma még az iskolapadban ülnek. A kiválóak 
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BRANKO 
MILJKOVIĆ  

(VI  $SZA- 
TÉRÉS) 

RÉSZLET 

Csillagos eszme ismét a homlok mögött 
A szél ellenére valami állandó 
Amit földünkön mondani kell 
Egünk és csillagaink alatt 
Hogy hallja Zagorje az Avalához hajolt 
A tenger Nebojša tornyához 
Ahol az ő  szava ott az egész ország 
A folyók szeretetbő l egymásba ömlenek 
Kigondolnak egy vérkeringéshez hasonló földrajzot 
Ó, Ország, alakod szívem alakja 
Ő  a Nagy Utas aki átkel Tengereken 
Hogy fölfedje a Reményt az ittenihez hasonlatosat 
Jaj nincs szó szeretetünkre 
Köszöntünk 
Téged ki a visszaélést ő l elszoktatod a Tüzet. 

sziveri jános fordítása 
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TITO 
Tito ma és Tito holnap ... Megtörténik olykor-olykor. Általában éjjel. Miközben 
olvasok és néha írás közben. Hallgatás, mélyértelm ű . Kiegyensúlyozott, bár 
nyugtalanság és gyanú hatja át. Életünk feltételei ezek. És mégis, mintha az 
ember abban a. pillanatban elhajózna egy másik, bársonyosabb tengerre, mely 
kék és sima, és mentes a mindennapok gondjaitól. Hirtelen megrázkódom. Kér-
dem: hol vagyok? Nyugtalanná leszek. Az ablakhoz lépek, szélesre tárom. Csönd. 
Nyugodt csillagok. Vagy csöndösen kavarog a hó. Vagy kosaváink törlik a kietlen 
utcát. Stb. Mindegy. Legyen ez: az alvó város csöndje és a nyugodt csillagok. 
Múltunk kísértetei nélkül. Viharos éveink. A gyötrelmek és a harcok. Ez a csönd 
álnok is lehet. Hamisak néha a nyugodt csillagok. Ugyanilyen csöndes és nyu-
godt volt az ég 1941. április 5-e és 6-a között is. A már kizöldült fák ágai fölött a 
Poincaré utcában némán ült meg a hold. Közöttünk lépkedett Lola is, Vesa is, 
Jurica is. Mondják, ők többé nincsenek... Мёgiѕ , a mi gyökereinkben vannak ők 
is. Szíveinkben lépdelnek. Mindennapjaink megbújtak bennük. És valahol, hatá-
rainkon túl már zakatoltak Hitler „stukáinak" Diesel-motorai, amelyek majd azon 
a vasárnap reggelen zuhanórepülést végeznek városunk fölött (lehet, ezért rez-
dül meg mindig a holdfény, amikor a világ háborog). Ilyen b űvös éjjeken zuhantak 
a városokra a híres halálthozó „szörnyek" ... A világ pedig, amelyben élünk, ma 
is veszélyekkel teli, s az emberi szívek aggodalommal. Ki fedje föl, mit rejt a 
hideg csillagok e nyugodt fénye? A világ rossz varázslóinak sötét er ő i nem néz-
nek e fényre. Ők véres leszámolásaikkal törődnek csupán. Eszembe jut ekkor, és 
alig hallhatóan kimondom a nevet: Tito. És a meleg, emberi sugár felragyog az éj 
hideg fényében. Megnyugszom. Becsukom az ablakot. Békésen olvasok tovább. 
Vagy verejtékezem és elemésztem magam a szavak miatt: ez a munkám. Tuda-
tom legmélyén hű  őrként virraszt egy egyszer ű  mondat (mondat? nem, hisz ez 
maga a valóság): Jól van — nekünk van Titónk. 

Mert Tito a mi hétköznapunk, emberiségünk, szabadságunk él ő  őre, minden 
gyilkos dogmára válaszoló NEM-ünk, „szenvedésünk és gyötrelmünk" miként ő  
mondta pár nappal ezel őtt Slavonski Brodban, a világhoz intézve szavát a mi 
„mégis halad" szocializmusunkról. 

Tito ma és Tito  holnap...  

Lehet, hogy sohasem mondanám ki hangosan azt, amit most mondtam. Az élet-
nek vannak nagy dolgai, melyekről hallgatni kell. Mert a szavak olykor elszédíte-
nek. Akik velük foglalkoznak, tudják, milyen könnyen elferdiühetik gondolatunkat, 
milyen hazugul csenghetnek, mikor egyszer űen azt kellene mondaniuk, amit 
kifejeznek. Az élet nagy tettei viszont azt követelik t ő lünk, hogy pontosak és h űek 
legyünk hozzájuk. Amikor telefonon megkértek, hogy írjak Titóról születésnapja 
alkalmából, megijedtem. Mi újat mondhatok én, aki vele, ha nem tévedek, össze-
sen egyszer foghattam kezet. Mindazok után, amit azok az elvtársak mondtak 
róla, akik már évek óta vele harcolnak és vele dolgoznak éjjel-nappal? És mégis, 
vannak kötelességek, mondtam, amelyeket nem lehet megkerülni. A rossz a 
világban állhatatos és mindegyre ismétl ődik. A jónak is állhatatosnak kell lennie 
és ismétlődnie kell. Itt megsz űnik minden esztétizálás. Ha mást nem, megismét-
lem, a szavakat is, miket mások mondtak. Vezérfonaluk a szeretet lesz. S az 
örökké ragyog, remélem. Ám mindannyiunknak megvan a maga bels ő  párbeszé-
de is Titóval. Még azok is, akik a világban nem szeretik, tudják, hogy „kemény 
dió" ő , s az ilyen emberrel kénytelenek beszélgetni. Én is elmeséltem maguknak 
a magam dialógusát. Hiszen Titót én tizenöt éve ismerem... 

Lám, tegnapelőtt este, miután megígértem, hogy írok, kés őn tértem haza. A 
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tésekben, vezérmotívumként tért vissza állandóan Tito neve. Meg Spanyolország 
neve . Az íróasztalon egy kéziratot találtam : a mai angol költőket fordításban, 
hogy átnézzem. Olvasom. Kissé nyugtalan vagyok, mit fogok írni Titóról. Egy-
szerre csak V. H. Auden levelei: Spanyolország, 1937. Visszatérek azokhoz a 
mozgalmas és lángoló napokhoz , ismétlem magamban: 

Anitának hívtak 
Spanyolország véres rózsáját.. . 

Magamban suttogom : Tito 1937, és felidézem magamban azt a nemzeteink 
életében mindig élő  és sorsdöntő  évet, amikor Tito elvtárs átvette pártunk irányí-
tásának nehéz felelősségét Olvasom a költő  Audent: 

Tegnap egész múltunk .. . 
Tegnap... 
Az eretnekek fölötti ítélkezés a 

kőoszlopok közt; 
Tegnap teleológiai veszekedések a kocsmákban 

Es csodás kigyógyulások 
a forrásokon; 

Tegnap Boszorkányszombat. Ma pedig 
harc. 

Kiről is beszél a költő? Nem mindannyiunkról -e azokból a napokból , amikor 
Európa fölé , a világ fölé a fasiszta háború nehéz árnyéka ereszkedett , és amikor 
a szabadságszerető  lelkek ellenállásra és a szabad világért döntő  csatára ed-
ződtek? 

Olvasom tovább: 
S a szegények a tűz nélküli lakásban 

ölükbe eresztve 
az Esti újságot: ,,A mi napunk a mi 
veszteségünk. O, mutasd meg nekünk, 
Történelem, a Vezetőt, 
A szervezőt, az Időt — a felfrissítő  

kezet. 

Nem korunk sikoltott-e itt? A költ ők néha látnokok, még akkor is, ha úgy t űnik, 
nem tudják , mit beszélnek. Auden , lehet , nem is sejtette , hogy , sikolyára a 
történelem már válaszolt, megmutatva az illegalitás árnyékában a haladásnak ezt 
a „Vezetőjét", „Sze гvezđjét", „Idejét és felfrissítő  kezét", és épp itt a mi fájó 
balkán talajunkon , épp ama spanyol esztend őben, Tito elvtárs személyében. 

A következő  évben Belgrádban mi már tudtunk a pártunkban folyó mély változá-
sokról, tudtunk azon a különös és elmondhatatlan módon , ahogy az egy mozga-
lom illegális és félillegális világában lenni szokott , amikor minden köztudott és 
semmi sem az; amikor egy ember ragyogását nem fizikai jelenlétével kell mémi, 
hanem tevékenységének kisugárzásával . Épp 1939 őszén , ugyanezen az író-
asztalon egy kéziraton , amelyet Párizsból hozott Mileti ć  kapitány , e szenvedő , 
mégis végig harcos ember , akit 1944 -ben Banjicán lőttek agyon , a jobb alsó 
sarokban alig láthatóan , ceruzával írva, mint az egyetértés jele, ott volt Tito 
kézjegye, amelyet ma az egész világ ismer . Konkrét és élб  jelzéseként annak az 
embernek , aki a Párt élére állt, s ez a jel még elevenebb és meghatározóbb lett 
azáltal, hogy olyan cikk alá írták , amely a gondolatok tágasságát és szilárdságát 
mutatta fel , olyan jel volt , amely teljes bizalmat ébresztett a jöv ő  iránt. Ettő l 
kezdve ismerem Titót. Azóta folytatom vole bels ő  monológomat .. . 

És ezért még ma is, amikor így éjjelente úrrá lesz rajtam az aggodalom és a 
kétely az ég és a süketnéma csillagok hallgatása el őtt, amikor munkámban 
hatalmukba kerítenek a nehézségek és a kínok , tudatom mélyén mindig ugyanaz 
a mondat rajzolódik ki: Jól van; nekünk Titónk van. 
Tito ma és Tito holnap... 

Ez tulajdonképpen , hogy elvontan fogalmazzak , Tito, illetve a mi optimizmusun-
kat jelenti. Tudom, egyesek nem szeretik ezt a szót. Különösen a „széplelkek". 
Moralizálás szagú nekik ez a szó . Tudom, hogy jóhiszeműen bepiszkolták. Még-
is, ha szükségünk van egy szóra, hogy kifejezzük az életbe vetett hitünket, a 
hitet, hogy az emberiség mégis a jobb felé halad , akkor visszaadjuk e szónak 
elsődleges jelentését . Nem a mi feladatunk -e, hogy a sok-sok szónak , amelyet 
gyanús kezek olyannyira bepiszkoltak , visszaadjuk elsődleges tisztaságát és új 
méltóságát? Hiszünk benne, nem azért, mert könny ű ; teli van nehézségekkel, 
szenvedéssel , fájdalommal , katasztrófával és tragédiával . Az élet voltaképpen 
azért fenséges, mert gy őzelmet jelent önnön könyörtelen feltételei fölött. 168 
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Nem láttatok -e füvet, amint áttör a k őlapok között, vagy fát, még ha göröncsöset 
is, megközelíthetetlen, csupasz sziklákon. Lét':zik az ábrándozók optimizmusa 
és az építkezők optimizmusa. Az ábrándozók optimizmusa másféle és megható. 
De ha nem érinti meg az élet, a felh őkben marad. Ha megsebzi a valóság, akkor 
kiábrándulás, sírás az elhibázott dolgok fölött, lezuhanás; Tito optimizmusa más 
veretű . Ez az építő  optimizmus, a nehézségek, a szenvedések, a fájdalmak és 
maga a halál csak tégla itt, mellyel emberségesebb földi életünk házát építjük. Az 
olyan ember, mint Tito, ki magában hordja az: élet és a harc minden sebhelyét 
Kumrovectő l máig, tudja, hogy az élet az egyetlen nagy valóság és ezért az 
életért oda is kell adni mindenünket. Ez Tito legnagyobb tanulsága. 
Tito ma és Tito holnap... 

fordította csáПyi erzsébet 



Minden szavamat, minden dac-érből, 
bátorság-ércből kifejtett szavamat, minden 

ember-teremtő  szavamat, mely minden 
népek barátja, minden 

szavát 
a görcsös proletár- 

reménynek 
Néked 

szentelem, Elvtárs, Te legkedvesebb, 

s téli kehelyként köszöntöm Tereád, 
mintha más szavam sose lett volna, 

csak ezek a tűzben, 
ezek az űr szívében nőttek. 

S most emelem őket 
a dicsőségedre, Elvtárs, 

ki a szabadság beforrt sebeit, frissen tört kérgét, 
verejtékét és szíwerését, 

lélegzetét és vérét kínálod negyven éve 
eleven-élő  győzelmeknek, 

hogy ember embert 
gyolcs-napba pólyálhasson, 

hogy a vágyak legvelejéből 
kristály-vizű  patakként 

örök tavaszt fakasszon, 
s a !ét mezején emberség-virág 

értelmet illatozzon. 

Szürcsölöm e szavak szellemét, jelentésük lézer- 
koplyahegy-élét; eszó-sugár-kévét, mely hangos szikrákat fúr az égbe, 

mintha nemcsak azt pгíbálná: a felhőkön átfér-e, 
s nem is csak áthatolna, hanem átköltözne 

mindenestül az égi kékbe, 

a lét értelmével, mely tartja s el nem ejti, 
míg nem felejti a még mindig ifjú, 

még mindig mesékre éhes 
emberséget. 

A tiszta emberszemre, mely a Te szemedbe mélyed, 
sokatmondó frisseségére emelem kelyhét a végtelenné áradt 

emberi szabadságnak. 

Te, aki mindig éber éгzékke/ észrevettél 
minden induló jajszót, 

minden kín-rezdülést a földön, 
és készen álltál 

a szenvedőért bárrnikor véred 
adni, 

kinyújtod most is számtalan kezed, 
s kínálod benne számolatlan 

a kurtaszőrű  idő  szőke termését, 
a tapasztalás vörös magtárait, 

az ember-öröm 
örvénylő  simaizmait, 

csakhogy a keservek 

komor arcáról 
a nyomorúság nyoma vesszen 

s a fájdalom fokról-fokra 
boldog jelenre ébredezzen, 

könnyű  lépte gondtalan 
tévedezzen. Ezért, 
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ha fölgyűl a nemes képzelet, 
s a bátor emberszeretet 

sokértelmű  ikertestvére 
a gyöngédség sűrű  magmáját kibocsátja, 

vajon önmagát kinek ajánlja, 

ha nem Neked, 
aki a széthullás leg-legmélyén, 

a freccsenő, szakadó, csupaseb 
vér-érc-erek alagútjain, 

meglelted a kiutat 
a legjobbaknak, 

kik annál jobbak, 
minél bátrabbak; 

ha nem Neked, 
ki a nép képét adtad a szívnek, 

az ember képét a népnek, 
szabadság értelmét, 

értelmes munka képét 
az embernek; 

ha nem Neked, 
ki a szűz hóban 

ösvényt gyalultál 
a rohamoknak; 

ha nem Neked, aki 
lemásoltad az álmok 

hősi dagályait, 
melyek sosem apadnak; 

ha nem Neked, 

az egyes látóhatárok, a végtelenség, 
a messzeségek szellemének; 

ha nem Neked, 

a mindnyájunkat újrateremtő  képzelet 
önzetlen szellemének, 

mely önmagát szünteti meg, 
az emberszeretet szellemének, 

mely osztályát a harc értelmére tanítja, 

még a versben is, a vers oldottabb fogalmában, 
az elvtársi szó értelmére, az emberi 

barátság fogalmára, a megértés, 

az értelembe szerelmes ösztön 
gondolati magjára; ha nem Neked, 

a világosság szellemének, 
mely napkelettől napnyugatig 

töri a sötétség csontját, 
és az ereje 

rétegről rétegre mélyebb; 
ha nem Neked, 

szabadság-szülött, 
ha nem 

Neked, szabadság, 
amire mindenkinek 

egyenlő  joga van; 

ha nem Neked, aki egybesűríted 
minden alakunk, 

minden nevünket 
s egy közös szerelemben 
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Nem vagyok lapos-bandzsa, 
ki mindent szimplának hisz, 

s győzelműnk szerteindázó erei helyett 
csak a kezelőasztalt méltányolja, 

de ha a hála emlékezetté szilárdul, 
s az emlékezet történelemmé, 

a történelem lelkiismerete végülis 
kimondhatja majd azt a'nevet, 

melyet ezentúl minden korszak 

örökre meg fog jegyezni, 
melyet sose el nem feledhet, 

annak a nevét, aki elsőnek 
leplezte /e nyilván 

az okkult kultuszt, 
s emelte legmagasabbra 

kis és nagy népek 
egyenlősége lobogóját. 

Az a dacos „NEM", amit a számfölény, az er őtúlsúly arcába vágtál, 
minden időkben előttünk áll majd —ég ő  csipkebokor! a szabadság igazolása, 

indító jelszó! null-előtti pont! 

Innentől kezdi számlálni az idő  
újuló nyáját, bár összeszámolni sohasem tudná mindazt, 

ami azóta itt jó s új az embereknek 
kijutott. 

A korok nem talpnyalók, 
nem hízelegnek a múló századoknak. 

S a századok nem alattvalók. 

De ha már oly sok éve címoldalakon 
öles betűkkel fennen említik 

a Te neved, 
ennek oka csak valami nem-szűnő  csodálat, 

erős szívű  lelkesedés lehet; 

nem nyomtatják ezt a nevet öt ciceróval és három kvirttel 
ok nélkül. Hiszen 

senki a világon kényszerből nem ünnepel, 
istenfélelemből nem magasztal, 

rút érdekből nem hízeleg körül 

lyukas szavak 
gyanús csokrával 

az élet á/bankettjein terpeszkedve 
vékonypénzű  adófizetők pénzén, 

ahogy a hatalom hordozói néhol 
elvárnák a hű  alattvalótól. 

