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Titóra emlékezünk  

MATEJA MATEVSZKI 

TÁVOZÓ MAGVETŐ  

Josip Broz Tito emlékére 

Vetni indult századok mezejére 
nyitott tenyeréb ől 
töméntelen barázdába hull a mag 
mint fészkére tartó madárraj 

Hajnalhasadáskor 
hajnalhasadásba 

Nap hajol le alakjához 
tekintetéért 
szándékát békíteni 
A célért rajongva lépked ő  
művébe merülten 
mi fénybe fordul 

Míg vet ő  keze alatt a dolog 
mögötte az időmez ő  
már gyümölcsöt hordoz 
Lassan tovatűnik 
a lenyugvó nappal 
ember gyermek 
magvával szívében 
követi őt a barázdán 

Csodálva 
a nyugvó vet ő  
ébredő  vetéssé 
változott. 

URBÁN F. Gábor fordítása 
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DAVID KECMAN DAKO 

CSILLAGOS SZÁRNYÚ MADARAK 
NAPJA 

Titónak 
Van olyan nap, amikor minden 
kérdésbe öltözik: Álmodsz? 
Ez a nyugtalan kéz napja. 
s nincsenek szavak az anyák 
fekete fátyollal letakart szemében, 
vigasztalhatatlan gyermekek napja ez 
a kumroveci bölcs őben, 
fagyott ajkú lányok 
és elszánt, 
puskát markoló katonák 
napja. 

Van olyan nap, amikor 
a tűzhely mellett 
milliók könnyeznek 
és hangtalanul 
mindenki számára 
érthet ő  nyelven kimondják: 
kik vagyunk és hol vagyunk, 
hogy ilyen büszke és gyengéd 
a jövőbe néz ő  tekintetünk. 

Azon a napon, amikor a folyók 
egy forrásból fakadnak, 
az összes hegycsúcsok 
egy hegyláncba tartoznak, 
az a nap hajnala lesz ezentúl 
minden virradás, 
csillagos szárnyú madarak 
örökös fényfészke 
Tito meleg kezében. 

1980. május 6-án, Zomborban. 

RAJKO BALABAN SIBIRSKI 

TITO 

a szikrát 
lobogó 
lánggá 
lobbantottad 
maradtál 
sziklaként 
méltó 
s örök 

MOLCER Mátyás fordításai 
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JANEZ MENART 

FÉNYKÉP 

Távol már a front. A lövészárokban 
fakó fénykép hever: 
hizelgőn simul anyjához 
egy fürtös kisgyerek; 

az sugárzón nézi, nézi, 
és fiára nevet — 
nem látja az alvadt vért 
a lövészárok felett. 

FEHÉR Ferenc fordítása 

VASCO POPA 

A ,KÖLTŐ  LÉTRÁJA 

Dejan Brankov költő  
közvetlenül a háború kitörése el őtt, Versecen, 
a mellettünk lev ő  házban bérelt lakást. 

Megkért, beszéljem rá apámat, 
támassza oda a létránkat 
a szomszéd t űzfalához. 

Minden éjszaka várta, 
hogy érte jönnek 
és elviszik a gy űjtőtáborba. 

Dejan Brankov hősi halált hált 
egy partizánosztag élén, 
de a létra még azután is 
sokáig ott állt a mondott helyen. 

Faküllőire fölkúszott 
a muskotálysz őlő  indája. 

BORBÉLY János fordítása 

BALOGH ISTVÁN 

TŰZMADÁR 
(Részlet) 

Kezünkben szerszám, 
előttünk eke vagy satu, 
s valahogy otthon ilyenkor 
mindig sütött a nap. 

Ö, ez a tavasz! 
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Bolmán a lelkünk, 
Bolmán a szívünk. 
Piros a csillagunk, 
Piros a vérünk, 
Kiöml ő  vérünk. 

Zúg már a Duna, 
Zajlik a Dráva, 
Zajlik a Dráva, 
Véres a habja, 
Vérünk a habja! 

S megmerevedett az ég 
Mileva Kneževi ć  szemében 
a második század kedves kis leánya 
messze szökött. 
Szőke haja 
Dráva vize, 
Szőke haja bárányfelh ő, 
alakváltó 
mesélget ő . 
S elment Jelena Polovina, 
a szűkszavú ápolón ő, 
és Milan Glumac, 
az aknavet ő. 
El Stevan Bobocki is, 
Stevan az ezer akadályt legy őző. 
Tűzön-vízen általjött, 
hogy t űzben-vízben, 
gránátrobbanásban 
megmondja: 
„Ne féljünk, elvtársak, 
csak bátran el őre!" 

GALAMB JÁNOS 

TEMETŐKERT 

Virágos kert 
a temet ő. 

Szorgos kezek 
gondozzák. 

Illata 
éltet nemz ő. 

Nemcsak bölcs ő: 
holtakat 
csöndesen ringató. 
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GYURA PAPHARHAJI 

NE VESZÍTSD HATALMÁT A SZÓNAK 

Kártyán veszíteni könny ű, 
könnyebb tisztességedet. 
De az ember veszíteni nem szeret. 
Ha szavának jutalma Szent Mihály lova, 
hazatérne, mint a harcos, 
de már nincsen hova. 

Legsúlyosabb sebe, 
hogy felkeléshez nincs ereje, 
mert a harcban elvesztette 
hatalmát a szónak. 
Mint lázálomban 
az utolsó sóhaj, 
fuldoklók nyúlnak aranypórusú szalmaszálért 
kenyérhús búcsúszóval. 

Hiába ünneplő  kitüntetés. 
Vasárnap vagy száraz szerda, babérnyavalya. 
Minek az élet kegyelme 
lakomák foglyainak, 
hol elvész szavuk hatalma? 

Ne tégy pontot mondatod végére 
szavak ítéletnapjáig, 
mert ózont keres felh ők felett a gondolat. 
Ha az igaz mag megfogan, 
talán tőle hallod elveszített hangodat. 

URBÁN F. Gábor fordítása 

VIERA BENKOVÁ 

AGYAG JEGYÉBEN FÁK 

Kőfejszéket köpött ki az agyag 
Apró csoportban zarándokoltak 
az ember elé a fák. 

Fák gyásza: falánk rozsda, 
fák gyökere: rothadó föld-tövis. 

Agyag jegyében fák 
zarándokoltak az ember elé .. . 

KONCSOL László fordítása 
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MUHAMED KLRVESHI 

A NÉVTELEN FOLYÓ 

Névtelen folyó vagyok. 
Jobb partom mellett 
Alvó álmok kókadoznak. 

Névtelen folyó vagyok. 
Bal partom mellett 
Szerelem ébreszti a hajnalt. 

Névtelen folyó vagyok. 
Általad tajtékzom tova. 

GIACOMO SCOTTI 

ŐRZÖTT H ŰSÉGEM 

Minden sejt nagyszerű  a költőben! 
Mint az éber pillanat, 
mely az elszenderedett barátokat 
keblére öleli, akik hozzánk 
soha többé vissza nem térhetnek 
a fájdalom szent törvénye szerint. 
Különös távollét ez, mely megfejti 
arany és aranyozott titkait 
féltve őrzött hűségemnek. 

R 

ARIF BOZAGI 

ÉLET 

A friss kenyérillat az es őben lakozik 
Az Élet napfénye századok virágszirma 
Valamennyi égbolt tarka-barka csillagképe 
Minden tavaszok lélegzetét sugározza magából 

BEDE Béla fordításai 

IVO POPIG 

BARÁTOM 

A föld őrzi a .kioltott fényeket. 
Tanúskodik, akár a kés, akár a villám a halálról. 
A föld arról mesél, amiről az ég nem hajlandó. 
A föld a haláltól könnyeket szül. 
Biztos hidakon át fények vezessenek bennünket. 
Itt a kezem, barátom! 

MOLCER Mátyás fordítása 
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SIMIN MAGDA 

A 186. LÉPCSŐ  
REGÉNYRÉSZLET 

Ljuba felemelte a fejét és körülpillantott a hajnali szürkületbe merevült 
tájon. Előtte, a dombtetőn, sötéten és fenyeget ően, kőfallal körülkerített 
erődítmény állott, őrtornyokkal, amelyek feketén és félelmetesen mere-
deztek az égnek. 

Ez volna hát szomorú célja az ötnapos, gyilkos utazásnak a leplom-
bált marhavagonokban! Ott imbolyogván maga is a rabok nyomorúságos 
látványt nyújtó menetoszlopában, nagy nehezen kiegyenesedett és mélyet 
szippantott az ismeretlen táj nehéz, nyirkos leveg őjéből. Szitkokkal ke-
vert, éles vezényszavak harsannak, farkaskutyák vicsorognak, az őszi 
szél csontig hatol, és végigborotvál a folyó völgyén, amerr ől a víz zú-
gása hallatszik ugyan, de maga a folyó nem látszik. 

