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L ŐRINC PÉTER

TITO HALOTT - TITO ÖRÖKKÉ ÉL ...
Megrendített a hír, Tito halálának a híre: meghal hát el őbb az is, aki
örökké él, akinek neve, mosolya, határozottsága, tettereje és látnoki szeme már rég és örökre emlékezetünkbe vés ődött, már azóta, hogy Bitolában Joszip Hrisztovszki el őször említette a nevét, és azóta, hogy a táborban sikerült megkapnunk üzenetét — az ERD Ő üzenetét és válaszát jelentésünkre —, amelyben el őször rajzolódott ki előttünk a Tito útja, a
titói út.
Mert ő mondta, Tito mondta, hogy sok az út, mert minden országban annak sajátosságaihoz igazodik az út, és sok az ország, hát sok az út,
és minden helyénvaló út elvezethet az ígéret országába.
De minden országnak, minden népnek egy a történelme, egyek sajátosságai — és így minden országnak más és más, de azon belül, az országon belül, egy az útja.
Ez az út nálunk a titói út, mert Tito útja a mi utunk, mert egy és
közös bennünk a titói út, amely, ha útveszt őkön vágva át és hágva át,
labirintusokat átmetszve is, de mindenképpen célba fut és célba jut —
célba juttat bennünket.
Ez a dialektikus, ellentmondásos egységnek igaz értelme: Sok az
út — világviszonylatban, de egy az út egy ország és népei számára, amely
az évszázados történelmi sajátosságok ered ője. És ezt az utat nálunk
Tito látnoki szeme látta meg el őször s Tito vasakarata és tettrekészsége
cirkalmazta ki elénk is, kiharcolva egyúttal az egyedüli út lehet őségét,
a rálépés, rajta való haladás feltételeit és módozatait.
Mert ennek a számunkra egyedül lehetséges útnak lehet őségéért is
meg kellett harcolnia azok ellenében, akik a saját — számukra talán reális — útjukat, de csupán a maguk útját, másokra is, ránk is, őrá is megkísérelték ráer őszakolni.
Ez volt Tito egyik, mint mindig, ez alkalommal is gy őztes harca.
Kiharcolta a saját út lehet őségét számunkra és a világ minden népe
számára. Mert Tito nemcsak a mi utunkat látta meg és ismerte fel, de
ráérzett a baráti népek sajátos útjára is, így világviszonylatban is a nagy
Útmutatóvá, a győzelmes államférfiúvá és világpolgárrá vált. Mert aki
a népb ől nőtt fel, az kihat — saját népén kívül — más népekre is!
Ha idehaza rámutathatott az önigazgatású szocializmus új útjára,
a gyarmati népeknek is utat mutathatott a gyarmati felszabadulás felé,
a saját, új szocializmusuk felé haladó útra s arra a világpolitikára is,
amely az elnemkötelezettség, tömbönkívüliség és békés tárgyalások útján
— kikerülve a pusztító-dúló háborúkat — képes lesz új világot teremteni
a régi, a háborús, a mások szabadságát el nem ismer ő pusztítás világa
helyén.
A népek egységes-közös harca, egységes-közös politikai útja célhoz
vezet és vezet célhoz csupán. Ez az út nálunk — idehaza — is, de a
hazán kívül is, a népek testvérisége-egysége, a népek nemzetközisége felé
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vezet, és az állam leépítése útján a népek, társadalmak önigazgatása felé
egyúttal: mert a cél közös, csupán az utak mások és mások, mert /a nép
történelmének, adottságainak, sajátosságaihoz alkalmazkodik. És ez a
harca is győzelmes volt Titónak.
Győzött egykoron idehaza a frakciózás szellemével és tényével szemben; győzött idehaza és világviszonylatban is a hitleri s más szabású, nemzetközi és hazai fasizmusok ellen, gy őzött a saját útért folytatott harcban,
a technokrata, bürokrata és liberális áramlatok ellen és a testvérháború
elleni harc során is, azon az úton is, amelyen haladva elfogadtatta világszerte a beavatkozás, az intervenció, a más népek útjának és szuverenitásának el nem ismerését, elvetését, elfogadtatva világszerte minden nép
szuverenitását, szuverenitásának elvét, a saját útra való jog elvét.
Győztes volt minden harcában, mert megismerte az igaz utat és
népét is rávezette arra az igaz útra, amely idehaza egyedülvaló, ha más
tájakon talán nem is érvényes.
A népből jött, Kumrovecr ől. A nép formálta-alakította magához, hogy
azután ő formálhassa-alakíthassa tovább a népet és az országot, a munkásosztályt, a dolgozó népet és az országot, a munkásosztályt és a társadalmat — a nép harcában.
Így vált örökkévalóvá, örökké él ővé, mert a nép örökösen él: örökké él!
A teste halott, a testét temetjük: szelleme, m űve, eszméi, harcai a
népben tovább élnek, örökké élnek!
Tito halott — Tito örökké él!
Bennünk és közöttünk.
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LATÁK ISTVÁN
MUNKÁSOK

Mi mázsás szavú munkások vagyunk,
Vénhedt osztályoktól elvágtuk köldökünk.
Másképp dolgozik az agyunk,
Másképp játszik az ždegünk.
Új korszakot emelünk.
Roncsolt rab századok
Mélyéről bújtunk el ő
Éhesen, véresen,
De nálunk különbet
Nem hitt, nem álmodott
És nem alkotott senki sem.
A beton, az alumínium
És a szétbontott anyag
Szürke fénysugárzásának
Jövőbe ível ő útjain járunk.
Értünk forog a föld,
Értünk meleg a nap.
Kitágítjuk vígan sz űk világunk,
És majd fölszabadultan
Bolygóról bolygóra hágunk!

GÁL LÁSZLÓ
1944

Süllyedt, süllyedt a fekete hajó,
s rohangáltak a riadt roncsokon
jegyz ő, tanító, pap és szolgabíró,
csendőr, főispán, koma, sógor, rokon.
Bombázott utcákon riadó romok
boldog, szabad, ujjongó táncra keltek:
valahol a város szabad határán
lázadók lázas nótát énekeltek.
Jöttek az erdők rongyosai,
a láncok alatt is mindig szabadok, —
s a széjjelrombolt börtönökb ől
kizúdultak a felszabadult rabok.
Jöttek. Láttál már vad vihart?
Láttad a tengert, amikor haragszik?
Láttad az embert, amikor felébred,
s a napot, amikor lenyugszik?
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Olyan vörös volt és olyan véres,
ragyogó és engesztelhetetlen.
Csak hunyorogva nézte a barát
és sugarától megvakult az ellen.
Jöttek. Tudtuk, hogy jönni fognak,
s már tudtuk a dalt is, a himnuszt, az igazt.
Tudtuk, mit hoznak a szuronyerd ők —
igazságot, jogot, Titót és tavaszt!

THURZÓ LAJOS
A H ŐS NYOMÁBAN
Laci öcsémnek és mindazoknak a fiatal magyar h ősöknek, akik Tito hadseregében a magyar szabadságért haltak meg.

Arra jártunk, amerre nemrég
lőporfüstös felh őkt ől riadt az ég.
A hegyi árok felett fa,
rajta most vígan dalol a nap felé
madár,
mely tegnap még reszketve bújt
hűvös erdők fáinak lombtakarta ága elé,
mert a lankákon át betört ide is
és aratott nevetve a
halál.
Hőst kutattunk, fiatalt,
Szent rögöt tapostunk, mely vért ől csepegett
egykor.
Kedves tájba fogództunk, sz őlős partokba, hol forr a
bor,
hősi földjén
Szerémségnek,
a Duna ezüstje felett,
hol vígan szállt a tiszta légben
partizánok ajkáról sok-sok
szabadságének.
A h ős, kit kutattunk, magyar h ős,
Titóért, értünk jött ide.
Fénytől csillogott anyás szeme.
Tizennyolc évvel büszkén ölelte
fegyverét.
Bácska gyermeke volt, szerette
nemzetét,
Petőfi szelleme vezette és
Kossuth,
ki már száz éve megmondta
szerbnek-magyarnak: „Testvérek,
egy az út ... !
A Duna mellett nyomult el őre
fiatal szerbekkel, fiatal
magyar.
Törékeny teste németnek feszült, ős ellenségnek,
tudta:
mit akar.
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Csak előrement, előre, nem volt el őtte
akadály:
domb, hegy, árok,
föld alól sötéten ásító
halál.
Szívét nem nyomta gyáva félelem,
bár vérrel vegyült hegyi patak
vize.
Még szájában volt az anyatej
íze,
szíve felett vibráltak emlékek,
képek;
bár gránát, bomba szakított testet, bokrot,
fát,
nem félt, ment, mert védeni, óvni kellett,
soha még jobban magyarnak is,
dunai kis népek
igazát.
..

Szerémi domb alján esett el,
kis falu földjén,
sz őlőnyitáskor
talán.
Nevét gy űrött, rongyos papír őrzi sírásó
asztalán.
Kukorica közt pihen a teste valahol,
talajban, mely gy űrött és
fekete,
hant nem borul
felette,
gödre széléről paraszt ekéje kidobta a
fát.
Apja sírt szegény, hogy nem láthatta csontjait,
melyekkel űzné gondjait,
feledné könnyebben
fiát...
Az apa szívét simogattuk,
szeme gödrét könnyt ől szárítgattuk,
barázdás arcú öreg sírásó meg
én,
aztán a földek szélén útra tértünk megint,
falunak mentünk hárman
feketén.
Fent szabadság napja sütött a
fejünkre,
lent fanyar kín-csöppek hulltak a
szívünkre.
A h őst, kit kerestünk, nem találtuk.
Szerémség földje eltakarta, mint kedves
gyermekét.
Szíve lent porlad, táplálja kukorica
gyökerét,
melynek szárán a levelek
szabadon lengenek most a nyári
szélben
s halkan susognak az
éjben
annak, ki lent van,
mesét.
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Tapostunk port és néztük
a hegyek zöld fején a mindenség kék
korongját.
Szemünk az ember szemét is kereste,
az emberét, ki az életnek áldozta egyetlen
fiát.
És az anyát irigyeltük,
kinek fájdalma most tengernél
nagyobb;
ki büszke lehet és ezerszer áldott,
hogy az országnak, népnek h ős gyermeket
adott.
A könny, mely arcán lepereg,
színaranynál többet ér.
Emberek, él ők, szabadok, tiszteljük
hát
a nemes gyümölcsöt fogant
anyát,
hajának
telét,
mert fia,
szívének drága darabja,
szabadságért — értünk — áldozta
életét...
(Szerémség, Sarengrad, 1945. augusztus)

CSÉPE IMRE
FÉNYEK ÚTJÁN
Túl a bosszún, örök békevággyal,
Hová a szennyek árja el nem ér,
Fények útján járunk, reménnyel, virággal,
Kezünk tiszta, nincs rajta bosszú-vér.
Mi leszünk a Dics őült Holnapok,
Szívünkben hordjuk melegét a nyárnak,
Testvérként küldünk hívó szózatot
Minden tájára kürtként a világnak.
Velünk tartson, ki napfényre vágy,
Ki célunkért tartja dicsőnek életét,
Dübörgő léptünk a csúcsokra hág,
Milliók bámulják fáklyánk fény jelét.
A mélységek poklából ível az utunk,
Felnyúl a csillagöves határon túlra,
öt világrészt ráz meg igazunk,
S megmozdul a föld a hívó szóra.
Vagyunk igazság, rég óhajtott béke,
Üde forrásvíz napégette pusztán,
Kitárjuk szárnyaink fiaink fejére
S fellengünk a tudás aranyporos útján.
237

Előre, te dicső, munkásélcsapat,
Repülj, szállj a kékl ő ködökön át,
Végtelenbe zengd dalod; e nép halad,
S vidd feljebb-feljebb, a tudás zászlaját.
1948

ZÁKÁNY ANTAL
EMLÉKEZÉS AZ ÚJ GYÁRBAN
Kiléptem kapuján régen, mint suttyó
Legényke, kit sorvasztott piszka, korma,
Hogy fölmérjem járomba járatott szabályait,
Mik emberölt őkön át sújtottak a dolgozókra

.. .

Ma látom itt törvényeinket megfoganni
A borús ég kerek sátra alatt,
S megértem, hogy az igazságnak mért kellett
Elsőnek kimenni innét, mid őn a kezek
Leszálltak a m űről, ezek az acéltükör ű
Olajban edzett
Fénylő szentjánosbogarak .
.

Megértem a kohók mormolásán
fölajzott keservét a megváltó agyvel őknek,
S értem szitokkal vértezett hatalmát
A szétfröccsen ő forró szóözönnek
.. .

S végül értem kígyózó kínját a vas idegének,
Amint rándul az ütések roppant ütemére,
S érzem, az üll ő kristálycsengését,
Mely azt sikoltja: béke! béke!
1948

PAP JÓZSEF
TITO SZEMÉBE NÉZEL
A róla készült fényképek erdejébe lépünk,
kezed a kezemben s mutatgatom neked:
a kumroveci tágas parasztházban, egy vaspor
szagú m űhely mélyén, súlyos kalapács
a kezében, majd egy péterváradi részlet: kazamata,
ahova bezárták ezerkilencszáztizennégyben,
a császár nevében, mert agitált a háború ellen.
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Beljebb lépünk: elny űtt rabruhában, szemben és profilban,
lecsap rá és bebörtönzi a fennhéjázó úri rendszer,
a vád: izgat, szervez, felforgató eszméket hirdet.
És még beljebb: darócból varrt uniformisában,
zordon hadvezér, fején óriás kucsma.
Százezres vérdíj egy plakáton,
kiaszott, szikár az arca, farkasarc.
Aztán a romok közt, épül ő gyárcsarnokban,
csákányozó fiatalokkal a vasútvonalon,
amott díszemelvényen, beszél, buzdít,
Népeket békít össze, NEM!-et mond a hatalmaskodóknak,
majd virágnyakravalóval ékesítve, egzotikus
öltözék ű emberek körében, és egy szelíd tisztás:
— meglehet, legboldogabb pillanataiban —
gyermekek közt és esztergapadja mellett.
Végenincs erd ő ez, eltévednél benne.
Fogom a kezed és tenyeredb ől olvasom
gondolataidat, érzem szívverésed:
ahogyan megszeppensz és elráncigálsz
a szúrós szem ű bácsitól (azt hiszed, haragszik?);.
ahogyan megállsz, marasztalsz, és elnézed hosszan,
mert pajkos kék pillangópár röppen feléd
mosolyának fényben úszó virágcsokrából, és állsz,
csak állsz, talán hogy szárnyuk érintse arcod,
olyannyira közel vagyunk most hozzá.

DEÁK FERENC
KÜSZÖB HELYETT VERS
A kumroveci emlékotthon megnyitása alkalmából

Kérdem: hogy is legyen a SZÓ, e kicsiny párarezgés,
hogy legyen villám, fergeteg és izzó magma?
Állítanám oda magam helyett a büszke Hadseregbe,
ám olyan legyen, mint a konok ősanyag:
soha semmi meg ne rongálhassa!
Legyen tiszta, egyszer ű,
ÉRTSE aki veszi,
akár az, ki építőanyagként az OTTHON —
óRIÁSHOZ adja.
ÉREZZE a szót, ne a nyelvet faggassa,
melyb ől -- anyámnak hála — ily feszesen összeállt,
érezze hát, aki veszi, aki, mert küszöbnek szántam,
átlép rajta:
se betű, se jelzék, se fajta —
az EMBERSÉG az, mi tettünket, lényünket
összeadja!
Itt leszünk vérségi örök kapocsban,
így hordjuk eleven, pezsg ő, vörös csobogással
ezt az egyedüli, ezerszólamú krónikát!
Bennünket minden rögb ől, sziklából,
víz- és k őrengetegből, hősök, mártírok
időbe, anyagba oldott szeme figyel:
élő seb a kitüntetés: bennünket a múlt is lát ! ! !
A szerteszórt csontokból, tömegsírokból
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belénk üt a foszforos IGE:
véren szerzett örökség ez a szabadság ! ! !
És itt van, már itt velünk
minden még meg nem született nemzedékünk:
mi lázas osztódással, szaporodva emlékezünk!
Magamat most nem a M Ű-höz mérem,
(hisz része vagyok),
sem a földhöz, sem a tájhoz, mely ALKOTÓJÁT
egyforma jóra nevelte, nekünk adta.
Én most magamat csendesítem s biztatom:
indulatok nélkül, egyszer űen, és egyenesen
HOZZÁ méltóan szeretnék szólni,
lelkemet a néhai, tanyai csendbe visszaúsztatom,
oda, hol NEVÉT el őször fogta fel
bennem millió kis éhes atom .. .
A tanya már rég nem létezik,
maradt a gyermek fényes eszmélése
és a CSEND, ahogy lélegzik,
és benne a NÉV, az egyetlen hallható,
a meghitt, országnagy otthon — ez a név TITO.

ÁCS KÁROLY
EMBERT ÉNEKELEK
Tito elvtárs születésnapján

A szem,
a szegény földi szem,
melyet oly könny ű le-lehunyni,
s megtéveszteni csillámos délibábbal,
nehogy önmagába nézzen, —
jövőbe láthat-e
a szem?
— Igen.
A fül,
ez az ostoba fül,
amely azt hallja, ami hangos,
és mindig annál jobban, minél hangosabb, —
képes-e igazat s hamisat
különválasztani
a fül?
— Igen.
A nyelv,
a szajkó, locska nyelv,
amelyet rossz szó ficamíthat,
vagy szolgaszájban nyálazhat a hízelgés, —
tud-e beszélni milliókért,
és milliók helyett
a nyelv?
- Igen.
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A b őr,
a fázás, kurta bőr,
mit egyetlen rántás lenyúzhat,
ám nem okul: csak saját fájdalmát fájja, lehet-e biztos beföd ője
egy egész országnak
a bőr?
— Igen.
A csont,
az a pipogya csont,
amely csak elheverve boldog,
de minden málhát elcipel parancsszóra, —
állhat-e két morzsoló k ő közt
egy nép gerinceként
a csont?
— Igen.
A vér,
a gyorsan hűlő vér,
mely siet gyáván kiömölni,
ha csak golyónyi léket talál a testen,
zúghat-e mámoros tömegben
örök forradalmat
a vér?
— Igen.
Az agy,
a gyarló emberagy,
melyet érdek cs űrhet-csavarhat
kedve szerint, hogy áligazát kisüsse,
és önmagával igazolja, —
megtudhat-e törvényt
az agy?
— Igen.
A test,
ez az esend ő test,
mely zsugorodik az évekkel,
s aztán, ért kocsány, leválik a koráról, —
lehet-e, mint a haza képe,
évről évre ifjabb?
Tito ma hatvanéves,
s jöv ő ilyenkor eggyel kevesebb.
1952
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FEHÉR KÁLMÁN
HARMINCHETEDIK PANASZ

Akciónk utolsó reménysége, elvtárs!
Meghátrálni egy kicsit és el őreszúrni,
Míg az ismert páston vagyunk, szinte otthon.
Gondolatainkban míg eltűrjük egymást.
Új történelmi helyzet, mondod fönnhangon.
így nyerjük el a bizalmat, amit mozgatott
S életfogytiglan ránk mért e kor.
Éveinket elérjük, ha kitágít is bennünket a sírás.
Elérkezett a kezdeményezés pillanata!
Akár a kínját kerülő test, ha utoljára hasznos,
És érvényesül a csöndben, ahol magára hagyták.
Elérkezett a pillanat, és fölmutatja kellékét, az embert.
Visszatértünk ismét a helyre,
Melyet bátorságunk záloga síkosra csuszolt,
S székre csúszhattak még a rovarok is.
Megtelepedtek az ember és az eszme meztelenségein.
Akcióink utolsó reménysége, elvtárs!
Ha hamleti is: elérni egymást,
Míg az ismert páston vagyunk, szinte otthon.
Gondolatainkban a jelenlét míg nem lesz csupán oltalom.

MICHAL BABINKA
A VADVIRÁGOS GYÁSZKOSZORÚBA

Az emberek is távoznak
marad néhány csipcsup jó szándék magaslata
a képromboló tudat a sávos messzeségbe rakja mind:
az emberek is távoznak
Ha csúszni kezd ha tisztulni kezd a k ő
a kő mit alattomban hosszú tömlöccel sújtottak föld alá föld fölé
a kő a rég szétmállt fennsíkon
vagy a k ő érinthetetlenül a dac büszke magaslatain
a kő a tenger partvidékén vagy a k ő a folyamkavicsban
amire egy kisfiú képzelet szülte szavakat írt
a kő tehetetlen haragjában vagy a kő engedékenyen
a kő a szívbe az emlékm űbe szívével befalazva
ha csúszni kezd ha tisztulni kezd a k ő
csak egymaga az ember áll itt ünnepi tóga nélkül
merészségében karsztosodik nehogy az er ős növényzet irtássá terméketlenné
[váljék
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nehogy lehervadjon mint a lényeg-pantomim nem értett mímiusa
csak ő álldogál itt s lesz gyöngéd az átalakulás pihés szépségében
csak az ember kénytelen magára gombolni a fájdalom szíves indulatát
hogy ne kelljen hiába sírnia elmenetelének talpköve fölött
hogy ne kelljen tanácstalanul hátrálnia a vissza nem térések katekizmusa
[előtt
Az emberek is távoznak
marad a megformálhatatlan szó feszes lépte
KONCSOL László fordítása

GYURA PAPHARHAJ

E KEZEKNEK
E kezeknek,
melyek a puskát ölelik szívükben
keményen homlokuk el őtt,
e kezeknek,
melyek büszkén nyújtják az ég felé
a lázadás vörös jelképét,
e kezeknek
hajlékony sorokból
fonok koszorút.
E neveknek
— az igazság oltárán —
alapot öntök.
Ismerjük a vörös hajnalt
és az aknabombagránát-villanásos éjeket
Emlékezünk az acél madarakra,
melyek anyánk, n ővérünk és fivérünk
szívét vájták
véres csörrel, mérgezett cs őrrel .. .
Ismerjük minden nyomát védelmünknek
a füstben, a golyózáporban és a dalban,
a kegyelet emlékeit.

.. .

Emlékezünk a fájó reggelekre,
amikor az anyák hurokkal a nyakukon
az eperfák alatt álltak,
amikor a sisakos ragadozók
a bölcsők fölött
késsel hadonásztak
és mészároltak,
mészároltak .
.