Minálunk senki nem kívánja 
(mint ahogy másutt megkívánják) 

(s teszik, mert úgy kívánják) 
a hamis bókot, hazug hálát; 

nálunk senki sem kíváncsi 
kappan költők hiú szavára — 

fogatlan szájukon lakat, szorosan záró; 
a mi költőink szabadok, úgyhogy némelyik 

— az apróbbja — tán /e is mondana már erről a szabadságról. 
Dehát _ a többivel együtt sem vagyunk túl sokan. 

Ezért ha egyik-másik versünk hangosan kimondja: 
az itt élő-haló népek forradalmának főtitkára, 

kezébe véve a Párt kormánykerekét, először is szétzúzta 
az addig érvényes szervezeti dogmát, 

a rangsor lépcsőfokait, hol káplár 172 



TITO 

káplárnak sarkára hágott, s így az általános gyanakvás, 
a terméketlen kényszer, a szó és jogfosztás, 

a ridegség és hanyagság rámáiba feszített önkény 
lassan átadtá helyét az önként vállalt h űség, 

egy addig nem ismert igazság jóérzésének, 

amitől a szív mélyén, 
a harcok napja alatt, szebb nap hajnallott, 

az érzések tar bokra dús lombot hajtott, 

s a harcok, halálok napjai 
új arányokat kaptak, 

egészen új távlata nyílt 
tér-, fény-, idő-, vágy-sugaraknak! 

Ha mármost egyik-másik költőnk 
ezt is dalba foglalja, 

azért teszi, mert így van, s így lesz, 
bárhogy tomboljon ellenünk 

mindenfajta szomorún hazug hajsza, 

noha senki sincs már talán a nagyvilágon, ki fel ne fogná, 
hogy itt nem holmi Silbermannok ezüstre-mohósága, 

vagy ezzel ellentétes, 
de nem kevésbé vészes 

parancsok „muszáj''-a 
alakítja az életet; őtömbségeik önző  vaksága 

már megbocsássa! 

És nem kormányoz semmi „mars!" se „kuss!" Efféle 
ösztökére és vasekére 

a jövendő  osztálytalanság mezőinek 
dehogy is van szüksége. Ezért .. . 

kinek tehát, ha nem Neked, 
szülői—gondos—tekintetű, 

kinek szemében a föld minden ködje-derűje, 

s az óvatos előrelátás, melyet nem lephet meg hirtelen kanyar, 
szem: a szabadság teli kékjével 

világító, 

Neked, 
kinek a felkelés felelőssége, 

kinek a háború kemény próbája 
nem keményítette meg lelked, 

gondolatod „lehet"-ekbe s „nem lehet"-ekbe 
nem merevítette. 

Neked, 
kinek az arca 

mintha csillag- öntvényből volna, vakító, 

Neked, 
ki győztél ott és akkor, 

ahol és amikor győzni 
csak Neked lehetett, 

engedd meg... 
ezt a strófát mint teli kelyhet Rád köszöntsem 

és felajánljam 
Teneked, 

Tito. 
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Madarak készülődnek dicsérni e földi 
Szép napot, jó falatot, mosolyt, reggelt útveszt ő  nélkül 
A reggel derűje e földi eledelt köszönti 
S ez régi friss, pepermint-íz ű  forrást tűzi ékül 

Én tudom, mik az égi rémek, reszketés, lidércek 
Fagyukkal kísért a Minótaurusz újra s újra 
Ám viharos verőereknek selymesebb a délceg 
Párizsi égbolt két gyöngéd kéznél, melyekkel Laura 

Lázaitól hasztalan csillapítá Petrarcát 
Ahogy a szrémi szőlőkben hal a fény el 
Hol sorsot és szerelmet nem tépnek többé el a Párkák 
S a gondokat akárha óriás bástyázta el sövénnyel 

Öröm s reménység s teljesült álmok hossza 
Koszorúként övezi fel a maturát 
Gyermekkoromban a sűrű, fojtó bodza-
Illatban halódnak a hamuszürke órák 

Virradjon újabb napja hitnek s ifjúságnak 
Tito születésnapjára Eiffel tornya alatt 
Töressenek által mind az átkos gátak 
És ünnep legyen minden munkanap 
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TITO 
A Kommunista Párt  és a Jugoszláv Kommunista Szövetség Tito által vezérelt 
három évtizedéről emlékezni mindenekelőtt annyit jelent, mint egy új típusú 
forradalmárról írni, aki nemcsak megértette saját korát, hanem dönt ően hozzá-
járult ahhoz, hogy e kor az új forradalmi eszmék útjára lépjen. 
Tito egyéniségéről már eddig is több kötetrevalót írtak és írnak is majd még, 
ám minden leírt sor csak félig kimondott gondolat marad, nemcsak azért mert 
szavakkal nehéz minden lényegeset elmondani, hanem els ősorban azért, mert 
Titóról beszélni — egyet jelent népeink történetének legviharosabb évtizedeir ő l 
vallani, az események olyan láncreakcióját követni, amelyek sokféleségükben, 
dinamizmusukban, alkotói gazdagságukban hordozták a forradalmat, élén azzal 
a párttal, amelyet akkor is és most is Tito vezet. Éppen ezért ez az adalék is, 
amelyet Titónak a kommunista pá rt  élére kerülése 30. évfordulójára a Socijalizam 
olvasóinak írok, csak egy szerény hozzájárulás lehet a többi ehhez hasonló 
között, amelyekkel múltunkat feltérképezzük, nem is annyira múltunk, mint in-
kább jelenünk és jövőnk érdekében. 

VELJKO 
VLAHOVIĆ : 

FORRADALMI 
AKCIÓBAN 

HÁROM 
ÉVTIZEDDEL 
EZELŐTT 

Nem hiszem, hogy a kommunista pártok vezet ői közül bármelyik is olyan össze-
tett belső  és nemzetközi légkörben vette volna át a párt irányítását, mint amilyen 
légkörben Tito átvette pártunkét. 

Az új világháború lángnyelvei egyre vészesebben közeledtek. Etiópiát leigázták, 
Spanyolországban véres harc folyt a nemzetközi fasizmus ellen, Japán betört a 
kínai falvakba és városokba, Hitler hadoszlopai bevonultak Bécsbe. Csehszlová-
kiát Európa Berlin kényére-kedvére hagyta, Albániát megszállták Mussolini „fe-
kete-ingesei". Európa hatalmas koncentrációs táborrá vált, az országutakon a 
hazátlanok végeláthatatlan milliói meneteltek. A veszély Jugoszlávia függetlensé-
ge fölött állandó jelleget öltött. 

Hazánkban egyre kifejezettebbé váltak a nemzeti- és az osztályellentétek. A 
tömegek igen jelentős része még olyan illúziókban ringatta magát, hogy az 
„egyesült ellenzék" köré tömörült polgári pártok a demokratikus fejl ődés, a nem-
zeti egyenjogúság és függetlenség útjára vezetik az országot. Ezeket az illuzió-
kat csak kitartó munkával, a legfontosabb követelményekben megmutatkozó 
egység létrehozásával és az ebb ől fokozatosan kialakuló általános program 
megteremtésével lehetett szétzúzni. Az országban akadálytalanul szervezkedtek 
Hitler és Mussolini politikai ügynökei és a burzsoázia egyes rétegeib ől olcsó 
pénzért vásárolták meg az „ötödik hadoszlop" tagjait. 

A párt tevékenységét jelentős mértékben paralizálta a régi vezet őség politikája, 
a világos álláspontok hiánya a legéget őbb kérdésekben, nemritkán az árulások.Az 
áldatlan helyzet ellenére az országban már hallatta szavát az ifjú nemzedék, 
jelentős. harcok folytak a munkásosztály egységéért, a parasztság megszervezé- 
séért, az értelmiség megnyeréséért. A legszélesebb néptömegek gyakoroltak 
nyomást a Kommunista Pártra, hogy az olyan er ővé nőjje ki magát, amely képes 
a gondolatok és az akciók egységének megteremtésére. Ezt a folyamatot zavarta 
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fertőzött a frakciózás , a karrierizmus , a leszámolás politikája . Mély szakadék 
tátongott a tagság , népeink minden dolgozójának elvárásai és a külföldön tartóz-
kodó vezetőség egyes tagjainak életmódja és munkája között. 

A vezetőség munkáját nagy mértékben befolyásolta a Kommunista Internacioná-
lé is, amely abban az id őben határozatot hozhatott a vezet őség összetételérő l, 
az országban uralkodó tényleges helyzet és az emberek hangulatának ismerete 
nélkül . Azokban a napokban a Kommunista Internacionáléban már megszületett 
a döntés a Jugoszláv Kommunista Párt feloszlatásáról , mint ahogy a lengyel és a 
koreai párt hasonló sorsáról is. Egyedül Titónak köszönhet ő , hogy Pikov és 
Dimitrov támogatásával megakadályozta a döntés hatálybalépését és ezzel sors-
döntő  befolyást gyakorolt a további eseményekre. Mindannak ellenére, hogy a 
párt feloszlatásáról szóló határozat végrehajtását felfüggesztették , Manuilszkij az 
SK(b)P XVIII. kongresszusán 1939-ben pártunkról a legsötétebb képet festette, 
mondván , hogy a JKP „tele van provokátorokkal és kémekkel ". Csak Tito ismer-
te a tagság erejét és azokat a hatalmas lehet őségeket , amelyek a párt el őtt 
állnak , ha vezetőségét demokratikus úton, küls ő  beleszólás nélkül választhatja 
meg. Titónak a tagság erejébe és képességeibe vetett határtalan hite, a tömegek 
forradalmi erejében való b¢onyossága és a párt föloszlatása elleni állhatatos 
küzdelme — ezek a pontok segítették ahhoz , hogy hatalmas alkotói képességét 
kibontakoztassa és elhárítsa a pártra vonatkozó bürokratikus -dogmatikus szem-
léletet és hogy utat nyisson a forradalmi áramlatnak , amely már Tito vezetésének 
első  éveiben napról napra nőtt. Manuilszkij már 1940-ben a moszkvai pártaktíva 
előtt mondott beszédében beismerte, hogy „úgy látszik tévedett a Jugoszláv 
Kommunista Pártról adott értékelésében a XVIII. kongresszuson", de hosszú 
időnek kellett még eltelnie , sok vérnek kifolynia , amíg hazánkon kívül is nyilván-
valóvá vált a párt és az általa irányított forradalom ereje . A forradalmak történeté-
ben hasonló példára nem akadhatunk, nehezen hihet đ , hogy a jövő  szolgál majd 
ilyen példával. 

Tito elvtárssal azokban a napokban ismerkedtem meg, közvetlenül a párt élére 
kerülése után , 1938 nyarán , amikor a Francia Népfront a széthullás el őtt állt. 
Készült a müncheni tragédia . Megbeszéltük , hogy az elvtársak egy csoportját, 
akik velem együtt sebesülten érkeztek Spanyolországból, megismertetjük az 
országos meg a párton belüli helyzettel , és hogy rámutatunk a nemzetközi 
helyzet lényeges kérdéseire . Egy kis francia kávéházszeparéjában találkoztunk. 
A beszélgetés néhány óráig tartott. Nem jegyeztem meg a beszélgetés minden 
részletét , de örökre az emlékezetembe vésődött a valóság mélyreható elemzése, 
Tito magabiztossága az események taglalásakor , realitása ezek értékelésében, 
világos okfejtése a közeljöv ő  feladatainak meghatározásában . Titónak ezek a 
tulajdonságai mind a mai napig minden újabb szituációban meggazdagodva és 
kiteljesedve végigkísérik életútját. 

Sokáig gondolkodtam azon, hogy tudott egy munkás ilyen mérhetetlen szemé-
lyes és társadalmi tekintéllyé válni. A kérdésre teljesebb választ csak kés őbb 
kaptam . Lenin korai m űveiben mintha Titót látta volna maga előtt, amikor így írt: 
„A munkások tudásszomja, a szocializmus iránti érdeklődése hatalmas, a mun-
kások köréből igazi hősök kerülnek ki, akik a legnyomorúságosabb életkörülmé-
nyek, az észbutító mindennapi robotmunka ellenére képesek jellemet és er őt 
fakasztani magukból, hogy állandóan tanuljanak és hogy ezáltal önmagukat 
tudatos szocialistákká, muПkásértelmiséggé faragják." 

Azokban a napokban Párizs a frakciós tevékenység egyik fellegvára volt. Ennek 
a központnak az aktivitása három felé irányult : az ország , a Kommunista Interna-
cionálé , valamint egyetemistáink és a Franciaországban szép számmal jelenlev ő  
spanyol harcosok felé. Futárok útján tartották a kapcsolatot Petko Mileti ć  csoport-
jának maradékaival, akit akkor már leváltottak a mitrovicai fegyházi pártbizottság 
élérő l és helyére Moša Pijade elvtársat nevezték ki. Spanyolországban egy 
tahkélhárító üteg Petko Mileti ć  nevét viselte. Az üteg élén Mirko Kova čević , 
Branko Krsmanovi ć  és Láza Latinovié elvtársak álltak , akiket Prágában vettünk 
fel a pá rt  tagjai közé. Tito elvtárs azt a feladatot adta nekem, hogy levélben érte-
sítsem őket a Petko Miletić  esetrő l és rámutassak annak szükségességére, hogy 
az üteg nevét megváltoztassák. A párizsi frakcióscsoport Mari ćtyal és Kusovaccal 
az élen állandóan levelekkel és beszámolókkal ostromolta Dimitrovot és a Kom-
munista Internacionálét. Néhány levelet a Kommunista Internacináléban dolgoz-
va, magam is láttam . Ezek a levelek újabb bizonyságul szolgáltak arra nézve, 
hogy hova vezethet egyes kommunistákat a frakciós elvakultság — amelynek 
lényege a kerrierizmus és a leszámolás —, hogy teljesen elfeledkeznek mind-
azokról a pozitívumokról, amelyeket egykori munkájuk során kefejtettek, hogy a 176 
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harc helyett érdekl ődésük homlokterébe saját személyiségüket és személyes 
érdeküket helyezik. Sajnos, azokban az években ezek az egyének támogatókra 
találtak egyes vezető  kommunistáknál, akik az Internacionáléban felel ős beosz-
tásokat töltöttek be. Mivel az országban nem találtak támogatókra, így, mint 
ahogy az legtöbbször lenni is szokott, a frakciós csoportok külföldön kerestek 
szövetségest. 

A frakciózás elleni harc döntő  és kompromisszum nélküli volt, ám Tito elvtárs 
még ebben a helyzetben is azon inszisztált, hogy különösen a régi kádereknek 
minél nagyobb segítséget nyújtsunk abban, hogy el tudjanak igazodni az újonnan 
létrejött szituációban és hogy minél nagyobb fokú elkötelezettséget tudjanak 
tanúsítani a párt munkája iránt. Ily módon a legmegrögzöttebb frakciósokat 
izoláltuk és befolyásukat a legminimálisabbra csökkentettük, ami megkönnyítette 
kizárásukat a pártból. 

A párt egységének magas foka, amelyet a jelentéktelen számú kisebbség kizárá-
sával rendkívül gyorsan elértünk, megteremtette azt a szilárd bázist, amely nélkül 
nem lehetne elképzelni későbbi sikereinket. Éppen ezért a pá rt  múltja tanulságos 
jövőjére vonatkozóan is. Mindig, amikorgyengült a gondolat és az akció egysé-
ge, ingadozás állt be. Ez az ingadozás nem véletlen jelenség. Az ingadozást 
legtöbbször az új feladatok és az új követelmények meg nem értése okozza. 
Három évtizeddel ezelőtt ez a helyzet ahhoz is vezetett, hogy egyes emberek 
eltávolodtak a tagságtól, Titónak az emigráció fölszámolásáról szóló határozatá-
tól való félelmükben. Biztosabb volt a kuckóban melegedni és megjátszani a 
forradalmiságot, mint farkasszemet nézni az osztályellenséggel, annak rend ő r-
ségével, fegyházával, kínzásaival. Innen ered a frakciósoknak az a jelszava, 
hogy az emigráció fölszámolása határozat az „iskolázott káderek" rend ő rkézre 
való juttatásáról, akiket „meg kellett volna őrizni a forradalom számára". Ezek az 
egyének, tulajdonképpen a forradalom hivatalnokai voltak, akik hátat fordítottak a 
valóságnak és annak a ténynek, hogy a pártkáderek a folyamatos harcban 
emelkednek ki és acélosodnak meg. Maga az emigráció fölszámolásáról szóló 
határozat, amely teljesen új volt egy illegalitásban dolgozó pá rt  számára, része 
volt annak a radikális irányvonalnak, amely a frakciózás fölszámolását t űzte ki 
maga elé és azt acélt, hogy a pártkáderek a néptömegek között munkálkodja-
nak, hogy képességüket és forradalmiságukat a tömegek harcában és ne a 
kávéházi vitákban bizonyítsák. 