S csak amikor a fáradt menetoszloppal együtt átlépte az er ődítmény 
kapuját, és eltöltött egy éjszakát a sötét és szűk barakk döngölt földjén 
— belefájdult minden porcikája —, akkor tudta meg, hogy a Linz kör-
nyéki Mauthausen városkától néhány kilométerre lev ő  koncentrációs tábor-
ba került. 

S az erődítmény sem középkori vár, hanem vadonatúj és sajátságos 
rendeltetésű  létesítmény: szögesdrót és öt méter magas k őfal közé szo-
rított láger. Tíz- meg tízezer ember iszonyatos és egészen friss sírja, 
főleg zsidóké, mivelhogy ők építették kényszermunkában Ausztria beke-
belezése, az Anschluss után. Fából és kőből építették. Leginkább kőből. 
Az építők szerencsétlenségére közvetlenül a tábor falai alatt, egy régi 
kőfejtő  is akadt. 

No, de közben, fiatal és erőteljes emberekből álló, új meg új transz-
portok érkeztek, a barakkok megteltek friss munkaer ővel, melynek azt 
a sorsot szánták, hogy felépítse az ezeréves Birodalmat! 

Voltak közöttük spanyolok, a polgárháború harcosainak ezrei, ezeket 
még 1940-ben, a dél-franciaországi gyűjtőtáborokból hurcolták ide, vol-
tak közöttük franciák és olaszok, aztán oroszok, hadifoglyok és kényszer-
munkára hajtott civilek egyaránt, lengyelek, jugoszlávok, csehek, magya-
rok, észak és dél lakói, s őt németek és osztrákok is, a lázadó és elégedet-
lenkedő  fajtából, — egyszóval valóságos internacionálé kicsiben. 

Ljuba és a macedón Dmitar, szerencsére, együtt maradtak. Azután, 
hogy betuszkolták őket a piszkos és sötét, padlótl an barakkba, lefekvés-
kor és felkeléskor mindennap kijárt nekik a verés. Az őreik bűnözők 
voltak, akiket az SS-tisztek hoztak ki a börtönből, és szabadítottak rá a 
foglyokra. 

Talán el is csüggednek, ha tudják, hogy két nehéz tél áll el őttük. 
Elcsüggedtek volna, hiába voltak fiatalok és er ősek, mint ahogy össze-
roppantak és tömegével pusztultak azok a fejvesztette magánosok, akik 
nem bírták ki a tábori hatóságok esztelen terrorját. 

Az első  tél azonban nagyobb baj nélkül telt el. Ljuba és Dmitar 
a szabóműhelybe kerültek, ott foltozgatták a csíkos rabruhát és a fehér-
neműt az újonnan érkező  szállítmányok számára, amikor az embereket 
anyaszült meztelenre vetkőztették, majd odalökték nekik a felt űnően meg-
jelölt, agyonviselt ruhadarabokat. Itt megvoltak egy darabig, aztán ők 
ketten bejutottak a mechanikus műhelybe. 

A táborparancsnokság névsoraiban sehol sem volt bejegyezve, hogy 
Ljuba majdnem kész gépészmérnök ... Ljuba elhallgatta ezt letartózta-
tásának azon a végzetes éjszakáján is, amikor — miután jó néhány k ő-
kerítésen átvetette magát — a végén mégis elfogták a belgrádi Kara-
burmán. Bevitték a rendőrkapitányságra, itt aztán azonnal ráismertek a 
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háború előtti, királyi titkosrendőrök. „Itt van a mi egyetemi hallgatónk!" 
— kiáltottak fel éppolyan vidáman, mint amilyen jókedv űen faggatták 
később, hatalmuk tudatában, hogy mért szökött az éjszaka, kivel van 
kapcsolatban, és így tovább és így tovább ... 

Mit is tanulsz te tulajdonképpen? — kérdezte az egyik vállas, 
disznószemű, kopaszodó detektív, miközben — noha beleizzadva, de azért 
töretlen jókedvvel — táncoltatta a gumibotot. 

Filozófiát! — harapta el a szót gondolkodás nélkül Ljuba, és 
ez volt az egyetlen, amit kiejtett a száján azon éjszakán meg a következ ő  
éjszakákon. A végén aztán bedugták a kostolaci szénbányába, ahol szí-
vesebben vállalta a szénlapátolást, semhogy botozó felügyel ővé tegyék 
meg netán. 

Ennyiben is maradt. Filozopter. A nyomozás beérte ezzel, a tömzsi 
detektív pedig elégedetten jegyezte meg: 

Ti filozófusok vagytok a legbékétlenebbek. Örökké a fellegekben 
jártok, a barrikádokra meg úgy repültök, mint a fejetlen legyek! 

A detektívek megfeledkeztek Soka néni fenyeget őzéséről is, már-
mint hogy az ő  Ljuba fiából hamarosan kész mérnök lesz, s akkor egy-
szerűen zsebre vágja őket, azaz a rend őröket! 

Itt, a német táborban, Ljuba különösen óvákodott t őle, nehogy tanú-
jelét adja szakértelmének, szemben a táborlakók többségével, akik — 
kétségbeesett élethalálharcukban — buzgóan bizonygatták hasznavehet ő-
ségüket. Tartott tőle, nehogy gyárba küldjék, s netán a hadiiparban alkal-
mazzák. Márpedig suttogták, hogy ott Mauthausen körül is hadiüzemet 
akarnak létesíteni. A táborban azonban illegális fogolyszervezet m űködött. 
Hogy mennyire kiterjedt és mekkora befolyása volt, azt Ljuba csak a 
tábor felszabadítása után tudta meg, de hogy létezik, mindjárt meg-
sejtette, amint megérkezett. Egy volt belgrádi tanító, akit Ljuba csak 
látásból ismert, ügyesen, anélkül, hogy elárulta volna magát, kikérdezte, 
majd nyomban e beszélgetés után, titkos kapcsolatai révén, elérte azt, 
hogy Ljubát és barátját áthelyezzék a mechanikus m űhelybe, ahol már 
dolgozott néhány jugoszláv. A szervezet úgy látta, hogy amikor eljön 
a lázadás ideje, vagy a háború végén, a hatalomátvétel pillanatában, azon 
a poszton látják majd legnagyobb hasznát. 

Azok, akik a táborban éveken át és módszeresen készül ődtek az ellen-
állásra, nem voltak sokan. Ők is éppúgy pusztultak az évek folyamán, 
mint a többi táborlakó, de vállalkozásuk mindvégig titokban maradt. 
A háborús Európa úgyszólván minden tájáról összesereglett, tapasztalt 
harcosok voltak ezek, akik eltökélték, hogy ha arra kerül sor, drágán 
adják életüket. 

Az ellenállás magja a spanyol nemzetközi brigádok harcosai körül 
csoportosult, ők voltak itt legrégebben. Mivel ismerték és mindenben segí-
tették egymást, a legtovább dacoltak hidegnek, éhségnek, betegségnek. 
Ljuba annyi szomorúsággal és nagy-nagy rokonszenvvel tekintett rájuk. 
Ez volna hát az ezernyelv ű  egyszívű  csapat Madrid frontjairól, amely 
Európában els őnek ragadott fegyvert a fasizmus ellen, s amelyet, miután 
vereséget szenvedett, többszörösen elárultak, majd táborból táborba hur-
coltak! Annak idején egész Belgrád adományokat gy űjtött számukra, hogy 
a demokratikus és köztársasági Franciaország foglyaiként éhen ne hal-
janak! 

Milyen szerencse, hogy Jova nincs közöttük! Még Belgrádban, a 
háború mélységes illegalitásban töltött els ő  éveiben, rendkívüli izgalom-
mal hallgatta a szállongó híreket Jovóról meg a többi jugoszláviai spa-
nyol harcosról, akiknek sikerült hazajönniük és csatlakozniuk a parti-
zánokhoz. 

Ljuba mindig hitt benne, hogy Jovónak, bármihez fogjon is, min-
den sikerül. Ez a gondolat erőt öntött belé odahaza is, de itt is, Maut-
hausen idegen ege alatt. Ha neki, Ljubának, nem sikerül, majd sikerre 
viszi az ügyet az ő  legjobb barátja! Volt ebben valami megnyugtató, ki-
egyezés a sorssal. Fő  a siker! 
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Rövid életében nem találkozott még Jovóéhoz fogható akarater ővel 
és összpontosító képességgel. Márpedig ez az, ami nélkülözhetetlen min-
den nagy és bonyolult feladat megoldásához. Egy olyan ifjú embernek, 
aki képes volt apja akarata ellenére és olyan id őben Belgrádba jönni, 
amikor az egyetemista mozgalom még nem tudott mindenkin segíteni, 
aki napokig el volt egy-egy kancsó vízen s eközben szívvel-lélekkel végezte 
munkáját, egy ilyen ifjúnak győznie kell! 