Ismerjük
a ragadozók sisakját szétzúzó kezeket,
a szabadság fényéhez vezet ő dallal épített utat.
Tudjuk, mit énekelnek a dallal,
szívünkben hordjuk
szemünkben látni .. .
tudjuk, hogy forradalmunk egybeforrt
TIT O nevével.
.. .
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A szabadság leheletét és a vörös virágokat
fonjuk ma diadalívbe!
A telitorkú büszke akkordokat
öntsük dalba
e kezeknek!
MOLCER Mátyás fordítása

SLAVCO ALMAJAN

ÍGÉRET

Megálmodva a csodálatos fehér madarat,
Keresve kereste azt.
Míg a szabadság léptei sűrű sorokat rónak,
Tévelyg ő szeleknek szélnyelven válaszol
Az igazság arcát kutatva szüntelen
Évszakok hangos vásznán,
Tűz helyébe lep sz űz öröm,
Évek dióhéjából termés fakad.
Keresve kereste a fehér madarat.
Világfalak közt a kalitkát,
Mit megnyitva röppen a madár
Nevének szárnyán.
URBÁN F. Gábor fordítása

IVO POPIĆ
SZÜLÖHELY

Sebzett földre nehezül a lépés és beleragad.
Nem átok ez, csak a szül őhely járása.
A nappal szemében a gyermekkor titokként él.
Hallgat, mint a kő.
Megölelni a feny őt otthonod el őtt:
anyádat köszöntöd, mint valaha, hófehér csókokkal.
Az ember kövön születik.
Az ember kövön hal meg.
Az ember nem hal meg a kövön.
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SZÓ
Ha sejtjük a fájdalmat, vagy a hang kiad,
Gondolatainkat kövek alá rejtjük.
A szavak er ősítenek és vezetnek.
Van, aki szavaiban felszabadul.
Van, aki elvész.
A tenger viszi hangom, hogy ne váljon lövéssé a k ő alatt.
A találkozás széttépi a magány hálóját,
Ledönti az éj falait,
Kitárja a fehér messzeség kapuját.
MOLCER Mátyás fordítása

MILAN UZELAC
A ROPCÉDULA SZÉPSÉGE

A röpcédulának szépnek kell lennie,
ne legyen benne egy bet űhiba sem,
hajtogatta magában Mila Matejić,
és — a nyomtatás el őtt —
még számtalanszor elolvasta
a hódítók elleni harcra buzdító szövegeket.
Figyelmesen, mint amikor a vitorlázógépnek
választják ki a legkedvez őbb szelet,
végigböngészte a kinyomtatott oldalakat,
és tintaceruzával kirajzolta
a halványabban látszó betűk kaccsait.
Tudta, ha rendesen dolgozik,
a vörös röpcsik a halála után is még sokáig
ott röpdösnek majd Versec utcáin.
BORBÉLY János fordítása

PERO ZUBAC
TESTVÉRISÉG-EGYSÉG

Kérdeztük-e már valaha, hogy kitessék,
mi lehet a testvériség és az egység?
Kérdeznünk ezt valójában lehetetlen:
mit mondhatna akárki a te nevedben?
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Hogy ez valami roppantul egyszer ű dolog,
amit csak úgy magával hozott a korod.
Amit r2 harcokból kaptunk ajándékba:
ez lett nekünk apánk, anyánk ajándéka.
A testvériség és az egység eszméjére
Tito tanított — s a jöv őnknek lett mértéke.
Nagyanyó s nagyapó effajta vágyukat
hagyták fiukra, így oktatták lányukat:
Míg áll a világ s míg zöldellnek a fák,
ez az érzés hálózza be Jugoszláviát.
Vörösnél vörösebb,
kékl őnél kékl őbb,
és mint a hó, fehér:
A testvériség és az egység forró vér,
melynek lüktetése véget sosem ér.
BRASNYÓ István

fordítása

RADE OBRENOVI Ć
MINT A FÉNY

A nagy vörös Ember
álmával és értelmével
korszakokat fogott át
és maga is
korszakká lett
de embernek is
megmaradt

szólaljatok meg végre gy őzzetek végre
érezzétek meg végre a fényt
teremtsétek újjá a szellemet
szólaljatok meg elnémított szájjal
ököllel szátokon fejszével fejetekben
késsel torkotokon is szólaljatok meg
s ha megvakítanak s ha szétzúzzák dobhártyátokat
szólaljatok meg léptekkel tekintettel
a tudat dacával testtel és nélküle
szólaljatok meg mint az ostor mint a fény
ti vagytok a fény szólaljatok meg
megszólaltunk
KENYERES KOVÁCS Márta
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fordítása

Történetek Tito életéb ől

MIROLJUB JEVTOVI Č

A SZÜLŐ FÖLD
ZAGORJE

A Zágrábból északnyugatra haladó aszfalt . Zagorjéba vezet. Húsz percnyi
utazás után az autó egy hídhoz ér, ahol a Krapina a Szávába ömlik.
Valójában két híd ez, az egyik közúti, a másik meg vasúti híd. Az els ő
mellett egy nagy, sárgára festett táblán ez olvasható: „Most Horvát-Zagorjéba érsz".
Itt van az útkeresztez ő dés. Jobb felé mennek Krapina helységbe,
balra meg kanyargó út vezet a zágorjei dombok közt. Átszeli a kis katlanokat, megkerüli a hegyeket, enyhén hullámzik, emelkedik, süllyed.
Az automobil olyan itt, mint a csónak a háborgó tengeren: hol magasan jár, mint a hullámok tetején, hol eltűnik, hogy aztán újra felemelkedjék. Ilyen hullámzó az egész környék, az egész Zagorje
Éles kanyarodók után szelíd mez ők, legelők tűnnek elő , amilyenek
csak Szerbia, Szlovénia és Bosznia legszebb vidékein találhatók. Ezek a
mezők azonban csak akkor láthatók, mikor az út megkerülte már a hegyet. Aztán ismét hegy zárja el a láthatárt, azért is éneklik a zagorjeiek:

Simuljon el a hegy, mint a rét,
mint a rét,
Hadd láthassák végre Zagorjét,
Hadd láthassák végre Zagorjét! ..
Hadd lássák meg az én bölcs őmet,
bölcsőmet,
Amelyben hajdan ringtam én,
Amelyben hajdan ringtam én ...
Májusban tarka színekben pompáznak a völgykatlanok. Sárgállik a
réti boglárka. A patak ezüstösen csillog a napon. A dombokat tisztások
díszítik, sz őlőtőkék sövénye szorítja, erd ők subája borítja. Ezer szín!
Csak a zöldnek mennyi árnyalata! A sárga boglárka oázis a f ű zöldjében, a mocsarasabb talajt hosszú, zöld hajfonatú f űzfák övezik a legel ő
hatalmas. smaragd bársonyán. Nyírfák fehérlenek a sz őlők kékeszöld lankái mögött, föléjük sötét bükkerdő borul és barna, tűlevelű fenyők. Még
a májusi égbolt is zöldeskék a nap aranysugarában. A Sutla csillog, mint
az ezüst és sejtelmesen susog:
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Az ezüst csillan,
a kis hal illan,
a folyó surrog,
az erdő suttog,
a hegy csupa kék,
aranyszín az ég ...
Mikor az ember elő ször jön Zagorjéba, úgy t űnik neki, mintha egyszer már járt volna itt, a kúp alakú zöld hegyekkel koszorúzott völgyekben. Úgy tűnik, mintha ezeket a kristálytiszta patakokat egyszer már
látta volna valahol. Lehet, a szül őföldjén...
A kövesút mellett elszóródva állnak az alacsony zagorjei házak, tanyák, présházak. Fehér vagy szürkéskék színükkel szépen hatnak a gyümölcsösök zöldjében. Körülöttük cserény vagy él ősövény húzódik. A háztető két végén égetett agyagfigura díszeleg, melyek felvidítják az utast.
Ezek a mosolyt fakasztó figurák (borzas gyerekfejek, paprikajancsik, kakasok, lustálkodó macskák), mint valami szimbólumok mereszkednek a
háztet ők csücskein.
Az idegen számára szokatlan házak is vannak itt. Az egyik ligetben
a hosszú, fehérre meszelt ház fala a középen magasan kipúposodik. Mint
egy nagy, kerek torony valamilyen képzeletbeli fekete szalmafödél alatt.
S a falban, a „torony" alatt, nehéz, kovácsolt vaskapu. Várra emlékeztet.
Egy gazdag paraszt építtette a földesurak kastélyainak mintájára. Kicsit
ügyetlenül sikerült. Hatalmas játékszerre emlékeztet, amilyent sárból vagy
homokból építenek a gyerekek. Pocakosan, kikerekítve kirí a zagorjei
házak összhangjából.
A házak körül gyerekek futkároznak. A földeken férfiak, n ők munkálkodnak, legtöbbjük „városias" öltözékben. Ritkábban található csak
egy-egy asszony pirossal hímzett mellénykében és széles ráncolt vászonszoknyában. Piroskendősen sietnek, aprókat lépegetve a cipell őkben, a
piros szalagos fehér harisnyában.
A dombtet őn templom áll vagy kastély, régi várrom. Nemesek, földesurak laktak valamikor bennük. Az övéké volt az egész vidék: a völgyek, a hegyek, a folyók. A jobbágyok dolgoztak. A h űbérurak és a papok
meg sanyargatták a paraszt testét, lelkét ...
A kastélyokat múzeumokká, gyermekotthonokká, üdül őkké alakították át. Vastag falaik ennek a tájnak a történelmére emlékeztetnek, a
zagorjei jobbágyok keserves szenvedéseire és a parasztlázadás h ősi harcaira.
... A mező, csermely, domb, liget — e táj,

rejtett fájástól mintha mindig sírna,
hiszen itt született Kova čić és Gaj,
és szül őföldjének őt Gubec is hívta,
véresen lehelve végs ő sóhaját...
Önnön lelkünk a zagorjei táj,
hol nyomorult jobbágy szenved az ős földön
madárdal, rigófütty és harangszó mellett,
Ó, a mi harangunk egyhangúan zengett .. .
A történelmi emlékm űvekkel és nevezetességekkel teli szép Zagorje
— Gubecnek és Titónak is a szül őföldje.

BENCZ Mihály fordítása
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VLADIMIR NAZOR

PARTIZÁNLEGENDÁK
RÉSZLET

Hajnalban a folyóhoz vezetnek.
A partokat magas sziklák borítják. A magas és hosszú hidat Vologya
elvtárs az ellenség szeme láttára szakszer űen felrobbantotta, s számunkra
a folyó fölött gyorsan faátjárót épített, hogy a lovak és gyalogosok átmehessenek rajta. Gazdasági alakulatunk (lovakkal és málhákkal) várakozik;
körülötte sebesültek, betegek s mindazok, akik a hadsereg elmaradhatatlan kísérő i. A nehéz talaj miatt összekeverednek, tömörülnek. Kiabálások,
parancsok. Lökdösés. Odalent a hídon szüntelenül járnak-kelnek. A tömeg keskeny szalagként húzódik, mint ahogy vékonyan bugyog a hordó
csapjából a bor vagy a víz. Meddig tart még? A nappalok hosszabbak,
a nap is felkelt. Ha ránk akad egy repül ő, vérfürdőt rendez közöttünk.
Szerencsénk van; repül őt nem látni, bár valahol a folyó mentén, a
távolban, dörögnek az ágyúk, s az ellenséges gránátok vészjósló zúgással
röpködnek a fejünk fölött.
Tito úgy rendelkezett, hogy senki sem mehet le a folyóhoz, amíg
az utolsó sebesültet is át nem viszik. A súlyos sebesülteket és betegeket
szállító katonák rendkívül fáradtak, mégis megy a dolog. Az olasz foglyok is segítenek nekik, egyesek szinte örömmel dolgoznak, s így kiáltanak fel: „Viva la Stella Rossa!" (Éljen a Vörös Csillag!) Micsoda szegénység és ínség! A háború minden nyomorúsága itt gyülekezett; a nép didereg, fázik, fájdalmat érez ... Mégsem panaszkodik senki, nem átkozódik
senki.
Már sötétedett, amikor óvatosan és lassan én is, lökdösve és megtorpanva, lemehettem. Vigyázni kellett, mert könnyen a vízbe pottyanhatott az ember.
Átmegyek a hídon, s a túlsó oldalra érkezem.

TORNYOSI Péter fordítása
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JOVAN POPOVI Ć

PINKI LÁTTA TITÓT
RÉSZLET

Romanijáról megvolt az összeköttetés, úgyhogy a boszniai harcosok kíséretében eljutottak a f őparancsnokságra.
A szerémségi futárok megérkezése örömteli meglepetést keltett. Szóval, ha el is szakadtak a nagyobb er őktől, ha nem is felel meg a terep,
a szerémségi partizánok mégis keményen tartják magukat.
Pinki ugyan átadta a magával hozott postát, mégis arra kérték,
hogy meséljen. Nagyon szépek voltak ezek a mesék, annak ellenére, hogy
valamennyien átélték már a partizánháború fantasztikus élményeit. S
Pinki itt összetalálkozott azok közül az elvtársak közül is néhánnyal, akiknek szökését a börtönb ől csoportjával elősegítette. Ragyogott a boldogságtól, amikor azok elmesélték a többieknek, hogyan várt rájuk Pinki
a fegyház el őtt.
Még Tito elvtárs is magához hívatta. S Tito elvtárs kérdéseib ől látni
lehetett, hogy alaposan ismeri a viszonyokat. Pinkinek az volt az érzése,
hogy Tito szelíd, de mégis átható, kék szeme mindent lát. Amíg ő akadozva válaszolt a kérdésekre, elnézte ezt az els ő pillantásra szigorú, de
mégis oly jóságos arcot, amelyen a gondok red ői mosollyal váltakoztak.
Tito elvtárs beszélt neki a már megalakult két proletárbrigádról és
azokról a brigádokról, amelyek majd meger ősödnek és eljutnak mindenhova. S amíg Pinkit hallgatta, a magukban harcoló Fruška gora-i partizánokról mesélt, Pinki észrevette, hogy azokból az átható, kék szemekből kibuggyan két könnycsepp és lassan végigfolyik Tito elvtárs okos,
szelíd és katonás arcán.
Ez a két könnycsepp úgy megrázta Pinkit, mint addig semmi a
világon. Hallott már egyet-mást Titóról, most azonban látta és megismerte.
S végtelenül parányinak, de ugyanakkor végtelenül hatalmasnak érezte
magát. És azt mondta magában: Muszáj hazaérnem, hogy ezt elmeséljem.
De ha elesnék is, láttam Titót, én vagyok Szerémségb ől az els ő, aki látta!
És hazatér őben minden veszély és akadály jelentéktelennek t űnt
előtte, mert most még makacsabbul élt benne a vágy, hogy hazaérjen.
A legfontosabb üzenetet Pinki nem a keblére rejtett levélkötegben vitte,
hanem a fejében és a szívében.
Pinki egészen megkékülve, püffedten és horzsolásokkal tele érkezett
meg két társával a Fruška gorára és olyan éhes volt, mint a farkas.
Szó se róla, Pinki képes volt nyolc napig koplalni, mint a teve. És így
lefogyva, erős alakja még hatalmasabbnak tűnt. Hanem ha van mit enni,
akkor Pinki nem ismer könyörületet. Most meg egész élelemhegyek álltak előtte, amelyeket ő kegyetlenül megrohamozott. A türelmetlen elvtársainak, akik látták Pinki szemében a mesélés vágyát, várniuk kellett,
amíg jóllakik. S ő erős állkapcsaival nagyokat falva, zsíros szájjal, de
arcán valami túlvilági fénnyel, csak evett és evett, hogy teste szemlátomást kapott erőre. Elégedetlen pillantást lövellt két társa felé, akik már
elkezdtek mesélni, de aztán kénytelen volt tele szájjal ő is odavetni valamit a saját híreib ől. Hanem, amikor végül jóllakott s elvetette magát,
csak úgy áradt bel őle a rengeteg mese. És semmihez sem hasonlítható
megelégedéssel nézte ezeknek a meséknek hatását az arcokon, ahogy az
emberek felvillanyozott él ő körként fogták körül.
S eljutottak a hírek az egész Fruška gorára, elterjedtek az egész
Szerémségben, s őt a Duna és a Tisza véres vizén is túl. Pinki meg csak
mesélt, s egyre újabb részletek jutottak eszébe. És valamennyien úgy
érezték, mintha valami felkapta és vitte volna őket, mindannyian átérezték az erejét annak az új népi hadseregnek, amely most van alakulóban
és magában hordja az új államot.
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FRANCE BEVK

TITO MEGSEBESÜL
Az ötödik offenzíva idején történt. Tito a f őparancsnoksággal együtt Crna
Gora és Bosznia határán tartózkodott.
Ez volt a németek legkeményebb támadása. óriási er őket vetettek
be, és a legmodernebb fegyverekkel harcoltak. Meg akarták semmisíteni
a partizánokat. Minden irányból támadtak, és harapófogóba szorították
a szabadságharcosokat.
A partizánok elásták a nehézfegyvereket, amelyeket nem vihettek magukkal, nehogy az ellenség kezére kerüljenek. A harcosok rengeteget szenvedtek az éhségt ől. A német repül őgépek támadásai egy pillanatra sem
szűntek meg.
A főparancsnokság visszavonult a Sutjeskától, és egy s űrű erdőben
állapodott meg.
A német hegyi tűtérség ágyútűzzel árasztotta el az erd őt. A főparancsnokság még sohasem volt ilyen válságos helyzetben. Sehonnan sem érkezett segítség. Hiába kértek a Szovjetuniótól, hiába fordultak a nyugati
szövetségesekhez. Csak a hadállások gyakori változtatása kecsegtetett eredménnyel.
Este hat órakor Tito kiadta a parancsot az indulásra. A hadoszlopok
tíz perc alatt menetkészen álltak. Leereszkedtek a Sutjeska völgyébe,
majd Tjentište felé vettek irányt.
A főparancsnokság kíséretében két brigád volt, a 6. boszniai és a
majevicai. A legutóbbi harcokban mindkét egység sorai alaposan megritkultak. A majevicai brigád harcosainak csak negyed része élte túl a
súlyos összecsapásokat. Csupa fiatal ember, de valamennyien kimerültek,
s gyengék az éhségtől.
Az út mentén fehérlő lócsontvázakon egy falásnyi hús nem akadt.
Alig hagyta el a menet a Sutjeska völgyét, a szemközti magaslaton
két ágyú torkolattüze villant föl, s nyomban ezután két gránát csapott
be. Négy torkolatt űz lobbant most, és négy gránát hasította süvítve a
levegőt. Ezek már közelebb robbantak. A harmadik sort űz pontosan abba
a menetoszlopba talált, amelynek az élén Tito elvtárs haladt.
Végül elhallgattak az ágyúk. S űrű sötétség ereszkedett a tájra, s
esni kezdett az es ő. A partizánok a legnagyobb csöndben vonultak át az
erdőn. Egy hangos szavuk sem hallatszott — a németek a közvetlen közelben voltak. Tűzrakásról szó sem lehetett. Még cigarettára sem gyújthattak. Id őnként meg-megálltak, pihentek. A harcosok ereje annyira fogytán volt, hogy a menetoszlop nem egyszer kettészakadt, s a hátul menetelő partizánok lemaradtak.
Összeköttetést tartani! — adták tovább suttogva a parancsot. —
Nem leszakadni!
A menet állt és várt.
Megvan az összeköttetés?
Megvan!
Menet, indulj!
S a menetoszlop szinte tapogatózva haladt tovább a koromsötét éjszakában. A nedves feketeségbe nem volt könny ű megtalálni az utat.
Megvirradt. A nap is fölkelt. Tito elvtárs és a f őparancsnokság éppen
ekkor haladt keresztül egy nagy erdei tisztáson, amelyet repül őbombák
és gránátok dúltak föl.
Ismét megjelentek a német repül őgépek, s bombákat dobtak az alattuk mozgó, élő célpontokra. A tisztás semmiféle fedezéket sem nyújtott.
Mindenki ott vetette magát .a földre, ahol a támadás pillanatában állt.
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A gépmadarak egészen alacsonyan köröztek.
Olyan alacsonyan, hogy világosan lehetett látni a pilóták arcát.
Az első bombák még a levegőben zúgtak, amikor Tito elvtárs is földre vetette magát, s egy vihar döntötte bükk mellé lapult. Szinte hozzátapadt a félig korhadt fatörzshöz. Egy bomba üvöltve zuhant feléje. A
szörnyű hang hallatára Tito kutyája, Lux villámgyorsan talpra ugrott, egy
szempillantás alatt gazdája mellett termett, és rávetette magát, hogy saját
testével védelmezze meg urát.
A bomba mindössze néhány méterrel arrább csapott be.
Jól megcélzott— gondolta magában Tito. — Végem van ...
A ragyogó napsütést tompa feketeség váltotta föl. Tito egy pillanatra úgy érezte, hogy ez a halál. A robbanás ereje a leveg őbe lökte. Vele
együtt mindazokat földobta a légnyomás, akik a közelben feküdtek.
Mire a füst szétoszlott, néhány mozdulatlan test feküdt a földön.
Köztük volt Tito személyes kísér ője is. Lux testét darabokra tépte a robbanás, így mentette meg gazdája életét. Titónak csak a keze sérült meg.
A szörnyű pusztulás közepette — mesélte kés őbb Tito elvtárs —
pillantásom egy kettétört fatörzsre esett. Egy kis madárka csipogott rajta
nagy szomorúan. Gránátszilánk tépte le az egyik lábát, és a szárnyát is
megsebesítette. Mélyen, kitörölhetetlenül az emlékezetembe vés ődöt
ez a kép ...
Továbbindultak.
Tito fölkötötte sebesült karját, úgy menetelt tovább harcosaival.
A távolban bombarobbanások dörrentek, géppuskák kattogtak. Az
1. proletárbrigád áttörte a németek gy űrűjét.