Az emigráció tömegesen hordta ki magából a legváltozatosabb elhajlásokat — az 
úgynevezett forradalmi nyugtalanságtól kezdve a leszámolásig. Ez mindig meg-
ismétlődött a Párizsi Kommün emigránsaitól — blangistáktól napjainkig. Tito elv-
társ elvszerű  és praktikus álláspontja az emigráció kérdésével szemben jelent ő-
sen hozzájárult a forradalmi harc elméletéhez és gyakorlatához, számunkra 
pedig azt jelentette, hogy végérvényesen megteremtettünk a feltételeket ahhoz, 
hogy a párt  önállóan hozza meg a döntéseket a munkásosztály és a népeink 
előtt álló alapvető  kérdésekben. 

Ennek a folyamatnak volt szerves összetev ője Tito elvtárs határozata a párt 
pénzügyi önállósításáról. Nemcsak a pénzrő l volt szó, hanem mindenekelőtt a 
politikai önállóságról és a teljes felel ősség vállalásáról a határozatok meghozata-
lában. A pá rt  összes műszaki felszerelése 1939-tő l az országban volt. Uj nyom-
dákat találtunk. A munkások a szimpatizánsok egész sora, a mind nagyobb 
számú párttagság elegendő  anyagi eszközt biztosított a párt m űködéséhez. 
Ezzel, közvetlenül a Il. világháború kitörése el őtt, tulajdonképpen egy új típusú 
kommunista párt jelentkezett, amely kifejezte a kor forradalmi szükségleteit, 
amely bátran és megingás nélkül tért le a kitaposott ösvényekr ő l, és tért el a 
sablonoktól — Tito pedig irányítója lett ennek az új alkotó forradalmiságnak, amely 
olyan sokoldalú és intenzív munkát követelt t ő le, amelyre kevés példát találha-
tunk korunk osztályharcaiban. 

Bár még mindig illegalitásban, a megújult és újjászületett pá rt  a társadalom 
minden területén szétfeszítette az illegalitás bilincseit, a néptömegek érdekeit 
fejezte ki és irányította azok akcióit. Ezzel letért a pártsejtek útján történ ő  egy- 
szerű  aktivitásról, meghagyta ugyan a sejteket, de úgy, hogy azok nem maradtak 
meg többé bezárkózott, önmagukba forduló sejteknek, hanem a pá rt  akcióinak 
valóságos kis főhadiszállásaivá váltak, amelyekben az embereket nem úgy osztá- 
lyozták, hogy milyen nivón vitatkoznak a sejtgy ű léseken, hanem hogy milyen 
befolyást élveznek a munkások körében és mennyire alkalmasak a tömegek 
akcióinak irányítására. Ez egyúttal az új tagok fölvételének mércéje is volt. Az új 
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munkások körében, akik már 1938-ban 340-szer léptek sztrájkba — ez a szám az 
ezt követő  években jelentősen megemelkedett. 

A párt  szerepének értelmezése körül kialakult dilemma, amikor is egyes csopor-
tok elmélete szerint a kommunista pártot fel kellene váltania a Dolgozó Nép 
Pártjának, gyorsan tisztázódott a párt megszilárdulásával és arra való törekvésé-
vel, hogy egy specifikus szövetséget hozzon létre a munkások, a parasztok és a 
haladó értelmiség között, hogy egy új tipusú Népfrontot hozzon létre, amely 
különbözik a spanyol és a francia — már korábban megalakult — népfronttól. Ez 
nem a pártok koalícióján alapult, hanem a tömegek forradalmi szövetségén, amely 
a gyárak, falvak, városok és iskolák dolgozóinak és tanulóinak állandó harcából 
született, növekedett és izmosodott. Tito és a Juogszláv Kommunista Párt ezzel 
járult hozzá a szövetség forradalmi akcióinak elméletéhez és gyakorlatához és 
az új tipusú népfront megalakulásához, amelynek éleszt ője és irányítója a pá rt  
volt — amely nem parancsolt, hanem kijelölte az akció útjait és irányait. 
Kiküszöböltünk néhány negatív tapasztalatot más népfrontok gyakorlatából, külö-
nösen a nemzeti és a gyarmati kérdések megkerülését. 

MÉG 
EGYSZER 
A 
NEMZETI 
KÉRDÉSRŐL 

Amikor arról vitatkozunk, hogy milyen módon oldjuk meg hazánkban a nemzeti 
kérdést, úgy érzem, nem értékeljük eléggé az 1937-es évet, amikor Tito közvetlen 
vezetésével a Jugoszláv Kommunista Párt lényegbevágó átszervezése megtör-
tént, a szlovéniai és horvátországi, kés őbb pedig más nemzetek központi $rtbi-
zottságainak létrehozásával. 

Ezzel a nemzeti kérdésről folytatott régebbi kelet ű  viták magán a párton belül 
kaptak minden addiginál teljesebb választ — ezzel viszont jóval kedvez őbb felté-
teleket teremtettünk ahhoz, hogy a párt a fasizmus elleni harc lobogójának 
fölemelése mellett, a maga világosságában egyenként magasba emelje minden 
nemzet szabadságának és egyenjogúságának zászlaját. Ezzel tulajdonképpen 
megerősödött a nemzeti torzsalkodások ellen harcoló er ők frontja és egysége az 
azok elleni front, akik az áldemokratikus jelszavak mögé bújva szerették volna a 
torzsalkodást — ha megváltozott formában is — fenntartani. 

Ezzel, 30 éwel ezel őtt a párt sokkal alkalmasabbá vált arra, hogy a nemzeti 
kérdés megoldásában felfedezze minden nemzet és nemzetiség érdekeinek azo-
nosságát, mégpedig azokon az alapokon, amelyek a szocialista tudat állandó 
erősítését is megkövetelték. A népfelszabadító háború, a forradalom és szövet-
ségi közösségünk további fejlődésének története meger ősítette az 1937-ben 
kezdődött irányvonal jelentőségét és jövőbe látását. E világos irányvétel nélkül a 
párt  nehezen szállhatott volna szembe azzal a soviniszta szellemmel, amelyet a 
megszállók és hazai szolgái a háború folyamán megpróbáltak elültetni. Ezzel a 
szellemmel jóval nagyobb erő  szállt szembe: a jugoszláv népek testvérisége és 
egysége — mert népeink legszámottevőbb tömegei meggyőződtek arról, hogy 
csak a szocializmus nyújt teljes biztonságot a nemzetek vágyainak és törekvései-
nek kiteljesedéséhez. 

A nemzeti pártvezetőségek megalakításával létrejöttek a Népfront újabb fellendü-
lésének lényegbevágó el őfeltételei, amelyek a szocializmusért, a nemzeti sza-
badságért és egyenjogúságért vívott harcot er ősítették. Ezzel kiküszöböltük a 
francia népfront hibáját, amely nem alakított ki világos nézetet a gyarmatok kérdé-
sében, mint ahogy a spanyol népfront sem foglalt el megnyugtató álláspontot, 
nemcsak a gyarmatok, hanem a Spanyolországon belüli nemzeti kédésekben 
sem. Egy, a népfrontokról szóló összehasonlító tanulmánynak érdekes következ-
tetésekig kellene eljutnia, amelyek hozzásegítenének bennünket ahhoz, hogy telje-
sebb áttekintést kapjunk a népfront, kés őbb pedig a Szocialista Szövetség affir-
málódásának okai és következményei, mindenekel őtt a nemzeti kérdésben elfog-
lalt következetes és világos álláspontnak köszönve. Tito hozzájárulása a dolgozók 
szövetségesülésének elméletéhez és gyakorlatához a szocializmusért vívott 
harcban a háború el đtti, a háborús és háború utáni föltételek között sorsdönt ő  178 
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volt, különösen az új idők követelményeinek megfelel ő  korszerű  párt megterem-
tésében és azoknak a lehetőségeknek a széles körű  alkalmazásában, amelyeket 
korunk teremtett meg eme szövetség új formáihoz. 

TITO 
ÉS 
AZ 
IFJÚ 
NEMZEDÉKEK 

Ma, amikor újból a Kommunista Szövetségnek a fiatal nemzedékek iránti felada-
tairól, az ifjúsági szervezetek fizionómiájáról vitatkozunk, hasznosnak t űnik visz-
szaemlékezni a 30 évvel ezel őtti helyzetre, nem azért, hogy megismételjük az 
akkori munka körülményeit, hanem, hogy rámutassunk néhány olyan tapasztalat-
ra, amelynek tartós jelentősége van. 

Tito elvtárs nemcsak abban az id őben, hanem később is aktivitásának jelentős 
részét az ifjúság és az ifjúsági vezet őségek — különösen a SKOJ ujjászervezésé-
nek szentelte. 

1959 májusában a Mladost cím ű  lapnak adott nyilatkozatában Tito elvtárs így 
emlékezett vissza azokra a napokra: 
„Emlékszem, hogy pártszervezeteink helyzetének rendezésekor kezdett ől fogva 
nagy figyelmet szenteltünk annak, hogy a SKOJ-t minél előbb tömegszervezetté 
tegyük". Tito állandóan kritika alá vetette a fiatal káderek iránti bizalmatlanságot 
és síkraszállt azért, hogy a fiatalokat minden el ő ítélet nélkül állítsuk a párt vezető  
helyeire. 

Ennek az irányvételnek meg kellett hoznia gyümölcsét. A háború el őtt és a 
háborúban nemcsak az ifjúsági, hanem a pártvezet őség is éveken keresztül fiatal 
vezetőség volt. Tagjaira és vezet ő  kádereire nézve pártunk a legfiatalabb kom-
munista párt volt. A fiatalok teljes egészében ki tudták fejleszteni tehetségüket, 
mivel az nem volt béklyóba zárva, se korlátozva, és mivel a politika megalkotásá-
ban, valamint a megbeszélt és meger ősített feladatok életre keltésében nagy 
mértékben kifejezésre juthatott önkezdeményezésük. Egy alkalommal Tito elv-
társ joggal jelentette ki, hogy „az ifjúság volt a mozgalom lelke." A fiatalok 
önkezdeményezése az akciókban a harcon keresztül fejez ődött ki, de ebben 
benne volt a hibák elkövetésének lehet ősége éppúgy, mint az elkövetett hibákon 
való okulás. 

Az ifjú nemzedékek iránti viszonyulás azt eredményezte, hogy a párt büszkén 
konstatálhatta, hogy a népfelszabadító hadseregben és a partizánegységekben a 
harcosok 70 százaléka a fiatalok közül került ki. 

A párt az ifjúságban a testvériség és egység politikájának legfőbb hordozóját 
látta. Az ifjúság ilyen szerepét Tito elvtárs mindig aláhúzta. Még a háború 
folyamán, 1944 májusában az ifjúság második kongresszusán mondta ezeket az 
elismerő  szavakat: „Jugoszlávia fiataljai az els ők között kezdték meg a harcot 
a népeink közötti testvériségért és egységért. Sajnos kevesen voltak azok, akik 
meghallották az ifjúság prófétikus hangját." Szocialista társadalmunk mind átfo-
góbb fejlődéséért harcolva az ifjúság ma is az az er ő , amely a testvériség-
egység szellemét mindinkább megerősíti és továbbfejleszti, és energikusan rea-
gál a sovinizmus minden fajtájának feltámasztására, amely a múltban oly sok 
kárt okozott nemzeteinknek. Ma a Kommunista Szövetség előtt újabb feladatok 
állnak az ifjúsági politika kialakításában, els ősorban abban, hogy az ifjúság 
kezdeményezései minél tágabb teret kapjanak és hogy az ifjúság alkotókészsége 
a társadalmi élet minden területén, elsősorban az önigazgatásban kifejezésre 
jusson. 

Itt el kell mondanunk, hogy az utóbbi években meggyengült a Pá rt  forradalmi 
szerepének folytonossága az ifjúság nevelésében. Ez a helyzet azt a feladatot 
rója ránk, hogy az ifjúsággal együtt vizsgáljuk ki a Kommunista Szövetség befo- 
lyásának csökkenésével együttjáró okokat és következményeket és hogy minél 
gyorsabban rátaláljunk az ifjúság megszervezésének és aktivitásának formáira, 
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a módszereknek a kimunkálását, amelyek megfelelnek a mai kor feltételeinek, 
feladatainak és igényeinek. 

Különösen fontos lenne kielemezni annak a gyakorlatnak az okait és következ-
ményeit, hogy az ifjúság szervezésének kérdéseivel túlnyomórészt a társadalmi-
politikai szervezetek legfelsőbb fórumai foglalkoznak és hogy ezek a kérdések 
kívülesnek az ifjúság tömegeinek aktivitásán. Visszagondolva azokra a beszélge-
tésekre, amelyeket Tito elvtárs velünk — ifjúsági (SKOJ) vezet őkkel 30 évvel 
ezelőtt folytatott, ki szeretném emelni azt, hogy Tito különösen fontosnak tartotta, 
hogy maguk a fiatalok legyenek az ifjúság szervezésével kapcsolatos kérdések 
megoldásának kezdeményez ői és csak ezek után vitatkozzunk a javaslatokról. 

Tito elvtárs akkor is azon a véleményen volt, hogy a párttagoknak kell az ifjúság 
körében kifejtett eszmei-politikai munka hordozóinak lenniük. Ma, sajnos, leszö-
gezhetjük, hogy az ifjúság körében a kommunisták eszmei-politikai ténykedése 
vagy sablonos, vagy pedig alárendelt — amivel a kommunista szövetség olyan 
helyzetbe hozta magát, hogy nem tudja sem teljesen, sem kielégít ően visszatük-
rözni az ifjúság érdekeit és szükségleteit, vagyis hogy nem eléggé befolyásolja a 
fiatal nemzedékek álláspontjainak formálódását, szükségleteit és vágyait, különö-
sen a jövő  perspektívának kimunkálásában. 

Ezeket a hiányosságokat Tito elvtárs már jónéhány évvel ezel őtt észrevette. 
Éppen ezért a VIII. kongresszuson is leszögezte „nem fordítunk elég figyelmet 
társadalmunk további forradalmi fejlődésének távlataira, az ifjúságnak e fejlő-
déshez való konstruktív hozzájárulására és aktivitására" és feltette a kérdést a 
jelenlevő  küldötteknek — ezzel együtt a Pártnak és a tarsadalomnak: „Mindegy-e 
nekünk, hogy ki örökli és fejleszti tovább a szocializmust, annak fejlettebb 
formájáig, a kommunizmusig?" 

MÉG 
EGYSZER 
TITO 
SZEMÉLYISÉGÉNEK 
JELENTŐSÉGÉRŐL 

Titónak a párt, a forradalmi harc és az ország élére kerülésének 30. évfordulóján 
nem lehet megkerülnünk a személyiség jelent őségének kérdését a forradalomban. 

Erről a szerepről már sok szó esett. Részletesen elemeztük már a személyiség 
és a történelmi szükségszer űség kapcsolatát. Tito harca és tevékenysége nagy 
lehetőségeket hordoz magában, hogy e kapcsolatról újat mondjunk vagy hogy 
még jobban aláhúzzuk a már régebben elmondottakat, amelyeket korunk mun-
kásmozgalmának története, vagy elfelejtett, vagy félretett. 

Az egyes ember csak abban az esetben válhat a tö гténelmi fejlődés mozgatójá-
vá, ha megérti az antagonisztikus viszonyok mélységét és lényegét, ha nem 
marad meg magányos harcosnak és képes arra, hogy fölébressze, megszervez-
ze és irányítsa a milliók forradalmi energiáját. A forradalmi harc biztos sikerre 
számíthat, ha a forradalmi mozgalom élén álló egyéniségek minden ingadozás 
nélkül kiállnak és harcolnak osztályuk érdekeiért, ha a munkásosztály eszméi-
nek —érzéseinek és alkotókészségének kifejez ő i. Tito éppen azért lehetett a forra-
dalmi harc mozgatója és győzelmének irányítója, mert felismerte a régi Jugoszlá-
viában uralkodó antagonisztikus ellentétek mélységét, mert hatni tudott az er ővi-
szonyok megváltoztatására, milliókat indítva arra, hogy gyökeresén szakítsanak 
a múlt bilincseivel és véglegesen a jöv ő , a szocializmus felé forduljanak — mert 
minden pillanatban ki tudta fejezni a munkásosztály érdekeit. Tito levonta a 
forradalmi harcok legújabbkori történetéb ő l a tanulságokat, amikor isegyes moz-
galmak vagy egyéniségek minden bátorságuk és a szocializmus elkerülhetetlen 
győzelmébe vetett őszinte meggyőződésük ellenére vereséget szenvedtek, mert 
elszigeteltek maradtak a harcban. 

Marx  azt írta, hogy „az emberek a körülmények termékei, mint ahogy a körül-
mények az ember termékei". 
Egyetlen, — bármilyen markáns —egyéniséget sem lehet a konkrét társadalmi 
helyzettő l függetlenül szemlélni. Az egyes ember által meghatározott programok 	180 



és eszmék csak abban az esetben válnak hatékonnyá, ha kifejezik a társadalom 
követelményeit és lehet őségeit. A feladatok, a programok és az eszmék realitá-
sát mindig a gyakorlat, a tények mérték föl és ez a realitás mindig a tényekre 
vezethető  vissza. Tito hatalmas érdeme, hogy a pártunk el őtt á11ó eszmék, 
programok és feladatok kifejezték társadalmunk követelményeit és lehet őségeit, 
hogy ezek mindig reálisak voltak és hogy az eszmék, a programok és a feladatok 
a gyakorlatban nyertek igazolást és affirmálódtak, váltak valósággá, ténnyé. 
Népeink számára múlhatatlanul fontos volt, hogy felülkerekedjenek a nemzeti és 
szociális torzsalkodásokon, hogy kiemelkedjenek az anyagi és szellemi nyomo-
rúságból és elmaradottságból, hogy szakítsanak a félgyarmati és kapitalista 
viszonyokkal, hogy megváltoztassák ezeket a viszonyokat és új szocialista társa-
dalmat hozzanak létre. Azok az egyéniségek, akik másoknál tökéletesebben 
tudták a forradalmi harcot milliók akaratával összekötni, hogy azok megszerve-
zésével múlhatatlanul fontos dolgok kifejez ő ivé tegyék őket — a legkiemelked őbb 
és társadalmilag leghasznosabb politikai munkások lettek. Közülük legkiemelke-
dőbb Tito elvtárs szerepe és munkássága. 