Itt is voltak olyan emberek, akik megszöktek a franciaországi tábo-
rokból, aztán újból elfogták és megkínozták őket. Beszélték, hogy körül-
belül hétezer spanyol interbrigádost hurcoltak Mauthausenba. Amikor 
Ljuba a táborba került, akkorra már több ezer elpusztult közülük. A 
kápók és az SS-tisztek id őnként valóságos hajtóvadászatot indítottak 
a „vörös spanyolok" ellen. Mégis, azok, akiket Ljuba megismert, úgy 
látszott, annyira megedz ődtek, megcsontosodtak, megkérgesedtek, hogy 
már semmi semmi sem árthat nekik. Körülbelül kétezren meg is érték 
a felszabadulást. 

Ljuba látta, hogy a kiterjedt, hatalmas táborváros m űhelyeiben és 
építőhelyein sokfelé az ő  embereik vannak. Érz ődött ez a titokban kering ő  
hírekből és pontos értesülésekb ől a pillanatnyi fronthelyzetr ől, a szö-
vetséges hadak győzelmeiről, ami mindig új meg új erőt öntött ezekbe 
a félhalott és eltompult emberekbe, hogy kitartsanak. Érz ődött ez azok-
ból a rövid és világos utasításokból is, amelyeket kapott. 

A gépműhely jótékony védelmét azonban nem sokáig élvezték. Hiá-
ba volt Ljuba hallgatag és óvatos, a barátja pedig talán még szótlanabb 
és még óvatosabb, nem tudták megtartani fontos posztjukat, kivételezett 
helyzetüket, és — a láger körülményeihez képest — elit munkájukat. Ez 
másoknak is csak ritkán sikerült. 

A műhelyfőnök, különben az egyetlen német a munkások között, 
gyanakodni kezdett, hogy emberei titokban forralnak valamit. Hasonló 
nyugtalanító hírek érkeztek naponta a többi m űhelyből is, márpedig a 
viharos 1944. esztendőben a német mesterek, az SS-tisztek és a b űnözők 
között toborzott kápók éppúgy féltek a foglyaiktól, mint azok őtőlük. 
Féltették hátországi beosztásukat is, mert a nagy Führer különbizottságai 
mind gyakrabban betoppantak a lágerba, és akit a legkisebb mulasztá-
son tetten értek, már küldték is a frontra. 

Bár a munkásokat mindennap megmotozták, szerszámok t űntek el. 
iába kelt ennek vagy annak az anyagnak, ez aztán közvetlenül is gya-
núra adott okot, de a műhelyfőnököt leginkább a Ljuba és Dmitar körül 
tömörülő  kis jugoszláv csoport méltóságteljes magatartása b őszítette. 
Szó nélkül kidobta a műhelyből az egész társaságot. 

Persze átkutatták a barakkot is. Egy kés ő  este, vad szitkozódás 
és ordítozás közepette, miközben kíméletlenül botozták a már alvó tehe-
tetlen embereket, a kápók, egy SS-tiszt felügyeletével, átkutattak min-
dent, amit csak lehet: a fekhelyeket, az internáltak [oszló rongyait, még 
a barakk mosdóját is, de némi eldugott dohányon kívül nem találtak 
semmit. Néhány priccs alatt, a jól ledöngölt földben, azonban ott ma-
radtak a kiköszörült kések, a kihegyezett szuronyok, pengék és más 
szúró- és vágószerszámok, amelyeket Ljuba csoportja rejtett el ezer ve-
szély között. 

Ljuba több sebet kapott azon az éjszakán. Az arca és a feje sérült 
meg. A kápók vad ordítozására felébredve, felugrott fekhelyér ől, s úgy-
szólván öntudatlanul rávetette magát az els ő  gazfickóra, aki a keze ügyé-
ben volt, hogy aztán a következ ő  pillanatban, véres fejjel, leterítsék. Dmi-
tar, :a saját testével fogva fel a záporozó ütéseket, alig-alig tudta meg-
menteni és elvonszolni a barakk egyik félrees ő  zugába. Aztán megvirradt, 
a friss sebek még fájdalmasan sajogtak, s ők az opálfényű, hideg szür-
kületben, ott álltak felsorakozva az appelplatzon, és átkozták az el őttük 
álló napot, mert sejtették, mi vár rájuk. Más — ki tudja, milyen — 
munkára küldik majd őket. 

Ez, különben, jól bevált és gyakran alkalmazott megel őző  intéz-
kedés volt. A foglyokat minduntalan egyik munkáról a másikra helyez- 
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gették, a központi táborból kiküldték a környékbeli munkatelepekre és 
fordítva. Amikor felébredtek a piszkos barakkban, majd az appelplatzon 
való álldogálás meg a kötelező  létszámolvasás után, minden reggel remél-
hették, hogy más kápó keze alá rendelik őket, akivel aztán új munka-
helyükre mennek, azt sem tudják, hová. 

A titkos szervezet minden igyekezete ellenére, Ljubát és Dmitart 
többé nem vették fel egyik műhelybe, egyik Sondetkommandóba sem. 

Maradt a kőfejtő . Hangyabolyként nyüzsgő  emberrengeteg a hol 
fagyos, hol meg felázott Duna-parti munkatelepen, a tábor legtöbb áldo-
zatot követelő  vesztőhelye. Minden hat internáltra egy farkaskutyát vezet ő  
és egy puskás kápó. A zúzógépek csikorgása, dinamitrobbanások, a ron-
gyokból virító testek, halottak és haldoklók. Innen a következ ő  állomás 
már csak a gázkamra lehetett, amely „kis teljesít őképességű" volt ugyan, 
viszont éjjel-nappal működött. 

A kőtörőbe kerültek hát. Az utolsó háborús tél azzal telt el, hogy 
ötven-hatvan kilós, sőt ennél is nehezebb 'termésköveket cipeltek. Az 
első  időkben uszályokba rakták. Ez azonban csak a pokol tornáca volt! 
Azt a követ, amelyet a k őfejtő  rabok a hegyoldal hatalmas gránittömb-
jéből fejtettek le, úgyszólván minden segédeszköz nélkül, puszta két ke-
zükkel, porrá őrlődve ebben a munkában maguk is, porrá, amely a Maut-
hausen ege alatt szállongó k őporral elkeveredve ülte meg a tájat. Más 
mód híján maguk előtt görgették, vagy egyszer űen a vállukon vitték a 
kőtömböket egészen a Dunáig és az uszályokig. 

A folyó, amelyet itt is Dunának hívtak, állandóan izgatta fantáziá-
jukat, szökésre csábított, ugyanakkor azonban elég rideg maradt ahhoz, 
hogy megcsalatkozzanak benne és ne vegye őket a hátára. Egy szusz-
szantásnyi ideig meg-megálltak a vén fólyó partján, m űködésbe lépett a 
gyermeteg képzelet, és már látták magukat, hogy siklanak alá a folyón 
csónakban vagy kivájt faderekat meglovagolva, hogy rejt őzködnek nap-
pal az ismeretlen partok csalitosaiban. 

Ott fent, a tábor falai között, amíg a műhelyekben dolgoztak, nem 
érezték a szökés gondolatának ezt a fájdalmas és mindennapos kísér-
tését. Itt azonban csábított a folyó, csábított az egész szelíd Duna-part. 
De Mauthausenből senkinek sem sikerült megszöknie! 

Időnként megesett, hogy olajra lépett egy-egy dacos ifjú, abban a 
reményben, hogy majd csak megbújik a környékbeli ligetekben, elrejti 
a táj, elbújtatják az emberek. Ilyenkor megbolydult az egész tábor, ido-
mított kutyák igénybevételével eszeveszett hajtóvadászat indult, a fog-
lyok pedig, büntetésből, éjjel-nappal az appelplatzon álltak, és ott ros-
kadtak össze holtan ... 

A szökevény, hisz áruló mindig akadt, el őbb-utóbb megkerült, láncra 
verve behozták, ütötték, verték, majd a tábori hangszórókból áradó har-
sány zenebona közepette, ott, mindenki szeme láttára, felakasztották. 

Ljubát a lelke mélyéig megrendítették ezek az esztelen kivégzési szer-
tartások, és megfogadta, hogy okos és óvatos lesz. 

De hát a folyó oly ellenállhatatlanul vonzza. Az őrzésükre kirendelt 
kápók viszont, a volt betörők, tolvajok, csalók és hamisjátékosok, nem 
tűrik a Duna tükrébe révedő  álmodozókat és lázadókat. 

Egy nap, rakodás közben, Ljuba fölegyenesedett — úgy érezte, men-
ten kettétörik a dereka, hiszen napok óta tapogatja azt a fájdalmas 
helyet ott a gerincoszlop csigolyavégz ődése tájékán, ahol biztosan eltörik 
valami, ha ez a robot tovább tart. Behunyta a szemét hát, és kinyújtotta 
elnehezült tagjait. Amikor a szemhéjai ismét felpattantak, egyszerre szem-
től szembe találta magát a folyóval, olyan közel került zavaros vizéhez, 
amely piszkos-habosan kavargott az uszályok körül, mint addig soha. 