A GALEBON
Tito marsall angliai látogatásáról volt visszatér őben. A Galeb nevű
hajón utazott, amely büszkén hasította a kékeszöld hullámokat.
Trafalgar közelében jártak. A tenger viharos volt. A fehér tarajos
hullámok mennydörögve zúdultak a hajó acélbordáinak és sustorogva omlottak vissza.
éjfél felé járt az id ő, amikor Tito elvtárs széles mosollyal az ajkán
belépett a gépterembe.
Segíteni jöttem, elvtársak — tréfálkozott. — Hiszen szaktársak
vagyunk!
Gyakorlott fülével tüstént észrevette, hogy valami baj van a motorokkal. Az egyik gép zúgásába szokatlan, rendszeresen ismétl ődő, tompa
kopogás vegyült. Tito odalépett a motorhoz, hogy megkeresse a hibát.
Meg is találta.
A főgépmester nem gy őzött eleget csodálkozni, hogy Tito ilyen jól ért
a motorok szerkezetéhez. Részletes, komoly szaktudásról tanúskodó kérdéseket tett föl, szakszer ű magyarázatot s minél alaposabb fölvilágosításokat kért. A f őgépmester egyre jobban csodálkozott, mind leplezetlenebb
bámulattal nézett Titóra.
De hiszen mondtam, hogy szaktársak vagyunk! — mosolygott Tito.
Talán éppen ezekben a pillanatokban jutott eszébe az a bogaras
Veliko Trojstvó-i motor, amellyel csak ő boldogult. Vagy talán a lepoglavai villanytelep gépei villantak föl emlékezetében, amelyeket rabsága ide-
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jén kezelt? Ki tudja? Lehet, hogy valamelyik kraljevicai, zágrábi vagy Smederevska Palanka-i gép jelent meg képzeletében, amelyen hajdan, valamelyik munkahelyén dolgozott.
Másnapra lecsöndesedett a tenger. A gépészek kihallgatásra jelentkeztek a hajó parancsnokánál.
Szeretnénk lefényképezkedni Tito elvtárssal! — adták el ő kérésüket.
Kívánságukat tolmácsolták Tito elvtársnak.
Jól van — egyezett bele Tito —, de csak akkor, ha abban a ruhában lesznek, ami tegnap volt rajtuk. Kezeslábas munkaruhában!
Így is történt. Titót körülálltak a munkaruhába öltözött gépészek,
a fényképész meg lekapta őket.
A képek hamar elkészültek, s mindegyiken ott volt a f őparancsnok
saját kezű aláírása.
Tito elvtárs napközben gyakran tartózkodott a hajó fedélzetén. Kíséretével együtt nemegyszer a parancsnoki hídon is megjelent.
A tengerészek hamarosan kitapasztalták, hol találkozhatnak Tito
marsallal. S mindig találtak kifogást és magyarázatot csakhogy minél
tovább a közelében maradhassanak.
Tito elvtárs is szívesen elbeszélgetett ezekkel az ifjakkal, akik el őtt
még ott állt az egész élet. Élénken érdekl ődött otthonuk és családjuk iránt.
A legjelentéktelenebb apróság sem kerülte el figyelmét, s részletes fölvilágosításokat kért.
Gibraltár és Málta között ismét nyugtalan tengeren haj óztak. A hajó
erősen himbálódzott. Többen rosszul lettek.
Hogy vagy, elvtársam? — csendült meg az ismer ős hang az egyik
matróz háta mögött.
A tengerész hátrafordult — Tito elvtárs állt vele szemben.
Jól! — felelt gondolkozás nélkül a kérdésre.
Nem hiszem! Nem is érezheted magad valami nagyon jól, amikor
ilyen viharos a tenger — vágta rá Tito, és biztos léptekkel továbbment.
Amíg mi a fedélzeten voltunk, Tito is ott volt — mesélte kés őbb
a matróz. — Ez aztán az ember! Ha rád néz azzal a kék szemével, máris
az övé vagy testestül-lelkestül
A Galeb tengerészei nem ekkor látták utoljára Titót. Kés őbb is, nemegyszer találkoztak vele. Együtt hajóztak Görögországba, Törökországba,
Indiaba, Burmába. Tito marsall nemcsak jó ismer ősük volt, hanem jó
barátjuk is.
.. .
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A Petőfi brigád

A JKP MÁJUSI TANÁCSKOZÁSÁNAK ANYAGÁBÓL

Vaj daság kommunistáira vár az a nagy feladat, hogy megakadályozzák a nemzeti gy űlölködés terjesztését, hogy Vajdaság népe előtt leleplezzék az er őszakoskodó megszállókat, valamennyi
nemzethez tartozó dolgozók ellenségeit. Vaj daság kommunistáinak
fontos feladata, hogy mindent elkövessenek avégett, hogy az öszszes nemzetiségek egységesen küzdjenek a háború és a megszállás
okozta bajok ellen, Vajdaság népeinek testvériségéért, továbbá az
ő feladatuk az is, hogy együttes harcot vívjanak az imperialista
erőszakoskodók és megszállók ellen, Vaj daság népeinek testvéri
egyetértéséért és egyenjogúságáért, a nemzeti kérdés igazi megoldásáért, a népek szabad elhatározása alapján .. .
Proleter, 1941 március—április—májusi, 3-4-5. szám
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FEHÉR FERENC
BÁCSKAI SZIMFÓNIA
RÉSZLET

II.
Elöl az ács jött, szálfatesttel,
és utána mind-mind a többiek —
kubik, éhbér, napszám megraboltjai,
kik felett az isten mindig elsiet.
Ki tudná, hol tanulták —
szájukon feltört a Marseillaise,
s egy vén zenész,
ki húsz évig kocsmában s temet őben
sírta csupán az énekét,
most csak seppegett
és gyerekként szedte lábait.
Az els ők között ment Rab Mihály
ő utána hat derék fia.
Arcukon íjként feszült a b őr,
mint szótlan kaszasuhintás el őtt.
Ki tudja, tán most látták el őször
életük! Mentek, zúgó éljenek közt, ők, a
beszédes szótlanok.
Az öreg torkában vérré forrósult a könny,
s ahogy elől a vörös zászlóra nézett,
fejéről lassan levette
a zsíros kalapot.
Párja, kendős kis barna asszony,
az árokszélen csoszogott,\
s mondta volna szepegve: istenem,
enyém az mind a hat? —
s az a büszke ősz a párom ott? .. .
De szólni, szólni nem tudott,
szívét szép szédülés lepte el,
s az asszonyok sorából
hat serény menyecske fogta fel.
A dal új erővel szállt,
nem hallott ilyet millió bús körmenet;
valahol a felhők között
susmogott a vén torony,
s rozsdás kapuit átjárta egy új rettenet.
Megszépültek a durva vonások,
a szemekbe kiült a láz;
tudták, hogy mellettük az igazság,
s ki érte hullna el,
holtteste felett örökszép, haragos
villám cikáz —
Petőfi ifjú szelleme!.. .
Mentek az őszi ködben,
a kövesút rossz bakancsukat
csókolgatta. Messze tant már az otthon
és a gyermek, és az asszony, de
sorsuk, útravaló szép üzenetük ott lapult
a letarolt földek fölött,
merre az útjuk vitt.
1950
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BAKI FERENC—VEBEL LAJOS

A 127-ES SZÁMÚ OKMÁNY
RÉSZLET A PETŐFI BRIGÁD CÍMŰ KÖNYVB ŐL
Az összegyűlteknek Dušan Brki ć elvtárs, a hadtestparancsnokság politikai
biztosa tartott beszédet. Majd felolvasta a napiparancsot, amelyet a Horvátországi Népfelszabadító Hadsereg II. hadtestének parancsnoksága adott
ki 127-es számmal és rajta a most már a bizton történelminek nevezhet ő
dátum: 1943. augusztus 15.
Ezt az okmányt is a pakraci levéltár őrzi és a következ őket tartalmazza:
„A II. hadtest parancsnokságának területén állomásozó összes katonai egységeknek és intézményeknek.
A fenti parancsnokság elrendeli a Horvát Népfelszabadító Hadsereg
Petőfi Sándor nevét visel ő magyar zászlóaljának megalakítását. Az egység
a Dráva menti osztag állományába tartozik és 80 harcosból áll. Ha történetesen nem lenne elegend ő magyar nemzetiség ű harcos, az alakulatot a
Dráva menti osztag parancsnoksága szerb és horvát nemzetiség ű harcosokkal töltse fel.
A Horvátországi Népfelszabadító Hadsereg Pet őfi Sándor nevű magyar zászlóaljának parancsnoka Kis Ferenc, politikai biztosa Géri Károly.
A parancsnokhelyettesi tisztséget Peleskó György tölti be, a politikai biztos
helyettese pedig Virág Róbert. A parancsnokság f őnöke Kaufer Sándor
elvtárs.
A századparancsnokokat és a politikai biztosokat az osztag parancsnoksága nevezi ki figyelembe véve az elvtársak képességeit. A kinevezéseket a hadtestparancsnokság er ősíti meg.
A Népfelszabadító Hadsereg magyar zászlóaljának vezényleti nyelve
a magyar, a zászlóalj harcosainak jogukban áll partizánsapkájukon az
ötágú csillag mellé nemzetiszín ű kokárdát t űzni.
A Dráva menti osztag köteles a legrövidebb id őn belül minél több
magyar harcost toborozni, meger ősíteni a zászlóaljat és brigáddá fejleszteni.
A magyar zászlóalj megalakításának célja, hogy a magyar kisebbséget, azaz a magyar ajkú lakosságot bevonja a Népfelszabadító Hadsereg
kötelékeibe, s mozgósítsa a fasizmus elleni harcra, az igazi demokrácia
megteremtéséért.
Halál a fasizmusra! — Szabadság a népnek!"

„1941-ben, a német nácik és fasiszta szövetségeseik agressziója idején, a nemzeti és társadalmi ellentmondások által bomlasztott háború el őtti Jugoszlávia tíz nap alatt kapitulált és széthullott. De nem kapituláltak a jugoszláv népek,
a hazafias és haladó er ők. A kommunista párt vezetésével
rövidesen megszervezték az össznépi fegyveres felkelést, s
úgyszólván puszta kézzel ragadták el a fegyvert a túlsúlyban
levő ellenségtől. Népeink e súlyos harcokban történelmük
legfényesebb lapjait írták, kikovácsolták szilárd egységüket,
s lerakták az új, szocialista társadalmi rendszer alapjait.
E nagyszabású antifasiszta harcokban a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és Partizánosztagok soraiban ott voltak a magyar nép, els ősorban a hazánkban él ő magyar nemzetiség fiai is, akik főként a Pet őfi Sándor zászlóaljban, majd
a Pet őfi brigádban harcoltak."
(TITO)
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Tito körünkben,

AZ ÍRÓK FELADATAIRÓL ÉS AZ IRODALOMRÓL
RÉSZLETEK AZ ELSŐ ÍRÓKONGRESSZUS KÜLDÖTTSÉGÉVEL,
1946. NOVEMBER 19-ÉN FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSB ŐL

Kongresszusotok történelmi jelent őségű, mivel Jugoszlávia íróinak els ő
kongresszusa, de jelent ősége nemcsak ebben van. Azt is bizonyítja egyúttal, hogy ti, népköztársaságunk, egész országunk írói egységesek vagytok.
De úgy vélem, hogy a kongresszus el őkészítésére általában kevés id ő jutott.
Ügy hiszem, egyetértetek velem az írók mai szerepét illet ően. Az új
Jugoszláviában az ő szerepük igen nagy. Ez nem azt jelenti, nem is csak
arról van szó, hogy az írók m űvészi-irodalmi formában örökítsék meg
azt a nagy történelmi korszakot, mely részben már elmúlt, részben még
ma is tart, hanem arról is, hogy az írók m űveikkel az új típusú ember
jellemformálásán munkálkodjanak. Korábban sokan ellenezték az irodalmi alkotómunka irányának befolyásolását. Magam is ellene vagyok a kaptafáknak, az irodalom uniformizálásának. Az írónak teljes fejl ődési szabadságra van szüksége. De — ebben bizonyára egyetértetek velem —
ellene vagyok annak is, hogy az irodalmi alkotószabadság örve alatt
olyasmit is írjanak, ami káros.
Nálunk szomjúhozzák a tudást. Látjátok, a mi népünk kiválóan bizonyított — minden tekintetben. Ragyogónak bizonyult a háborúban. Nemcsak azért harcolt, mert — mint mondták — ilyen harcias nép. Nem. Mi
azért harcoltunk, hogy valami jobbat teremtsünk, harcunkban olyan célok
vezéreltek bennünket, melyeket most, a békében igyekszünk miel őbb megvalósítani. De hogy ezt a jobbat megvalósíthassuk, megszilárdíthassuk,
tudást kell adnunk népünknek, fel kell vértezni lelkét, el őbbre kell vinni.
A háborúban mindannyian találkozhattunk olyan harcosokkal, akik
az állandó harc súlyos körülményei közepette végtelen akarással és szeretettel olvastak, tanultak. Nem tudhatták, nem esnek-e el már holnap,
de ma az ábécét tanulták.
Ha valakinek ilyen népe van, mint a miénk, ez valóban nagy dolog.
Éppen ezért úgy vélem, hogy íróinknak energikus munkába kell fogniuk, alkotniuk kell. Tudom, hogy a régi Jugoszláviában az íróknak nem
voltak megfelel ő munkafeltételeik és irodalmunk sem fejl ődhetett úgy,
ahogy kellett volna. Ma ezzel szemben nektek minden feltételetek megvan.
Ha az állam támogatására tartotok igényt, kérnetek kell és megkapjátok.
Mert mi nemcsak magunkért teszünk valamit, hanem a felnövekv ő nemzedékekért is. Munkátoknak óriási jelent őséget tulajdonítunk, t őletek függ,
hogyan tesztek eleget a veletek szemben támasztott feladatoknak. Alkotómunkátokat — ez természetes — nem lehet úgy kezelni, mint más
foglalkozásokat. Itt nem beszélhetünk rohammunkáról. De minél többet
kell dolgozni. Ha ehhez segítségünkre van szükség, segíteni fogunk.
Még egy dologra szeretnék rámutatni, ami az irodalomban nagyon
fontos. Ez pedig népeink testvériségének és egységének kiemelése. Ahol
erre mód van, hangsúlyozni kell,' ez sohasem felesleges. Ellenkez őleg: ez
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óriási jelent őségű és minden tekintetben szükséges. Mi az új Jugoszlávia
polgárát formáljuk. Ebben a munkában az adminisztratív eszközök nem
elegendőek és nem is kellően hatékonyak. Egyes emberekben még él a
türelmetlenség; nem látják, milyen művet építünk. Mi óriási munkába
fogtunk és tudatában kell lennünk a munka nagyságának! Mindent meg
kell tennünk, hogy művünk mielőbb megvalósulhasson. Erre szerettem
volna felhívni a figyelmet. És ha már ennél a kérdésnél tartunk, hadd
hívom fel a figyelmet még egy körülményre. Az egyes köztársaságok irodalmát hozzáférhet ővé kell tenni minden nemzetiség számára, ezzel is
elmélyítve az emberek egymás közötti kapcsolatát.
Fontosnak tartom a kapcsolatteremtést más országok haladó íróival,
mert a ma folyó harc a jónak és a rossznak a harca, harc az igazi demokráciáért a világban. Ebben a harcban, a népeink javára kifejtett munkában sok sikert kívánok.
Josip Broz Tito: Govori i ćlanci. Naprijed, Zagreb, 1959. II. 416-419.
SZÖLLÖSY VÁGÓ László

fordítása

MINDEN KOMMUNISTÁNAK
VÁLLALNIA KELL A RÁES Ő RÉSZT
A SZABADKAI BESZÉDB ŐL

.. Nekünk kommunistáknak a legserényebben hozzá kell látnunk a munkához, s a vállalatok, a mez őgazdaság és társadalmi életünk valamennyi
területén működő dolgozóinkkal vállvetve kell rendeznünk a problémákat
és végrehajtanunk a határozatokat, amelyek nagy horderej űek, de nem
végrehajthatatlanok. A kommunistáktól függ ez, a Szocialista Szövetség tagjaitól és minden egyéntől. Valamennyiünktől tehát, de els ősorban a kommunistáktól. Nekünk ma is jó példával kell elöljárnunk, akárcsak annak
idején a felszabadító háborúban, ami, igaz, elég sok vérünkbe és áldozatunkba került.
Ma valamivel könnyebb a helyzet, de továbbra is ápolnunk kell magunkban a forradalmi szellemet, amely áthatotta a kommunistákat az egész
harc során mindazért, amink van. Ezért harcol a kommunista párt, illetve a Kommunista Szövetség immár ötven éve. Megvalósult és továbbra
is megvalósul az, amiért hazánk legjobb fiai harcoltak. Legyünk hívek
önmagunkhoz, és járjuk tovább ezt az utat. Szerintem nem lehet nagyobb
öröme az embernek, mint ha tudja, hogy népe iránti kötelességét teljesítette.
Minden kommunistának vállalnia kell a ráes ő részt, és meg kell tennie minden tőle telhet őt. A vezető knek a nép közé kell menniük, hogy
közvetlenül tájékozódjanak arról, ami történik, ami a munkát akadályozza. Azt mondtam ma, hogy bármikor találkozom az emberekkel, új
erőre és lendületre kapok, valahogy úgy érzem, hogy még többet kell
nyújtanom. Ezért újra hangsúlyozom, hogy minden vezet őnek állandó
kapcsolatban kell állnia a közvetlen termel őkkel, s akkor a siker nem
marad el ...
Szabadka, 1969. április 19.
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OSZTÁLYJELLEG ÉS NEMZETI JELLEG
A MAGYAR SZÓ KÉPVISELđ IVEL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSB ŐL

Most tartottuk meg az önigazgatási kongresszust, azel őtt pedig a JKSZ
Elnökségének brioni ülését. Az elnökségi ülés meglehet ősen hosszú volt,
három napig tartott. Éles bírálatok is elhangzottak, végül mégis mindnyájunknak fel kellett ocsúdnunk, meg kellett állapodnunk abban, hogy
egységesek leszünk határozataink végrehajtásában, mindabban, amiben
megegyeztünk. Most már a határozatok konkrét megvalósulásán a sor.
Rengeteg feladat vár ránk. Magától értet ődik, hogy nem eshetünk a kampányszerű munka hibájába, mert az nem sokat ér. Módszeresen kell dolgoznunk, hogy Kommunista Szövetségünket megfelel ő alapokra helyezzük. At kell szervezni a Kommunista Szövetséget, meg kell szüntetni a
vállalatokon, gyárakon kívüli felduzzasztott szervezeteket, s a kommunisták tevékenységének súlypontját a gyárakba kell áthelyezni, mert els ősorban ott a helyük, ott kell dolgozniuk. Ez persze nem jelenti azt, hogy
el fognak szigetel ő dni a külvilágtól. Hatásuk a gyár falain kívülre is kiterjed, s tágabb környezetükkél is lesznek kapcsolataik. Kinn a terepen nem
500 vagy 1000 tagú pártszervezetekre, hanem kisebb, cselekv őképesebb egységekre van szükség. Nem olyanokra, mint most, hogy a tagok közt akad
kettő -három, aki jól tud szónokolni, s a többség egész id ő alatt csak őket
hallgatja, de maga sohasem jut szóhoz. Emiatt nem is mondhatják el az
emberek, mi minden történik környezetükben. S az is el őfordul, hogy az
ilyen szervezetek hátterében valamilyen klikk áll.
Én nem szoktam hozzá az ilyen pártszervezetekhez. Persze, azt sem
akarom, hogy úgy legyen, mint egykor. Mint tudjátok, annak idején én
szerveztem át a pártot és a pártszervezeteket. Tudom hát, hogy mi a legcélravezet ő bb. Kommunista Szövetségünket úgy kell megszervezni, hogy
valóban hatékonyan mű ködjön. Mert akár tetszik, akár nem, mégis mi
vagyunk a felelő sek mindenért. Népünk így tekint reánk.
Egykor, a háború el ő tt az emberek gyertyafénynél olvasták a marxista
irodalmat. A munkás sokat kínlódott, mert nem ismerte a szakkifejezéseket. Tudom, hiszen köztük dolgoztam ... Akkoriban minden öntudatos
kommunistának feladatai közé tartozott, hogy megnyerje a munkásokat,
dolgozzon velük, felkészítse ő ket a párttagságra. Más szóval minden egyes
emberért keményen megküzdöttünk. És amikor bemutattuk őket a tagságnak, a pártsejtek nem is engedték meg, hogy holmi „értelmiségi"
oktassa ő ket, aki csak fecsegni tud, a marxizmushoz nem sokat ért. Mi a
pártsejteket és összejöveteleket a kommunizmus iskolájává tettük. Egyben
a mindennapi feladatok teljesítésének iskolájává is. A háború idején a
fronton tanulmányozták a Szovjetunió kommunista bolsevik pártja történetét. Hol lövöldöztek, hol tanultak. A párt dolgozott, élt, élte életét
és viselte a háborút is.
Noha most a gazdasági helyzet a legnagyobb gondunk, és feladatainkat is első sorban az szabja meg, fáradoznunk kell a Kommunista Szövetség rendezésén is, hogy kilábaljunk problémáinkból, amelyekbe különféle
okokból kerültünk. Mert nehézségeinket nem pusztán egy dolog okozza.
Több okunk van, sokkal több, mint például az úgynevezett „politikai gyárak" építése idején...
Véleményem szerint az a demokrácia, amely nem a szocializmus érdekeinek és fejl ő désének védelmére irányul, nem is demokrácia, a szocializmus ellenségei visszaélnek vele. Nem ezt tartom demokráciának, soha
életemben nem ilyen demokráciáért küzdöttem ... Valami újért harcolok, a valódi szocialista demokráciáért, olyan demokráciáért, amely biztosítja minden ember és dolgozó jogait. Demokráciánknak kell ő anyagi alapot kell teremtenie a munkások számára, nem merülhet ki puszta mesében. A munkásnak teljesen egyenjogúvá kell válnia, ezen kell fáradoznunk,
ezt kell elérnünk.
Szilárdan hiszem, hogy sikerül leküzdenünk nehézségeinket. Számomra tehát nem kérdéses, hogy képesek vagyunk-e rá vagy sem. Furcsálom,
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hogy bárki is kételkedhet ebben. Hiszen milliós taglétszámú Kommunista
Szövetségünk, továbbá Szocialista Szövetségünk, Ifjúsági Szövetségünk és
harcosszövetségünk van. Olyan hadseregünk, amely mentes a nacionalista
irányzatoktól. S egyéb társadalmi-politikai szervezeteink is vannak. Mindezek pedig együttvéve roppant er őt képviselnek. Erről most is, az önigazgatási kongresszuson is meggyőződhettem. Nem lehet, hogy ilyen hatalmas erő ne oldhatna meg minden problémát! Államunk nem olyan ország,
ahol klikkek váltogatják egymást, amelyeknek nincsenek segít őtársaik.
óriási tömegek támogatnak bennünket!
... De odafent, egymás között egységeseknek, összetartóknak kell lennünk. Szét kell oszlatnunk minden rágalmat, félrevezet ő híresztelést, sokkal többet kell fáradoznunk ezen, mint eddig. Az ipari központokban,
városokban, ahol a munkások többsége él, még inkább er ősítenünk kell
a munkásosztály és a dolgozók proletárszellemét. Akkor aztán társadalmi
rendünk ellenségei meg sem mernek pisszenni. Mert ezek — akár jobb-,
akár baloldaliak, akár tájékoztatóiradások vagy mások — egyesült er ővel
áskálódnak, mesterkednek (önigazgatású szocialista társadalmunk ellen...
Ezt akartam mondani. Segítsetek ti is, állítsátok lapotokat ennek
az ügynek a szolgálatába. Támogassátok erélyesen a határozatokat, s tevékenykedjetek továbbra is a Kommunista Szövetség jobbá tételén Vajdaságban.
Újvidék, 1971. május 14.