TITO 
Körülményeink között hatalmas jelentősége volt Tito forradalmi és élettapaszta-
latának, a hosszú harcokban szerzett erkölcsi és politikai autoritásának. A ta-
pasztalat és az autoritás jelent ősége, éppen mélyen forradalmi és humánus 
tartalmának köszönve, tovább növekedett és azt az emberiség általános tulaj-
donságaival ruházta föl. Tito elvtárs és a Szocialista Jugoszlávia tekintélye és 
szerepe a mai világ történéseiben ebb ő l a jelentőségbő l táplálkozik. 

Plehanov személyiség történelmi szerepének kérdéséhez cím ű  tanulmányában az 
egyéniség jelentőségét abban látja, hogy „a nagy ember azért kezdeményező, 
mert tovább lát a többieknél, erősebben akar, mint a többiek. Megoldja azokat a 
tudományos feladatokat, amelyeket a társadalom szellemi fejl ődésének megelő-
ző  menete napirendre tűzött; rámutat az új társadalmi szükségletekre, amelyeket 
a társadalmi viszonyok megelőző  fejlődése hozott létre; megragadja a kezde-
ményezést e szükségletek kielégítésére. Hős. Nem abban az értelemben hős, 
hogy meg tudná állítani vagy meg tudná változtatni a dolgok természetes mene-
tét, hanem abban az értelemben, hogy tevékenysége e szükségszerű  és tudatta-
lan menet tudatos és szabad kifejezése. Ebben rejlik minden jelent ősége, ebben 
rejlik minden ereje. Ez azonban kolosszális jelentőség, óriási erő. " 

fordította keszég károly 
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SZIVERI 
JÁNOS 

A 
TÖRTÉ-
NELEM 
BIZONYOS 
PONTJAI 

ТІТо  
A „kül"-ben kell immár folytatódnunk. A házfalról mállik a mesz. 
Kéreg alatt a megdermedt döbbenet: a belterjes öntudat-hasadás. 
Mint férgek kúsznak a tárgytalan gépek. 
Illegalitásban a forradalmi Rend. (Igényelheti-e ezt a haladás.) 
Miféle fortély; 
gyű rött papírrongy a padkín. Kar lendül valahol. És bonyolódnak 
az ingerek. „Mint személyből lesz modell, levél buggyan az ágból." 

UTÁN 

„De!" 
Miféle fortély: feledi az idő  a könyörtelen lemaradást. 
És „valóságra" Valóság tapad. Az asztalon egymást váltják 
a fogások, a reménytelenség („terra, terra”) körzete leépült. 
Tartom a rakományt: mindenség-nem ű  eszmemag-tartományt. 
— Kell-e. Kell-e. 
Fazék fölQtt az elkövetett szeretet. 
Mint vízben a beton (felépítmény és alap), szilárdul 
bennünk az Akarat. 

„A KEZDETEK" 
— Nincs maradás. 

KALAPÁTI 
FERENC 

VÉGÜL 

cipelnek hátukon orgonát 
súlyomtól görnyedő  piaci kofák 
amint májusban virágba szökök 
nézzenek adjanak vegyenek 
békét zenét és trombitát 
kihúzott sztálin-orgonát 
lábatokhoz fektetve 
örülök hogy ilyen szépen összejöttetek 
ebben a kis kertes házban 
együtt látlak benneteket 
s belopja magát köztetek a világ 
mint tíz kicsi néger 
utolsó elrendezésem 
mielőtt magamra s rátok zárnám a termet 
a felém forduló figyelmet 182  



TITO LELKÜNKRE KÖTÖTTE 
Ez az időszak ugyanakkor a szocialista Jugoszlávia nemzetközi téren való 
általános elszigetelődésének időszaka volt, hiszen nemcsak a kommunista 
pártok többsége tette magáévá többé-kevésbé a Tájékoztató Iroda pártunk 
és az ország elleni vádaskodását, hanem minden haladó erőt megzavart 
vagy megbénított a kommunista pártok és a szocialista országok egy ré-
szének ez a legalább olyannyira érthetetlen, mint amennyire váratlan táma-
dása egy másik szocialista ország ellen. A demokratikus világközvélemény 
egészében tanácstalan volt, nem tudták mire vélni, vagy ép csak hogy meg-
sejtették, mire megy a játék, a t őkés világ más erő i pedig, különösen a 
hagyományosan szocializmus- és munkásellenesek, ujjongtak, mivelhogy 
szerintük — és ez volt titkos vágyuk —újabb bizonyítéka volt ez annak, hogy 
az új társadalmi rendszer „fogyatékos", „nem maradhat fenn". (...) 

Az ország megfeszült az ellenszegülésben, váratlanul újabb nehézségekkel, 
veszélyekkel találta magát szemben. De Jugoszlávia népei, élükön a Párttal 
és Titóval ismét bámulatra méltó egységrő l, ragaszkodásról, különösen 
erős Titóhoz való ragaszkodásról téve tanúbizonyságot, a megváltozott kö-
rülmények között is kemények maradtak. Az említett hadgyakorlat is ezt 
bizonyította: egyik alapvet ő  célja az volt, hogy ezen a szemlén is megmu-
tatkozzék az ellenszegülésre való felkészültség. 

A hadgyakorlat befejeztével szemlét tartottak, Šumadija népének részvéte-
lével. 1949 októberének első  napján Tito itt, Topolán tartotta meg nevezetes 
beszédét a lakosság és a harcosok el őtt. Azzal a rá jellemző  képességgel, 
hogy a legnehezebb helyzetben is hangot tud adni a bizakodásnak és a 
meggyőződésnek, hogy igaz ügyet védelmez, s anélkül, hogy egy szemer-
nyit is iparkodna takargatni a választott út várható nehézségeit, vagy akár a 
fenyegető  veszélyeket — miután megmagyarázta, mi rejlik a hazánk elleni 
tájékoztatóirodás propagandahadjárat mögött és elítélte Sztálin hegemo-
nista törekvéseit egy független szocialista állam és forradalma iránt, Tito 
ezúttal is felszólította a népet, hogy még szilárdabban tömörüljön a nép 
Pártja körül és a munkában elért új gy őzelmekkel folytassa a harcot; hitt 
abban, hogy hazánk kitart szocialista fejlődése választott útján és az igaz- 

183 ság végül diadalmaskodni fog. 

Tito megingatha-
tatlan forradalmá-
ri elkötelezettsé-
ge, töretlen harca 
a munkásosztály 
és népe eszmé-
nyeiért, meggyő -
ződése, hogy az 
igazság és a kö-
vetkezetesség 
mindenképpen 
győzedelmesked-
ni fog, legtjsztáb-
ban talán az 1949 
őszén, a šumadijai 
hadgyakorlat be-
fejezésekor el-
hangzott szavai-
ból tűnik ki. 

A Tájékoztató Iro-
da propaganda-
hadjáratával és 
Sztálin gátlásta-
lan hegemonista 
nyomásával má-
sodik éve dacolt 
ekkor Jugoszlá-
via. 



Valamivel később azonban, amikor a szabad ég alatt, az Oplenac egyik 
tisztásán rendezett ebéd után a Jugoszláv Néphadsereg jelenlevő  aktív és 
tartalékos tisztjei felszabadult kólója közepette spontánul felcsendült a fo-
gadalom szövege: 

Tito elvtárs, megfogadjuk Néked, 
Hogy utadról nem tér le a néped! 

s újonnan keletkezett sorokkal b ővül ott a helyszínen: 

Tito elvtárs, titovkád csapd félre 
Melletted míg proletárok élnek 

— olyasvalami történt váratlanul, ami mindannyiunkra mély benyomást tett. 

Tito — szemmelláthatóan megrendülve a bizalom és eskütétel szavain —
jellegzetes mosolyával az arcán, de könnyes szemmel, minden bizonnyal 
mert ily határtalanul bíznak benne és munkájában — fölállt, jelt adott, hogy 
csendet kér, mint mindig, ha szólni kívánt, és új beszédbe kezdett. 

Amilyen különös szavak voltak ezek, s amilyen különös körülmények kö-. 
zött hangzottak el, oly váratlanul érték a jelenlev őket. S talán éppen ezért 
volt oly megrázó ez az egyszer ű  és szókimondó beszéd. Újfent és eladdig 
bizonyosan a legteljesebben, elénk varázsolták ezek a szavak Tito alakját, 
megvilágították életútját és forradalmi megedződését, s ugyanakkor Tito 
személyiségének csodálatos vonzerejét, keménységét, egész emberi nagy-
ságát és teljességét. 

Éppen ezért, és mindenekel őtt, mert talán ez a beszéd mutatja meg, igazolja 
a legmeggyőzőbben Tito emberi teljességét, teljes egészében közöljük, 
úgy, ahogy az egyik jelenlevő  — akkor a 37. sandžaki divízió politikai osztá-
lyának vezetője, a hadgyakorlaton több ezer tartalékosból álló ezred politi-
kai biztosa —, Vlado Vujovi ć  Gavroš jegyezte fel. 

TITO 
VALLOMÁSA 
ÉS 
HARCOSTÁRSAIRA 
BÍZOTT 
MEGHAGYÁSA 

„Itt most nincsenek újságírók, sem idegenek. A nagy nyilvánosság el őtt én 
elmondtam amit akartam, de most az együtt töltött órák és a ti fogadalma-
tok arra késztettek, hogy elgondolkodjam mindazon amin túl vagyunk már, 
meg ami előttünk áll, s ellenállhatatlan szüségét érzem, hogy vallomást 
tegyek. Igen, elvtársaim ne lepődjetek meg, életemben el őször, mint ahogy 
a jó keresztény gyónni kíván, szeretném nektek elmondani az egész élete-
met —ítéljétek meg magatok, lehetett-e más választásom, mint ezt az utat 
járni... 
Hívő  nem vagyok, és nem éreztem soha, hogy köteles lennék számot adni 
bárkinek is a hazámon kívül, így Bukarestben sem, amikor ezt a Tájékoztató 
Iroda követelte. Amit ebben az országban teszünk ezért a népért, azért ez az 
ország és ez a nép előtt tartozunk felel ősséggel. És senki sincs, akinek 
nálatoknál több joga volna a teljes és tiszta igazságot hallani. Užicén, a Lim 
túlpartján, Kelet-Boszniában és Krajinában, a Grme č  lábánál és a Neretván 
ti velem együtt éltétek át a csetnikek els ő  orvtámadását, az igmani menete-
lésen a fehér halált, láttátok a Baniján és a Kordunon az éhező  gyermekek 
és asszonyok menetoszlopait, a kiütéses tífusz pusztítását és ezernyi baj-
társunk vesztét a Sutjeskánál ... Ti, akik velem együtt törtetek utat a forra-
dalomnak, velem együtt fedeztétek a tífuszosok hordágyait és reményt adta-
tok kenyér híján azoknak, akik a felégetett és kifosztott falvakban még meg-
maradtak, tudom, meg fogtok érteni, s még jobban meg fogtok bizonyosod-
ni arról, hogy másik utat nem választhattunk." 184 



TITO 

És Tito elmesélte életútját— Kumrovectő l, az inaskodástól és a vándorévek-
tő l az osztrák szoldateszka alatti katonáskodáson a frontszolgálaton, az 
első  bebörtönzésekeh és a jeges Kárpátokban folytatott értelmetlen hábo-
rúzáson keresztül az orosz forradalmárokkal való találkozásig; a kozák knu-
táktól és a hadifogolytáboroktól a Lenin októberének eszméitő l vezérelt 
hazatérésig, az illegalitástól és a kommunizmus eszméiért valósínyl ődéstő l 
— a munkásosztály és forradalmi élcsapata, a Kommunista Párt kiépítésé-
ben való részvételig; s ez a párt a különböző  előjelű  nehézségek ellenére 
kiépült és a második világháborús körülmények között felkelésre szólította 
fel a jugoszláv népeket, megvívta velük a népfelszabadító háborút és a 
forradalmat és kivívta velük a győzelmet a fasizmus felett, megnyitva előt-
tük a szocialista jövő  távlatait. 

Tito ezután emlékeztetett bennünket arra, hogy országunkat és őt magát is 
személy szerint, nagyra becsülte Sztálin és a nemzetközi kommunista moz-
galom, most pedig mindez ebbe a bizonytalansággal terhes és a szocializ-
mus ügyére káros, furcsa hadjáratba torkollott, s úgy lehet, a legrosszabb-
tól sem fognak visszariadni. Azután így folytatta: 

„Elvtársak, rólam és még jó néhányunkról azt híresztelik, hogy a Gestapo 
ügynökei vagyunk, és a kommunista mozgalom fizetett árulói, csupán mert 
— a kommunista mozgalom eszményeihez és internacionalista elveihez hí-
ven — nem álltunk rá, hogy dirigáljanak nekünk, gyámkodjanak fölöttünk, 
elhordják a javainkat, s hogy a mi embereink saját hazájukban haptákban 
álljanak idegen katonai és gazdasági tanácsadók el őtt, más országok ügyét 
szolgálják. Lehet-e nagyobb csapás egy forradalmár számára, mint az, ha 
igaztalanul árulónak nyilvánítják, ha az egész kommunista világmozgalom 
kiátkozza Pártunkat, és országunkat eretneknek bélyegzi? Szilárd meggy ő-
ződésem, hogy lesz erőnk kitartani, kérdés azonban mikor virrad fel az a 
nap, amikor az igazság végül győzni fog. 
Sosem volt nehezebb nekem mint most. Az illgalitásban, az üldöztetések 
idején, a börtönökben és az ellenséges offenzívákban nemcsak a harcunk 
igazságosságába és elkerülhetetlenségébe vetett töretlen hit segített túl 
bennünket minden megpróbáltatáson, hanem ugyanilyen er ősen az is, 
hogy a világ haladó erő inek legalább az erkölcsi támogatását, a nemzetközi 
szolidaritást magunk mögött tudtuk. És most az igazság durva meghazud-
tolása miatt magunkra maradtunk. Választhattuk volna-e, szabad lett volna-e 
a vak engedelmesség útját választanunk, vagy pedig elkerülhetetlenül ide 
kellett jutnunk, hogy alig ért véget a nehéz, sok éves háború, talán ennél is 
nehezebb időszaknak nézünk elébe. 

Én, elvtársak, választhattam volna másik utat — fejet hajthattam volna Sztá-
lin és a Tájékoztató Iroda el őtt. Ha úgy cselekszem, továbbra is tiszteletnek 
örvendenék és dicső ítenének, s nekem személy szerint mindenem megvol-
na; nem „gazfickó" lennék, aki „eladta a lelkét", hanem nagy ember. De én 
ezt nem tehettem. Egész életemet meggyaláztam volna ezzel — a hajlék 
nélküli munkás és proletárharcos életét, azét az emberét, aki a saját b őrén 
érezte, mit jelent elnyomottnak lenni, a más keze-Iába lenni; meggyaláztam 
volna a forradalmár útját és a parancsnokét, akinek katonái ott hullottak el 
a harcmezőkön és a vesztőhelyeken. Ha ezt teszem, akkor valóban nem 
tarthattam volna mást magamról, mint hogy eladtam a lelkem ..." 

Tito ekkor a fiatalokhoz fordult, s arra az eshetőségre, ha ő  és bajtársainak 
nemzedéke nem érnék meg az igazság diadalát felszólította őket, tartsanak 
ki ezen az úton, nem riadva vissza semmilyen áldozattól, akár az életük árán 
is, mert az igazság végül mégis gy őzni fog. A remény és az eskütétel 
megrendítő  szavai voltak ezek: 

„Lehet, hogy én nem érem meg az igazság napját. Lehet, hogy Bevc (Ed-
vard Kardelj), Ko ča (Popovié) és az ő  korosztályuk sem éri meg, de közüle-
tek, fiatalabb harcostársaink nemzedékéb ő l valaki biztosan meg fogja érni, 
még ha fegyverrel kell is megvédenünk drágán szerzett szabadságunkat. 

Hogyha mi, elvtársak, nem érnénk meg azt a napot, meghagyom nektek; ne 
engedjétek, hogy bármi is megingasson benneteket, folytassátok a harcot, 
ne riadjatok vissza semmilyen áldozattól. Tudjátok, hogy végül mindig az 
igazságnak kell győzedelmeskednie. S még ha nem is érnétek meg ti sem, 
meg fogják érni, akik utánatok jönnek, és nem fognak miattunk szégyen-
kezni, mert — mindennel dacolva — nem adtuk el és nem is fogjuk eladni 

185 hazánk jövőjét." 