A pillanat egy töredéke alatt megfeledkezett mindenr ől! A puskákról 
és a vérebekről, a táborról és a szögesdrótról, mindenr ől! Mint aki 
mély álomból serkent, s most ráébredt: csak le kell vetnie magát err ől 
a hintázó pallóról, és mindennek vége! 

De nem ugrott le!' A háborúnak ebben a negyedik évében, annyi harc 
és izgalom, a szökések és elszenvedett ütlegek, a hónapokon, éveken át 
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végzett rabszolgamunka után hol volt már az a fürgeség, gyorsaság, 
amellyel mint sportember, mint futballista büszkélkedett: Lehet, hogy 
csak lépett egyet, csak a kezét nyújtotta ki, éppen csak a víz felé for-
dult ... Sohasem tudott rá pontosan visszaemlékezni, mikor és hogy 
sújtott le rá a kápó korbácsa! Az ütés olyan er ős volt, hogy — mint 
a villám — földre terítette, de éppoly villámgyorsan talpra is ugrott 
utána. Az őr agyonveri, ha ő  a földön marad! — gondolta borzadállyal, 
agyontapossa, szétszedeti a kutyáival, amelyek a belgrádi Karaburma óta 
a sarkában csaholnak! 

Erejének végső  megfeszítésével talpra ugrott tehát, de nem tért ki, 
hanem teljes hosszában kiegyenesedve odaállt a kápó elé. 

Azt akarod, hogy dolgozzam neked, amott meg agyonversz! Hülye! 
— ordított rá Ljuba annyi lobogással a szemében, hogy attól ez a hét-
próbás bűnöző  is meghátrált. 

Was? Was sagt er? — üvöltötte a kápó megrökönyödve, Ljuba 
pedig csak elfordult és folytatta a munkáját. A kápó egész nap le nem 
vette róla gonosz szemét, úgy érezte magát, mint akinek túljártak az 
eszén, mint akit legyőztek. Úgy látszik, túl lassú lett ahhoz, hogy öljön. 
Ha pedig így van, gondolta a kápó, akkor bizony régen rossz neki. Ugyan-
akkor Ljuba is tudta, hogy ezt nem bocsátják meg neki. Minden kápó 
tisztában volt vele, hogy a háborút elveszítették, tudták ezt az SS-tisztek 
is, ám a gyilkolás szenvedélye elevenen parázslott, s minden gyilkosság 
újból és újból elnyerte jutalmát! Aki egyszer belekóstol az öldöklésbe, 
annak meglazulnak a csavarok a fejében, a külvilág jelzései pedig, akár 
a meghibásodott számítógépben, vad vitustáncba fognak, és téves szá-
mokat kopognak le, téves, kificamodott parancsokat adnak tovább. Aki-
nek egyszer megadatik, hogy emberi életekkel rendelkezzen, haragszik a 
fényes napra is, és senki sem tudja majd sem megérteni, sem megtalálni 
az őrület sötét bugyraiban. 

Másnap, amikor új napra virradt a tábor, Ljubát és Dmitart be-
osztották egy másik munkaszázadba, és a kőtörővel ellentétes irányba 
hajtották! Most hegynek fel vitték a követ! 

Még mindig kellett a kő  odafent, a táborban is. Új, hatalmas, mo-
dern kórházat építettek, új gázkamrát, új krematóriumot, mindennek 
nagynak és óriási teljesítőképességűnek 'kellett lennie, és továbbépítették 
a kőfalat is. A nagy Birodalom ezeréves uralomra rendezkedett be. 

A völgyben a kőbánya, a körülbelül százméteres magaslaton a tábor. 
A domb oldalába 'meredek lépcsőt vágtak, szám szerint száznyolcvan-
hatot. Ez a halál útja. 

Mint valami feje tetejére állított, fonákjára fordított, pokoli alvi-
lágban, nekihajtották őket a hegynek a kővel a vállukon! Amikor ezek 
a lépcsők azoknak is gyilkosai voltak, akik teher nélkül, egyszer űen min-
dennapi munkájukról tértek haza. 

A kimerült, toprongyos táborlakók menete ötös sorokban haladt fel-
felé, mindegyik egy-egy megmunkálatlan terméskövet cipelve a vállán. 
Mindennap hattól hatig. 

Ljuba úgy érezte, szinte már összenőtt azzal a kővel, és igyekezett 
megbirkózni vele. Jól tudta, mi vár rá, ha egy napon nem bírja majd 
a vállára emelni. Amíg fordulónál, a k őfejtő  gránitplatóján a teherre várt, 
titkon hányszor megmérte szemével a meredek fejtést! A táborban be-
szélték, hogy Mauthausen első  építőit, ezek német és osztrák zsidók 
voltak, miután ebben a páriamunkában kiszipolyozták őket, nekihajtották 
a szakadéknak és letaszították a mélységbe. A láger gázkamrája és kre-
matóriuma, úgy látszik, valóban nem elégítette ki ennek a halálgyárnak 
a szükségleteit. 

Hóförgetegben és borotváló déli szélben, felváltva verejtékezve és 
csontig átfagyva, járta a meredek lépcs őt, és számolta a lépcs őfokokat: 
öt, tíz, hetven, hetvenhét... 

Nem, ez nem játék, ez nem sport, nem legényes huzakodás, hogy 
ki dobja messzebbre a követ szül őfalunk libalegelőjén, ez még csak nem 
is a halál, hanem végeláthatatlan kínzás, aminek sem célja, sem értel- 
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me, maga a pokol, de a megváltás reménye nélkül... Ugyanakkor az 
egyetlen vigasz ott, Mauthausen közömbös ege alatt, éppen ennek a 
munkának az értelmetlensége volt! Minden lépésre, amelyet bizonytalan 
lábukon tettek, azt hajtogatták magukban: Belgrád felszabadult! Hiába 
az öt és tíz és húsz méter magas falak: por és hamu az! Hiába vannak 
gyönyörű  kórházai a halálra sebzett tirannusnak, eme földi féregnek, 
aki -- nevetségesen, ostobán és vakmer ően — fölébe akart kerekedni 
mindenkinek: halál rá! Ki bánja a vigyorgó pofákat, a kisuviszkolt csiz-
mákat, a puskákat, a hetvenhét sorban csaholó hetvenhét farkaskutyát:. 
szégyen és gyalázat. Így volt ez mindig, amióta a világ — világ, legyen 
hát így a jövőben is, amíg le nem telik id őnk ez alatt a részvétlen égi 
boltozat alatt, hogy a föld megpihenjen végre az emberi nemt ől .. . 

Már félúton úgy vert a szív, mint a gőzkalapács. 
Száz! 
Százlábú bogarak nyüzsögtek a szeme recehártyáján, homályosan 

látott, az agyában százféle átok zakatolt, :a lába száz csomóba gabalyo-
dott, úgy érezte, menten orra bukik a mind magasabbnak tetsz ő  mere-
délyen, alig-alig tudta legy űrni a kísértést, hogy ledobja válláról a most 
már százszoros súlyú követ! 

Százhetven! Száz-hetven-hét... 
Százhetvenhét vigyorgó, kis vörös ördög járta táncát körülötte, és 

lökte, taszította a szakadékba, a k őbánya gránitplatójára, hogy úgy vé-
gezze ő  is, mint Mauthausen első  építői .. . 

Százhetvenhét pár kis fehér ördögszarv szúródott zavaros, fáradt 
szemébe, a fülébe, az eleven húsába. Az agyveleje felforrt, s amikor 
egyidőben jéggé dermedten és tűzben égve, végre felért, azt kérdezte 
magában, hogy még hányszor tudja majd megismételni ezt a teljesítményt. 

A menet mindennap lassabban ért fel a csúcsra, de Mauthausen 
urait ez már nem izgatta. Őket, akik annyit szavaltak az új rendr ől, a 
munka szabadságáról, a munka felszabadító erejéről — Arbeit macht 
frei! —, többé nem érdekelte a munkaeredmény — a háború elveszett —, 
egyedül az érdekelte őket, mit kezdjenek azoknak a makacsul kitartó 
embereknek az ezreivel, akik a sanyargatás és a tömeggyilkosság mind 
újabb módozatai ellenére, még mindig itt vannak? Mit csináljanak a 
tanúkkal? 