ÖNIGAZGATÓINK MILLIÓS TÖMEGEI
TUDATÁBAN VANNAK SZEREPÜKNEK
AZ ÚJVIDÉKI POBEDA MOTOR- ÉS GÉPGYÁRBAN
MONDOTT BESZÉDB ŐL

Testvériségünk és egységünk, bár szilárd alapjait már a háború alatt megvetettük, ma sokkalta er ősebb, mint harminc évvel ezelőtt. Sokan jósolgatták, hogy egységünk nem fog fennmaradni, és sokan ügyködtek is rajta,
hogy szétzúzzák. Mi azonban leküzdöttük egységünk ellenségeit. Szocialista közösségünk ezért is képes rá ma, hogy egyesített er őivel minden
nehézséget leküzdjön, ami még el őtte áll ...
Sokan támadják tehát manapság ezt a Jugoszláviát. Ezt az utóbbi id őben magatok is tapasztalhattátok. Nem tudom, mi adott rá okot, hogy
felüssék fejüket a nacionalisták is, meg a liberalizmus hívei is, akik elég
sok kárt okoztak nekünk, s a dogmatikusok és a tájékoztatóirodások is.
De mi Kommunista Szövetségünket e káros elemek elleni harcra irányítottuk. Természetesen el őbb magát a Kommunista Szövetséget kellett szilárd talajra helyeznünk: egységessé tennünk és megtisztítanunk ezekt ől az
elemekt ől, amelyek befészkelték magukat soraiba. Hiszen a Kommunista
Szövetség nemcsak eszmei er ő, hanem vezet ő erő is szocialista építésünkben. Minden vállalatban a Kommunista Szövetség kell, hogy legyen az az
erő, amely megszilárdítja a munkások egységét.
Jugoszlávia munkásosztálya nemcsak termel ő, hanem önigazgató is,
és ez óriási vívmány. E vívmányunk ellen intéznek ma támadást a különféle beállítottságú elemek. Nincsenek sokan, és én már mondtam, hogy a
dolgot nem kell dramatizálni. Sokkal er ősebb ellenséget is legyőztünk már,
mint amilyenek ezek a kis csoportok és egyének. Én azonban azt kívánom,
hogy ilyenek ne legyenek sorainkban, ne lehessenek keréktör ői fejlődésünknek. Látjátok, még holmi elképzeléseik, programjaik is vannak, központi
bizottságokat is alakítanak.
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Nézzétek azonban meg, mit tartalmaznak ezek a programok: az önigazgatás felszámolása, rendszerünk és a szocializmus • felé vezet ő önálló
utunk — amit már 1948-ban is felróttak nekünk — megsemmisítése. ők
akarnak hatalomra kerülni. Mindent meg akarnak semmisíteni, akár er őszakkal is, ha tehetnék. Ahogyan azonban a nép mondja: Sokat akar a
szarka, de nem bírja a farka.
De, elvtársn ők és elvtársak, ki is ragadhatná ki a kezetekb ől az önigazgatást? Az önigazgatók milliós tömege teljesen tudatában van szerepének, lehető ségeinek, erejének. Kiben lenne ennyi er ő ? Ezekben a kis csoportokban?! Nekünk nyolcmillió tagot számláló Szocialista Szövetségünk
van, amely szilárdan munkálkodik a szocializmus építésének programján.
Ki térítheti le ezt a nyolcmilliós Szocialista Szövetséget arról az útról,
amelyen halad? Vagy, mondjuk, ki gy őzhetné le hadseregünket, amely, ha
szükség volna rá, milliókat számlálna? Hadseregünk ugyanis tudatában van
annak, hogy az önigazgatás alkotórésze, hogy a népfelszabadító háború során áldozatainkból, nemzeteinkb ől és nemzetiségeinkb ől fejlődött ki. Az
összes nemzetünk és némzetiségünk hozzájárult ahhoz az óriási harchoz,
amelyet folytattunk. Körülbelül egymillió, méghozzá fölfegyverzett emberből álló területi védelmünk is van ma már. Valamennyien szocialista
szellemben, önigazgatási rendszerünk alapjain nevelkednek. Szóval, ellenségeink, ezek a nagyokosok, nem látják a hazánkban rejl ő erőt. Ezért is
nem tulajdonítok nekik különösebb jelent őséget. Csak arra hívom fel a
figyelmet, hogy az ilyeneknek nincs helyük sorainkban .. .
Újvidék, 1975. november 7.

LEGYÜNK TOVÁBBRA IS RÉSEN
EGYSÉGÜNK ÖSSZES ELLENSÉGEIVEL SZEMBEN
A BACSPALÁNKAI DÍSZVACSORÁN
ELHANGZOTT POHÁRKÖSZÖNT ŐB ŐL

Kedves elvtársaim, Vajdaság kommunistái, nálatok itt sok nemzet és nemzetiség él, ezért .a ti legfontosabb szerepetek az, hogy egységünket megbonthatatlanná szilárdítsátok. Én már eddig is meggy őződhettem róla, hogy
valóban nálatok van a legkevesebb olyanfajta viszály a nemzetek közötti
viszonyokban, amilyenek némely más környezetekben voltak, vagy még
ina is vannak. Nálatok ma már ilyesmi nincs. Legyetek éberek egységetek
minden ellenségével szemben. És úgy dolgozzatok, mintha a béke száz
évig tartana, de úgy készüljetek, mintha már holnap kitörne háború.
Bácspalánka, 1975. november 8.
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A NAGY CSATÁK ÉS GY ŐZELMEK
FORDULÓPONTOT JELENTETTEK
A JUGOSZLÁV KOMMUNISTA SZÖVETSÉG FORRADALMI HARCÁNAK
HATVAN ÉVE CÍMŰ BESZÁMOLÓBÓL

Akárcsak a felszabadító harc politikai platformjának és stratégiai irányelveinek kidolgozásakor, a Jugoszláv Kommunista Párt ugyanilyen megoldásokat talált a fegyveres er ők megteremtésére és kiépítésére, valamint a
felszabadító háború irányítására. Itt vannak mai általános honvédelmi
rendszerünk gyökerei is. Dönt ő fontosságúak voltak a háború és a forradalom minden szakaszában az idejében kidolgozott megoldások. Ilyen jellegűek voltak a Stolicéban 1941 szeptemberében megtartott tanácskozás
határozatai, a proletár rohambrigádok létrehozásáról 1941 decemberében
hozott határozat, a népfelszabadító katonaság hadosztályainak és hadtestjelnek megalakításáról 1942 novemberében meghozott határozat és a hadseregnek a háború befejez ő szakaszában való megteremtésér ől szóló határozat. Ebben az id őszakban a Jugoszláv Kommunista Párt a hadseregben
betöltött vezet ő szerepével állandóan szavatolta nagyfokú erkölcsi és harci
értékeit, valamint összes gy őzelmét.
A neretvai és sutjeskai nagy csaták és az 1943 folyamán aratott gy őzelmek fordulópontot jelentettek háborúnk és forradalmunk - kibontakozásában. Abban az id őben a népfelszabadító egységek er ős hadsereggé
fejlődtek, amely képes volt arra, hogy a Hitler-ellenes koalíció általános
erőfeszítéseinek keretében hazánkban a végs ő győzelemre vigye a háborút.
A népeink harcáról szóló igazság végre utat tört magának a világban. Hadseregünket szövetséges hadseregnek ismerték el; a szövetségesek megállapodtak abban, hogy anyagi támogatásban részesítik és harci együttm űködésre lépnek vele. A hazaáruló burzsoázia er ői vereséget szenvedtek.
Győzedelmeskedett a legszélesebb néptömegek egységét, a Jugoszlávia nemzetei és nemzetiségei testvériségének a felszabadító és a forradalmi harcban való megteremtését egyenget ő pártpolitika. Ez különösen kifejezésre
jutott a népfelszabadító front tömegszervezeteiben, az Egyesült Jugoszláv
Antifasiszta Ifjúsági Szövetségben és a Jugoszláv N ők Antifasiszta Frontjában. Az új hatalmi szervek — a népfelszabadító bizottságoktól kezdve, amelyek kiállták a háború kegyetlen feltételeinek próbáját, egészen a legfels őbb
nemzeti politikai testületekig — a nép harcának és azon jogának eredményeként jöttek létre, hogy önmaga dönt sorsáról.
Az említett gy őzelmek eredményeként a Jugoszláv Népfelszabadító
Antifasiszta Tanács 1943. november 29-én Jajcéban megtartott II. ülésszakának történelmi határozatai meghiirdették a hatalom forradalmi megváltoztatását és az új Jugoszlávia születését. Ezúttal senkit sem értesítettünk
külföldön, mert az volt a mély meggyőződésünk, hogy ezt így követeli meg
felszabadító harcunk és forradalmunk, valamint az egész antifasiszta harc
érdeke. Ezek a határozatok országhatárainkon túl sokaknak nem tetszettek. Tudjuk, hogy miért, s egyáltalán nem véletlen, hogy még napjainkban
is nyíltan támadják őket. A Jajcéban hozott határozatok mellett egyértelműen állást foglaltak összes nemzeteink és nemzetiségeink fegyveres haricukkal és áldozataikkal. Az egész világ el őtt ismeretes egyébként, hogy
mi az új Jugoszláviát nem a zöldasztal mellett hacoltuk ki, hanem a csatatéren, amelyen hazánk minden tizedik lakosa életét vesztette. Ugyancsak
köztudomású, hogy a háború végén hadseregünknek 800 000 harcosa volt.
ELMÉLYÜLT AZ EGYENJOGÚSÁG
A NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYOKBAN
Elvtársnők és elvtársak!
Noha az önigazgatási rendszer fejl ődésében 1950-t ől napjainkig voltak megtorpanások is, elmondhatjuk, hogy az alapvet ő irányvonal tekintetében szilárdak és következetesek voltunk. Sikeres fejl ődése els ősorban
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a Jugoszláv Kommunista Szövetség tevékenységének az eredménye, amely
a munkásosztály igazi élcsapataként alkotó módon alkalmazta a marxizmus
klasszikusainak tanítását feltételeinek közepette.
A szocialista önigazgatás mind teljesebben bontakozik ki hatékony
rendszerként is. A legjobban azokból az eredményekb ől látjuk ezt, amelyeket a háború utáni anyagi és társadalmi fejl ődésünkben értünk el.
A társadalmi összterméknek az 1947-t ől 1978-ig terjed ő időszakban
való évi átlagos 6,2 százalékos növekedésével Jugoszlávia a gazdaságilag
leggyorsabban fejlődő országok közé tartozik. Ebben az id őszakban a társadalmi termék 6,4-szeresére növekedett, lakosonként pedig négyszeresére.
Ennek az adatnak különösen akkor nagy a jelent ősége, ha figyelembe veszszük, hogy a háború elő tti Jugoszláviától örökölt anyagi szintr ől indultunk,
s hogy Európa egyik legelmaradottabb országa voltunk. Csupán néhány
alapvet ő adatot említek.
Közvetlenül a háború el őtt a mezőgazdasági lakosság az össznépség
77 százalékát tette ki. Mindössze 920 000 volt a gazdaságban és a gazdaságon kívül állásban levő dolgozók és tisztvisel ők száma, beleértve a mintegy
200 000 állami tisztvisel őt is, s mindezek együttesen az össznépség 6 százalékát képezték. Ezek egyharmada az iparban dolgozott, mégpedig legnagyobbrészt a manufakturális eljárással dolgozó kisüzemekben. A harmincas évek végén a minimális órabér átlagosan 2 dinár volt, s ugyanakkor egy kilogramm kenyér négy dinárba került, egy kilogramm hús
10-15 dinár volt, egy kilogramm cukor 13 dinár stb.
Különösen a falun voltak rosszak az életkörülmények. A mez őgazdasági terméshozamok igen gyengék voltak. 1930-tól 1939-ig egy hektáron kenyérgabonából 11, kukoricából pedig 16 métermázsa termett. A kisgazdaságok alig tudták saját szükségleteiket ellátni, úgyhogy a mez őgazdasági
termelés túlnyomórészt naturális jelleg ű volt és megrekedt az egyszer ű
újratermelés szintjén.
A társadalmi termék 1939-ben, az 1977. évi árak szerint számítva,
lakosonként mindössze mintegy 7000 dinár volt évente.
Az oktatás és az egészségügy területén sem volt jobb a helyzet. Az
1931. évi összeírás szerint a 10 évnél id ősebb lakosok 45 százaléka írástudatlan volt. Az összes egyetemeken és f őiskolákon együttvéve évente kevesebb, mint 2500 egyetemista diplomált. Egy orvosra 3236 lakos jutott. Az
átlagos életkor a férfiaknál 45, a n őknél 46 év volt.
Íme, honnan kellett elindítani a szocialista Jugoszlávia fejlesztését
és milyen hatalmas er őfeszítéseket kellett tenni, hogy elérjük azt, amivel
ma rendelkezünk. Ha a háború utáni id őszak fejlődését összehasonlíthatjuk azzal a fejlődéssel, amelyet ez alatt az id ő alatt az egész világon elértek, akkor láthatjuk, hogy a társadalmi termelés szintje Jugoszláviában
1939-ben lakosonként 30 százalékkal elmaradt a világ szintjét ől, ma pedig
34 százalékkal meghaladja ezt az átlagot.
A gazdaság egész háború utáni fejl ődésében különösen gyors volt
az ipar fejlő dése, ennek évi átlagos üteme az 1947-1978-ig terjed ő időszakban 9 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy napjainkban az ipari termelés
15-szöröse annak, amit 1947-ben termeltünk, illetve 18-szor nagyobb, mint
1939-ben. A mező gazdasági termelés növekedése nem lehetett ilyen gyors,
de ezen a téren is igen jelent ős változások következtek be. Az ötvenes
évek derekán megvalósított ötéves átlaghoz viszonyítva a mez őgazdasági
termelés ma több mint kétszer nagyobb. A társadalmi szektor gazdaságaiban hétszer nagyobb. Az alapvet ő növényfajták hozamai többszörösére
növekedtek és jelenleg világszinten vannak.
Jelentő s sikereket értünk el a gazdaság egyéb területén is. Külön meg
kell említeni a külgazdasági kapcsolatok gyors fejl ődését. 1978-ban a külkereskedelmi forgalom meghaladta a 285 milliárd új dinárt, mindössze 10
évvel korábban ötször kisebb volt.
Ezzel az anyagi fejlő déssel párhuzamosan változott a lakosság összetétele is. A mez őgazdasági lakosság részaránya a háború utáni 77 száza-
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lékról mintegy 30 százalékra csökkent. A foglalkoztatottak száma mintegy
5,5 millióra növekedett, úgyhogy most az aktív lakosságnak több mint a
felét alkotja. A foglalkoztatottak 34 százaléka n ő .
A gazdasági fejl ődésben elért haladás az életszínvonal jelent ős növekedésében is tükröz ődik. Az elmúlt 25 év alatt a személyi fogyasztás
több mint négyszeresére növekedett.
Jelent ős mértékben emelkedett a lakosság képzettségi szintje. Tavalyelőtt például a főiskolákon és az egyetemeken több mint 48 000-en
diplomáltak, ami körülbelül hússzorosa a háború el őttinek. Állandóan javul a lakosság egészségvédelme is. A háború óta az orvosok száma négyszeresére növekedett. Az átlagos életkor napjainkban a férfiaknál 67, a n őknél 72 esztend ő .
MEG KELL óVNI AZ EL NEM KÖTELEZETTEK EGYSÉGÉT
ÉS ELVEIT
Az el nem kötelezett országok tevékenysége éppen a békéért, s a
jelenkori nemzetközi gazdasági-politikai viszonyok haladó irányú megváltoztatásáért folyó harcban válik mind jelent ősebbé. Az el nem kötelezett
országok mozgalma ma már pótolhatatlan tényez ője a világbéke biztosításának és a nemzetközi együttm űködés fejlődésének. Az el nem kötelezett országok értekezleteiken hozott okmányaikkal megnyitották a távlatát és kijelölték az útját a szilárd békének és a nemzetközi viszonyok
demokratizálásának.
Meggyőződésünk szerint a munkásosztály és a legszélesebb dolgozói
réteg érdekeit éppen ezért nem lehet elválasztani azoktól a célkit űzésekt ől,
amelyekért az el nem kötelezett országok küzdenek. E célkit űzéseket manapság mind több és több más-más társadalmi berendezés ű és más-más
fejlettségi szinten lev ő ország, világszerte számos haladó és demokratikus
társadalmi és politikai er ő vallja magáénak.
Az elnemkötelezettség politikája persze nem felel meg a tömbérdekeknek. Az el nem kötelezett országok éppen ezért az egyre fokozódó
nyomásoknak van kitéve. Ám a mozgalom történelmi jelent ősége annál nagyobb, mivel az ilyen nagy kiterjedés ű és nagy horderej ű célkitűzésekért küzdő mozgalomnak szükségszer űen a saját sorain belül jelentkező problémákat is meg kell oldania. Még olyan tagjai is szükségét érzik a hozzá való tartozásnak, amelyek egyik-másik sz űkebb érdeküket a
mozgalom keretében nem tudják valóra váltani. Noha egyik-másik el nem
kötelezett ország olykor-olykor letér az általános irányvonalról, a mozgalom erejét és értékét err ől a részr ől sem fenyegeti számottev ő veszély.
A mai nemzetközi körülmények között a lehet ő legállhatatosabban
kell küzdeni azért, hogy az el nem kötelezett mozgalom alapvet ő, általánosan elfogadott elvei és célkit űzései minél teljesebben kifejezésre jussanak valamennyi el nem kötelezett ország külpolitikai gyakorlatában. Ez
az, ami a lehet ő legjobban járul hozzá a mozgalom egységének és cselekvőkészségének fokozásához. Ezt az egységet pedig mindenképpen meg
kell óvni.
Az el nem kötelezett országok most újabb állam-, illetve kormányfői értekezletükre készülnek. Számos konkrét feladat vár rájuk, amelyeknek megoldása igen nagy jelent őségű lesz az egészében vett nemzetközi viszonyok további alakulása szempontjából. Ha valóban sikert akarunk aratni ebben, véleményem szerint mindent el kell követnünk annak
megakadályozásáért, hogy az el nem kötelezettek mozgalmában szakadás és széthúzás álljon be ideológiai és más alapokon, amelyek a valódi el
nem kötelezett politikától idegenek. Ez nagyon is veszélyes lehetne a mozgalomra nézve. Ránk, az egész mozgalom tagjaira roppant nagy felel ősség hárul a világ valamennyi népe és a történelem el őtt az el nem kötelezett politika további er ősítésében és a mozgalom egységének megóvásában.
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Az el nem kötelezett politika valódi forradalmi tartalma éppen abban van, hogy harcol a politikai és gazdasági dominancia valamennyi megnyilvánulási formája ellen, csakúgy, mint az államok és népek közötti viszonyokban fennálló régi és új függ őségi formák ellen. A colombói értekezlet
kimondta, hogy igazán szabad csak az a nép lehet, amely önállóan rendelkezik természeti kincseivel és munkája eredményeivel.
Az elnemkötelezettség érdekeit nem lehet azonosítani semmiféle sz űkebb érdekekkel, legkevésbé pedig a tömbérdekekkel. Az el nem kötelezett
országok ugyanúgy szembehelyezkednek ezzel, akárcsak az arra irányuló
nyomásokkal is, hogy ilyen vagy olyan módon őket is bevonják a tömbökbe. Egy-egy ország nemzetközi tevékenységét pusztán aszerint lehet elbírálni, hogy hozzájárul-e és mennyire a béke szilárdításához, a népek
tényleges függetlenségéhez, emancipációjához és társadalmi haladásához.Másféle ideológiai vagy egyéb mérce az el nem kötelezettek mozgalmában
nem lehet.
Az el nem kötelezett mozgalom azt a tudatot és azokat a társadalmi
erőket erősíti a világon, amelyek azt vallják, hogy a fennálló ellentmondásokat csupán valamennyi nép egyenrangúságának és együttm űködésének viszonyai közepette lehet megoldani. Ezen az alapon az el nem kötelezett országok már eddig is nagyfokú egységre jutottak. S a mozgalmat
éppen ezért nem lehet felosztani „haladó" és „konzervatív" országokra;
a mozgalmat éppen ezért nem lehet megtenni bárki politikai „tartalékává".
Az el nem kötelezett mozgalom a jelenkori világ haladó társadalmi átformálódásának egyik alapvet ő önálló tényez ője.
Elvtársnők és elvtársak!
Az el nem kötelezett országok mozgalma sorsdönt ő tevékenységet
fejtett ki annak érdekében, hogy vége szakadjon a világháborús állapotnak és meginduljon a nemzetközi enyhülés folyamata. Az el nem kötelezettség elvei egyébként a helsinki értekezlet záróokmányában is megtalálhatók, ami megint csak azt bizonyítja, hogy ezek az elvek valamenynyi ország érdekeinek megfelelnek. S rá kell mutatni egyszersmind arra
is, hogy az európai el nem kötelezett és semleges országok fontos szerepet játszanak az enyhülési folyamatban.
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1979.
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Titóról szólunk