TITO AZ IFJÚSÁGRÓL 
A 
FIATALOK 
ÉS 
A 
PÁRT 

Leveleitekbő l és a fiatalok leveleib ő l kiviláglik, hogy egyre jobban romlik, 
egyre feszültebbé válik köztetek a viszony. Ez aggaszt bennünket. Úgy 
gondoljuk, nem  is  kell külön hangsúlyoznunk, milyen súlyos következmé-
nyekkel járhat, ha ez így folytatódik tovább. Eppen ezért feltétlenül mindent 
meg kell tennetek, hogy a helyzet jobbra forduljon. Mi magunk is igyekezni 
fogunk errő l meggyőzni a fiatalokat. De hogy elejét vegyük az ilyenfajta 
súrlódásoknak, először is a kiváltó okokat kell megszüntetni, amik széls ő-
séges tendenciáknak adtak tápot a fiatalok körében. A következ őkben bí-
ráló módon rá fogunk mutatni az ifjúsággal szemben elkövetett hibáitokra, 
és azokra is, amelyeket más kérdésekkel kapcsolatban követtetek el (a 
tüntetések stb.), mivel úgy tartjuk, hogy főként éppen ezeknek a hibáknak 
köszönhetően támadt fel az az ifjúsági avantgardizmus.* 

Először is, igen súlyos hiba, hogy nálatok az ifjúsági szervezet majdhogy-
nem egészen a ti segítségetek nélkül szervez ődött újjá. Az ifjúság a ti 
ellenőrzésetek nélkül, a ti politikai és gyakorlati támogatásotok nélkül ha-
ladt, így nem is csoda, hogy köreiben téves nézetek vertek gyökeret. A 
második ok, hogy a pártszervezetek, s különösen a pártfórumok nálatok 
téves és opportunista álláspontra helyezkedtek egynémely akció (a novem-
ber 7-ei stb.) előkészítése során. A fiatalok álláspontja ezekkel kapcsolat-
ban helyes volt, a Pá rt  pedig ahelyett, hogy a munkásosztály élcsapataként 
az élen járt volna, példát mutatva harciasságból, e kérdéseket illet ően 
opportunista, téves nézeteket képviselt. Azáltal, hogy az ifjúsággal alig vagy 
egyáltalán nem törődött, s egyéb hibák által, a pártszervezet egyre jobban 
veszítette a tekintélyét az ifjúság el őtt. Nem akarjuk ezzel helyeselni a 
fiatalok által elkövetett különféle hibákat, a saját munkásmozgalmi szere-
pükrő l kialakított téves felfogásukat, csupán felhívjuk a figyelmeteket a 
saját mulasztásaitokra és hibáitokra, hogy ezután elkerülhessétek őket. A 
fiatalok sok dologban kétségtelenül elvetik a sulykot, s néhány levélben 
erre rá is mutattunk, megmagyaráztuk nekik, milyen szerepet tölt be az 
ifjúság a munkásmozgalomban. Világosan megmondtuk, hogy nem az ifjú-
ság, hanem a Párt a proletariátus élcsapata. De a fiatalok ezt nem tudják 
egykönnyen megérteni, ha a pártszervezetek nem bizonyítják tettekkel, 
hogy valóban a proletariátus élcsapatát képezik. 

(A JKP Központi 
Bizottságának a 
zágrábi helyi és 
körzeti bizottsá-
gokhoz intézett, 
1935. február 14-ei 
levelébő l.) 186 



* 1934 végén, 1935 elején a JKP és 
a JKIsZ (sKOJ) zágrábi vezető  körei 
között igen feszültté vált a viszony. 
A súrlódásokra a fiatal munkások-
nak és egyetemi hallgatóknak az 
októberi forradalom tiszteletére 
1934. november 7-én a sKOJ által 
szervezett tüntetése adott okot, a 
pártvezetőség és a pártszervezetek 
támogatása és részvétele ugyanis 
elmaradt. A sKOJ vezetősége nem-
csak erre reagált, egyes zágrábi 
pártszervezetek és -vezet őségek 
munkájával való elégedetlenségük 
nem szorítkozott erre az esetre. A 
pártfórumok, egyoldalúan, pártelle-
nesnek és avantgardisztikusnak ítél-
ték a fiatalok magatartását, ezáltal 
az ellentétek még jobban kiélez őd-
tek. igy került sor a JKP KB közbe-
lépésére, amint e levélből látható. 
A levelet Tito írta a Politikai Bizott-
ság határozata alapján. 

Kapcsolataltok az ifjúsággal csak akkor javulhatnak meg, ha helyesen dol-
goztok. A fiataloknak azt kell érezniük, hogy törekvéseiket támogatjátok. A 
fiatalok harciasak, tele vannak lendülettel, er ővel. Lendületüket, erejüket 
harcban, akciókban szeretnék kibontakoztatni. Használjátok ki, elvtársak, a 
fiataloknak ezt a harciasságát, tereljétek helyes mederbe. Ne fékezzétek, ne 
tompítsátok harci kedvüket, ellenkez ő leg: adjatok több lehetőséget a kez-
deményezésre, kutassátok fel számukra a harc és a munka új formáit. 
Legyetek tanítói a fiataloknak a gyakorlati tevékenységükben is. Nem kö-
zönyt kell tanúsítanotok munkájuk iránt, igazi gondoskodásra, munkájuk 
ellenőrzésére van szükség. Ne feledjétek el, hogy az ifjúság is szerves 
része annak a mozgalomnak, amit a Párt irányít. Megbízottak révén fűétek 
velük szorosra a kapcsolatokat, az alapsejtekt ő l a körzeti bizottságokig, 
mert csakis így lesztek képesek rendes fiatalokat, leend ő  párttagokat ne-
velni belő lük. A magunk részérő l mi is igyekszünk segítségetekre lenni a 
pártszervezet tekintélyének helyreállításában. 

A legutóbbi, harmadik számú leveletekben (1935. I. 19.) arról panaszkodtok, 
hogy a fiatalok a fejetekre n őttek, az ifjúság egynémely vezet ője mindent 
megenged magának stb. Ezt a dolgot mindenképpen megvizsgáljuk, s azon 
leszünk, hogy elvtársiasan megmagyarazzuk nekik, miben tévedtek, mik a 
hibáik. És ha továbbra is fegyelmezetlenkednek, olyan elbírálásban fognak 
részesülni, mint bárki más, aki a Pá rt  vagy az ifjúság sorait bomlasztja. 
Igyekezzetek  ti  is higgadtan megmagyarázni ezeknek az elvtársaknak, mi-
ben tévedtek. Az ifjúsággal nem bánhattok fens őbbségesen. Minden nekik 
szánt utasítás, minden direktíva hangneme legyen a végs őkig barátságos. 

Több mint másfél év múlt el az Ifjúsági Kommunista Internacionálé VI. 
kongresszusa óta. Azon olyan határozatokat hoztak, amelyeknek végrehaj-
tása lehetővé kell hogy tegye a kommunista ifjúságnak az ifjú nemzedékek 
tömörítését a kenyérért, békéért és szabadságért, a szebb és boldogabb 
életért folyó harcban. 

A jugoszláv ifjúkommunisták fényes múltra tekinthetnek vissza. A h ősies-
ségnek, áldozatkészségnek számos csodálatra méltó példáját mutatták fel. 
Nem kevés kiváló harcos került ki soraikból, így például Zlatko Snajder, 
Oreški, Mišić , Marganović , Kolumbo és mások. De a SKOJ nem volt tömeg-
szervezet. A Pá rt  volt — kicsiben. Nem szövetkezett a fiatalok nagy töme-
geivel, tő lük elszigetelődve hadakozott, s ezzel kivívta ugyan a fiatalok 
csodálatát, de a fiatalok nem vettek részt ebben a harcban. A SKOJ tehát 
csupán az ifjúságnak valamiféle élcsapata volt; a SKOJ élete és harca a 
fiatalok széles rétegeitő l elkülönülve folyt. A SKOJ mell őzte az ifjúság nagy 
tömegeit érdekl ő  kérdéseket. Nem volt érzéke az ifjúság mindennapi szük-
ségleteihez. A SKOJ tagjai koravén ifjak voltak, akik elutasítottak mindent, 
ami nem százszázalékosan forradalmi és emelkedetten politikus, így szaka-
dék keletkezett közöttük és a fiatalok tömegei között. 

Megszabadultak-e az ifjúkommunisták ezekt ő l a hibáktól? Nem! Még most 
is másfél évvel az Ifjúsági Kommunista Internacionálé kongresszusa után 
sokuknál, néha egész alapszervezeteknél, szektás elhajlások tapasztalha- 
tók. Ezzel a szektás szemléletmóddal szakítani kell. Különösen ami a szer- 
vezési kérdéseket illeti. Az a nézet, hogy Szövetségünk „a katolikus, szo- 
cialista, nemzeti és demokrata fiatalok szövetségének központi magva" 
legyen, „az új nemzeti szervezetek körül tömörül ő  szövetségek és mozgal- 
mak vezetője", hogy „mindenütt ki kell mutatnia kommunista arculatát", 
hogy „nem csupán antifasiszta szövetségként kell fellépnie", s mindemel- 
lett, hogy „mindenképpen az illegális munkamódszereket kell folytatnia" — a 
kongresszusi határozatok értelmének szektás elferdítése. A SKOJ-t tehát 
alaposan át kell szervezni, nem valamiféle sablonok szerint, hanem fokoza- 
tosan, és minden egyes hely és körzet körülményeihez mérten. A mi SKOJ- 
unk fényes múltja arra kötelez minden ifjúkommunistát, hogy bátran új utat 
nyisson, elinduljon az ifjúsági tömegszervezetekhez való közeledés és az 
azokba való bekapcsolódás útján. A SKOJ feladatai: 1. munkálkodni min- 
den demokratikus, haladó kulturális szervezet megszilárdításán és fejlesz- 
tésén; 2. elősegíteni minden haladó ifjúsági szervezet együttm űködését; 3. 
a fasizmus elleni, a demokráciáért, a haladásért és békéért folytatott harcra 
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Jugoszlávia haladó ifjúsága nagy kezdeményez őkészségrő l és állhatatos-
ságról tett bizonyságot, ami a fiatalok mozgósítását illeti, hogy a világ új 
nemzedékeinek sokmilliós seregében méltó helyet foglaljanak el a békéért, 
a kenyérért és a szabadságért folyó harcban. De ez az ifjúsági mozgalom a 
fiataloknak csak egy sz űk körét öleli fel, kizárólag a városi fiatalokat , főként 
egyetemi hallgatókat, és valamelyest a munkásfiatalokat. A falusi fiatalság 
teljesen kimaradt ebbő l. A Horvát Egyetemista Szövetségnek falun még 
nincsenek ifjúsági szervezetei. O tt  a frankisták és a klerikálisok toboroznak 
maguknak híveket. Ezekhez a fiatalokhoz oda kell férk őznünk és fel kell 
karolnunk őket. Ne űzzünk gúnyt vallásos é ггelmeikbő l, magyarázzuk meg 
inkább, hogy minden fiatalnak közös érdeke a harc a békéért, mert a 
háború borzalmai legjobban a fiatal nemzedéket sújtják. Nem lehet érdekük 
a győ lölködés, hanem a szeretet és a testvériség. Nem a háború és a 
gyilkolás, hanem a béke, a kenyér, a szabadság. 

Munkája során a haladó ifjúságnak több figyelmet kell fordítania a nemzeti-
kulturális, az oktatási stb. kérdésekre. Több fiqyelmet kell szentelni a fiata-
lok szükségleteinek, tartalmasabbá és változatosabbá kell tenni a fiatalok 
életét! A tartalmi gazdagodás által az ifjúság élete lehet ővé fogja tenni 
tömeges nemzeti szövetségek kialakulását, mert ez vonzza a fiatalokat. 

Az ifjúság természetétő l fogva hajlamos valamilyen formában levezetni 
energiáját. A fiatalok harciasak. De tévedés volna a fiatalok e tulajdonsá-
gának csupán idő rő l időre, egy-egy politikai manifesztáció alkalmával teret 
adni. Szükség van erre is. De módot kell találni a szórakozás, sport, pihe-
nés lehetőségeinek megteremtésére is. A békéért folytatott harc kérdését 
jobban össze kell kötni a népnevelés, a kulturális rendezvények és a hét-
köznapok kérdéseivel. 

A különféle ifjúsági szervezeteknek nemzeti szövetségekbe való tömörí-
tését, minden körzetben — kár volna er ő ltetni, ha a helyzet még nem érett 
meg erre. Jobb el őbb megszervezni az együttm űködést különféle ifjúsági 
kérdésekkel kapcsolatosan. Er ős nemzeti szervezetek megalapozása és 
létrehozása, például Horvátországban, Szlovéniában, Szerbiában, Vajda-
ságban stb. nagy hasznára lesz a békéért folyó harcnak. Er ős nemzeti 
ifjúsági mozgalmak létrehozása persze nem jelenti azt, hogy ezzel meg-
szakadnak a kapcsolatok, megszakad az együttm űködés az ország egyes 
vidékeinek fiataljai között. 

Az ifjúságnak hatalmas szerep jut a sovinizmus elleni harcban, a jugoszláv 
népek közeledésében, és ennek a szerepnek eleget tud tenni. Ily módon 
gyengül a különféle fasiszta szervezetek (pl. a frankisták) hatása, amelyek, 
különösen a fiatalok között, a gy ű lölet magját hintik el. A népeket egymás 
ellen uszító fasiszta szervezetek azoknak a fasiszta er őknek a szolgálatá-
ban állnak, amelyek ma minden erejükkel a világháború kirobbantásán 
fáradoznak, veszélyeztetik az egész világ szabadságát és demokráciáját. 

Kik is a fiatal nemzedék közös ellenségei Jugoszláviában? Ljoti ć  hívei, a 
terrorista bandák, amelyeket Hitler finanszíroz, hogy tápot adjanak a ju-
goszláv (vagyis az álcázott nagyszerb) sovinizmusnak, s el őkészítsen min-
dent a jugoszláv nép, különösen a fiatalok középkori rabságba döntésére. 
Horvátországban itt vannak a frankisták, akik szintén Hitler eszméjéért lel-
kesednek, s akiket Rómából pénzelnek, hogy nemzeti gy ű löletet szítsanak, 
amivel a horvát nép esküdt ellensége, az olasz imperializmus malmára 
hajtják a vizet. Meg a re аkciós egyházi tisztségvisel ők, akik megkísérlik 
testileg, lelkileg hatalmukba keríteni a falusi ifjúságot, hogy ilyen szellem ű  
neveltetés után harcba szólítsák minden ellen, ami haladó és emberi. A 
szentatya és a szentegyház nevében, „harc a kommunizmus ellen" jelszó-
val valójában a háborúra készítik el ő  a fiatalokat, mivel a fasizmus mellé 
álltak — s a fasizmus a háborút jelenti. 

Az ifjú nemzedék nem kér a háborúból, békét akar, kultúrát és szabadságot. 
Derűs, vidám életet követel magának, nem pedig a háború borzalmait, újra 
a sötétséget és a pusztulást. 188 



Küldött elvtársak és elvtársnők, Jugoszlávia népei hazafias ifjúságának 
képviselő i! Köszöntlek benneteket, rajtatok keresztül pedig egész szabad-
ságszerető  ifjúságunkat, amely immár három esztendeje h ősiesen harcol 
népünk legnagyobb ellensége, a fasiszta német hódítók ellen. 

Ez a ti második kongresszusotok óriási jelentőségű . Történelmi kongresz-
szusotokat olyan időpontban tartjátok, amikor az egyesült nemzetek arra 
készülnek, hogy utolsó csapásokkal megsemmisítsék az emberiség ellen-
ségét, a fasiszta német hódítókat. 

Másfél évvel ezelőtt tartottátok első  kongresszusotokat. Azóta sok megpró-
báltatáson mentünk keresztül, számos offenzívát védtünk ki, sok nehéz 
véres harcot vívtunk, s ezekben a harcokban ti, Jugoszlávia ifjúsága újabb 
megbecsülést szereztetek népünknek az egész világ el őtt. Népeink büszkék 
lehetnek rá, hogy ilyen ifjúságuk van. Az a nép, amelynek ilyen ifjúsága 
van, nem kell, hogy aggódjék jövőjéért. 

Ez a kongresszustok nemcsak seregszemléje a megvalósított egységnek és 
testvériségnek, minek népszer űsítésében és erősítésében ti mindig elöl 
jártatok, még a harcok közepette is. Ez a kongresszus egyúttal a mozgósí-
tása is mindazoknak, akik még sorainkon kívül állnak, vagy akiket a meg-
szállók félrevezettek, s most tulajdon népük ellen, illetve, más harctereken, 
szövetségeseink ellen harcolnak. Megnyerni ezt az ifjúságot, soraink közé 
állítani — ez a ti egyik legfontosabb feladatotok. 

A fasizmus az ifjúság nagy részébő l kiirtotta az emberi érzést, s közön-
séges lelketlen bábot és eszközt formált bel ő lük más népek leigázására. 
Nézzétek csak, elvtársak és elvtársn ők, mit csinált a német fasizmus a 
német ifjúságból. Embertelen fenevadakat, más népek hóhérait. Minélfogva 
a mi célunk az, hogy ifjainkat kiragadjuk a hódítók karmai közül, mert ők a 
mi ifjainkból is eszközt akarnak formálni az emberiség leigázására. Büszkék 
vagyunk rá, hogy Jugoszláviában sem Paveli ć, sem Nedić, sem Draža 
Mihajlovič, sem Rupnik, sem egyetlen más árulö nem tudta az ifjúság 
jelentősebb részét Jugoszlávia szabadságszerető  népe ellen harcba vinni. 