Ljuba látta, ahogy az emberek egymás után d őlnek ki mellőle. Az 
utolsó pillanatig tartották magukat, látszólag éppolyan életer ősek vol-
tak, mint jómaga, szitkozódtak és tréfálkoztak epésen, éltek és remény-
kedtek, szemük az eget kutatta és örültek a szövetséges repül őgépek 
ezüstös rajainak, s kárörvendtek a mind gyakoribb légiriadók idején, 
amikor a tábor urai fedezékbe bújtak. Makacsul kitartottak ezek a legé-
nyek, hogy aztán váratlanul, minden el őjel nélkül, egyszerűen összeros-
kadjanak a súly alatt, és ott maradjanak mozdulatlanul. Vállukról a 
kő  legurult és lesöpörte azokat, akik lejjebb álltak a lépcs őn, az őrök 
pedig, erős csizmáik orrával, csak félrelökték a halottakat. Ott hever-
tek a meredek út jobb és bal oldalán egészen estig, akkor aztán a k ő-
bányából utolsónak visszatérő  csoport összeszedte őket. Az emberek, akár-
csak a kőtömbjeiket, a vállukra emelték, majd az egész tábor, az egész 
kővé vált appelplatz előtt behozták halott társaikat. A kimondhatatlan 
fájdalomban és a közös rettegésben eggyé kovácsolódott foglyok, spa-
nyolok és oroszok, magyarok, olaszok, franciák, csehek, belgák és jugosz-
lávok, dánok és hollandok, néma kegyelettel adóztak ezeknek a mártí-
roknak. Miután az utakról eltakarították a halottakat, a k őtörő  több 
mint ezer munkása végre nyugovóra térhetett. 

A barakkokban, a háromemeletes priccsekre, vagy fekhelyek hí-
ján, a földre vetett vackaikra, a barakkokba, amelyekben mosdatlan, iz-
zadt testek, foszló, rothadt harisnyák és kapcák, lábbelik, elgennyesedett 
sebek orrfacsaró bűze terjengett, a barakkokba, ahol marharépából ké-
szült, vízízű, sótalan levesek várták őket, s ahol napirenden volt a ci-
vakodás, gáncsoskodás, lopás, másnap pedig elölről kezdődött minden: 
a vége-hossza nincs ácsorgás az appelplatzon, majd újból a k őhordás. 
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Megszaporodtak az öngyilkosságok is. Az emberek csontig lesová-
nyodtak, kihullottak a fogaik, a testüket többé be nem heged ő  kelések 
és gennyes sebek borították el. A jól táplált, dühödt kápók irgalmatlanul 
botoztak, az emberek beleőrültek a mindennapos verésbe, úgyhogy sok-
szor közömbösen vették tudomásul a szövetséges hadseregek gy őzelmei-
ről szóló legkedvezőbb híreket is. A tábort körülvev ő  háromszoros szö-
gesdróton, amelyben magas feszültségű  áram keringett, reggelente ön-
gyilkosok teste függött. A drót mélyen belevágott az égett húsba, a mun-
kásoknak volt vele dolguk, míg megtisztogatták .. . 

Volt olyan szerencsétlen is, aki valamely ólmos szürkületben egy-
szerűen tilos irányba indult az appelplatzról. Nótaszóval és a megszaba-
dulás eszelős mosolyával az ajkán, méltóságteljesen menetelt, amíg utól 
nem érte a gépfegyversorozat .. . 

Ljuba, mindennek ellenére, bizakodott, úgy gondolta, jó egészsége, 
testi ereje és higgadtsága átsegíti majd mindenen. 

Azok közé a jószívű  óriások közé tartozott, akik kerülik a pörpat-
vart és a verekedést. Mindig arra gondolt, mekkora er ő  lakozik a tenye-
rében, az öklében. Annak idején még a Tisza menti, alföldi faluban, a 
falujában, vagy pedig valamivel kés őbb, Belgrádban, amikor .a legények 
tengelyt akasztottak a söntés el őtt vagy a táncmulatságon, elég volt, 
ha csak rávillantotta a szemét és rámordult a békétlenked őre: „Tűnj 
el a szemem elől, nehogy hozzádérjek!" S csodák csodájára, az illet ő  va-
valóban elkotródott, a civakodó társaság pedig szétoszlott. Tudta minden-
ki: Ljuba nem hord magával bicskát, de nem tréfál! Olyan ereje van, 
hogy egyetlen ütéssel a bordáját törheti annak, aki szembeszáll vele. Ilyen 
volt az apja is. Hatalmas és félelmetes. Keménykötés ű  parasztember. Csak 
éppen az nemigen jutott eszébe senkinek a faluban, hogy van az, hogy ezt 
a hatalmas száll embert, Ljuba apját, mégis elvitte a spanyolnátha, ame-
lyet pedig annyi satnya kis ember simán átvészelt. 

Egyetlenegyszer verekedett csak Ljuba, a belgrádi egyetemista men-
zán. A meghirdetett tüntetést megel őzően, jöttek a polgári ruhás detektí-
vek, elvegyültek az egyetemistákkal, hogy provokálják őket, és így jókor 
legyen okuk rá, hogy bekísérhessék őket. Ritka nagy felfordulás lett be-
lőle, de hát elkerülhetetlen volt. Ljuba a feje fölé emelt egy súlyos szé-
ket és azzal csépelte a titkosrend őröket, akik azonnal el őrántották a 
gumibotjaikat, de nem sok hasznát vették. Jól emlékszik, akkor sem ve-
szítette el önuralmát, megfontoltan ütött, s csak annyiszor, ahányszor 
okvetlenül 'kellett. Példáját követve a többiek is felkapták a székeket, 
és addig hadonásztak velük, amíg a detektívek vissza nem vonultak. 

Ebben a rabságban azonban elhagyta az ereje. Nem az izmaiban, nem 
a csontokban, belül pattant el valami, belül tört meg ez az er őteljes test, 
amely — külsőre — egy ideig még a régi maradt. A betegség a has kevés-
bé védett, puha szöveteiben, az érzékeny vesék kútf őin, a májban, a gyo-
morban vert tanyát. Akárcsak sorstársainak többsége, azoknak a nemrég 
még egészséges, viruló fiatalembereknek az esetében is, akik — a rabság 
csapdájában vergődve — nem tudták elhinni, hogy lassan-lassan úgy el-
hagyja őket az életerő , mint akin eret vágtak. 

Beköszöntött az utolsó háborús tavasz. A 186. lépcs őfokról odalát-
szott az egész napfényben fürd ő  táj. Legelőkkel, szántóföldekkel, lige-
tekkel tarkított szelíd dombvidék húzódott a Dunáig és az Ensig. A fog-
lyok halálsápadt arcát beragyogta a nap, a nappal együtt pedig újból 
felébredt a remény, hogy csoda történik, felszabadulnak, a háború ha-
marosan befejeződik! Mi jön meg előbb: a fölszabadulás, vagy a halál? 

Elsőbb is megjött a tavaszi es őzés. 
Alig néhány hét volt még hátra a tábor felszabadulásáig, amikor 

Ljuba botladozni kezdett a teher súlya alatt. Mindennap rosszabbul volt. 
Nem bírt enni. Még az a nyomorúságos marharépaleves, még a cigarettás 
doboznál nem nagyobb, agyonsült, fekete kenyér sem ment le a torkán. 
Ezen maga csodálkozott legjobban. Mintha egyáltalán nem volna éhes. 
Csak kimondhatatlanul fáradtnak érezte magát. 
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— Nesze! — kínálta oda Dmitarnak a maga kenyérdarabját —, én 
csakugyan nem vagyok éhes. 

Dmitar azonban nem fogadta el a kenyeret, hanem etetni kezdte a 
barátját, ha kellett er ővel. Olyan odaadással gondoskodott róla, mint-
ha a saját fia lett volna, akit otthon, a messzi Macedóniában hagyott. Tit-
kon az övéből is félretett Ljuba számára egy-egy falatot, és kitartásra 
buzdította. 

Dmitar, akárcsak szülőföldje lakóinak, az évszázadokon át elnyomott 
és földhözragadt szegény embereknek, örök pecsalbároknak a többsége, 
hallgatag és szerény ember volt. Annál nagyobb szeretettel vette körül ezt 
a fiatal embert, aki, bár szintén szófukar, de odaadó és kellemes bajtárs 
volt. Dmitar, noha idősebb volt nála, mégis vele fért össze legjobban, 
s hát — a védelmez ő  és oltalmazó szerepében — elválaszthatatlanul hoz-
zákötődött. Már Kostolacban annyira összeszoktak, hogy a munkában min-
dig kiegészítették és kisegítették egymást. Ha ápolnia kellett volna, Dmi-
tar attól sem riadt vissza, egyébként pedig minden vágya az volt, hogy 
elsőszülött fiából, a kedvencéb ől, akit a legnagyobb bizonytalanságban 
hagyott otthon, olyan okos és kellemes, olyan higgadt és józan gondolko-
dású ember legyen, mint amilyen Ljuba. 