PATÓ IMRE

A HÍD A TITÓI GONDOLATOK HIRDETŐJE
Amikor 1937-ben a Komintern — lényegében csupán formálisan — megerősíti Titót a JKP vezet ői funkciójában, már egy évtizedes olyan pártmunka tapasztalataival rendelkezik, amelyet a legmostohább körülmények
között a párt megszilárdításáért, annak els ő soraiban vívott a pártnak
a forradalmi mozgalom valóságos élcsapatává való fejlesztéséért.
Ez az év fordulópontot jelent a párt és általában a hazai haladó
mozgalmak történetében.
A szervező titkárság hazatérése pillanatában a párt a sorozatos lebukások és frakciózások miatt igen súlyos helyzetben volt, ezért halaszthatatlanná vált a JKP szervezeti és eszmei megszilárdítása. A polgári
ellenzéki pártok célkit űzései nem elégítették — nem elégíthették — ki
a dolgozók és elnyomottak harcos hangulatát, politikai radikalizmusuk
meghaladta a polgári pártok sz űk osztálykereteit. Éppen ezért a pártnak
biztosítania kellett az ország politikai életébe való gyorsabb behatolást,
amelynek a végs ő célja a haladó társadalmi rétegek — munkások, parasztok és az 'értelmiség — akcióinak az egyesítése volt; a tömegeknek egy
egységes, demokratikus forradalmi mozgalomba való kovácsolása, hogy
erejénél, tömegbázisánál fogva számottev ő, megkerülhetetlen politikai tényezővé váljék az országban.
Ez az az időszak, amikor a Híd és a körötte kibontakozott mozgalom története találkozik a hazai haladó mozgalmak — els ősorban a JKP —
történetével. A háború el őtti Híd ebben a szakaszában — 1938-1941 —
jut el ideológiai fejlődésének csúcsára: maradéktalanul azonosul ezzel
a törekvéssel, a lap publicisztikai és szépirodalmi anyaga aktualitásával,
céltudatos politikai tartalmával, elkötelezett és iránymutató írásaival a
meghirdetett politikai tömegmunka alkalmas eszköze is volt. Ekkor ért
a jugoszláviai munkásmozgalom, a JKP magyar nyelv ű sajtószervévé.
Tito ebben az időben hangsúlyozza a kádernevelés fontosságát, és
módosulnak a káderkiválasztás szempontjai is: forradalmi osztályharcban nevelkedett és edz ődött fiatalok jutnak vezet ő szerephez a pártmunkában. Ugyancsak Tito hangsúlyozza • az elméleti képzés jelent őségét is,
amely a_kádernevelés egyik alapja. (E szempontok hatására változik a
Proleter, és újból megindul a Klasna borba című elméleti kérdésekkel
foglalkozó pártlap is.)
Nyilván nem véletlen, hogy a Híd is már a legszélesebb körben agitál,
mozgósít: sajtókonferenciákat rendez, mozgókönyvtárat létesít, elindítja
a Híd-könyvtár sorozatát, naptárt ad ki, majd 1940 őszén a világpolitikai
és hazai eseményekre gyorsabban reagálni tudó képes hetilapot indít.
Ennek a munkának az eredményeként állapíthatja meg a Híd cikkírója, hogy a dolgozók
„látják, mindinkább látják nálunk is már, hogy Spanyolországban
és Kínában, hogy Németországban és Franciaországban, a világ sok távoli
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frontján a mi bőrünkre is megy a küzdelem ... Az álmosnak, tunyának
mondott Vajdaság kezd felfigyelni, de kinyitja szemeit sorsának távolban
is lejátszódó mozzanataira ... "'
1935 végén bocsátja ki a JKP Körzeti Bizottsága a vajdasági pártszervezetek életében igen jelent ős szerepet játszó, a kommunisták feladatait taglaló körlevelét.
A körlevél egyéb kérdések mellett a népfronttal foglalkozik. Megfogalmazása szerint a haladó er őknek ez a kialakulóban lev ő összefogása
„valóságos és testvéri szövetsége a január hatodiki rendszer valamennyi
ellenségének, és nem valami man őverezés. Mindazok a szervezetek és
pártok, amelyek a népfrontba tömörülnek, közösen kell, hogy kidolgozzák
követeléseik platformját, és közösen állapítsák meg a népfront feladatait.
A kommunisták azonban javasolják, és állást foglalnak amellett, hogy a
népfront magáévá tegye e három f ő feladatot:
a január hatodiki rendszer megsemmisítését,
Jugoszlávia, népeinek egyenjogúságát,
annak megakadályozását, hogy a válság terheit a nép viselje,
valamint a széles néprétegek gazdasági helyzetének megjavítását
a gazdagok rovására.
A körlevél széles népi összefogást sürget, és hangsúlyozza, hogy „mindent, ami a békéért és a Szovjetunióval való szövetségért van, mindent,
ami alapjában demokratikus és haladó, a kommunistáknak támogatniuk
kell, elfogadniuk és egyesíteniük az általános népfrontban".
A Szlovén Kommunista Párt alapító kongresszusának kiáltványa (1937.
ápr. 17.) ugyancsak egyesülésre szólította fel a demokratikus er őket: „nem
lehet, nem szabad, hogy legyen semmilyen korlátja vagy akadálya az egész
szabadságszeret ő szlovén nép testvéri egyesülésének a közös ellenség, a
közös elnyomás és a közös kizsákmányolás elleni harcban."
Ez a felszólítás a szlovén nép felé irányul ugyan, de nem csupán
neki szól.
Csakhamar megismétl ődik a felhívás a Horvát Kommunista Párt
alapító kongresszusán (1937. aug. 1 2.) is, amely a népfront megalakításának a lehetőségeire mutat rá. A Híd mint lap és mint mozgalom is
magáévá tette, magáénak vallotta a népfront-gondolatot. A haladó er ők
összefogását hirdető és bizonyító, egyben pedig a minden tekintetben igen
kritikus időszak negatív megnyilatkozásaival szembeni állásfoglalás legszebb, legvilágosabb képe a párt els ő soraiban tevékenyked ő Pap Pál
Ár ellen című felmérő és iránymutató cikkében nyer egyértelm ű kifejezést:
Az álláspont határozott:
„Keserves a sors a Duna mentén, a magyar, szerb, román, csehszlovák sors ... Ezt a sorsot felülr ől intézték, nem az égb ől, hanem a kastélyból. Nem a nép intézte ezt a sorsot ... akkor ma másképp lenne...
Mi hidat vertünk, amely összeköt bennünket, falu és város dolgozóit.
Ezt a hidat nem engedjük megingatni. Ezt bátran mondjuk azokkal, akik
velünkegyütt járnak, azoknak, akik ingadoznak és azoknak, akik fenyegetőznek ... A mi hidunkat nem lehet már lerombolni. Ezért harcolunk
és győzünk, ha kell, az ár ellen is."'
A Proleter 1937. májusi számában jelent meg Tito A JKISZ új úton
című cikke, amely egy tömegeket mozgósító antifasiszta ifjúsági mozgalom kiépítésének újszer ű elképzelését fogalmazza meg:
„1. Munkálkodjon az összes demokratikus, haladó és kulturális szervezetek fejlesztésén és megszilárdításán; 2. hasson az összes haladó ifjúsági szervezetek együttm űködése irányában; 3. nevélje az ifjúságot a fasizmus ellen, a demokráciáért, a haladásért és a békéért vívott harc szellemében; 4. óvja meg minden ifjúsági szervezet legalitását".
A mozgalom harcos magva a JKISZ, ennek kell harcot indítania az
ifjúságot érint ő kérdésekben, de ugyanakkor irányítania is mind a harcot,
mind az ifjúságot.
-
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A párt Központi Vezet őségének határozott intézkedései, valamint Tito
említett elemz ő és módszeres útmutatásokat tartalmazó cikke kedvez ően
befolyásolták a JKISZ munkáját. Ennek hatására a legális ifjúsagi szervezetek munkájában is egyre inkább érz ődik a JKISZ, illetve a párt
irányvonala, sőt legális (fedő) szervezeteket hozott létre és irányította ezek
munkáját. Ilyen vajdasági szervezet volt az Ifjúsági Kulturális és Gazdasági Mozgalom (Omladinski kulturno-privredni pokret, azaz OMPOK).
Újvidéken 1937. január 3-án alakult meg a szervezet, Szabadkán pedig
két hónappal később, azaz március 7-én. Az Ifjúsági Mozgalom széles
körű akcióprogramot hirdetett meg, és az ifjúság körében nagy népszer űségre tett szert. Egyik legfontosabb célkit űzése volt „a parasztság és földmunkásság anyagi és szellemi fölemelése" eddigi elhagyatottságából. A
mozgalom egyik fő irányítója maga Pap Pál volt, aki a Hídnak is egy
időben bels ő munkatársa.
A mozgalom antifasiszta álláspontot hirdetett meg,
„mert a fasizmus a népek, a dolgozók által eddig elért szerény kulturális és gazdasági eredményeket is megsemmisítéssel fenyegeti" 3
1937 júliusában az Ifjúsági Mozgalom tartományi vezet ősége baráti
kapcsolatot akar Vaj daság összes nemzetiségének fiataljaival, ezért levéllel keresi fel a Híd szerkeszt őségét:
„Azért fordulunk legel őször hozzátok, a Híd körül csoportosuló magyar ifjúsághoz, mert meg vagyunk gy őződve arról, hogy a ti törekvéseitek állnak legközelebb mihozzánk és bízunk abban, hogy szoros együttműködést sikerül teremteni." 4
A Híd július—augusztusi kettős száma közli a levelet, és nyomban
a választ is:
„ ... a felénk nyújtott baráti kezet őszinte örömmel fogadjuk el, meggyőződésünk, hogy ezzel az egész haladó szellem ű magyar ifjúság régi
óhajának teszünk eleget. A Híd ifjúsága már régen hangoztatja a vojvodinai demokratikus er ők összefogásának szükségességét, és a hozzánk
intézett fenti levél csak igazolja álláspontunk helyességét." 5
A lap következő — szeptemberi — számában [Kun Szabó György]
t. 1. j. tollából az Ifjúsági Mozgalom terjedelmes értékelése jelenik meg,
amely hangsúlyozza, hogy
„az ifjúság a kultúra megvédéséért folyó önvédelmi harcára készülve
igyekszik mind erősebb szervezetté alakulni, mert érzi, hogy a szervezett
regressziónak csak szervezetten tud ellenállni ... A kultúrát a megsemmisítés veszedelme a színes ing ű pártok oldaláról fenyegeti ... " 6
Az összefüggés nagyszer ű példájaként a francia népfrontot említi,
amely a politikai pártokon és a gazdasági szervezeteken kívül magába
tömörítette a kultúrális és jótékonysági szervezeteket is. A magyar fiatalság felzárkózása annál is id őszerűbb és indokoltabb, mivel
„ez az els ő olyan szlávok által indított vojvodinai kultúrmozgalom,
amely a magyarokkal őszintén együtt akar dolgozni, teljes akciószabadságot biztosítva a magyar nyelv ű ifjúságnak".7
A részletesen kidolgozott, reális alapokon nyugvó kulturális és gazdasági munkaprogram a mozgalom gyors kifejl ődését biztosította: számos vidéki szervezet és alosztály alakult rövid id ő alatt. A párt és a
forradalmi munkásmozgalom kiemelked ő, az illegális tevékenységben jártas harcosai, köztük Pap Pál is, kötelességüknek érezték az ifjúság mozgalmának a támogatását. Ez lényegében az ifjúkommunista szervezet
megerősödését is lehetővé tette.
A mozgalom betiltása után is az aktivisták a beszervezett, a tevékenységben korábban is részt vev ő fiatalokkal tovább küzdenek a kit űzött
program megvalósításáért, és számos szép akciót mondhatnak magukénak: Pap Pál vezetésével Karlócán meglátogatják Vasa Staji ćot, a szabadkai gimnázium egykori igazgatóját, kiemelked ő közéleti és kultúrmunkást, aki az Ifjúsági Mozgalom támogatásáért szállt síkra, és a mozgalom lapjába írt cikkében — amelyb ől a Híd októberi száma is idézett —
a nemzetiségi kérdés helyes, a nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságán
alapuló megoldását sürgette.
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A Híd kapcsolatban állt a mitrovicai fegyház politikai elítéltjeivel,
az ún. Kakićtyal. Nemegyszer taktikai utasítást, eszmei-politikai eligazítást, cikket kapott. Így hozta magával Steinfeld Sándor a börtönb ől
való szabaduláskor A jugoszláv dolgozók helyzetének jelz őszámai című
cikkét, amelyet a Híd 1937. júniusi számában közölt, jelezve egyúttal azt
is, hogy „bár Vajdaságban jelenik meg — az egész jugoszláv munkásmozgalomhoz tartozik". A mitrovicai börtönben a politikai elítéltek „egyeteme" — amelyet Moša Pijade vezetett — a két-három évenként megismétlődő lebukások révén a vajdasági pártkáderek politikai átképzését
is biztosította. A Híd-mozgalom számos aktivistája is elvégezte ezt a tanfolyamot.
A testvériség és nemzetköziség gondolatát hirdette a Híd magyar
nyelven.
„ ... magyarul szóltunk, de minden nemzetiség ű és rangú dolgozó testvérünkhöz szóltunk ... "$
mondja Laták István. És ennek a gondolatnak a gyakorlati megvalósítására is egyedülálló példa a Híd-mozgalom.
Nem egyoldalú közeledés ez a délszláv népek felé. Az őszinte szándék felismerése nyomán számos szláv ajkú aktivista kapcsolódik be a
mozgalomba: közöttük els őként a Malušev testvérek, vagy Jovan Popovi ć,
Čedomir Minderović, Spasoje Čobanski és mások.
„ ... nemcsak a szláv író-munkatársak, hanem a szláv szervez ők is
gyakran testvéri segítséget nyújtanak a HÍD-nak. Szerb tanárok, tanítók
vállalkoztak a terjesztésre, ott, ahol a reakció megakasztotta a magyar
terjesztők működését"9
mondja Laták.
A hidasok gyakorlata nemcsak azt példázza, hogy
„tudni kell„ mit csinálnak a spanyol testvérek, hogy állnak kínai
társaink, hogy küzdenek a cseh demokraták, mire tanít a francia munkásmozgalom ... "10
hanem tettre kész bátor harcost is ad a Spanyol Köztársaságnak. L őbl
Iván önkéntes harcosokat toborzott, majd maga is Spanyolországba ment,
s ott pilótaként harcolt a jugoszláv egységekben.
A Tito vezette párt egyik legszebb irányelve, az internacionalizmus
szólal meg éppen Lőbl Iván írásában:
„ ... bízunk a sikerekben és tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Velünk van földrajzi határokon innen és túl — bármilyen szín ű, fajtájú
és nemzetiségű — minden becsületesen érz ő és gondolkodó ember. Mindenki, aki jobbat, szebbet kíván. Aki békét, a megértés sziklájában gyökerező békét, a haladást akarja ... " 11
A titói eszme, a titói gondolat szól a lap hasábjairól az olvasóhoz.
Egyértelmű és világos. Ezért lesz a lap egyre ismertebb, ezért vív ki
magának egyre nagyobb tekintélyt. A dolgozók tömegesen csatlakoznak
a mozgalomhoz. A kormányzat ezt igen jól tudja, ezért igyekszik fékezni
a Híd tevékenységét. A fokozódó osztályharc idején a cenzúrát is segítségül hívja. Mind több írás jelenik meg csonkán, foghíjasan. A durva
beavatkozások során gyakran kell cikkeket teljes terjedelmükben elhagyni,
vagy éppenséggel egész lapot is elkoboz a rend őrség.
Mindez azonban nem gátolja a szabadság és haladás titói eszméinek terjedését, a mozgalom terebélyesedését. A dolgozók bizalmát nem
ingathatták meg abban a mozgalomban, amely a leghaladóbb eszmékért
és célkitűzésekért szállt síkra és hozta áldozatait. A jöv őformáló céltudatos munka bizonyítására hadd idézzünk még egyszer L őbl Iván cikkéb ől:
„Olyan gazdasági, politikai és társadalmi berendezés formáit keressük és tanulmányozzuk, amelyek biztosítják a nemzetiségek és egyes népek szabad fejlődését és megakadályozzák bármelyiknek el őretörését a
másik rovására. Keressük és szorgalmazzuk a Duna-medence népi eszmetartalmat, minden hódító törekvéssel szemben." 12
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Az 1934 májusában induló Híd a haladás gondolatáért lelkesed ő, érte
emberfeletti áldozatokra kész ifjak m űve volt - felfelé ível ő eszmeiségével a Tito vezette JKP ideológiai támaszává, osztályharcos orgánumává, fegyverévé lett.
A Híd tábora mostoha körülmények között vállalta a harcot a demokratikus társadalom megteremtéséért, a dolgozók igazáért, a népek
testvéri összefogásáért. A titói eszmék és célkit űzések egészében való megvalósítása véres, nagy áldozatokat követelt. A Híd-mozgalom harcosai ezt
sem tagadták meg.
Mint ahogyan ismert volt a háború el őtti Híd a határainkon túl is
- a haladó világ tartotta számon -, éppúgy keresett, olvasott, számon
tartott folyóirat a Híd ma is.
Rangját, helyét a mindenkor az elkötelezettség bázisán alapuló programok, célkitűzések megvalósításával biztosítja; a haladó hagyományok
ápolásával és továbbvitelével is társadalmi hivatást tölt be: önigazgatású
szocialista társadalmunk - népeink és nemzetiségeink - m űvelődési életét formálja, gazdagítja.
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LÁTTA ÉLETÜNKET, MUNKÁNKAT
Találkozásokról, kézfogásokról, beszélgetésekr ől szólunk ... Virághullásról,
biztató szavakról .. .
Vidékünk lakosságának három ízben volt alkalma Tito elnök közvetlen közelségét, egyéniségéb ől áradó meleg humanizmusát élvezni; országjáró útjai során háromszor járt Szabadkán és környékén: 1945-ben, valamint 1960 és 1969 tavaszán.
Feledhetetlenek ezek a napok kicsinyek és nagyok, gyermekek és felnő ttek számára egyaránt. Az elnöknek azonban ezek a napok sohasem
jelenthették a gondtalan pihenés, id őtöltés napjait, mert az országjárás
szorosan hozzátartozott államférfiúi és pártvezet ői tevékenységéhez. „Nagyon elő nyös számomra, ha tudom, hogyan él és dolgozik népünk szép
szocialista hazánk minden részében" szólt gyakori utazásait értékelve.
A marxista ideológus az elmélet gyakorlati megvalósításában elért eredményeket mérte fel a soron következ ő feladatok megfogalmazása, kit űzése
előtt.
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A gazdaságban és a társadalmi élet más területén elért eredmények
mellett els ősorban a gyakorlatban megvalósult testvériség-egység jelentett
számára igazán örömet. A sikerek és eredmények láttán nem fukarkodott
az elismerő szavakkal, a biztatással: „Szép ez, amit csináltok. Csak így
folytassátok!?
A mérhetetlen szeretet és ragaszkodás leg őszintébb megnyilvánulásai
kísérték útján mindannyiszor. A spontán lelkesedés és ragaszkodás megnyilatkoztatásai nem ismerhették a protokoll szabályait. Hány meg hány
dolgozatfüzetb ől idézhetnénk hasonló sorokat: „Misi nagy nehézségek árán
odaférkőzött az út széléhez, hogy minél többet láthasson. Türelmetlenül szorongatta kezében a virágba borult aranyes ő-ágakat. A körülötte nyüzsg ő
emberek zászlókat lobogtattak. Mindenki izgatott volt.
Misinek nagyon melege lett. Kigombolta pepita kabátkáját, amelyet.
most vett fel először, az ünnep alkalmából. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy mindenki egy fekete gépkocsit figyel.
Tito! ... Tito! ... Tito! ... — visszhangzott Misiben a kiáltás. Megérkezett az ünnepelt! Ekkor mindenki az autó felé szórta a csokrot...
Misi rohant a kocsi után. Az autó a városháza előtti táren állt meg.
A kisfiú nem gondolkozott, odaugrott az aranyes ővel a hatalmas, délceg
ember elé, és feléje nyújtotta a virágot. Nem szólt semmit, csak állt. A
derék ember mosolygott, és megsimogatta Misi fejét ... Örömteli pillanatok. Egy életre szólóak ..."
Tito elnököt második szabadkai útja során a palicsi Sportparkban is
pionírok köszöntötték:
„A Partizan pionírjai nevében els őnek Horváth Gizella nyolcéves pionír üdvözölte Tito elnököt, s nagy csokor virágot adott át neki — olvashatjuk a krónikás feljegyzéseiben.
Elnökünk ragyogó szemmel hallgatta végig a mondókát, és tiszta magyarsággal válaszolt:
Köszönöm szépen!
Felkapta és összecsókolta a kis Gizikét. A „Köszönöm szépen!" után
izgatott morajlás támadt.
Hallottátok? — csodálkoztak a gyerekek. — Tito bácsi tud magyarul. Megmondom anyukának is, apukának is ..."
A találkozások során a mez őgazdasági munkásokkal éppúgy elbeszélgetett, mint a gyárak, üzemek dolgozóival. Érdekelte a mez őgazdasági beruházások célszer űsége is, mint ahogyan az egész gazdaság struktúrájának
az alakulása. Serkentette, ösztönözte is a dolgozókat, tegyenek meg mindent e vidék, a Vajdaság iparának a fejlesztéséért, hogy az ne csak az ország gabonatára legyen. .
. Látogatásai során elégedetten tapasztalta a fejl ődést, az el őrehaladást.
Ez mindenkor bizakodással töltötte el, lendületet és er őt adott neki az
újabb, a magasabb célok kitűzéséhez és realizálásához, a nehézségek legyőzéséhez.
Ennek a megalapozott bizakodásnak ad hangot, amikor azt mondja:
„ ... bátran nézhetünk a jöv ő elé, mert népeink tudatosan haladnak útjukon. Az eddig elért eredmények igazolták, hogy bels ő fejlődésünkben helyes úton haladunk."
Rajtunk a sor, hogy bizalmát igazoljuk!
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URBÁN JÁNOS