Elvtársak és elvtársnők, ti voltatok az elsők, akik eleget tettetek a felhívás-
nak, fegyvert fogtatok népeink szabadságáért és függetlenségéért, és ily 
fiatalon kibírtátok a háború három nehéz esztendejét. Még mindig nehéz az 
út előttünk. Lesznek még súlyos és véres harcok. En azonban hiszek 
bennetek, hiszem, hogy a ti fiatalságotok gy őzni fog a legnehezebb csaták-
ban is, amelyek talán még el őttetek állnak. 

Már harcunk kezdetén, fegyvertelen seregünkben, partizánosztagainkban, a 
harcosok, fiatalok és öregek ajkán egyaránt szólt az ének. Ez a ti m űvetek 
volt, ifjúság! Ti vittétek be a dalos jókedvet hadseregünkbe, a vidámság 
szellemét, a halál és minden baj megvetését. Most, amikor a gy őzelem már 
a láthatáron van, amikor világosak a távlatok, amikor hazánk igazsága 
világszerte elterjedt, amikor már nincs többé titok, amikor már az egész 
szabadságszerető  emberiség tudja, hogy a szabadságszerető  jugoszláv 
ifjúság a mi Népfelszabadító Hadseregünk és partizánosztagaink soraiban 
ontotta vérét, most, amikor mellettünk áll az egész szabadságszeret ő  em-
beriség, bátran és vidáman nézhetünk a jöv őbe, mert tudjuk, hogy a győze-
lem a miénk lesz. És vége lesz minden szenvedésnek. Felépítjük boldogabb 
hazánkat. Soha többé nem engedjük meg, hogy csak egyesek élvezzék 
népeink gigászi harcának gyümölcseit. Ugy kiszell őztetjük otthonunkat, 
hogy mindörökre elt űnjön a régi bűz, nehogy újra megfertőzze mindany-
nyiunk otthonát — a szabad, föderatív Jugoszláviát. 

Ezért, elvtársak és elvtársn ők, mindenekelőtt ezekkel a feladatokkal törőd- 
jetek. Ti már régen, már a háború előtt is zászlóvivő i voltatok az egység és 
testvériség eszméjének. Jugoszlávia ifjúsága az els ők között hirdette és 
népszerűsítette az egység és testvériség eszméjét Jugoszlávia népei kö- 
zött. Akkoriban, sajnos, kevesen hallgattak jöv őbelátó ifjúságunk intő  sza- 
vára. Továbbra is ez a feladat áll el őttetek. Még mindig vannak ellensé- 
geink, akiknek útjában áll ebben a legvéresebb felszabadító háborúban 
kovácsolódó egységünk és testvériségünk. Még mindig azon kell fáradoz- 
nunk minden erőnkkel, hogy harcunk e legnagyobb vívmánya ellen tör ő  
sötét alakokat meggátoljuk abban, hogy újabb viszályra és testvérgyilkos 
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csülettel teljesíti ezt az egyik legnehezebb feladatot is ... Elvtársak és 
elvtársnők! Még egy nehéz feladat áll el őttünk: a föderatív, új Jugoszlávia 
kiépítése. Első  kongresszusotok szemle és mozgósítás volt, minden er ő  
mozgósítása a fronton és a hátországban folyó harcra, a hódító fasizmus 
és szolgái, a hazai csatlósok elleni harcra. Ez a kongresszusotok nemcsak 
az utolsó döntő  csatákra mozgósítja az ifjú nemzedéket, hanem egyúttal 
egy új, boldogabb, szabadabb, szebb jövő  kiépítésére is hazánkban, ahol 
minden népnek meglesz a maga joga, az ifjúságnak pedig minden lehet ő -
sége ahhoz, hogy valóra váltsa törekvéseit. 

Jegyezzétek meg, elvtársak és elvtársn ők, hogy ez a feladat semmivel sem 
könnyebb, mint amilyen hős Népfelszabadító Hadseregünk megalakítása 
volt. De mi ez esetben is bízunk bennetek, ifjú nemzedék! Hisszük, segítsé-
günkre lesztek, hogy ezzel a nehéz feladattal is, talán a legnehezebbel, 
megbirkózzunk. 

Az ifjúságé a jövő  — mondja a közmondás. Ez az igazság olyan régi, mint az 
emberi társadalom. A természet vaslogikája ez. De a világ, s benne a 
társadalom olyan, ahogyan azt maguk az emberek berendezik. Ha az em-
berek maradi felfogásúak, ha gonoszak, ha uralkodni akarnak, nem tör ődve 
a széles néprétegek véleményével, akkor az a társadalom rossz, hasonlít a 
fasizmusra. Mi viszont demokratikusan akarjuk berendezni hazánkat, úgy, 
hogy szabad legyen minden ember, az ifjúság pedig teljes lendülettel annak 
a hivatásnak, foglalkozásnak szentelhesse magát, amit szeret. Nem aka-
runk írástudatlanságot és maradiságot, mint amilyen a let űnt, régi Ju-
goszláviában volt. Iskolákat akarunk, kultúrát, egyetemeket, gyárakat, 
mindazt, amit az emberi elme eddig elért, s amit sok országban már élvez is 
a nép, de a mi számunkra mindeddig hozzáférhetetlen volt. Megvalósítjuk 
majd mindezt, legyű rjük az akadályokat. Ha képesek voltunk minden nélkül, 
puszta kézzel szembeszállni a világ legjobban felszerelt hadseregével, ké-
pesek leszünk kiépíteni egy új államot is, az új Jugoszláviát. A ti nagy 
feladatotok, hogy már itt, ebben a háborúban, míg ropognak a fegyverek, 
tanítsátok elmaradott, írástudatlan népünket. Sokat kell magyarázni, de ne 
veszítsétek el a türelmet. Sokan vannak olyanok, akik boldogan megértené-
nek bennünket, de még képtelenek rá. Türeimesen kell meggy őzni őket. 
Nem mondhatunk le azokról, akik ma a fasiszta hódítók és csatlósaik 
jármában sínylődnek.  El  kell mennünk az ifjak közé és a paraszti nép közé. 
Ez a feladatunk, Jugoszlávia ifjúsága! 

Kívánom nektek, elvtársak és elvtársnők, hogy ez a kongresszus — bár a 
legsúlyosabb körülmények között szerveztétek, és a küldöttek különböz ő  
ellenséges frontokon át, száz és száz kilométert gyalogolva jöttek idáig — az 
első  kongresszusnál is több eredményt hozzon további munkátokban és 
harcaitokban. 

Mint a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg legfelső  parancsnoka, köszö-
netemet és elismerésemet fejezem ki nektek és rajtatok keresztül az egész 
hazafias ifjúságnak a hősi magatartásért a fronton és a hátországban, 
fegyverrel vagy ásóval a kézben. 

Vigyétek el üdvözletemet az ifjúságnak mindazokra a vidékekre, ahova 
eljuttok, mondjátok meg nekik, hogy a legfels ő  parancsnokság és a Nem-
zeti Bizottság egyformán feladatának tekinti ifjúságunk miel őbbi megsegí-
tését, és mindig számítanak a Népfelszabadító Hadsereg soraiban harcoló, 
vagy a hátországban dolgozó ifjúság támogatására. 

Elvtársak és elvtársn ők! Látni akartalak benneteket, s meg kell mondanom, 
hogy amit itt láttam, felülmúlta minden várakozásomat. Óriási sikernek 
számít már maga az a tény is, hogy hazánk minden részéb ő l 800 ifjú jött el 
ide, a háború sújtotta Drvarba. Ti nem vonaton, kocsin, sem más járm űve-
ken jöttetek, hanem gyalog, hegyen-völgyön át, és partizánosztagaink és 
brigádjaink törték át az ellenséges gy ű rűket, hogy utat nyissanak nektek 
ehhez a városhoz, az első  városhoz Jugoszláviában, amelynek lakossága 
egy szálig harcra kelt, és magasra emelte a felszabadító harc zászlaját. 

Elvtársak és elvtársnők! Még egyszer kijelentem: örülök, hogy alkalmam 
volt itt köszönteni titeket. Adjátok át üdvözletemet Jugoszlávia ifjú nemze-
dékének. 
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Az egységes ifjúsági szervezet kérdése, vagyis a Jugoszláv Ifjúkommunista 
Szövetség egyesítése a Népi Ifjúság szervezetével éppen a kell ő  időpont-
ban vetődött fel, vagyis amikor ez a szervezeti egység szükségszer ű  lett, 
amikor már teljesen megérett,. amikor ifjúságunk kett ős szervezeti for-
mája már akadályozta az új, szocialista Jugoszlávia ifjúságának további 
helyes fejlődését. Az egységes szervezet megalakításának szükségszer ű -
ségét a hazánkban bekövetkezett rendkívül gyors politikai és gazdasági 
fejlődés diktálta. 

Az új Jugoszlávia egységes ifjúsági szervezetének feltételei a felszabadító 
háború során jöttek létre, majd a felszabadulás után az országépítés és a 
szocializmus építésének folyamatában érlel ődtek és meg is értek. A hábo-
rúban és a háború után az országépítésben is részt vett és részt vesz egész 
haladó ifjúságunk, a kommunista ifjúság is, és az új Jugoszlávia többi 
haladó fiatalja is. Magától értetődő, hogy sohasem szabad szem el ő l té-
veszteni a jugoszláv kommunista ifjúság hatalmas szerepét abban, hogy az 
ifjúság oly nagy számban eleget tett a felhívásnak, és részt vett a nagy 
felszabadító háborúban, vállalva minden szenvedést és áldozatot hazánk 
felszabadításáért és a jobbjöv ő  megteremtéséért. A kommunista ifjak és 
leányok érdeme az, hogy els őnek tettek eleget a JKP felhívásának, harcba 
indultak pártunk tagjaival együtt, és példájukkal utat mutattak az egész 
haladó ifjúságnak, hogy erőfeszítésükkel és önfeláldozásukkal nevel ően 
hatottak az ifjúság többi részére, s így kiegyenlít ődtek velük, és lehetővé 
tették, hogy ma itt, ezen a történelmi kongresszuson a kommunista ifjúság 
és a népi ifjúság többi része formálisan is egy szervezetbe forrjon össze. 

Ifjúságunk hatalmas részének ez az átnevelése, jobban mondva nevelése a 
nehéz népfelszabadító háború zord körülményei között ment végbe. Ez a 
nevelőmunka hatalmas energiát, mély hitet és határtalan odaadást követelt 
az ügy iránt, amelyért ifjúságunk harcolt, éspedig önkéntesen harcolt, tisz-
tában lévén a nép iránti kötelességével, tisztában lévén azzal, hogy valami 
újért harcol. Már a háború folyamán tudta, hogy mi az az új. Népi ifjúságunk 
már akkor kiállta a próbát, és bebizonyította, hogy méltó az ifjúkommunista 
névre. A háború után, amikor a romokból fel kellett építeni feldúlt hazánkat, 
ifjúságunk ismét tettekkel tanúsította áldozatkészségét és h űséges ragasz-
kodását az ügyhöz, amelyért a harcmez őn tíz- és tízezer ifjú és leány adta 
életét. Kommunista ifjúságunk a maga példájával ekkor is utat mutatott 
hazánk egész ifjúságának, hogyan kell dolgozni és áldozatokat hozni, hogy 
mielőbb begyógyíthassuk a megszállás okozta sebeket, hogy miel őbb meg-
teremthessük hazánk dolgozói számára a jobb életfeltételeket. Nem akarom 
felsorolni mindazt, amit ifjúságunk mindmáig tett, de eddigi összes csele-
kedetei feljogosítják, hogy büszkén nevezze magát az új, szocialista Jugo-
szlávia ifjúságának. 

Elvtársak és elvtársn ők, igazi népi ifjúságunk egységes szervezetének több 
okból is igen jelentős szerepe és feladata egyáltalán nem könnyül. Ifjúsá-
gunknak ebben a szervezetben az új Jugoszlávia szellemében, a szocializ-
mus és az internacionalizmus szellemében kell nevelkednie. Csak ha ilyen 
egységes szervezetben folyik a nevelés, csak akkor fejl ődhet ki hatékonyan 
és rendszeresen a szocialista öntudat a szervezet egyre gyarapodó tagsága 
körében. 

Hazánk ifjú nemzedékének nincsenek eltér ő  érdekei; érdekei azonosak, 
közösek. Az ifjúságnak tehát, amely ilyen nagy munkában vesz részt, ami-
lyen a szocializmus építése hazánkban, közös a feladata és közös acélja. 
Ez a közös cél kizárja két azonos szellemben nevelked ő, kommunista és 
népi ifjúsági szervezet fennállásának szükségességét. Egyik is, másik is 
népi ifjúság, de a szó szoros értelmében népi. A „népi" kifejezésnek itt 
nálunk, új társadalmi tartalmú, a szocializmus útján haladó hazánkban 
egészen más a jelent ősége, mint, mondjuk, valamely kapitalista országban, 
ahol gyakran a reakciós politikai pártok és szervezetek is felveszik ezt a 
nevet, hogy becsapják a népet. A „népi" kifejezés olyan országban, mint 
a mienk, ahol forradalmi úton végrehajtották a társadalmi átalakulást, ahol 
új szocialista társadalmat építünk, ez a kifejezés magát az új társadalmi 
rendszert jelenti. Ilyen országban többé már nem tartalmatlan vagy nacio-
nalista, hanem szocialista tartalma van, többé nem nemzeti, hanem interna- 
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Ennélfogva az itt létrehozott egységes szervezet a marxizmus-leninizmus 
tanai alapján fejlődik, és továbbra is ezen az alapon kell fejl ődnie. A Jugo-
szláv Kommunista Párt vezetésével ez az új ifjúsági szervezet az ifjak és 
leányok valóságos iskolája kell hogy legyen. Ez a szervezet a káderek 
forrása lesz szocialista gazdaságunk, közigazgatásunk, népi kormányza-
tunk és pártunk számára. Fiataloké a jöv ő  — tartja a közmondás. Bár ez a 
közmondás őseink idejében keletkezett, csak most érvényesül. Ifjúságunk 
csak most képes teljes lendülettel és kitartással építeni azt, amién ő  maga 
is küzdött, csak most mondhatja teljes joggal, hogy övé a jövő . Kétség nem 
fér ahhoz, hogy első  és legfontosabb feladatotok: nevelni magatokat és ifjú 
társaitokat mind elméleti, mind szakmai téren, hogy miel őbb elfoglalhassá-
tok helyeteket a gazdaságban vagy pedig más munkaterületen, ahol oly 
nagy szükség van rátok. Közgazdaságunkban és az államapparátusban 
jócskán vannak olyanok, akikrő l nem mondhatnánk, hogy lelkiismeretesen 
végzik kötelességüket. Vannak olyanok, mégpedig nem is kevesen, akik 
nemhogy használnának, hanem igyekeznek minél több kárt okozni, s van-
nak olyanok is, akik szeretnék ugyan sikeresen elvégezni a rájuk bízott 
munkát, de nincs megfelel ő  képességük. Ezért kell ifjúságunknak, a szocia-
lista ifjúságnak, amely a harcban nevelkedett és amely ma a szocialista 
országépítés munkájában nevelkedik, minél el őbb és minél sikeresebben 
befejeznie iskoláit, tanulmányait, és be kell kapcsolódnia a gazdaság vagy 
az államapparátus munkájába. Azért említettem itt meg azokat, akik nem 
dolgoznak lelkiismeretesen és azokat, akik tudatosan szabotálnak, hogy 
tisztában legyetek azzal, milyen nagy nehézségekkel küzdünk hazánkban 
az ötéves terv megvalósítása közben, a szocializmus építése közben. Nincs 
kilátásunk arra, hogy ezeknek az embereknek nagyobb részét átneveljük 
becsületes munkára, még kevésbé van kilátásunk úgy átnevelni őket, 
hogy lelkesedéssel dolgozzanak és végezzék kötelességüket, hogy kezük 
alatt égjen a munka, ahogyan számos kommunista és jó fronttag dolgozik 
hazánkban. Ezért tulajdonítunk nagy fontosságot annak, hogy ti, szocialista 
fiatalok, mielőbb bekapcsolódjatok gyáraink munkájába, hogy a gyárakban 
kiképezzétek magatokat, hogy minél nagyobb számban bekapcsolódjatok 
bányáink és más vállalataink munkájába, iskoláinkba, kereskedelmi appará-
tusunkba, a néphatósági szervekbe stb. 
Ha az ifjúság nevelésérő l van szó, az elemi iskolákban, szakiskolákban és 
felső  iskolákban folyó nevelésrő l, akkor fel kell hívnom a figyelmet bizo-
nyos kijavítandó hibákra. Tudomásom van például arról, hogy az egyetemi 
ifjúsággal olykor helytelenül bánnak, mert a hallgatókat a tanulás kárára 
éppen akkor hívták be és küldték önkéntes munkára, amikor vizsgára kel-
lett készülniük. Közben megfeledkeztek arról, hogy az egyetemi hallgatók 
számára a tanulás és a vizsgák sikeres letétele a legfontosabb, de nyilván 
ez a legfontosabb az állam szempontjából is. Ha az egyetemi hallgatókat 
önkéntes munkára vagy általában valamilyen akcióba hívják, ez nem történ-
het a tanulás kárára, mert különben az iskolából hiányos képzettség ű  káde-
reket kapunk a különféle tisztségekbe. Az iskolaév befejezése után a diákok 
bizonyos időre mehetnek, és menniük is kell a szakmai képesítésüknek 
megfelelő  munkára. 