Amikor látta, hogy a barátja napról napra gyengül, Dmitar megpró-
bálta kijárni, hogy Ljubát vegyék fel a szabóm űhelybe, a konyhára vagy 
bármelyik Sonderkommandóba, még ha meg is kell válniuk egymástól. 
Nem sikerült. A műhelyekben az ő  helyüket már régen más internáltak 
foglalták el, olyanok, akik kés őbbi transzportokkal jöttek, ennélfogva 
egészségesebbek, ügyesebbek, fürgébbek voltak. Maradt hát a k őhordás. 

A kő  súlyát pedig megsokszorozva érezte Ljuba válla. Gyomorfájdal-
mai kibírhatatlanok lettek. Mintha száz meg száz kés vájkált volna bens ő-
jében, ájulás kerülgette, arca színt váltott, beszélni sem tudott már, any-
nyira elgyengült. Arra a mesebeli óriásra emlékeztetett, akinek eltalálták 
az egyetlen sebezhető  pontját. A hallgatag Dmitar pedig ott ment mellet-
te, és állandóan szemmel tartotta. Befurakodott vele a menetoszlop köze-
pébe, a sűrűjébe, s amikor, valahol a meredély közepén, Ljuba megrogy-
gyant, a némileg alacsonyabb, tömzsi, és még mindig erős Dmitar a vál-
lával vagy más módon megtámogatta barátját, hogy a keretlegénység ne 
vegyen észre semmit. 

Igy ment ez néhány napig, de Ljubának úgy t űnt, évek teltek el. 
Mindinkább elhagyta az ereje. Noha nem kért segítséget, azért akadt 
még egy-egy barakkbeli lakótárs, egy-egy régi belgrádi ismer ős, munkás-
ember, aki megsegítette a bajban. Amikor megroggyant, jobbról is, bal-
ról is közrefogták, és terhével együtt felvitték arra az átkozott domb-
tetőre, mind a táborban levő  építőhelyig. 

— Nem mégy a revierbe! — mondogatta neki Dmitar határozottan. 
Köztudott volt, hogy a tábori gyengélked ő , a revier, többé már sem nem 
ambulancia, sem nem kórház, hanem halottasház, ahonnan az emberek 
nem kerülnek ki élve. Ugyanennek a reviernek egy különszobájáról is 
suttogni kezdtek, ahol újonnan jött, ismeretlen orvosok kísérleteket foly-
tatnak az embereken. Különböz ő  méregadagokat próbálnak ki ... 

De hát a revieren kívül nem volt más választás. Ha Ljuba számára 
egyáltalán volt még remény, az abból állt, hogy befeküdjön a kórházba és 
kipihenje a mindennapos létszámolvasást és a k őhordást. Mert Ljuba 
most már teljesen letörve, úgyszólván félholtan jött meg a napi robot-
ból. Nem emlékeztetett most már sem sebzett óriásra, sem pedig olyan 
ifjú emberre, aki előtt még hosszú élet áll. Arcban, testben megapadt, 
és esténként — ázottan, kihűlten — csak összekucorodott siralmas fek-
helyén úgy, hogy Dmitar maga sem tudta megítélni, felkel-e másnap. Fut-
kosni kezdett jobbra-balra, segítséget kért, és kitartásának meg lett a 
foganatja. A titkos szervezett még egyszer segít őkezet nyújtott. 

Abban az időben már voltak kápók, akik készek voltak együttmű-
ködni, megsegíteni, megmenteni valakit, akit nagyon pártfogoltak a ba-
rátai. (De hát ki legyen az, akit pártfogásba vesznek, és hogyan, amikor 
az emberek tömegével pusztulnak, a gyógyszerek és tényleges orvosi se- 
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gítség híján levő  tábori ambulanciában pedig még hely sincs?!) Voltak 
tehát kápók és orvosok, akik odafigyeltek a titkos jeladásra, abban a 
reményben, hogy ily módon levezeklik bűneiket és esetleg megmentik 
irhájukat a küszöbönálló eseményekben. 

Egy késő  tavaszi estén a barakk el őtt megjelent az egyik szanitéc-
kápó. Dmitar segítségével felrakták Ljubát a tolókocsira, és elindultak 
vele a revierbe. Ezen a kocsin azokban a napokban kizárólag halottakat 
szállítottak, ezenfelül a kápónak is olyan visszataszító, b űnöző  pofája 
volt. Az a zöld posztóháromszög a ruháján ékesen árulkodott a múltjáról. 
Ordítozott és szitkozódott, ahogy a torkán kifért, Dmitar pedig elborzadt 
a gondolatára, hogy miféle emberre bízza a barátját, s hogy nincs-e va-
lami tévedés a dologban. 

Ljuba tehát bekerült a revierbe, amely — ott is deszkapriccsek vol-
tak — nem sokban különbözött a többi barakktól, nem számítva a benne 
terjengő  bűzt és a haldoklók sóhajait. Öntudatának ködrongyai lassan-las-
san felszakadoztak, s a betegszoba pestises, fájdalmas b űzös kipárolgásá-
ban megjelent előtte a szanitéc-kápó. Miközben a betegnek majd szétpat-
tant a feje és •a halántéka lüktetett, a kápó az ágy fölé hajolt s eltorzult 
pofával mondogatott valamit, amit Ljuba sokáig nem tudott megfejteni. 
Ott fintorgott, fancsalított ez. az elvetemült arc, vigyorgott rá, óriásira 
nőtt, majd kicsire zsugorodott, a szemét szúrta, valóságos testi szenvedést 
okozott neki ... Csak nagy nehezen értette meg! Ez az arc, ez az undorító 
pofa, közönséges üzleti ajánlatot tett. Ha Ljuba odaadja neki a két arany-
fogát, ő  etetni fogja a háború végéig ... Mint valami lidérces mesében... 
Nem tudja, mikor és hogyan állt rá az alkura, mindenesetre nem volt 
ereje sem beszélni, sem tiltakozni, nem azért, mert sajnálta az arany-
fogait, hanem inkább az embertelen alku kiváltotta undora miatt. 

A kápó, a zöld háromszöggel a csíkos ruháján, nagy foghúzó fo-
góval a kezében, kibukkant a revier sűrű  és piszkos ködéből, majd a sor-
vadásnak indult ínyből kihúzta a két aranyfogat. Egy kicsit megállt a 
beteg fölött, éppen csak hogy lássa, kibírta-e a m űtétet, aztán oldalára 
fordította, nehogy megfulladjon a saját vérében. De mintha már nem is 
lett volna vér ennek az ifjú embernek az ereiben, ennek a valamikori 
labdarúgónak, a belgrádi egyetemista csapat kapusának az ereiben, aki 
száznyolcvanöt centi magas és hetven kilót nyomott valaha, amikor leg-
jobb formában volt. 

A vigyorgó kápó azonban, aki csengő  aranyban fizettette meg szol-
gálatait és ráadásul még a jólelkű  ember hírébe keveredett, valóban gon-
doskodott Ljubáról, egeszen a felszabadulásig. Megadta neki azt a csök-
kentett kórházi fejadagot, Dmitarnak pedig megengedte, hogy szabad 
idejében kanállal etesse beteg barátját. Dmitar most gyakrabban belá-
togatott, mert a kőbányában végre beszüntették a munkát. A táborban az 
általános zűrzavar jelei ütötték fel a fejüket... 

Az élelmiszer-tartalék gyorsan fogyott, úgyhogy voltak napok, ami-
kor a gyengélkedő  még azt a siralmas marharépalevest sem kapta meg, 
az ágyakban meg csupa haldokló feküdt. A kápó ilyenkor forró teát ho-
zott Ljubának. Lehet, hogy éppen ennek a forró folyadéknak köszönhet ő , 
hogy Ljuba szeme előtt a köd szertefoszlott, halántékából elt űnt a ki-
bírhatatlan, szúró fájdalom, s őt, most már fel is tudott ülni az ágyban. 

A forró, illatos tea finom párájában életre keltek a múlt elhalványult 
képei. A szülőfalu, a Tisza-parti füzes, a tanyasi gyermekkor, a Pista ne-
vű  kis juhászbojtár, mindig mézet meg kenyeret vitt neki, az édesanyja, 
Soka, aki nekivágott Belgrádnak szolgálni, más szennyesét mosni, csak-
hogy őt iskoláztathassa, az édesanyja szálfaegyenes, magas, csontos alak-
ja, szabályos, keskeny arca, a mindig tiszta és szép, kikeményített fej-
kendője ... Aztán egy szőkeség, aki az egyetemen bomlott utána, s tele-
írta nevével a falakat ... Aztán Marija! Egy kis fekete lány a szomszéd-
ságból, a Karaburmán, egyébként falubelije. Hosszú, vékony kis nyaka 
volt és dacos pofikája. Nyár, napsütés, Száva-parti strand, Belgrádnál. 
Derékig vízben áll, visongó gyerekeket emel a magasba és dob a vízbe, 
fölkapja Mariját is, őt is a mélybe dobja. Fürge kis testével úgy megül 
a karján, szó nélkül ráállt a pajkos játékra, fehéredik a b őre a napsü- 
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tésben, aztán beleloccsan az örvénybe ... nem az örvénybe, mert vize-
sen csillogó fekete hajával, boltozatos, fehér homlokával könnyedén fel-
bukik a vízből... Még most is a tenyerén érzi ennek a fürge testnek a 
súlyát. Mi lett vele, mi lett ezzel a kis Marijával, amikor elvált t őle a 
razziának azon a gyászosan sötét éjszakáján?... 