SZABADKA FIATALJAI TITÓRÓL

Szabadka fiataljai, éppen úgy, mint az egész ország pionírjai, ifjúsága és
dolgozói, szívük csordultig telt szeretetével írnak, szólnak Tito elvtársról.
Az írások gyűjtőcímei:
Ha Tito szavát hallom
Tito a történelem — Tito mi vagyunk
Tito a mi múltunk, jelenünk, jövőnk
Ha Tito szavát hallom, felismerem szép gyermekkorom. Olyan a hangja, mint a tavasz, a május, a virág, a madárdal. Az ő szava a szegények
harca a kizsákmányoló gazdagok ellen, Tito szava a gy őzelem hét ellenséges hadjárat felett. A háborúban útmutatás, hangja mindannyiunk jöv ője,
a testvériség-egység érzelméb ől fakadt valóság. Tito hívó szavára az ifjúság szeretetéből épült a brčko—banovi ći és a šamac—szarajevói vasút,
valamint Újbelgrád. Szerte e hazában minden életre kel, ha ő szólít minket. Aki Tito szavát hallja és megérti, az a szorgalom, a becsületes munka, a szocializmus, az elnemkötelezettség, az önigazgatás igaz harcosává
válik. Ha szavát halljuk, tudjuk, velünk van. Amikor szól, marxista eszmétől fényesedik a nap. Ha Tito szavát hallom, büszkén vallom: Pionír vagyok.
Tito a történelem — Tito mi vagyunk. Tekintete elkísér a munkában.
Ezer kívánságból lesz egy óhaj, ezer színb ől legyen a tisztaság, ezer kimondott szóból lehet egy szó: Tito. Vérmez őkön át forradalmat vezetett, mondják róla ebben a könyvben a fiatalok. Napfényes otthonunkban lettünk
egyenrangú testvérek. ó a forradalmunk virága és csillaga, mindannyiunk
harca, győzelme. Itt, az alföldi róna gyermekei mondják: vele biztonságban érezzük magunkat, ő a világbéke, a holnap szabad világának harcosa.
Tito a világ minden nyelvén egyet jelent: szabadságot. Azt mondják, akik
a szabadság ege alatt születtek, akik ma piros arcú kisdiákok és ifjak,
hogy Tito az igaz mesék hőse, aki azért jött, hogy igazságot hozzon a népeknek, világnak. Tito a munkásosztály, ez pedig mi vagyunk, mindanynyian.
Tito a múltunk, jelenünk és jövőnk. Hősi múlt, az éber jelen, jövőbe
tekintés. Fáklyaláng, mely ellenséget perzsel, és meleg sugara a békének.
Az újjáépítés lendülete, hazaszeretet, emberszeretet, mosolya a munkáséletnek, a felemelt fejjel alkotók ihlete, az embermilliók zászlajára írt
jelmondat. ő serővel győzi le a kishitűséget, a megalkuvást, az emberi félelmet, mert szilárdan hisz az emberi er őben, tudásban, és így lett mindanynyiunk jelképe. Tito a fogalom, mely számunkra mindent jelent. Haza,
piros zászló, ahol a földm űves, munkás, alkalmazott irányítja a termelést. Az újjászületett nap vörös zászlaja alatt, az ország apraja, nagyja,
nénje, fiatalja szereti, nagyra becsüli. Igen, ő a mi hazánk, a haza pedig
mi vagyunk.
Szívünk csordultig telt szeretetéb ől fakadt gondolatok ezek, melyek
értelmét gyermekek, ifjak írták le Titóról Titónak és nekünk, olvasóknak,
akik általuk tartjuk számon, hogy megértik nagy tanítójuk tanításait. Tanítják és tanulják, elméleti tételeit pedig a gyakorlati életben is megvalósítják.
Tito elvtárs felmérhetetlen munkáját nem elég csak megköszönni —
folytatni kell.
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MILAN M. MILADINOVIC

TITO A MUNKA ERKÖLCSI-EMBERI LÉNYEGÉR Ő L
I.
1. A marxizmus klasszikusai rámutattak a munka jelent őségére a kommunista emberi közösség létrejötte, fejl ődése és megvalósulása kapcsán.
„A munka minden gazdaság forrása, mondják a politikai gazdaságtan ért ői.
S valóban az, az anyagot szolgáltató természettel együtt — írja Engels —,
amelyet azután gazdasággá alakít át. A munka az els ő alapvető feltétele
az emberi életnek, olyannyira, hogy bizonyos értelemben kimondhatjuk:
»A munka tette az embert emberré.«"' A munka és az ember lényegéb ől
kiindulva Tito mint marxista és forradalmár az állandó alkotás szükségességét hangoztatta az anyagi és egyéb javak megteremtése céljából, amelyek az ember egyetemessé tételét és legfontosabb értékeinek, illetve
tulajdonságainak érvényesülését segítik el ő.
Tito számára a szocialista közösségben végzett munka és a munka
eredményei jelentik az ember értékelésének alapvet ő mércéit. Az ember
csak a munkában és a munka által bizonyít, lesz emberré és fejlesztheti
társadalmi jellegét, így tehát természetes, hogy a munka az emberek
értékelésének egyik alapvet ő kritériuma lesz. Az ember ugyanis tevékenysége, valamint a természetnek a munka révén való megváltoztatása által
egyidej űleg önmagát és saját emberi természetét is változtatja. A munkán
keresztül gazdagítja emberi tulajdonságait és a tevékenységek és a magatartásformák humánus, pozitív irányvételét veszi fel. A munkában tovább
épül emberi jellege, így mondhatjuk, hogy a kommunista társadalomban
„valóra válik az ember és a természet lényegi egysége, a természet valószerű életre kelése, az ember megvalósult naturalizmusa és a természet
megvalósult emberiessége" — mint ahogyan azt Marx írja? A természetnek ez a tökéletesítése és humanizálása, s ezzel egyidej űleg az emberé
is, megfelel ő társadalmi-gazdasági viszonyok között történik. Az osztálytársadalomban nem lehetséges az embernek a munka által való további
emberiessé tétele, mert a munka számára nem öröm, hanem kényszer ű
szükséglet, hogy fenntarthassa biológiai létét. A kapitalizmusban végzett
munka a haszon növelésére irányul, nem pedig az embernek a társadalmi
szükségletek vonatkozásában való kielégítésére. A munkában jutnak kifejezésre képességei, érvényesülnek értékei és itt realizálódik emberi lényege. A szocialista forradalom egyébként lerombolja az említett viszonyokat és létrehozza a szocialista társadalmi-gazdasági rendszert, amelyben
radikálisan megváltozik az ember iránti viszonyulás. Egyben pedig a legnagyobb értékké válik, amelyben minden mást eszközként rendel alá magának. A munka lassanként felszabadul a gazdasági szükséglet alól, s a
lényeges emberi tulajdonságok és értékek megvalósításáért folytatott szabad tevékenységgé válik. Éppen ezért Tito a szocialista forradalomban,
valamint a szocialista önigazgatás megteremtésében és kiépítésében látta
az ember iránti ilyen viszonyulást, az embernek a munkához való ilyen
viszonyát, az ember emberré válásának humánus folyamatát és az osztálytársadalom bilincseiből való szabadulást. Ebb ől kiindulva szólított fel a
forradalomban való részvételre, ennek gy őzelme után pedig az anyagi
javak és egyéb feltételek megtervezésére, hogy a munka örömmé és bizonyítási lehetőséggé váljék, s ne jelentse az ember kínzását, sanvargatását, megtagadását. A forradalomhoz és a munkához való hozzáállása lényegében
erkölcsi-emberi, forradalmi-felszabadító és kulturális-alkotó jelleg ű. Egészében így viszonyult a forradalomhoz, az emberhez és a munkához.
Tito azért harcolt, hogy a szabad hazában létrejöhessenek azok
a feltételek, amelyek biztosítják a dolgozó számára azt, hogy a munka
öröm legyen, s ezáltal igazolhassa magát, ne tagadja meg önmagát, s élvezhesse munkájának örömét, gyümölcsét, szépségeit; hogy a munka büszkeség, méltóság, a hazaszeretet és a forradalmi elkötelezettség tárgya
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legyen. Harcol azok ellen, akik arra törekszenek, hogy másokat leigázzanak, értéktöbbletüket eltulajdonítsák, ily módon vagyonra tegyenek
szert, az embert pedig eszközként kezeljék, következésképpen embertelenül
és erkölcstelenül viselkedjenek.
A munkában felbomlanak a régi viszonyok, szokások, túlhaladottá
válnak az egykori tudat maradványai, a magatartási formák, új társadalmi normákat teszünk magunkévá és új ismereteket szerzünk. Tito
mondotta a fiataloknak, hogy a munka által „új emberré válnak új fogalmakkal és gondolatokkal"? A munkában az ember új képességeket szerez,
új igazságokat fedez fel, fejleszti emberi jellegét és tulajdonképpen átérzi
saját emberré válásának folyamatát. A munka mint alapvet ő viszony az
emberek és a természet, valamint ember és ember között meghatározza az
ember magatartását, bizonyítja, hogy mennyire sikerült magáévá tennie
a természet törvényeit és a társadalmi viszonyokat.
Az emberi képességek csak a munkában válnak igazán emberivé. A
munkában való emberi kiteljesedésnek a lehet őségei határtalanok, ami a
személyiség egyetemességét bizonyítja, s erre Tito állandóan utalást tesz.
A szocialista társadalomban a személyiségt ől függ, hogy ezeket a lehet őségeket személyes, közös vagy általános érdekeknek a szolgálatába állítja-e.
Tito a munka lényegének marxista értelmezését boncolgatva rámutatott, hogy a munkának valójában az ember bels ő szükségletévé kell
válnia, jóllehet továbbra is létfenntartó szerepe van. A munka lehet ővé
teszi az ember számára, hogy kielégítse szükségleteit, átképezze a természetet, s azt alárendelje magának, ily módon pedig lehet őségeinek és tudásának határát is kiszélesítse. Jelentékenyebbé válik az embernek a társadalomra gyakorolt hatása : amelyet új értékkel,- de ugyanakkor új emberi
viszonyokkal is gazdagít.
A munka alapvet ő emberi értékeib ől kiindulva, Tito állandóan a munkát és az alkotást szorgalmazta, s ezek révén az olyan optimális feltételek
megteremtését, amelyekben lehetséges az ember fejl ődése, a régi viszonyok
felszámolása és a humánus szocialista önigazgatású társadalmi közösség
fejlődése.
A munka az embernek a valósággal való állandó kapcsolatát jelenti, amely nélkül nem lehetséges az ember és a valóság humanizálása sem.
A reális valóságon kívül nem lehetséges a valós humanizmus sem, nélküle
nem valósul meg az emberi jövő valós humánus távlata sem.
Tito az emberek megítélésében munkájuk mennyiségéb ől és minőségéből indult ki, tekintet nélkül a társadalmilag hasznos munka fajtájára. A marxista tényállásból indult ki, amely szerint az ember a munka
által bizonyít és így juttatja kifejezésre alkotóképességeit, éppen ezért
nyilvánvaló, hogy az emberek értékelésének alapvet ő elve a munka menynyiségén és minőségén alapszik. Véleménye szerint nem humánus és nem
szocialista módszer az embereket gazdagságuk, külsejük, a magukról alkotott véleményük stb. által megítélni. Követelte, hogy a munka szolgáltasson alapot minden egyén és társultmunka-szervezet értékének meghatározásához is. A munka eredményében ugyanis kifejezésre jut az ember
értéke, éppen ezért ez kell, hogy legyen képességének, értékének, humanitásának, erkölcsösségének értékmér ője is.
II.
Az ember mint alkotó forradalmár Tito elvtárs kutatásainak
középpontjában állt a forradalomba való bekapcsolódásának els ő napjaitól kezdve, a két világháború közötti id őszakban. Csak ilyen ember lehet
ugyanis igazi forradalmár a gyakorlatban és csak ő küzdhet igazán a
munkának a tőke feletti győzelméért. Ilyen eszmékért nem harcolhat
egy rest, hanyag ember; olyan, aki más hátán tanult meg élni, kizsákmányoló, egyszóval nem becsületes ember.
Forradalmi következetességgel harcol a kapitalista elnyomatás ellen, s ezzel egyidej űleg az új szocialista társadalmi viszonyokért, amelyekben egyedül lehetséges a munkának mint emberi szükségletnek az
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érvényesítése, az embernek a munka által való affirmálódása és kiteljesedése.
Tito kifejezésre juttatta a munkának a forradalmi feladatok megvalósításában való szükségességét, mégpedig a munkásosztály célkit űzéseinek kapcsán, amelyek egyébként magukba foglalják a munka és az
ember felszabadítását. Szorgalmazta a kapitalizmus társadalmi létének
megváltoztatását, az elnyomatás és kizsákmányolás rendszerének megszüntetését és a munkában, valamint a társadalmi élet más területein az
emberek közötti új viszonyok érvényesítését. Ezért a forradalmi munkát
úgy értelmezte mint a szociálgazdasági, politikai, kulturális, erkölcsi és
humánus értékek megteremtésére irányuló tevékenységet, amely az osztálytársadalom romja fölött az új szocialista társadalmi rendszer létrehozásának el őfeltételét képezi. Állandóan az osztályharcra buzdított, a
jugoszláv burzsoá társadalom megdöntésére, mert enélkül a munka nem
válhat örömmé és valódi emberi szükségletté.
Abból a szükségletb ől kiindulva, hogy a forradalmár tettekkel
bizonyít, Tito követelte, hogy a forradalmárok rendkívüli er őfeszítéseket
tegyenek a munkavégzésben, ily módon népszer űségre tegyenek szert, s
tekintélyüket a munka és magatartásformájuk révén növeljék. Egyidej űleg
elvárta azt is, hogy a forradalmárok küzdjenek a t őke által való mindennemű rabiga ellen is. Tito vezetésével a kommunisták példaképül szolgáltak a munkavégzésben, s a legjobb munkásoknak és parasztoknak számítottak. Ezzel elérték, hogy nagy tisztelet övezte őket a dolgozók és a törekvő emberek között. Munkájuk által bizonyították, hogy egy új társadalomért küzdenek, amelyben az ember még többet dolgozik, de saját, illetőleg a társadalom érdekében, nem pedig a t őkések és az elnyomók hasznára. Ez a magatartásuk hozzájárult, hogy a kapitalisták nem kiálthatták
ki a forradalmárokat munkakerül őknek, akik ugyebár sztrájkolnak és nem
hajlandók dolgozni, magasabb bért kívánnak megfelel ő munka elvégzése
nélkül stb. A forradalmárok jól végezték munkájukat, de ugyanakkor
harcoltak életfeltételeik javításáért is, a t őkéseket magasabb bérek folyósítására, a munkások megbecsülésére és a munkaid ő csökkentésére
kényszerítették.
Kiváló értékeiket bizonyították a diákok, az egyetemi hallgatók
és az inasok is, mégpedig a tanulásban és a munkában. Arra törekedtek,
hogy minél jobb tanulók, egyetemisták és inasok legyenek. Ez volt a legmegfelelőbb módja annak, hogy bizonyítsanak, s értékeiket, képességeiket
tudásgyarapítással növeljék. Ebb ől következik, hogy nem lehetett jó kommunista vagy ifjúkommunista az, aki gyönge tanuló, egyetemi hallgató
vagy inas volt. Hogy valaki a munkásosztály élcsapatának tagja legyen,
az — a forradalmi munka, a h űség és a marxista-leninista tudnivalók mellett — a környezetben való tekintélyt, a jó tanulmányi el őmenetelt és a
jó munkavégzést is feltételezte.
Tito megkövetelte a forradalmároktól és az ifjúkommunistáktól,
hogy állandóan tanuljanak és gyarapítsák marxista ismereteiket. Az önképzésre helyezte a f ő hangsúlyt. Ily módon a forradalmárok Tito révén
állandóan növelték általános tudásukat, mégpedig haladó könyvek és tudományos művek olvasása útján. Az önképzés folyamata különféle körülmények és adottságok között történt: a rabságban az elvtársak között, a
munka befejeztével, illegális találkozókon, a nyári szabadság ideje alatt.
A forradalmárok így tökéletesítették marxista és tudományos ismereteiket,
növelték műveltségi szintjüket.

III.
Tito saját példájával is hozzájárult ahhoz, hogy a forradalmárok
széles körű tevékenységet fejtsenek ki a fegyveres harcra való felkészülésben: gyűlésekre jöttek össze, megbeszéléseket folytattak, fegyvereket
gyűjtöttek, kiépítették a búvóhelyeket, sokszorosították a röpiratokat és a
kiáltványokat, majd ezeket az emberek között terjesztették, jelszavakat
írtak, tanulmányozták a marxizmus klasszikusait és a pártszakirodalmat,
politikai gyűléseket tartottak, állandó eszmei harcot folytattak, növelték a
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forradalmi tudatot és a hazaszeretet érzetét stb. Er őteljes volt a politikai
munka is. Meg kellett magyarázni az új helyzetet, amely az ország megszállása és a náci Németországnak a Szovjetunió elleni támadása által állt
elő. Mindezekben a forradalmárok bizonyították szorgalmukat, forradalmi
elkötelezettségüket, h űségüket és alkotó hozzáállásukat a fegyveres harc
előkészületei iránt.
A partizánosztagok megalakításával a forradalmárok tovább folytatták tevékenységüket a forradalmi aktivitásokban. Állandó alkotómunkát folytattak annak édekében, hogy még er ősebbek legyenek ezek a partizánosztagok, növeljék az erkölcsi-politikai tudatot, és az emberek, valamint a harcosok erkölcsi-politikai egységét, megmagyarázzák a jugoszláv
burzsoázia árulását, rámutassanak a megszállók abbéli szándékára, hogy
testvérháborút szítsanak a fasizmus és az árulók feletti gy őzelemért folytatott harc szükségességét stb. A kommunisták és az ifjúkommunisták e
munkában mindig az élen jártak. Míg a többi harcos pihent, számukra
nem volt felüdülési lehet őség. Tanulmányozták a pártanyagot, az új utasítások lényegét, olvastak és felkészültek a forradalom céljainak eredményes értelmezéséb ől adódó kötelezettségekre, s a megszállók, valamint
az ellenforradalmárok ellen folytatandó politikai és fegyveres harcra.
A népfelszabadító és az ellenállási mozgalom egységeiben Tito
elvtárs főparancsnok vezetésével er őteljes munka folyt a katonai-szakmai
és az eszmei-politikai képzés fokozása érdekében. Nagy figyelmet fordítottak a művelődési-szórakozási életre, az általános képzésre és a harcosok
nevelésére, hogy magukévá tegyék a JKP politikáját és legalább az alapvető ismereteket megszerezzék a marxizmus-leninizmusból is. Minden szabad percet munkára és tanulásra hanszáltak fel; az írástudatlanokat írniolvasni tanították; az egységek és az antifasiszta szervezetek újságokat
és tájékoztatókat adtak ki; a m űvelődési egyesületek, énekkarok
új színdarabokat, tréfákat, dalokat, szavalatokat stb. gyakoroltak be. Nagyon kevés idő jutott a pihenésre, mert a forradalmi harcot minden téren
meg kellett vívni. Győzelmet kellett aratni az ellenség felett, de ugyanakkor a tudatlanság, az alacsony m űveltségi szint és az írástudatlanság felett is. Mindezekben bizonyítást nyert a harcosok forradalmi alkotóképessége, ezáltal pedig a jöv ő új távlatai mutatkoztak, amiért tulajdonképpen
a harcot is folytatták.
A harcosok segítkeztek a helybelieknél, dolgoztak a mez őn, otthon
a jószág körül, a házépítésben, a vermek ásásában, s minden más munkában, amikor nem kellett harcba vonulniuk.
Megalakultak az ifjúsági és pionírbrigádok, valamint a Népfelszabadítási Frontok és a N ők Antifasiszta Frontjainak a munkabrigádjai.
Ezek a következő feladatokon dolgoztak: a föld megm űvelése, a termés
betakarítása, a házak, épületek, iskolák megjavítása, élelmiszergy űjtés a
partizánoknak, az élelmiszer elszállítása olyan vidékekre, amelyek ebben
szűkölködtek, a fegyverhasználatra való oktatás és gyakorlatozás, politikai
órák megtartása, gy űlések, rendezvények és más összejövetelek megszervezése. így nem is csodálkozhatunk azon, hogy a JKP-nek s f őtitkárának vezetésével, a JKISZ állandó közrem űködésével, az ifjúsági és más munkabrigádok nagy h ősiességről tettek tanúbizonyságot mind a munkában,
mind az alkotáshoz való új viszony megteremtésében. Ezek a brigádok
bátorságukat bizonyították akkor is, amikor a terményeket az ellenség
lőállásai elől takarították be. A brigádtagok részt vettek a sebesültek szállításában, a harcvonalakban lev ők számára élelmiszert gy űjtöttek, a falvak
és települések megvédésében és más akcióban is jeleskedtek.
Nagy munkát végeztek ezenkívül a népfelszabadítási hatóságok,
a Nők Antifasiszta Frontjának, a Népfelszabadítási Frontnak és e szervezet bizottságainak képvisel ői is.