Továbbá, ugyanilyen fontos, hogy szakképzett ifjúmunkás utánpótlásunkat, 
az ipari tanulókat ne vonjuk el a tanulástól különféle munkaakciók miatt. 
Ennek nagyon káros következményei vannak, mert ha a tanulót például egy 
hónapra elválasztjuk a vállalattól, vagyis a megtanulandó mesterségt ő l, ez 
jelentékenyen kihat a szakképesítésére, egyszersmind ká rt  okoz magának a 
gazdaságnak is. Számunkra a fejl ődés jelen szakaszában különös fontos-
ságú, hogy minél jobban és minél előbb felneveljük a nélkülözhetetlenül 
szükséges alsó fokú és középfokú szakkádereket. Bármilyen nagy szükség 
van is mérnökökre és más specialistákra, ezekhez nem juthatunk egyköny-
nyen, rövid idő  alatt, mert kiképzésük hosszabb id őt igényel. Az alsó fokú 
és középfokú szakkádernek azonban megvan a lehet ősége, hogy rövid idő  
alatt is nagy számban képesítéshez jusson.  ‚re,  erre kell külön ügyelni az 
ifjúsági szervezetekben. Megvan a lehet őségetek, hogy a szervezetekbe 
tömörült száz- és százezer ifjú és leány közül tízezreket mozgósítsatok és 
szakmai képzésre küldjétek a gazdaságba. 

Igen dicséretreméltó sikereket értek el ebben a tekintetben az ifjúsági mun-
kaközösségek a nagy létesítmények épít őhelyein, például a Brčko-Banović i 
és a Šamac-Szarajevo vasútvonalon, az autóúton, Új-Belgrádban stb., ahol 
az ifjak a maguk soraiból már több ezer szakképzett dolgozót adtak gazda-
ságunknak. Elvtársak és elvtársn ők, dolgozzatok még hatékonyabban ezen 192 
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a téren. Adjatok gazdaságunknak újabb tíz- és tízezer szakképzett ifjúmun-
kást, illetve ipari tanulót. 

Szervezetetek másik fontos feladata a népi ifjúság elméleti és politikai ne-
velése. Ez nehéz feladat, de meg kell oldani. Most milliós szervezetté válta-
tok. Nagy leleményességre és sok erőfeszítésre lesz szükség, hogy a neve-
lőmunka minél eredményesebb legyen. Azok az ifjak, akik eddig az Ifjúkom-
munista szövetség tagjai voltak, tartsák mindig szemük el őtt, hogy a közös 
szervezetbe tömörült ifjúság az elméleti és politikai tudás különböző  foko-
zatán áll. Még inkább szem el őtt kell tartani azt is, hogy ebbe a szervezetbe 
különféle maradi felfogások hatása alatt álló ifjak is bekerülnek. Ezekkel 
türelmesnek kell lenni. Nem szabad szektáskodni, hanem lankadatlanul kell 
őket nevelni a marxizmus-leninizmus szellemében. Mindezt tekintetbe véve, 
ki kell dolgozni a különféle nevel ő  tanfolyamok megfelelő  programját. 
Azok az ifjak, akik eddig az Ifjúkommunista Szövetség tagjai voltak, tehát 
már alkalmuk volt bizonyos marxista-leninista tudást szerezni, minden ere-
jüket fordítsák annak a sok-sok ifjúnak a nevelésére, akiknek mindmáig 
nem volt lehetősége ebben a szellemben nevelkedni. Ez nagyon fontos 
feladat, de nem kívánok róla többet beszélni, hanem lelketekre kötöm, hogy 
szervezetetekben teljes erővel lássatok hozzá ehhez a politikai és elméleti 
nevelőmunkához. 

Harmadik fontos feladatotok az ifjúság testnevelése és katonai alapkikép-
zése. Ez a munka már megkezdődött nálunk, és elég jó eredményeket 
értünk el, de még nem elég széles körben; még messze vagyunk attól, amit 
tehetnénk és amit tennünk kell. A testnevelésnek hazánkban általános tö-
meges jelleget kell öltenie. Ez nagyon fontos, mert ifjúságunknak különböz ő  
nehéz munkafeladatokkal kell megbirkóznia, ehhez pedig megfelel ő  testi 
erő  és ellenállóképesség szükséges. Ezenkívül a testnevelés jelent őségtel-
jes védelmi erőnk növelése szempontjából is. Bevezettük a kötelező  alapki-
képzést, és a testnevelés és a kötelez ő  alapkiképzés elválaszthatatlanul 
összefügg egymással. Véleményem szerint eddig nagyon kevés volt a pro-
paganda ezen a téren, nem fogtuk fel elég komolyan a jelent őségét, nem 
igyekeztünk terebélyesíteni a munkát a falvakban és a gyárakban stb. Ezt 
a gyengeséget mielőbb le kell küzdenünk. 

Szervezetetek negyedik igen fontos feladata az ifjúság közrem űködése az 
önkéntes munkában. Ifjú elvtársak és elvtársn ők, ezt nem azért említem 
negyedik feladatként, mert kevésbé fontosnak tartom, hanem azért, hogy 
hangsúlyozzam azokat az el őző  pontokat, amelyek számotokra, fiatalok 
számára a legfontosabbak, ha pedig számotokra, fiatalok számára a legfon-
tosabbak, akkor természetesen államunk szempontjából is ezek a legfonto-
sabbak. Más szóval, bármennyire szükség van is rátok, fiatalokra a különfé-
le munkaakciókban, hiszen fiatalos lendületetekkel szinte csodákat m űvel-
tetek ott, mégis úgy kell tekintenünk a dologra, hogy a messze távlatban 
nagyobb hasznunk legyen belő le. 

Nos, a várható és közeledő  nehézségek leküzdésében ismét számítunk 
rátok, hős ifjúságunkra. Számítunk munkalendületetekre, kitartásotokra és 
áldozatkészségetekre, számítunk a ti szocialista öntudatotokra. Az elkövet-
kező  évben nem kérünk többet tő letek, mint ebben az évben, de meggy őző -
désem, hogy elvégzitek a rátok bízott feladatokat. Hazánk dolgozó ifjúsága 
a vállalatokban és a bányákban, az épít őhelyeken és az iskolákban teljes 
ifjúi hévvel és lendülettel lásson munkához és tanuláshoz 1949-ben! Azt 
kívánom, hogy dolgozó ifjúságunk az ötéves terv megvalósításáért állhata-
tosan és áldozatkészen harcoló munkások els ő  soraiban álljon. Nektek, 
ifjaknak és leányoknak olyannyira ki kell fejlesztenetek a szocialista mun-
kaversenyt és a rohammunkás-szellemet, hogy az minden ifjú és leány 
számára büszkeség legyen és becsületére váljon, mint ahogyan a felszaba-
dító háborúban a hősiesség a harcmezőn becsületügy és büszkeség volt 
minden harcosunk számára. 

Elvtársak és elvtársnők, ha elegendő  munkaerő  volna hazánkban, nem 
terhelnénk meg benneteket ennyire különféle akciókkal. Nálunk azonban az 
a legfőbb baj, hogy nincs elég munkaerő , s éppen ez lesz a legfőbb nehéz-
ségünk 1949-ben. E tekintetben sokat segíthettek ti, fiatalok, s ezért megint 
hozzátok fordulunk. Teljes erővel folyik a harc a szocializmus gy őzelméért 
hazánkban, s nekünk ebben a harcban gy őznünk kell, és győzni is fogunk. 
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dolgozó embereink elszánt csatát vívnak a terv megvalósításáért. Ti ifjak is 
győzedelmeskIdjetek a ti harci szakaszotokon. Mozgósítsátok és vezessé-
tek munkaharcba mindazokat a fiatalokat is, akik eddig az új Jugoszlávia 
különféle ellenségeinek káros hatására kerülték a nagy munkaakciókat. 
Mondjátok meg nekik , hogy ez a munkaharc minden dolgozónk jobb életé-
nek, tehát az ő  jobb életüknek megteremtését is szolgálja. Jegyezzétek 
meg, ifjú elvtársak és elvtársn ők, hogy a szocializmus felépítésére irányuló 
erőfeszítéseink közepette nincs más szövetségesünk, egyedül a gy őzelem-
be vetett szilárd hitünk , egyedül a mi eltökéltségünk és kitartásunk. 

Elvtársak és elvtársn ők , én itt ma megint az el őttünk álló és leküzdend ő  
nehézségekrő l beszéltem nektek. Benneteket ez természetesen nem félem-
lít meg, és nem is lep meg, hiszen ti magatok is ismeritek sok-sok nehézsé-
günket , ti magatok is legyőztetek már megannyi ilyem Пehézséget; de én 
azért beszélek fő leg ezekrő l a nehézségekrő l, nem pedig a sikerekrő l, hogy 
mindenki előre felkészüljön a legnehezebbre is, egyszersmind azért, hogy 
mindenkinek világos legyen, hogy mi még nagyobb nehézségeket is le-
győzhetünk . Csak a nép és a párt egységét kell ő riznünk , csak a győzelem-
be vetett hitünket kell meg őriznünk. Mi nem félünk nyiltan beszélni, hogy 
mindenki hallja , még azok is, akik semmi jót sem kívánnak nekünk. Hadd 
hallják ők is, hadd dörzsöljék a tenyerüket örvendezve, hogy mi úgysem 
építhetjük fel a szocializmust, de nem sokáig dörzsölhetik a tenyerüket, egy 
napon majd szemüket fogják dörzsölni, ha majd látják, hogy dugába d ő lt 
minden számításuk. 

‚re,  e nehézségek közepette , e nehézségekkel birkózva nevelkedjetek és 
edződjetek , hazánk fiataljai. Holnap pedig mint a szocialista Jugoszlávia 
polgárai ezért tekinthettek majd büszkén vissza az ifjúi években megtett 
útra, akkor büszkék lehettek majd arra, hogy hazánkban a szocializmus 
építő inek első  soraiban álltatok. Es holnap valamennyien együtt elmond-
hatjuk, hogy mi építettük és megvalósítottuk a mai és a jövend ő  nemzedé-
kek boldogabb életét. 

Kongresszusotoknak termékeny munkát kívánok és teljes sikert a kong-
resszusi határozatok végrehajtásában! 

Éljen hős ifjúságunk egyesülési kongresszusa! Éljen Jugoszlávia népeinek 
hős ifjúsága! 

AZ 
IFJÚSÁGÉ 
A 
JÖVŐ  

— Sok erényük volt ezeknek a fiataloknak. бn szerint mi volt mégis az ifjú 
hős harcosok és SKOJ-tagok legf őbb erénye? 

_ A humánum, az emberiesség volt legfőbb erényük. Érdekes ez, talán fur-
csán is hangzik, hiszen háborúról van szó. En azt hittem, hogy olyan zord, 
háborús időkben, olyan súlyos harcokban, mint a mienk volt, a fiatalokban, 
az ifjakban és leányokban nem fejlődhet ki az emberiesség. Beláttam azon-
ban, hogy nincs igazam. Az ifjúság humanizmusa mindig kellő  színvonalon 
volt, mind a sebesültek megmentését, mind az idősebb elvtársak iránti vi-
szonyt, mind pedig az ifjak egymás közti viszonyát illetően. Ez a párt nevelő -
munkájának eredménye. Ennek éppen az ellenkezője jellemezte a fasiszta if-
júságot, például az usztasákat és a megszállókat, akiket a fasizmus valódi 
fenevadakká nevelt. 

A mi fiataljainknak az emberiesség, az elvtársiasság és magas erkölcsi 
színvonal volt a legszebb erénye a háború idején. A bátorságról mint egyik 
erényűkrő l már beszéltem .. . 

— Megengedi-e, Elnök elvtárs, hogy most áttérjünk a mai ifjú nemzedék 
nevelésének kérdésére. Véleménye szerint hogyan meríthet ihletet a SKOJ 
és a SKOJ-tagok háború ekítti, háborús és közvetlenül háború utáni tetteir ő l 
a mai ifjú nemzedék? 

— Arra van szűkség, hogy az ifjúság következetes nevelése és a korábbi ifjú 
nemzedékek erényeinek átűltetése a mai nemzedékbe legyen állandó, sza-
kadatlan tevékenység. Nem elég csak cikkeket írni erről. Nem elég az sem, 
ha időnként egyik vagy másik példát megemlítjük vagy megírjuk. Ez is jó 
ugyan, de a legtöbb esetben mégsem kerülhető  el az, hogy ez ne tűnjék 
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valamiképp távolinak az emberek szemében. Társadalmi fejlődésünk mai 
fokán, a béke idején, a szocializmus építésének időszakában ifjúságunkat 
kezdettől fogva, a gyermekkortól a hősiesség, az öntudatosság és áldozat-
készség említett példáin kell nevelnünk, csakhogy most természetesen nem 
követelhetjük meg az ifjúságtól, hogy áldozza fel magát, mint a háború 
idején. Akkor háború volt, most béke van. Meg kell azonban akadályozni 
ama tévhit elterjedését, miszerint most már mindent elvégeztünk. Ne higgye 
ifjú nemzedékűnk, hogy a harcnak vége, és most már nincs szükség az ő  
nagy erő feszítéseire. 

— A Komunist szerkesztőségének adott nyilatkozatában nemrég említette, 
hogy sok országban, olyanokban is, ahol a legmagasabb az életszínvonal, 
eszmények és távlatok nélküli az ifjúság. Mi az oka ennek, Elnök elvtárs? 

_ Megpróbálom a lehető  legegyszerűbben megmagyarázni, hogy miért nem 
lát maga elő tt távlatot a nyugati ifjúság. Ha egy társadalmi rendszer elavul, 
és nincsenek távlatai, ha az új megszületéséhez nincs bába, vagyis forrada-
lom, akkor az ifjúság is megöregszik, és távlat nélkülivé válik. Véleményem 
szerint ez társadalmi hanyatlás, amely az ifjúságra is rányomja bélyegét. Ezt 
pedig az ifjúság viseli el legnehezebben, s ezért csügged el. Itt tehát a 
társadalmi rendszerben, az ifjúság nevelésének módjában kell keresni a 
hibát. Az ifjúságot szellemileg és testileg is foglalkoztatni kell. Célként kell 
lebegjen elő tte a társadalom előbbre jutása, az igazságos társadalmi viszo-
nyok megteremtése, amelyekben nemcsak a polgárok egy része, hanem 
minden polgár élvezheti a tudományos eredmények és a fejlődés adta jólé-
tet, márpedig ez csak a szocializmusban lehetséges. 

— A mai ifjúságnak melyik jellemvonásait becsüli leginkább, Elnök elvtárs? 
Mit szeretne, hogy az ifjúság leginkábn ápoljon önmagában, és mit ta rt  a 
mai ifjúság fogyatékosságának? 

_ Mint már mondtam, azt kívánom, hogy ifjúságunk méltó és következetes 
örököse legyen a korábbi,, elsősorban a múlt háború alatti ifjúság összes 
pozitív hagyományainak. Apolni kell ezeket a hagyományokat. E hagyomá-
nyok átruházása azonban állandó ilyen arányú nevelőmunkát kíván. Ifjúsá-
gunknak ma igen nagy lehetősége van a fejlődésre és arra, hogy valóban a 
múlt nemzedékek méltó utódává váljék. Ezért elsősorban tanulnia kell. Az 
iskola ne legyen számára teher, tekintet nélkül arra, hogy az iskolákban még 
vannak fogyatékosságok. Ifjúságunk tekintse a tanulást nélk űlőzhetetlenűl 
szükséges feladatnak, melynek teljesítése során több tudásra tehet szert, 
hogy azután ebben a mi társadalmi rendszerünkben és a tudományos fejl ő -
désnek ezen a fokán minél többet nyújthasson közösségének. 

Sok új káderre van szükségünk. A régi káderek lassan elt űnnek, és újak 
jönnek. Az új kádereknek pedig még jobbaknak kell lenniük, még f őbb tu-
dással kell felfegyverkezniük. Mert társadalmi fejl ődésünk olyan gazdag és 
olyan bonyolult, hogy nagyfokú rátermettséget követel a fiataloktól. Fiatal-
jainknak tehát elsősorban minél több tudásra kell szert tenniük. Ezenkívül, 
mint már mondottam, nem kell szégyellniük a testi munkát. 

Azért akarjuk ifjú nemzedékünkkel és a felnövő  új nemzedékekkel megis-
mertetni a testi munkát, hogy eltűnjön a különbség a szellemi és a testi 
munka kőzött. Ez csak úgy érhető  el, ha a testi munkát végző  dolgozók egy 
nap magasabb műveltségi színvonalra jutnak. Máris megteremtettük annak 
a lehetőségét, hogy maholnap a munkás is mérnökké vagy más szakem-
berré képezhesse magát. A testi munka által fokozatosan meg kell sz űnjön a 
különbség a szellemi és testi munka között. Ezt azért mondom, mert nálunk 
észlelhető  olyan irányzat, hogy az értelmiségi ifjúságot elválasszák a mun-
kásifjúságtól. Ez igen veszélyes dolog s maholnap nagyon kellemetlen kö-
vetkezményei lehetnek. Az értelmiségi ifjúság olyan esetben különül el a 
munkásifjúságtól, amikor az egyik csak testi munkát végez, a másik pedig 
csak a könyvvel törődik. Ezért szeretném, ha egész ifjúságunk megszeretné 
a kétkezi testi munkát is. 