Ljuba megszorította a forró teásibriket. Nem akarja, hogy ilyen 
betegen, összetörten lássa bárki is. Sem Soka mama, sem a sz őke, barna 
vagy fekete hajú lányok, még a kis, odaadó Marija sem. Vagy-vagy! Vagy 
lesz ereje meggyógyulni, nem, feltámadni, vagy pedig idegen ég lesz a 
takarója! 

A felszabadulás előtti napok izgatott feszültségéről mit sem tudott. 
Ki győz? 
Az SS-tiszteknek sikerült-e, a fels őbb parancs szerint eljárva, kivé-

gezni több mint tízezer internáltat, vagy pedig a titkos szervezet emberei 
idejében kézbe kaparintják eldugott, mindenfelé szétszórt és szétszedett 
fegyvereiket? 

Az utóbbi történt. 
A felszabadítókat fölfegyverzett táborlakók fogadták. 
Azon a nevezetes májusi reggelen, a leírhatatlan z űrzavarban, ezer 

és ezer örjöngő  ember ordítozása közepette, Dmitar beszaladt Ljubához, 
a karjába vette és fölmászott vele a revier tet őjére. Ott leültette, hadd 
lássa ezt a diadalünnepet az appelplatzon, a fehér zászlót a parancsnok-
ság karcsú árbocán, odaültette, hogy együtt örüljön a többi él őhalott 
csontvázzal, akik ott tolongtak mellette a tet őn és a tábor kőkerítése men-
tén, hogy lássa mindezt, és örüljön, és ráébredjen, hogy túlélte a há-
borút! 

Túlélte, ha nem hal meg örömében, a kimerültség, az el őírásellenes 
táplálkozás miatt, kiütéses tífuszban, orvosi segély hiányában, mint ahogy 
ezrek meg ezrek haltak meg a felszabadulást követ ő  napokban! 

Akárcsak a többi európai haláltábor esetében, a felszabadítók itt 
is éppen csak betoppantak, s már el is mentek. Arra hivatkoztak, hogy 
tovább kell menniük, valójában a leírhatatlan emberi nyomorúság, a 
betegségek és a pestises bomlás látványa borzasztotta el őket. Várni kel-
lett hát, már aki megvárta, a Vöröskereszt különítményeit, az igazi or-
vosokat és az igazi betegápolókat, akik megpróbálták menteni a ment-
hetőt. 

Mivel azon a májusi reggelen az amerikai hadsereg el őőrsei gyor-
san elhagyták a tábort, Dmitarnak nem maradt más választása, mint 
hogy továbbra is maga gondoskodjon barátjáról. Egyéb kötelezettségei 
mellett — ugyanis részt vett a szökött kápók és SS-tisztek üldözésében 
és lefegyverzésében, miután az ellenállási szervezet fegyveres tagjai vet-
ték át a hatalmat — valóban olyan gondosan ápolta Ljubát, hogy saját 
gyermekét sem különben. Ennek ellenére jó húsz napba tellett, amíg talp-
ra állította, és még tizenöt, amíg hazahozta, vonaton, katonai kocsin, 
gyalogszerrel vegyesen. 

Most megjöttek. Egész csapat gyerek szaladt el őttük, hogy meg-
vigyék a faluba megérkezésük hírét. A falusi vasútállomásról lassú, 
sétáló léptekkel megindultak hazafelé, Ljuba valahogy szégyenl ősen mo-
solygott és köszöngetett jobbra-balra. 

Na ennek nem sietős! — csodálkoztak egyesek. 
Nem látják, hogy tönkrement?! — mondogatták mások. A falu 

gondterhelt, csodálkozó pillantásokkal fog adta. 
Ez június közepe táján volt. Soka mama, amikor túl volt az els ő  

örvendezésen és alaposan kisírta magát, már csak akkor vette észre, mi 
lett az ő  daliás szép fiából. 

BORBÉLY János fordítása 
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JOSIP KLARSKI 

A POKOL KRÓNIKÁJA 

Ot-hat lépésnyire egymástól, libasorban, egy sáros-vizes út menti árokban 
haladtunk a Duna felé. Az, ami felé haladtunk, talán nem is a Duna volt. 
A sötétség furcsa és borzalmas, amelyben állandó dörgés kíséretében forr 
valami. Mintha egy hatalmas t űzhányó kezdett volna működni, amely a 
mélyből főleg sötétséget és világító szikrákat vet ki, ezek azután a ma-
gasban szétpattannak és kialszanak. Egy óra múlva kell odaérnünk. Ezért 
a sor csöndesen és szorongással, mind sűrűbben ismétli háromszázegy-
néhányszor az egyetlen szót: 

Gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban... 
Előttem a géppuskás halad, mellé osztottak be segédgéppuskásnak, 

mögöttem az ápolónő  gyalogol. A géppuskás, akit mindannyian csak Kuz-
mannak szólítottunk, nagyon jó bajtárs. Három évvel id ősebb nálam, de 
egy fejjel magasabb, fejlettebb és biztosan er ősebb is. Talán azért nem 
is kéri sohasem, hogy vigyem helyette a géppuskát. A nehéz helyzetek-
ben tanúsított hidegvérűsége bizalommal tölt el iránta, de egy kicsit zavar 
az, hogy mindig úgy rémlik, mintha távol lenne mindent ől, ami velünk 
történik. Különben Kuzman érdekes ember. Soha semmit nem fog fel 
tragikusan. A legnagyobb szerencsétlenségr ől is egyszerűen és nyugodtan 
beszél. Erre lehet következtetni abból a „képzeld csak" szócskából is, 
amellyel rendszeresen, szinte szabályszer űen kezdi mondatait. Egyszer csak 
megáll és igen gondterhelten mondja: 

Képzeld csak, jobb cipőm átereszti a vizet. 
Nem várja meg, hogy err ől véleményt mondjak, tisztában van azzal, 

hogy válaszom semmit sem változtatna szakadt cip őjén. 
Az ápolónővel azonban némi bajunk van. Furcsa, háborús passziója 

van: apró pisztolyokat gyűjt, olyanokat, amelyek inkább díszül szolgál-
nak, másra nemigen használhatók. Valahányszor harcba indulunk, meg-
ígérteti velünk, hogy ha kis pisztolyt zsákmányolunk, azt mindenképpen 
neki adjuk. Valójában ezt könnyebb megígérni, mint megtenni, mert mind-
egyikünk szeretne a háború befejeztével valamilyen emléket hazavinni. 

A csoport harmadik harcosa Ivan, Kuzman géppuskás másik segédje. 
ő  most Kuzmian előtt halad és néhány tölténytárat cipel, csakúgy, mmt 
én. Falusi fiú, nyugodt, kissé zárkózott, olyan, mintha mindig aggódna 
valamiért. Hihetetlenül hasonlít az olyan parasztra, akinek kevés a földje 
és sok a gyereke, aki éjjel-nappal dolgozik és mindig családja jöv ője 
miatt aggódik. 

A pihenés ideje alatt csak azokban a pillanatokban élénkült fel, 
amikor az ápolónő  közelében volt. A közelség általában valamilyen vitát 
eredményezett. Sokáig nem tudtuk ezeknek a vitáknak az okát, amíg 
nemrégen fény derült a dologra. Ugyanis éppen úgy meneteltünk, mint 
most, libasorban. Az ápolón ő  Ivan mögött haladt, egy vérfoltos hordággyal 
a vállán. Egyszer csak Ivan megfordult és meglehet ősen idegesen szólt 
az ápolónőhöz: 

Ne gyere mögöttem. Válassz más helyet a sorban ... hogy ne 
lássalak a hordággyal. 

Nem tudom, az ápolónő  hogy értette és hogyan értelmezte szavait, 
de nyomban igen mérgesen válaszolt: 

Neked meg mi közöd ahhoz, hogy én hol megyek? Egyébként — 
viszlek én még téged ezen a hordágyon. 

Hát tudd meg — mondta Ivan keményen —, nem lesz alkalmad 
engem ezen vinni. Vagy elesem, vagy a végéig ép és egészséges maradok. 

Ezek után az ápolónő  panaszt tett az őrmesternél, és tizedünkben 
Ivan volt az egyetlen, akit ől az ápolónő  nem kért pisztolyt. Néhány nap 
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múlva megtudtuk az összet űzés igazi okát. Valójában Ivarnak az volt 
az érzése, hogy az ápolónő  csak azért megy mögötte, hogy őt minél 
előbb eltalálja egy golyó, aztán meg hordágyra fektethesse. Ivan végül 
jobban félt a hordágytól, mint az ellenségt ől. 