IV.
Tito közvetlenül az ország felszabadulása után a munkával úgy
kezd foglalkozni, mint a személyiségnek egyetemessé tételére irányuló tevékenységgel, de ugyanakkor az anyagi feltételek megteremtése szem-
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pontjából is taglalja, hiszen ezek el ősegítik a munkásosztály hatalmának
és a szocialista társadalmi-gazdasági viszonyoknak a megszilárdítását. Az
ország újjáépítése és továbbfejlesztése fontos lépést jelentett az ellenforradalmi erők feletti végső győzelemben és a szocialista Jugoszlávia belügyeibe való idegen beavatkozás vonatkozásában is. Éppen ezért a munkát
a hazaszeretet szempontjából vizsgálta. Az Egyetemista Szövetség képviselőihez intézett szavai: „A munka a hazaszeretet fokmér ője a szocialista
ország minden polgárának esetében." Ebben egyébként bizonyságot nyert
az új politikai rendszerhez való ragaszodás is. Ezt a rendszert a fegyveres
forradalmi harc győzelme után hozták létre. Megszilárdult a szocialista
Jugoszlávia függetlenségének és szuverenitásának, megvédésének anyagi
alapja is. Ilyen körülmények között a munka a patriotizmus, a bátorság,
a hűség, a forradalmi elkötelezettség és a szocialista közösség sorsa iránti
felelősség mércéjévé válik.
Még inkább kifejezésre jut a munka értéke abban az id őszakban,
amikor meg kell védeni a szocialista Jugoszlávia önálló és a szocialista
önigazgatás fejl ődésének töretlen útját. Ebben az id őben Tito elvtárs hangsúlyozza, hogy az önigazgatás nem fejl ődhet eredményesen a munkatermelékenység növelése és a munkához való szocialista hozzállás nélkül.
Ezt az álláspontot elfogadták a dolgozók is, s munkasikerekkel bizonyították a szocializmus és az önigazgatás iránti h űségeket. A társadalmi
tulajdon, az önigazgatás és a munkához való kommunista viszonyulás
olyan közösséget kovácsoltak, amelyben egységesen jutott kifejezésre a
szocialista személyiség is. Ebben a kölcsönösségben létrejöttek és fejl ődtek
az anyagi, szociális, kulturális és erkölcsi feltételek :a) az ember további
humanizálására, b) életfeltételeinek további javítására és c) a szocializmus, a szocialista önigazgatás és az új személyiség alapvet ő értékeinek
további affirmálódására. Ezek által létrejöttek a megfelel ő társadalmi viszonyok és lehet ővé vált a személyiség egyetemessé válása, túlhaladottá
vált az egyoldalúság, növekedett a munka és az ember értéke.
A munkához való új viszonyulás lényege abban van, hogy az ember saját magának, sz űkebb és tágabb társadalmi közösségének dolgozik.
A JKSZ elnöke hangsúlyozza, hogy Jugoszláviában „más a munkáról alkotott fogalom, mint egykor. Az emberek önmagukért dolgoznak, arra
törekszenek, hogy jobb legyen nekik, s azoknak is, akik majd utánuk következnek".5 Az a tudat, hogy az ember saját magáért és a tágabb társadalmi közösségért dolgozik, még jobban serkenti a különféle tevékenységek
végzését. A dolgozó annak tudatában aktivizálja magát, hogy birtokolja
munkájának feltételeit, eszközeit és eredményeit is. Munkájának eredményeit nem idegeníthetik el, hanem tulajdonává válnak, saját, közös és
társadalmi szükségleteket elégítenek ki velük. Ezért dolgozik a munkás,
törekszik a feladatvégzésben, a munka h ősévé lesz, ezáltal megszilárdítja
szociális helyzetét, s mint önigazgató határozhat a társultmunka-alapszervezet és egészében a társadalmi közösség sarkalatos kérdéseiben. A munka
önigazgatási adottsággá válik a társadalmi viszonyok irányvételének meghatározásában és a szocialista humanizmus fejlesztésében. Ilyen feltételek
között az ember egyetemesen jut kifejezésre és bizonyíthat, ezzel pedig
a saját munkájához való viszonyát is emberivé teszi.
Tito arra törekedett, hogy a munka az ember becsületének és
méltóságának bizonysága legyen, s a munka valójában meg is felel ennek.
Dolgozni önmagunknak, bizonyítani a feladatvégzésben, büszkének lenni
az elért eredményekre, adottságaink érvényesítésére, arra a hozzájárulásra,
amelyet saját magunk javára, valamint a társultmunka-alapszervezetnek
és a társadalmi közösségnek adunk. Ugyanez vonatkozik a méltóságra is.
A munka és a munka eredményének méltósága által értékeljük az ember
méltóságát is. Csak a jó munkás lehet büszke munkaeredményeire és egyben méltóságteljes is lehet, mivel bizonyította igazi értéket. Mások munkáját értékelve saját magáét is megbecsüli. Mi Jugoszláviában — mondja.
Tito — elértük, hogy a munka minden ember büszkesége legyen." 6 A fiatalokhoz intézte ezeket a szavakat: „Úgy kell nevelniünk a fiatal korosztályt,
hogy szeresse a munkát, s úgy tekintsen rá, mint állampolgári megtiszteltetésre." A JKSZ elnöke arra törekedett, hogy a munkát meg kell szeret277

tetni, a munkára úgy kell tekinteni, mint olyan tényez őre, amely növeli
ak: ember méltóságát".' A szocialista államban az embereket „a munka
szeretetére kell nevelni, amelyben a munka az emberi méltóságot is
jelenti" .9
A munka iránti új viszonyulásban Tito a bátorságot látta igazoltnak.
A népfelszabadító háború és a forradalom h ősei a munka hőseivé váltak
az ország újjáépítése és a szocialista önigazgatás fejl ődéséhez szükséges
anyagiak megteremtése közben. Hozzájuk csatlakozott a fiatal korosztály,
s a hazaszeret ők tömege, különösképpen pedig a munkásosztály és a fiatal
dolgozók. A munkában megnyilvánuló h ősiesség forrását Tito szerint az
új szocialista társadalmi viszonyokban, az ország felszabadításában és a
szocialista önigazgatás fejl ődésében kell keresni. „Manapság hazánkban
— mondotta Tito elvtárs — adva vannak a szocialista munka h ősei, bányamunkások, akik óriási erőfeszítéseket tesznek, s példát mutatnak, hogy
miként kell harcolni a szocializmus kiépítésében. H őseink vannak az önt ődékben, a szövődékben, a traktorvezet ők között, a gyáriparban és a gazdaság minden területén." 10 Fejlődik a rohammunkások, az ésszer űsítők és a
feltalálók mozgalma. Ismeretlen emberek a munka h őseivé válnak és ismertekké lesznek a szocializmus épít ői előtt. Mindenütt kifejezésre jut a
bátorság a munkában, s új tényeket, tudományos ismereteket szereznek.
A káderek ,,nagy képességekr ől tesznek tanúbizonyságot és kit űnően dolgoznak", s ez „szocialista közösségünk nagy gy őzelmét jelenti" — mondotta
a JKSZ elnöke." A munkában megnyilvánuló h ősiesség az alkotás minden
területén kifejezésre jutott, s teljességében jelentkezett, ami még nagyobb
humanitással és egyetemességgel ruházta fel. Éppen ezért érthet ő, hogy
élesen bírálta a hanyagokat, a dologkerül őket, naplopókat, az üzérked őket
és mindazokat, akik könnyen akarnak élni, mások munkájának a rovására.
Ez nemcsak embertelen, hanem gyáva cselekedet és erkölcstelen magatartás a szocialista közösségben. Tito mondta a munkásoknak, hogy „egyesek
nem a munkások érdekében dolgoznak, s ezek nem járulnak hozzá a munkatermelékenység növeléséhez. Ezért a ti feladatotok, hogy ezeket a dologkerül őket munkára ösztökéljétek. Mert ez az ő érdekükben is történik.
Nem szabad megengednünk, hogy bárki is mások terhére éljen". 12 A Jugoszláv Szocialista Ifjúsági Szövetség kilencedik kongresszusán Tito elvtárs hangsúlyozta, hogy nálunk gyakran keveset dolgoznak, de sokat költekeznek"" Korábban figyelmeztetett, hogy a demokrácia az demokrácia,
de ha valaki nem akar dolgozni, az reakció, s nem demokrácia". 14 Küzdött
a szocialista viszonyok megteremtéséért a munkában, s amikor ezek létrejöttek, úgy tartotta, hogy erkölcstelen és embertelen azoknak a viselkedése, akik munka nélkül akarnak jól élni, s ez csak úgy lehetséges számukra, ha eltulajdonítják mások munkatöbbletét, ami ellentétben áll a
szocialista erkölccsel és humanizmussal. Az ilyen egyének gyakran embertelen módszerekhez folyamodnak, hogy kihasználhassák mások munkáját.
Ilyen magatartással azt bizonyítják, hogy nem sajátították el a szocialista
önigazgatás értékeit, ingadozó jellemek, akik készek arra, hogy támogassanak mindenkit, aki biztosítja számukra a személyi jövedelmet, amelyért
viszont nem dolgoztak meg. Az ilyen személyeknek nincsenek elveik,
méltóságuk, de becsületük sem, hiszen mindent alárendeltek a más hátán
való él ősködésnek. Éppen ezért küzd Tito az olyan egyének ellen, mint a
bürokrakták, a technokraták, a hanyagok, a karrieristák, a kispolgárok, a
kisbirtokosok és hasonlók, akik arra törekszenek, hogy növeljék személyi
jövedelmüket, munka nélkül persze, s mások munkája révén, s e magatartásukkal burzsoá nézeteket terjesztenek az emberek között, következésképpen a gyakorlatban ezek az elemek ellenforradalmároknak tekinthet ők.
Azt követelte, hogy a jövedelem önigagzatási felosztásában olyan viszonyokat teremtsenek, amelyek lehetetlenné teszik a hanyagok és hasonlók
számára, hogy megvalósítsák erkölcstelen törekvéseiket. „Gyors, szervezett és széles kör ű akcióra van szükség — mondja Tito elvtárs —, amelyben a kommunistáknak kell az élen járniuk, hogy felszámolják a gazdagodás forrásait, a munka nélkül való jövedelemszerzést, vagy az aránytalanul befektetett munka szerinti javadalmazást."" A JKSZ kilencedik kongresszusán rámutat a nem munka szerint való elosztás kérdésére is. „Ami
szemet szúr az embereknek a jelenlegi helyzetben — mondja a JKSZ el-
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nöke — nem más, mint az elosztásban jelentkez ő szélsőség, ami a privatizálás, a monopolhelyzet, a kiváltságok révén vagy valamilyen más módon
jön létre, többnyire azonban a megvalósított munkaeredmények nélkül."
Ezért szoraglmazza, hogy fejleszteni kell az elosztás tudatát és logikáját,"
„amely szerint mindenki, aki magának dolgozik, a társadalomnak is dolgozik és ily módon megvalósíthatja és továbbfejlesztheti a szocialista etikát, amely csak a mi önigazgatású társadalmunkra jellemz ő".16
Tito forradalmi, alkotó és humanista irányvételének megfelel ően
forradalmi munkásságában jelent ős teret szentelt az alkotóknak, azzal a
céllal, hogy növeljék a munkatermelékenységet, s ezt a szocialista forradalom fejlesztésének szempontjából mérlegelte. A munkatermelékenység
ugyanis a szocialista önigazgatás fejl ődésének nemcsak kizárólag gazdasági, hanem alapvet ően társadamli és erkölcsi-humánus kérdését is képezi.
Ilyen értelemben rámutatott a munkatermelékenység értékére, mégpedig
az önigazgatás anyagi alapjainak fejlesztése és az ember emberiessé tétele
terén, nemkülönben az emberek közötti viszonyok humanizálódásával kapcsolatosan is. Lenin gondolatainak megvalósításán fáradozott, amelyek arra vonatkoznak, hogy a munkatermelékenység a lefontosabb „az új rendszer győzelméért. A kapitalizmus olyan termelékenységet hozott létre,
amely ismeretlen volt a feudalizmusban. A kapitalizmus feletti végs ő győzelem csak akkor lehetséges, ha a szocializmus új, összehasonlíthatatlanul
nagyobb munkatermelékenységet valósít meg"." A munkás mint a társadalom alapvető termelő ereje — mondotta a JKSZ elnöke —, amikor „a
munka feltételeinek és eredményeinek a birtokában lesz, uralkodik felettük, amikor a munkás magának dolgozik és egyedül bánik saját munkájával, ez tovább serkenti munkaképességeinek fejlesztésére, a munka és az
eszközökkel való ésszer ű gazdálkodásra, a munka eredményeivel való racionális bánásmódra. A munkához való ilyen viszonyulása egyetlenegy más
rendszerben sem lehet a dolgozónak"." Ezért bírálta a gyenge munkát és
rámutatott a termelékenység növelésének fontosságára. A Sevojno rézöntöde munkásainak mondott beszédében Tito világosan rámutatott, hogy
most „rendkívül fontos, hogy önigazgatóink, munkásaink, akik a gyárakat
irányítják, minél min őségibb termékeket adjanak, s minél magasabbra
emeljék a munkatermelékenység szintjét. Mert a termelékenység és a rentabilitás fontos tényez ői a jobb és boldogabb életnek". 19 Valjevo munkásaival beszélgetve mondotta: "Minél magasabbra növelni a termelékenység
szintjét, mert ez els ősorban az ő érdekükben történik, s ez az egész közösség hasznára válik." 20 A JSZISZ kilencedik kongresszusán felhívta a
figyelmet arra, hogy belpolitikai téren „most különösen fontos a Qazdaság
megszilárdítása és az ésszer űbb termelés, valamint a minél nagyobb munkatermelékenység elérése"' Ugyanerre utalt a Litostroj dolgozóival való
beszélgetés során is, s hangsúlyozta, hogy nálunk legfontosabb a termelékenység növelése. Ez szoros összefüggésben van a vállalati szervezettséggel és a bels ő viszonyokkal. A munkatermelékenység növelése fontos el őfeltétele az infláció csökkentésének is"." Tito tevékenysége tehát ezzel kapcsolatosan arra irányult, hogy növekedjék az emberek anyagi jóléte, s
érvényesülhessenek a szocialista önigazgatás és a személyiség összes értékei. Ezzel tulajdonképpen túlhaladja a közgazdasági problémataglalást
ebben a rendkívül fontos etikai-emberi és önigazgatási fejl ődésben és a
személyiség, valamint a társadalom humanizálásában.
Tito tevékenységében a munka fogalmával kapcsolatosan különösképpen az a törekvés jut kifejezésre, hogy fokozatosan, illetve folyamatosan fel kell számolni az ellentmodásokat a szellemi és a fizikai munka
között. Az új körülmények között az önigazgatásban ennek lehet ősége abban rejlik, hogy a munkás nemcsak fizikai, hanem szellemi alkotóként is
érvényesül, nem lesz többé a felaprózottság b űvkörében és egységes személyiségként kiteljesülve affirmálódik. Ezért nagy teret szentel a fizikai
és a szellemi munka viszonyának, annak a törekvésnek, hogy létrejöjjön
a személyiség egysége az anyagi és szellemi javak megteremtésében. Síkraszállt azért, hogy az emberek megszeressék a fizikai munkát, s hogy
„fiataljaink, azok, akik utánunk következnek, megismerjék a kétkezi munkát, s megszűnjön a szellemi és a fizikai munka közötti különbség"." Sze-
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rinte „ezt úgy lehet elérni, hogy egy napon azok, akik fizikai munkát végeznek, magasabb szintre jutnak. Mi már lehet ővé tettük, hogy maholnap
egy munkásból mérnök legyen vagy hasonló. Ezért a fizikai munka által
lassan el kell t űnnie az intellektuális és fizikai munka közötti különbségnek"." A szocialista önigazgatás és a munka fejl ődését szemmel tartva Tito
leszögezte, hogy most már „mindinkább megsz űnik a különbség a fizikai
és a szellemi munkás között"." „A technika és a termel őeszközök tökéletesítésével — mondotta Tito a JKSZ nyolcadik kongresszusán — a szellemi
és a fizikai munka közötti különbségek egyre inkább elt űnnek. Ezek már
ma mindinkább kivesz őben vannak. A fizikai és a szellemi munka elhatárolása a társadalmi viszonyokban új ellentmodások elemeit hozza felszínre. Ezzel egyidej űleg a bürokratizmus, vagyis a bürokrata réteg er ősödését jelenti." 26 Az ellentmondások leküzdését Tito abban látja, hogy ki kell
fejleszteni az igazi szocialista embertípust, aki „megérti, hogy a szocialista társadalomban minden munka társadalmilag hasznos és méltó minden állampolgárhoz"." A társadalmilag hasznos munkához való viszony, valamint saját potenciális képességeinek fejlesztése a munkátermelékenység és az önigazgatás megvalósítása érdekében, a legékesebben szól
arról, hogy meddig jutottak a szellemi és a fizikai munka közötti ellentmondások legyőzésében, s Marxnak az ember teljességér ől alkotott elméletének megvalósításában.
Tito úgy tekintett az önigazgatásra, mint az ember szociális képességének és értékének affirmálódására. Az önigazgatásnak a munka által való megvalósításában Tito az önigazgató fejl ődésének távlatait látja.
Határozathozatal, az önigazgatási összejövetelek megszervezése, az értekezleteken való megjelenés és aktív részvétel a döntéshozatalban, valamint
más olyan tevékenységek. szintén társadalmilag hasznos munkák, amelyeket kedvez ően kell értékelni. Nemcsak az ülésezésekr ől van szó, s az
idő elfecsérléséről, hanem az alkotó jellegű megbeszélésekr ől és döntéshozatalokról, amelyekkel el ősegítjük a társultmunka-alapszervezet és minden más önigazgatási tényez ő fejlesztését. Éppen ezért ez társadalmilag
hasznos munka, amely hozzájárul a személyes és más jelleg ű konfliktusok
fájdalom nélküli és humánus rendezéséhez, mivel ezekre óhatatlanul sor
kerül ilyen összetett viszonyokban. Tulajdonképpen ez a tevékenység hozzájárul ahhoz, hogy megfelel ő szociális és erkölcsi körülményeket teremtsünk a munka, a termelékenység növelésére, a jövedelem szabályos elosztására és az emberi viszonyok humanizálására. Itt oldódnak meg tehát a
társadalmi ellentmondások, ami viszont meggyorsítja az önigazgatási viszonyok fejl ődését, a munkatermelékenység növelését, továbbá: az ember
felszabadul a pszichofizikai feszültség alól, elsajátítja a döntéshozatali
tudnivalókat és a társadalmi magatartásformákat is. Az önigazgatásban
az ember követi a szociális élet folyamatát, hatással van rájuk, magának
és másoknak építi a szebb jövőt. A személyiség itt tehát a társadalmi jelleg és az emberiség új min őségi jeleit szerzi meg magának. Tito úgy vélte,
hogy az önigazgatási viszonyok fejlesztése a JSZSZK alkotmányának és
egyéb okmányoknak a szellemében, amelyekben meg vannak határozva a
szocialista önigazgatás társadalmi normái, központi feladat „társadalmunk minden poglára számára, tudományunk és a kommunisták részére
is. Jelenleg mindennél fontosabb számunkra a konkrét, mindennapi, szakszerű, tudományos, gyakorlati és szervezett munka, valamint a legjobb
megoldások felfedésére irányuló elszántság"." Ennek a munkának erkölcsi
szerepe is van.
Felmérve az oktató-nevél ő munka fontosságát Tito rámutatott ennek értékességére, s arra, hogy ezt a tevékenységet társadalmilag igazságosan értékeljék. Az új szocialista ember nevelése, építése rendkívül fontos
feladat, amelyet sikeresen oldanak meg az oktatásügyi dolgozók és a tudósok. Éppen ezért elismeréssel szólt a tanárokról és a tudományos dolgozókról, akik arra törekedtek, hogy növeljék a tanulók tudását, emeljék
a tudományos szintet, a fiatalokat a szocializmus értékeivel ismertessék
meg, s ily módon alkalmassá tegyék őket a forradalmi önigazgatási tevekenységre. Az oktató-nevel ő munka és a tudományos tevékenység az aktivitásnak az a területe, amelyben az ember növeli termel ő , társadalmi és
emberi funkcióját a természeti törvények, a társadalom és az emberi gon-
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dolkodás megismerése által. „Az emberek szocialista szellemben való nevelése jelentős cselekedet, s ebben a munkában kitartóaknak kell lennünk"
— mondja a JKSZ elnöke 29 Más hasonló beszélgetések alkalmával, amelyeket a tanügyi és tudományos dolgozókkal folyatott, hangsúlyozta munkájuk jelentőségét."
Tito számára rendkívüli jelent őségű a társadalmi-politikai munka
a marxista tudat fejlesztésén. Abból indult ki, hogy csak a tudatos önigazgató tudja megvalósítani a szocialista forradalom céljait a szocialista önigazgatás fejlesztése révén. A szocialista társadalmi tudat kiegyensúlyozottabbá teszi az embert, növeli a feladatok megvalósításában kifejtett kitartását, s tevékenységét a Jugoszláv Kommunista Szövetség programjának
realizálására irányítja. A fejlett szocialista tudat er ősíti a szocialista társadalmi viszonyokat is. A szocialista tudat hozzásegít ahhoz, hogy alaposan
megismerjük a jelenségek okait, s idejében túlhaladjuk azokat a nehézségeket, amelyek kedvez őtlenül hatnak a szocialista önigazgatási viszonyok
erő södésére. Ilyen értelemben az említett tudat növelésén való munka
társadalmilag fontos tevékenység, amely el őrehaladást jelent a társadalomnak és odahat, hogy fejl ődik az emberi képesség, mégpedig az önigazgatás fejlesztésében való kötelezettségek elvégzése kapcsán.
Tito a munkát az emberi tulajdonságok gazdagítása szempontjából is mérlegelte. Az ember a munkában bizonyít, de új ismeretekre is
szert tesz, s magáévá teszi a humánus és erkölcsös magatartásformát. A
szocialista, szabad, önkéntes, nagy termelékenység ű munka ösztönzi az
alkotás további menetét a tevékenységek minden területén és meghatározó
jellegű valamennyi pozitív emberi erény — az emberiesség, munkaszeretet,
bátorság, társadalmi jelleg, szolidaritás, őszinteség, becsületesség, az emberek iránti bizalom, elvszer ű ség, igazságszeretet, fegyelmezettség, tárgyilagosság és még sok más tulajdonság — fejlesztésében. A munkában er ősödik a testvériség-egység és valóra válik a szocialista humanizmus és a
proletár internacionalizmus. A munka által érvényesül a min őségileg új
szocialista személyiség is. Mindez erkölcsi-humánus lényeget ad a munkának. A munka ezenkívül oly módon is érvényesül, hogy neveli, illetve .átneveli az embert a szocializmus értékeinek szellemében. Lehet ővé teszi,
hogy a személyiség tovább épüljön, új ismereteket szerezzen s a szocialista humanizmuson és társadalmi tulajdonon szocialista önigazgatási viszonyokat teremtsen.
A munka értékét elemezve Tito elvtárs megkövetelte, hogy a dolgozó munkahelyén szociális biztonságot érezzen, hogy biztosítva legyenek
számára az egészségügyi és más feltételek, a munkásoktól viszont elvárta
a munkakultúra érvényesítését. A munkafeltételeknek olyanoknak kell
lenniük, amelyekben a veszélyeztetettség minimális a munkás meg őrizheti
egészségét ugyanakkor élvezheti a munkavégzést, érezheti a méltóságot
a tevékenysége révén, új termel ői szokásokkal gazdagodik. Ebben benne
foglaltatik az is, hogy fejl ődnek a szocialista erkölcsi-humánus szokások a
helyes szocialista magatartásformákban, mégpedig a munkafolyamat során és a munkatársak irányában. Így a munkás egyre inkább beleépül a
munka megformálásába, kialakításába, ugyanakkor viszont a munka is
mindinkább kihat az ember további fejlő désére és formavételére, a munkakultúra növelésére és a viszonyok kialakítására is. A munkatevékenység
kedvez ő en hat az ember további irányvételére és a másokkal való viszonyára mind a munkahelyén, mind pedig az élet számos más területén.
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Olvasónapló