Most ismét vannak munkaakcióink, és a jövőben is lesznek. Én továbbra is 
szorgalmazni fogom a munkaakciókat, mert ezeken az ifjúság nemcsak a 
testi munkát szokja meg, hanem nevel ődik is. Mindamellett, hogy a tanuló 
ifjúság magasabb műveltségi szinten van, mint a munkás- és parasztifjúság, 
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Ez az egyik. A másik, hogy a munkaakciókon kül őnféle nemzetiségű  fiata-
lok vannak együtt, és szocialista közösségünk megszilárdítása szempontjá-
ból ez szintén nagy jelentőségű . 

Ifjúságunk legyen az a tényez ő, amely egybeforrasztja Jugoszláviát, és szám-
űzi a nacionalizmust, sovinizmust és más hasonló káros felfogásokat. Ez az 
ifjúság feladata. Persze nem arra gondolok, hogy meg kell szűntetni a nem-
zeti kultúrát, azokat a szűkebb értelemben vett pozitív nemzeti értékeket, 
amelyek a történelem folyamán jöttek létre. Nekünk jugoszláv ifjúságot kell 
teremtenünk, olyan ifjúságot, amely megbecsüli saját népének múltját, de 
minden más nép múltját is, bíráló szemmel persze, anélkül, hogy mindent 
dicsőítsen, ami a múltban történt, mert a múltban sok érték van, történel-
műnknek sok dicső  oldala, de vannak benne negatív jelenségek  is.  Nekünk 
a múlt pozitív hagyományait kell ápolnunk. 

SOKAT 
VÁRUNK 
TŐLETEK 

Az ifjúság nevelésében megfelelő  folyamatosságot kell biztosítanunk, mert a 
fiatalok gyorsan felnőnek, az idő  hihetetlenül gyorsan repül. Ha nem tartjuk 
fenn szüntelenül ezt a folyamatosságot, úgy, hogy az egyik ifjú nemzedék, 
amely fölváltja az előbbit, átveszi annak munkatapasztalatait és minden más 
hasznos tapasztalatát és tudását, akkor űr keletkezik a nemzedékek között, 
és a korábbi nemzedékek ismeretlenek maradnak az utánuk következ ők 
elő tt. Könyvekben olvasnak majd róla, de ez olyan, mintha valami ismeretlen 
távoli múltról olvasnának. Ezért kell szorgalmaznunk, hogy új nemzedékünk 
mindig eleven forrásból ismerje meg múltunkat, főleg a közelmúltat, amely 
oly súlyos és oly dicső  volt. 

Mai ifjúságunkat a háborús nemzedék hősiességének példáján kell nevelni. 
És a jelen nemzedéknek a munkában kell bizonyítani h ősiességét. Az elkö-
vetkező  nemzedéknek ettől a maitól kell átörökölnie a hősiességet, és az 
egymást követő  nemzedékeknek mindig át kell venniük az előbbitől azt, ami 
a legjobb volt bennük. Err ől kell gondoskodnia az ifjúsági vezetőségnek, és 
ilyen értelemben kell írni. 

De én nemcsak azt szorgalmazom, hogy ifjúságunk ilyen rendkívül komoly 
kötelezettségeket vállaljon magára közösségünk iránt, hanem azt is, hogy 
vigadjon, őrvendezzen, és szükségképpen szórakozzon is. Mert ha erre nem 
nyújtunk lehetőséget, akkor az ifjúság fejlődik ugyan, de túl egyoldalúan. 
Ezek nem lesznek fiatalok, hanem koravének. En pedig azt akarom, hogy a 
fiatalok fiatalok legyenek, és ne járjanak úgy, mint mi, akiknek sem gyer-
mekkorunk, sem ifjúságunk nem volt. Azt akarom, hogy tele legyenek élet-
örömmel, és egészséges szórakozásban is legyen részük, mert erre szükség 
van. A szórakozás olyan szükséglet, amely új er őt önt az emberekbe. Mi 
pedig életőrömtől duzzadó ifjúságot akarunk teremteni, és ilyet is kell terem-
tenünk. 

A fiatalok tevékenységének felélénkítését nem lehet csupán egyszer ű , külön 
programmal véghez vinni, hanem egész önigazgatású társadalmunk fejlő-
désének alapvet ő  kérdéseire összpontosítva. Az ifjúság mindig a központjá-
ban állt minden társadalmi megmozdulásnak, ma sem lehet kívülállónak 
tekinteni. Ugyanakkor az ifjúságnak nem szabad arra várnia, hogy mások 
jelöljék ki m űködésének területét, hanem önállóan, nagyobb kezdeményez ő -
készséggel kell akciót vállalnia és akcióba lépnie. 

Önigazgatási rendszerünk fokról fokra jobb körülményeket teremt arra, hogy 
a fiatalok aktívabban részt vegyenek egész társadalmi életünkben, s egyút-
tal igyekszik több fejl ődési, érvényesülési lehet őséget biztosítani számuk-
ra. Ennélfogva az ifjúságnak els őrangú érdeke az önigazgatási rendszer 
következetes alkalmazása, fejlesztése, tökéletesítése. Tudnia kell, hogy a 
felvetődő  problémákat nem lehet megoldani az önigazgatás keretein kívül, 
hanem csakis azokon belül. Az önigazgatás nem megy végbe önmagától, a 
munkásosztálynak és a Kommunista Szövetségnek állandóan harcolnia 
kell, a leghaladóbb megoldásokért. Ebben a harcban az ifjúságnak is az 
élen kell járnia, és vállalnia kell a felelősség egy részét. 

(A Jugoszláv Ifjú-
sági Szövetség 
VIII. kongresszu-
sán Belgrádban, 
1968. február 10-
én elhangzott be-
szédébő l.) 

Társadalmunknak létfontosságú érdeke a fiatal nemzedékek nevelése, kép- 
zése. Ezen a téren még egész sor olyan probléma van, amelyeknek megol- 
dását az ifjúság joggal követeli. Oktatási rendszerünk túlságosan nehézke- 
sen alkalmazkodik a gazdaság és a társadalmi tevékenységek szükségle- 
teihez, követelményeihez. Oktatási rendszerünk sok problémája jórészt an- 196 



nak a következménye, hogy sok helységben és vidéken nincs kell ő  anyagi, 
alapja, de persze egészében véve is elég sok a megoldatlan kérdés az 
oktatási rendszerben. Emiatt a fiatalok egy része nehezen tudja képezni 
magát, ez pedig negatív hatással van társadalmi öntudatára és közérzetére. 	MI 
Minden rátermett fiatalnak lehet őséget kell adni hogy tanuljon, képesítse 
magát, kifejezésre juttathassa-alkotóképességét. 	 A 
Többféle bátorság van. Vannak vakmerő  emberek, akik nincsenek tudató- BATORSAG 
ban a veszélynek. Bátor az is, aki értelmetlenül és céltalanul képes odadob- 
ni az életét semmiért. S van olyan bátorság, amely ott kezd ődik, hogy az 
embernek mindent meg kell tennie népéért. Ez annyit jelent: szembe kell 
nézned és meg kell mérkőznöd a valósággal, azzal, ami előtted áll, háború-
ban éppúgy, mint békeidőben. Az ilyenfajta bátorság nem testi vagy lelki 
tulajdonság, hanem mindenekel őtt az a tudat, hogy valamit meg kell ten- 
ned; hogy az embernek, különösen ha ezen sok múlik, mindent el kell (Egy interjúból, 
követnie, tekintet nélkül arra, hogy őt magát mi érheti. 	 1971.) 

A 
FIATALOK 
A 
MEGMOND-
HATÓI: 
NEM 
VOLT 
HIÁBA 

Mint tudják, én egész életemet a szocializmusnak szenteltem, mert mélyen 
hiszek teremtő  erejében és humánus voltában. Hazánkban olyan társada-
lom kiépítésén fáradozunk, amely megfelel népünknek és polgárainknak, és 
bízunk abban, hogy munkálkodásunk —úgy is, mint megvalósulás, és úgy 
is, mint az önálló út joga — egyúttal hozzájárulás lehet az emberiség általá-
nos fejlődéséhez. Akadályok és akadályoztatások ellenére világszerte egyre 
szélesebb fronton törnek el őre a haladó erők és a régi helyett folyton 
valami új keletkezik, a legváltozatosabb formákban. És hogy eközben a 
társadalmi fejlődésnek ezt vagy azt a változatát valamely ország elfogadja-e, 
az kizárólag illető  ország népére tartozik. 

Mi senkire sem erőszakoljuk rá a magunk megoldásait, mint ahogy azt sem 
tartottuk soha elfogadhatónak, hogy más er őszakolja ránk a magáét. Szá-
munkra ez egyik legfontosabb és mindenkire érvényes alapelve az ENSZ 
Alapokmányának. Egyúttal az elnemkötelezettség és a békés egymás mel-
lett élés politikájának is sarkköve. Ezért mi tekintet nélkül az eltérésekre 
vagy a hasonlóságra, minél szélesebb nemzetközi együttm űködést igyek-
szünk folytatni, mert ezzel a békét és a nemzetközi közeledés ügyét szol-
gáljuk. 

Ami egy vagy több személy, valamely nemzedék szerepét, az ország fejl ő -
déséhez való hoz ájárulását illeti, annak mértéke, helyénvaló volta azon 
mérhető  le a legjobban, hogy mennyire tartós vívmányokat hoz létre, s 
hogyan tekintenek rájuk az újabb nemzedékek. Népünk, fiataljaink eltökélt-
sége, hogy óvják, megvédik és továbbfejlesztik épp a mi társadalmi rend-
szerünket — ez a legnyomósabb oka, ha úgy véljük, hogy nem dolgoztunk 
hiába. Ezt igazolja az is, hogy általános önvédelmi koncepciónkat a magu-
kévá tették. Azok az egyedülálló elvek, amiket Alkotmányunkba iktattunk —
hogy senki és semmilyen körülmények között nem írhatja alá a kapitulációt, 
és minden polgárunknak a körülményektő l függetlenül feltétlen kötelessé-
ge felvenni a harcot hazánk minden esetleges támadójával — lényünk szer-
ves részévé váltak .. . 
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MIT 
JELENT 
KOMMUNIS-
TÁNAK 
LENNI 

Mérhetetlen tapasztalatokkal rendelkező  forradalmárként mit üzenne annak 
a fiatalnak, aki ebbe a világba, egy ilyen világba lép? 

— Azt üzenem a fiatal nemzedéknek, hogy ne kerülje meg és ne becsülje alá 
eddig elért vívmányainkat, ha nem is tökéletesek a társadalmi viszonyaink. 
Mégiscsak olyan eredményeket értünk el, olyan helyzetet teremtettünk, 
hogy országunk még gyorsabban fejl ődhet. A fiataloknak tudniuk kell, a 
világ nem úgy változik, hogy ami volt, az megsz űnik, s valami egészen új 
keletkezik, hanem úgy, hogy az úi kinő  a régiből és erőre kap. Ha a mi 
fiataljaink méltóak lesznek el ődeikhez, ha tovább viszik a forradalmi vívmá-
nyokat — fényes jövő  vár rájuk. 

S végül engedje meg, hogy megkérdezzem, az Ön felhalmozódott tapaszta-
latai alapján mit válaszolna annak a fiatalnak, aki azt kérdi: mit jelent 
kommunistának lenni? 

— Látja, ezt sok kommunistának tudnia kéne. Kommunistának lenni — nem 
könnyű  dolog. Kommunistának lenni — még mindig azt jelenti: készülj el 
arra, hogy sok mindenrő l le kell mondanod. Kommunistának lenni azt jelen-
ti, hogy a haladásért, a szebb és boldogabb jövőért folyó harc első  sorai-
ban a helyed. Ezt bizonyították a mi harcosaink a háborúban. Noha tisztá-
ban voltak azzal, hogy a kommunizmusig hosszú az út, s a végét talán meg 
sem érik, nem kímélték magukat és készek voltak az életüket áldozni. 
Kommunisták voltak, ifjúkommunisták, öntudatos emberek, akik a legna-
gyobb önfeláldozást is vállalták. Kommunistának lenni — ez bels ő  önfegyel-
met jelent, vagyis elsősorban azt, hogy saját magát le tudja győzni az 
ember. Olyan erkölcsi erő  kell ehhez, ami nagyon sokat követel tő le, s a 
kommunista ennek nem lehet híján. El őttünk kommunisták előtt világosan 
kell, hogy álljon a jövő . S ugyanakkor azzal is számot kell vetnünk, milyen 
hatást gyakorol ma, amit teszünk, a fiatalokra. S nem is csak amit teszünk, 
hanem általában az intézkedéseink. A kommunistától sokat megkövetel a 
meggyőződése. Én úgy gondolom, a mi fiataljaink ezzel tisztában vannak. 
Hiszen valóban példás ifjúság ez, nekünk kell többet foglalkoznunk velük, 
és átadni nekik forradalmi hagyományaink színe-javát .. . 

(Egy 	interjúból, 
1972.) 
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Most, amikor forradalmunk nagy napjaira emlékezünk, állandóan szem el őtt 
kell tartanunk az új Jugoszlávia létrejöttének körülményeit. Nem szabad 
megfeledkeznünk harcosaink emberfeletti er őfeszítéseiről, sem azokról az 
óriási áldozatokról, amelyek árán forradalmunk gy őzedelmeskedett. Nem 
feledkezhetünk meg a Párt aktivitásáról sem, amely mély emberi értelem-
mel itatta át forradalmi harcunkat a testvériségért és egységért, a szabad-
ságért és a szocializmusért. 

Minek köszönhetjük forradalmunk sikerét, mi éltetett bennünket azokban a 
nehéz időkben és mi az, aminek jelentősége még ma is időszerű? Azt 
hiszem, hogy mindenekelőtt a magas fokú erkölcsi magatartás, az önfelál-
dozásra és áldozatokra való készség, az őszinte elvtársi magatartás és a 
kölcsönös bizalom. Ezek, valamint a magas fokú eszmei öntudat, az esz-
ménybe és céljainkba vetett hit volt harcosaink mozgatóereje. Ez különö-
sen vonatkozik a fiatalokra, akik partizánhadseregünk zömét képezték. Har-
cunk népi és humánus jellegét tovább kell adnunk a következ ő  nemzedék-
nek is. 

A mai harcosoknak, azoknak, akik az önigazgatási szocializmus fejlődéséért 
küzdenek a mostani szövevényes viszonyokban, szintén szűkségük van for-
radalmi elszántságra és hitre, bízniuk kell abban, amiért küzdenek, az 
elvtársiasságban, a kölcsőnös bizalomban, a kollektív szellemben és az ön-
feláldozás értelmében. 

Forradalmiságon a mai viszonyokban az önigazgatási szocialista viszonyo-
kért folytatott következetes harcot értjük, az utunkban álló összes akadály és 
ellenállás leküzdését, a marxista tudományok térhódítását és társadalmi fej-
lődésünk törvényszerűségeinek felismerését, a termelőerők fejlesztését, a 
tudományos és technológiai vívmányok messzemenő  alkalmazását, az em-
beri tulajdonságok és az alkotókészség sokoldalú kibontakoztatását, mind-
azoknak aszociális különbségeknek a felszámolását, amelyeknek nem a 
munka az alapja, és végül, de nem utolsósorban: érvényesítenünk kell azt a 
szocialista elvet, hogy ki-ki a képességei szerint és kinek-kinek az érdemei 
szerint. 

Óriási feladatok ezek, amelyek munkásosztályunk és hazánk egész népe, s 
főleg a fiatalok elő tt állnak, akik folytatják forradalmunkat. Es mert ez így 
van, nemcsak a Kommunista Szővetségnek, hanem egész társadalmi közös-
ségünknek jóval nagyobb figyelmet kell fordítania a fiatalságra, marxista 
nevelésére, a társadalmi életbe való bekapcsolására, hogy a fiatalok képe-
sek legyenek forradalmi hagyományunk megvédésére és fejlesztésére. 

Erről a történelmi helyről esősorban az ifjú nemzedékhez fordulok, a mai-
hoz és az utána kővetkezőhöz: legyenek szilárdak, mint az acél, és őrkodje-
nek éberen forradalmi vívmányaink felett. 

Mély meggyőződésem, hogy a fiatalok megőгzik nemcsak azt, amit az idő -
sebb elvtársak kivívtak, hanem azt is, amit most alkotunk közösen, és ha 
szükség mutatkozik rá, elszántan szembeszállnak minden kísérlettel, amely 
drágán szerzett fűggetlenségünket, népünk testvériségét és egységét, ön-
igazgatásunkat és szocialista forradalmunk más vívmányait veszélyezteti. 
Ebben mindig mellettük állnak az id ősebb nemzedékek, forrdalmunk aktív 
harcosai. 

Szebb jelenünkért és jövőnkért már megvívtuk a döntő  csatát. Ahogy azon-
ban a Kommunista Szövetségünk programjában leszögeztük, és ahogyan a 
marxista tudomány is tanítja, sohasem elégedhetünk meg a már elértekkel, 
hanem elszántan kell törnünk az új célok felé, afelé, ami a mostaninál is 
haladóbb, szabadabb és emberibb. 

A 
FORRADAL- 
M1SÁG - 
MA 

(Az 1973. novem-
ber 29-én, Jajcé-
ban, az AVNOJ 11. 
ülésének 30. év-
fordulóján tartott 
ünnepi beszéd-
ből.) 
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