ETIKAI ÉRTÉKCSÚCSAINK A KÖLTÉSZETBEN
El nem taposható csillagok. Forradalmi költészetünk 1919-1979.
Forum, Újvidék, 1979.
Az antológia szerkesztője, Ács Károly a forradalom kategóriáját a lehet ő
legszélesebb értelemben igyekezett felfogni. Nála forradalomnak számít a
verssorokba tördelt osztályharcra buzdító beszédt ől a háború elleni tiltakozáson és az elesettek iránti rokonszenven át az elnemkötelezettség, valamint a nonkonformizmus gondolata; s őt a társadalomtól elszigetel ődő
hermetizmus is. A gyűjteményben a forradalom lényege következetesen a
történelmi idő függvénye; azt szemlélteti: hogyan válaszolnak a kor kérdéseire a lírai érzékenység ű, de a humánum védelméért elkötelezett emberek; milyen megoldásokat talál a történelmi feladat a nép legjobb, a
kizsákmányoltaknak pártfogoló fiainak gondolatvilágában. A verskötet legtöbb darabja ugyanis legalább anyira érzelmi, mint ideológia és szociális
tartalmú, s csupán a hatvanas évekt ől kezdődően kerülnek túlsúlyba az
emóciók, mikor már a költ ő elsősorban és tudatosan önmagát figyeli,
nyugtalanságait fogja vallatás alá, majd saját hiányait teszi az ember civilizációbeli lehet őségei megítélésének mércéjévé.
A költő persze a forradalom láthatóbban pezsg ő időszakaiban is —
gyakrabban, mint nem — a saját „van"-jai és „nincs"-ei alapján készíti el
az érvényben levő társadalmi értékek leltárát s azok osztályonkénti, illetve
sorsonkénti megoszlását, a szükségletek és valós lehet őségek arányának
kimutatását. A lényeges különbség pusztán annyi (s ez természetesen id őszakoktól függően előtérbe kerülő vagy háttérbe szoruló alkatok eltéréseit
is jelzi), miszerint a forradalmi romantika térhódításakor, az érdekazonosságok pillanataiban a költ ő képtelen úgy beszélni önmagáról, hogy a
világról (az osztályáról) hallgasson — és fordítva: nem lehet annyira objektív, nem lehet olyan mértékben „a valóság mérnöke", hogy szubjektív
erői kívül maradjanak ábrázolásának tárgyán. Ezzel szemben a békés építés egyre szürkébbé és önz ővé váló napjaiban, mikor az osztályok közötti
határvonal jelent ősége gyakran elméleti kérdéssé csökken, minthogy a
célok egyidőben túlságosan is azonosak és kifejezetten partikulárisak, az
énvizsgálat különféle szintjei fejl ődnek ki. A nagy közösség közelebb hozott s egyben-másban realizálódott eszménye tudniillik kisebb mértékben
életesíti a szubjektum bels ő erőit, elsősorban azt kérve számon t őle (azt
„manipulálva"), ami a legtöbb emberben közös, ami a létfenntartás anyagi
természetű céljainak elérésénél a legkönnyebben hasznosítható. Ennek a
paradox helyzetnek köszönhet ő, hogy a megvívott forradalom után, az
ember társadalmasításának folyamatában a fejlettebb öntudatú s f őleg a
költői érzékenységét vállaló ember két részre szakad: egyik felével a rászabott közösségi feladatoknak tesz eleget s ezáltal közvetve az „anyag"
inerciájának enged, másik felével viszont kihasználatlanul maradt, parlagon hagyott energiáját gy űjti egybe és szabadítja fel, rendszerint megkérdőjelezve annak a munkának a jelent őségét, amelyét tapasztalatainak bizonyos hányadáról lemondva, tehetségének egyik-másik oldalát lefojtva
kellett elvégeznie.
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A háború előtti kis közösség (az osztályharcosok szövetsége) eszménye az össztársadalmiság volt, ennek megvalósulása után viszont összekuszálódtak a vonalak. Akkor hit és anyagi, valamint kulturális szükséglet
nem létezhetett egymás nélkül; a haladni vágyó ember célja önmaga közösségi realizálása volt. Ezzel szemben a célok látszólagos megtestesülése
után a nagy közösség sokáig nem igényeli az önmagán túlmutatót, viszont
vágy és valóság egybeesése a kötlészet halálával egyenl ő. A költőiség autentikusabb megnyilatkozására lényeg és jelenség megkülönböztetésének
újabb kényszere adott lehet őséget. Ekkor a költ ői forradalmiságnak kétféle (egymást egyébként támogató és átható) típusa alakul ki. Az els ő naivnak nevezhet ő , mert nem érez törést a lírai forradalmiság háború el őtti
és utáni funkcióváltása között; nála a béke és az embertestvériség képezi
azt a transzcendenciát, amely háború el őtti elődjénél az össztársadalmi
átalakulás víziójával volt azonos. Ezzel tulajdonképpen azt a szellemi
magatartást vállalja, melynek modelljét a pécsi emigránsok alkották meg
nálunk, a léleknek a polgári társadalom okozta súlyosabb deformációinak
különbségével. Az osztályharc jelszavait az ország politikáját (s egyben a
civilizáció valós érdekeit) követve az emberiség érdekkörében oldják fel,
tértől és időtől függetlenül a humánum integritásáért emelik fel szavukat.
A másik típus, a töpreng őbb és hitetlenebb már magát a mai embert illeti bírálattal, őt magát teszi felel őssé önmagáért. Nem különbözteti meg
oly határozottan a farkast meg a bárányt, s még abban is kételkedik, hogy
egy bizonyos ideig, küls ő veszélyeztetettségének végéig valóban báránynak
nevezhet ő-e a bárány látszata, s hogy csak kés őbb változik-e vajon át farkassá. Inkább szürrealisztikus logika szerint gondolkodik s egybelátja a
bárányt és a farkast. Egyértelm űbben: forradalmát a forradalom látszatainak tagadásában éli ki s a „társadalom építésében" többnyire a lényeg elkendőzését érzékeli s a polgári értékrend tovább-burjánzása miatt lesz látszólag cinikussá. Látszólag, mert bírálatának éle még súlyosabb pesszimizmus esetén sem a valós emberi értékeket támadja.
A háború előtti költők az anyagi és szellemi kultúra nyomorúságában
gyakran álmodoznak, annál merészebben, minél kevesebb tudásuk vagy
tapasztalatuk van a szovjetunióbeli társadalmi átalakulásokról. Még olyanokat is magával ragad a messianizmus szele, mint amilyen például Fekete
Lajos, aki azt reméli, hogy „a csákány, a búza, az arany és minden kincse
a földnek I egyszer megvallja: vagyok mindenkié, vagyok a szegényé! ...I
S akkor, — a legszebb májusi csoda fog esni: beteljesül I a kenyér, a
bor és az élet." (Májusi csoda fog esni). Az ehhez hasonló utópiák az emberi teljesség ideájával azonosítják a munkásság jöv őjét. Fekete Lajos
említett verse a háború el őtti szociális költészet értékfogalmainak foglalata. A forradalmi harcot itt csodavárás helyettesíti; a szegényeknek a
bibliában hirdetett mennyországbeli boldogságát vetíti az emberiség földi
jövőjébe. Víziójának etikai alapja a dolgozónak a saját munkája eredményéhez való természetszer ű joga. A társadalmi struktúra csodaszer űen
váratlan átlényegülése, a nemzetek és országok közötti határok leomlása
az ember egyéni boldogságának is el őfeltétele, mert akkor „beteljesül
a tiszta csók." A kommunizmusnak osztályharcot átugró polgári utópiája
a család eszményét emeli legmagasabbra s a szeretettel körülölelt anya
szerepét glorifikálja: mintha így akarná jóvá tenni a patriarchátusban törvényesített, n ővel szembeni igazságtalanságokat. Fekete Lajos versében
az emberiség jövője idill, melyben az egyéni és közösségi ellentmondások
a jólétben és a testvériség érzületében oldódnak fel. Ezt az édeni állapotot
egy misztikus lélektani pillanat idézi meg: „A szívek közt ível ő roppant
ég alatt a szeretet millió őrtüze fölgyúl és bevilágít I tanyákba, kunyhókba,
koponyákba."
A háború előtt írt forradalmi jelleg ű verseink zöme indulatok, érzelmek és ítéletek gyűjteménye, prófétikus kinyilatkoztatások küls ő (poétikai) kötöttségeket leginkább nélkülöz ő formája. Mai emberképünk szempontjából nem ritkán naivak s a forradalmiság célkit űzéseivel ősi, szinte
mítikus beidegz ődéseket fordítanak le a mindennapi szükségletek nyelvére.
Felfogásuk szerint ugyanis a gazdagok mind romlottak, a szegények viszont egyt ől egyig erkölcsösek — az ilyen egyoldalúságok néhol gyerekesen leegyszer űsítik a marxizmus dialektikus szellemiségét. Ezért So-
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mogyi Pál következő sorai természetesen esztétikai szempontból is hiteltelenek: „Gazságban leggazdagabb gazdagok I bomlott emberiségünk hiénái, I most taszítják a romlás fert őjébe I a Jók, Szépek és Igazak sokaságát ... " (Egy nap). Az indulatok akkor a leghitelesebbek, ha panaszként fej eződnek ki; a megélt élet tükörképe, a dokumentumfedezettel rendelkező vallomás érzelmessége ellenére is leny űgöz bennünket. Ameddig
érzelemvilága lesz az embernek, képtelen ellenállni Thurzó Lajos, a halk
szavú költő sorainak: „Apám, I fülemben még most is tébolyítón csengnek I a vérrel felbuggyant I pokoli hörgések. I És mikor az életet ő kenyeret izzadtad I a munka emészt ő tüzében, I hányszor, de hányszor szorult
ökölbe I bosszúvágytól remeg ő, gyermeki kezem, I mert fájtak, fájtak
gondgyilkolta, apró életörömeid be nem teljesülései, I fájtak a kicsinyes
álnok mosolyok, I melyek takarták bens ő sorstragédiád: I fájtak az átviharzott, vészes éjszakák s mikor kiszívott hüvelyedben I utolsókat dobbant a megkínzott élet, I kísért ő lidércek a lelkemre ültek ..." (Apámlzoz).
A kéznyújtás gesztusa is a legtöbb költeményben kimutatható: a
szeretetlenség egyetemes feltételei közepette megteremti az elesettek lelki
közösségben él ők világszövetségét, az emberiség sorsáért egyedül felel ős
misztikus erő t. Mindannyian úgy cselekszenek, mint Laták István világot
járt forradalmára, aki „Tanult, tanult, hogy ne legyen csak magyar,
Hanem egész ember" (Egy ember). Hangnemük a többes szám els ő személynek felel meg, s e megnyilatkozásmód több funkció kielégítésére
is alkalmas. Elő ször is a nyelvi forma már önmagában feltételezi a közösségi tudatot, a benne kifejezend ő általános jellegét. A „mi"-t felsorolás
követi leginkább vagy esetleg halmozásban fejez ődik ki. Ez lehet őséget
ad a mással való azonosság létre jöttére, a nagyobb egységbe integrálódás élményére — s még valamire, amit eddig nem említettem: a kollektív tanulásra, az osztályfeladatok tudatosítására. Nem számít nekik,
hogy az induló kottája a Kassáké, f őleg esztétikai tekintetben nem f űti
őket a közösség élére állás ingere. Számukra egy nagyobbhoz, eszményibbhez való tartozás nyújt felemel ő élményt. Laták Istvánt érezhet ően az
a tudat élteti, hogy hivatását teljesíti; a nagy összefogás idején, a világ
megváltását közvetlenül megel őző pillanatokban bűn terhelné lelkiismeretét, amennyiben énjének a közösségi igényekt ől elütő jegyeit kellene
teljesen eredeti hangon kifejeznie az emberek el őtt. Szólamokat írni ekkor tisztességesebb, mint a polgári individualizmussal kacérkodni: „Mi
vagyunk az ember. Család, nép, ország, állam, I Mi vagyunk a kelet és
nyugat, I A világ, a haladás, a cél, I Az isten mi vagyunk, Mi, akik dolgozunk" (A letaposottak). A többes szám els ő személynek fontos tömeglélektani funkciója az életer ő fenntartása. A minimálisan is alig biztosított életfeltételek csupán a grandiózus életillúzió melengetésével voltak
elviselhetők, a hitet az osztályviszonyok t űrhetetlen hidegében az izzásig
kellett felfűteni, mivel a hőforrás túlságosan messze volt — s éppen ezért,
aki ott járt, „azóta titokzatos, babonás szép szót I suttog mindig a levegőbe: Moszkva! ... " (Laták István: Barátom a keleten járt).
Ahol az emberi létfeltételek közül a legelemibbek is hiányoztak, az
egyetemes kultúrkincs elsajátítása, a harmonikus önnevelés feladata a
távoli jövőbe vetítődött. A versben is osztályharcot hirdet ők tudatosan
rúgják fel a hagyományos polgári szépségeszményt, mert — ahogyan Gál
László vallja be — „Mióta tábornok lett a krumplileves, I a falat kolbász,
a tegnapi kenyér, I már réges-régen túl vagyok azon, I hogy a sok szép
szó vajon mennyit ér ... " (Zsír tábornok és a többiek). Igazi költője ennek az osztályharccal nyomorított világnak alig van. Mai szempontból
is hitelesnek mondható verssel legfeljebb Gál szerepel; ő írta ennek az
időszaknak egyik legjobb versét (Tiszteletteljes indítvány a világ sorsát
intéz ő hatalmasságokhoz). Rajta kívül két nevet kell még megemlíteni:
a Sinkóét ,és a Debreczeniét. Az el őbbit az ember keresésének jámbor
állhatatosságáért, az utóbbit viszont azért, mert kultúráját életterének
csökkenése során sem adta fel, amikor „A halál lett isten, s élni alig
szabad" (Sinkó Ervin: Partizán hadikórház No. 9.).
Az Új társadalom kezdeti költ ői termése az örömteljes megkönnyebbülés kifejezése volt. Ma már mosolygunk rajta, de a leglelkesebb és leg-
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tisztességesebb emberek többségét néhány évig az a hit töltötte el, hogy
a munka új feltételei és céljai magát az embert is jobbá tették. Az ekkor
született s e válogatásban mértéktartással képviseltetett szövegek ma
nyilván azért olvashatók nehezen, mert az anyagi és szellemi kultúra
viszonylagos egységének látszata tartós lényegként egy aranykor kezdetével volt azonos a m űvészek előtt. A retrográd és az elavult képvisel ői
megsemmisültek vagy legalábbis hallgattak, a kisajátítás pedig igazi közösségi tettet jelentett. A diadal évei nem ismerik a kételyt, s ha az okosabbak és érzékenyebbek el őrelátóbbak voltak is, aggályaikból jóformán
semmi sem került felszínre; nem csupán a kor parancsa, de saját lelkiismeretük sem engedte volna meg, hogy világképükben a kételyek is helyet kapjanak. Eszményeikben annál inkább igyekeztek hinni, mivel azt
kellett dics őíteniük, ami a társadalmi cselekvés és a teljes élet lehet őségét teremtette meg számukra. Az igazi bels ő szükségszer űségből fakadó
lendület azonban már a múlté; a szükség felhajtó ereje ugyanis nagyobb
az öröménél. Az utóbbi múlékonyabb — nyilván ezért biztatja Laták
István a költőtársakat: „Idézzétek a harcos tegnap I Emlékezetét!" A
belső drámák ekkor látszatérték űek, lévén, hogy a költ ő már ismeri a
végkifejletet, amit nem is ő határozott meg. Ennek megfelel ően az erkölcsi kategóriák abszolút érvény űek s az új társadalmi gyakorlat képezi
alapjukat. A költ ő bátortalanul néz szembe önarcképével, s mintha még
egyelőre szégyellné különlétét, verse végén a nagy kezd őbetűs igazsághoz
fellebbez. Noha az akkori fiatalok is felmutatják már képességeiket, m űvészileg hiteles sorokat a békében is továbbél ő háborúról versel ő Gál
Lászlótól olvashatunk: „Ha békét mondok, hallom fent a gépet, I s látom
szétrepülni lent a hidakat, I ha békét mondok, fojtó undor éget, I látom
elkínzott, hajszolt magamat. ( Beleket gy űjtök, ujjakat, szemeket, I lapáttal csak úgy, mint a szemetet" (Béke). Azonban csak egyetlen költ ő akad,
aki úgy vállalja a korszellemet, hogy van bátorsága a szembeszállásra is.
Debreczeni Józsefre gondolok, aki Levél egy távoli költ őtársról című versében a dogmatikus irodalomfelfogás, a szajkóhad ellen foglal állást, majd
„Élmény és éned összege!" jelszóval mintegy bevezeti a következ ő időszak költői magatartását.
Az ötvenes évek második felében a forradalom kérdése a költészetben
egyre inkább a magánetika szférájára korlátozódik. Az elmagányosodás
öngyötrő élménykörét Sinkó Ervin vezeti be „a különös dallal, melyben
virraszt a harcos külön és titkos magánya, milliók sajgó magányával,
szabad távolokkal, a maga csillagával tele, fájó, forró magány" (örömöm
a harcos). Azonban a fiatalabbak, köztük Fehér Ferenc is, még érzékenyebben tapasztalják, hogy mindenekel őtt saját „bels ő forradalmuk"-at
kell megvívniuk (örökség). Nem individualizálódás ez, hanem a forradalom
szükségességének egyéni megindoklása, a személyiség önkifejezéséhez való
ragaszkodás. A költ ő társadalmi szerepe az átalakulás jeleit mutatja:
osztályharcos helyett fokozatosan az emberi jogok hangadója kezd lenni;
s mondanivalóját már nem retorikus közvetlenséggel, hanem kiérleltebb
költői eszközökkel fejezi ki. Ács Károly Két part című versében például
a versszakonként ismétlődő szembeállításoknak esztétikai önértéke is van.
Jellemző ugyanis, hogy a költ ő alcímben közli: A libanoni invázió hírére
született a költemény, ám a közvetlen állásfoglalása a képek és metaforák mögé rejt őzik. Pap József Dalocskája már egyenesen indulatot fojt
vissza, miközben a lehetséges atomháború miatti veszélyeztetettséget érzékelteti; úgy foglal állást az elkötelezett emberi beszéd mellett, hogy
eljárásában az elvontságig merészkedik attól, amit hirdet. Dési Ábelnél
viszont már egyenesen a filozófia kéredzkedik rímek közé és versszakokba.
Ő teszi fel kendőzetlenül a költőket ekkortól kezdve egyre fokozottabban
gyötrő kérdést: „hová lett az ember I a sok eszme között" (Dogmatizmus
A múlt már nem annyira a harcosságra, mint inkább a szerénységre
példa, az etikai következetesség záloga. Az etikus embert mintha új ellenség venné körül, olyan, amire nem is számítottak — s éppen ezért nem
is tudják, nem is merik megnevezni. Burány Nándor a „sakálérdek"-t ői
határolja el magát (Kell, kell), s Fehér Ferenc még 1957-ben is a szolgalelkűség továbbélésére céloz (A városháza boltívei alatt). Koncz István
számára viszont az eldologiasodás kezd élményt jelenteni (A költ ő dolga).

286

A symposionisták érettebb munkáiban, de bizonyos mértékig a rájuk figyelő idősebbeknél is, a forradalom esztétikai látszatokat ölt —
mintha a tudatos kimértséget zabolátlanság és anarchia lökné félre az
útból: „pajzsod egyre nehezebb a dalok szabad fegyverek" — mondja
Domonkos (Vitézeknek halott kedvese). Egyszeriben kiderül, hogy a korábbi romantikus realista magatartás póz volt csupán s egészen különleges folyamatok játszódnak le „Gondolatainkban míg elt űrjük egymást"
(Fehér Kálmán: Harminchetedik panasz). A költőnek már nincs ereje
szabatos formában letisztáznia önmaga és mások számára a forradalmi
cselekđés erkölcsi tartalmát, az egymást vállalást tragikus tudat kíséri.
A lázadás mélyebb szükségszer űségéb ől fakad, mint korábban: nem az
anyagiak hiánya, hanem a bennük való b ővelkedés váltja ki. Az új nemzedék — az idő hiányára ítélt — már elszánt csoporter ővel teremt időt
arra, hogy önmagával foglalkozzék. Kihívóbb, de egyszersmind őszintébb
e romantika. Tolnai Ottó gyűjteménybe vett verseinek tanúsága szerint
— az időszerűséget tartva szem el őtt — bárhol és bármiben kifejez ődhet;
főellensége — a hivatalnoki, „inkvizítori" magatartás — mindenféle társadalmi rendszerben fellelhet ő. Ennek a lázadásnak sajátos formája az
a szociális túlérzékenység, amely — Zákány Antal állandó példájára emlékeztetve — Gulyás József költ őiségében alakul ki. A fiatalabbak már
egészen a széls őségekig jutnak el, paradoxé, téve a forradalmiság jelentését. Podolszki József a látszatok cinikus rombolásával szolgálja a humánumot, míg Böndör Pál, a teljesen mindegyig, a hermetizmusig érkezvén, passzivitásával határolja el magát a társadalom értékrendjét ől. Sinkovits Péter hasonlóképpen ellentmondásosságában, jó és rossz egységében éli át az emberi lényeget.
Csupán vázlatot adhattam újabb költészetünk forradalmiságának értelmezhet őségére vonatkozóan. A költ őkkel és versekkel természetesen
csak terjedelmesebb tanulmány foglalkozhat érdemük szerint.
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