Talán száz méterre vagyunk az els ő  harcvonalunk mögött. Sötét öve-
zetbe kerültünk, alig sejtjük egymást a sötétben. Állunk az éjben meg-
bújva, várjuk beosztásunkat. Megtudjuk, hogy indulás el őtt megkapjuk 
az ennivalót. Intendánsunk egy fa alatt, térdig sárban állva, valamilyen 
zsákból osztja a hideg, főtt marhahúsadagot. Kenyér sajnos nincs, de 
így is jól van. Géppuskásom, Kuzman egy nagy csontot kap, arról rágja 
le a hideg húst. Mellém jön a sötétben, mutatja is nagy csontot és igen 
gondterhelten, mintha neki most ez lenne a legfontosabb, megjegyzi: 

--- Képzeld csak, milyen jó levest lehetett volna ebb ől főzni. Kár, 
hogy így tönkretették. 

Ismét jobb cipőjére panaszkodik, amely szüntelenül átengedi a vi-
zet. Ivan a töltény körül marad, az ápolón ő  pedig Iviantól távolabb a 
tized túlsó szárnyára húzódik. 

Beosztásunkat megkaptuk, várjuk, hogy jelt adjanak az indulásra. 
A német frontvonal és köztünk erd ős, mocsaras a terület. Ezen a mo-
csáron keresztül rohamozzuk majd azt a töltést, ahol a németek beásták 
magukat. Felderítőink jelentik, hogy az ellenség jól meger ősítette állásait, 
sok géppuskája meg aknavetője van. Különben ez várható is volt, mert 
a Duna innenső  partján ez a töltés az utolsó hadállásuk. Nekünk azt 
mondták, hogy a mocsár nem túl mély, könnyen átgázolhatunk rajta. 
Lehetséges, hogy úgy is lesz? Indulas előtt még gyorsan kiveszek a tás-
kámból egy száraz harisnyát és odaadom a géppuskásnak, s ő  a jobb lábára 
húzza. „Valóban, minek a száraz harisnya — tanakodott magában—, hiszen 
pár perc múlva csuromvizesek leszünk?" Különben ez az ő  dolga. 

Tüzérségünk és a szovjet tüzérség majdnem egész nap l őtte a német 
állásokat, most apránként egészen abbahagyja a tüzet. 

Ekkor a német aknavetők mind aktívabbakká válnak és valósággal 
tűzzel árasztják el állásainkat meg a mocsarat. A magasban mind több 
az ellenség rakétája, amelyekkel megvilágítja el őtte a terepet. A robba-
nások olyan sűrűn követik egymást, hogy fültépő  dörgéssé olvadnak egybe, 
és a puskalövések, a géppuskák kattogása már szinte nem is hallatszik. 
Az ilyen harci ,  helyzetek a legnehezebbek, nemcsak a vezénylés szempont-
jából, hanem a sebesültek miatt is, akiknek a fülsiketít ő  lárma miatt 
nincs annyi erejük, hogy segítségért kiáltsanak, különöšen ilyen sötét 
éjszakában, mint ez. 

Jelt kaptunk az indulásra és mindannyian szinte egyszerre gázoltunk 
a vízbe. Nem tudom, Kuzman a géppuskás mit gondol most a cip őjéről, 
amelyre egész nap panaszkodott. A fegyvert és a l őszert a fejünk fölé 
emeljük, nehogy vizes legyen. Lassan, lépésr ől lépésre gázolunk be a vízbe, 
az acélesőbe, a halálba, amelyet le kell gy őznünk. Csak akkor látjuk egy-
mást, amikor fent »a magasban felvillan egy ellenséges rakéta. 

Elérjük az első  fát, de úgy látszik, nem lesz hasznunkra. Az aknák 
a fejünk felett, az ágak között robbannak és az acél úgy önt el bennün-
ket, mint az eső. De mindez csak a kezdet. 

~ 

Itt nincsenek halottak vagy sebesültek. Csak örökre elt űntek vannak. 
A víz már a vállamig ér és nem tudom, meddig bírok még menni. 

A hideg víztől már görcsöt érzek a gyomromban és a lábamban. Nem 
tudom, miért gondolok édesanyámra, miért jutnak eszembe megboldo-
gult édesapámról mondott szavai: „ Ő  valamivel magasabb volt, mint te" 
-- mondta néha. Most rosszul esik, hogy nem vagyok egy kicsit id ősebb, 
akkor talán magasabb is lennék valamivel, mint apám. Most az is sokat 
jelentene. Legalább lőhetnék. Igy fejem fölött kell tartanom a puskámat 
és a lőszeres ládát, és tehetetlenül megyek a német géppuska csöve elé. 
Bízom azonban Kuzmanban és géppuskájában. 
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Fentről valóságos acéleső  zuhog, körülöttünk mindenütt robbanások, 
a géppuska-sortüzek golyói szinte hihetetlen fütyülés és sistergés kísére-
tében csapódnak a vízbe. Az aknák és gránátok robbanásaitól hatalmas 
gejzírek, összetört fák koronái emelkednek a magasba és hullanak visz-
sza, úgyhogy semmit sem ér, hogy fegyvereinket a fejünk fölött tartjuk. 
Ügy tetszik, mintha valaki az egész mocsarat egy hatalmas kazánba tette 
volna, és hogy minél előbb felforrjon, fentről nagy mennyiségű  tüzet do-
bál bele. Ha ez még soká tart, a víz olyan meleg lesz, mint a fürd ő-
kádban. 

Tőlem jobbra Kuzman, a géppuskás van, a t őlem balra levő  harcos 
valahol a víz alatt maradt. 

• 	Talán ötven méternyire a töltést ől, egy fa mögött állunk mi hárman. 
A víz még mindig a vállunkig ér, és így nem tudunk célozni. Egy német 
géppuska van előttünk. Most ferdén lő , kissé jobbra, hogy minél na-
gyobb legyen a hatása. Kuzmannal megbeszéljük, hogy géppuskájával 
együtt kissé kiemeljük a vízb ől, hogy meg tudja célozni a német gép-
puskafészket. Ivan, a másik segéd, tolvajlétrát áll a víz alatt. De ahogy 
a géppuskás elkezdett tüzelni, Ivan halkan feljajdult és elt űnt a víz alatt. 
Kuzman átadja a géppuskát, és kiemeli Ivant a vízb ől. Szólítgatja, for-
gatja a fejét erre-arra, mint a csirkét, azután leengedi a fa tövébe, és 
összeszorított fogakkal mondja: 

Képzeld csak, halott... 
Később hozzáteszi: 

Ivan bajtárs, bocsáss meg, kénytelen vagyok... 
Feláll a halott bajtárs tetemére és megereszt egy hosszú sortüzet. 

A német géppuska egy pillanatra elhallgat. Ezt kihasználjuk és nyom-
ban előrenyomulunk. Ivanra gondolok, aki ott maradt a víz alatt. „Az 
ápolónő  mégsem vihette azon a hordágyon, amit ől Ivan annyira félt." 

Egyik kezemben a puskámat tartom a víz felett, a másik kezemben 
a tölténydobozt. A másik tölténydobozt valahol elvesztettem a vízben. 
Különben is, ha meglenne sem bírnám tovább vinni. Mintha az örökké-
valóság telt volna el, amióta belegázoltunk a vízbe. Azt a testrészemet, -
amelyik a vízben van, már nem is érzem. Az az érzésem, hogy a testem 
csak karból, vállból és fejből áll. Ha mindez még sokáig tart, az egész 
kilátástalan helyzetnek látszik számomra. A németek jól meger ősített 
fedezékből valósággal kaszálnak bennünket, mi mintha megadnánk ma-
gunkat, felemelt 'karral megyünk csöveik elé. Ilyen helyzetben lehetet-
len megállapítani, hogy hányan maradtunk olyanok, akiknek még á víz 
felett a feje. Mégis bízom Kuzmanban. Tulajdonképpen ő  az egyedüli, akit 
még magam közelében látok. 

Lépésről lépésre, lassan, iszapon, bozóton keresztül haladunk el őre. 
Kuzman idegeskedni kezd és hangosan káromkodik. Mindkét kezével 
gépfegyverét tartja a fején. Az meg, hogy káromkodik, jó jel. 

Abban a pillanatban, tőlünk néhány méterrel jobbra egy lángszóró 
lángnyelve, alattomos moraj kíséretében, belenyal a víz felszínébe. Ré-
mült tekintettel fordítottam arra a fejemet és a sötétségen keresztül csak 
azt láttam, hogy a tűz egy vérrel bemocskolt, közönséges fehér vászon-
ból és két farúdból készült hordágyat nyel el. Kuzman megrándul az 
iszapban és odakiált: 

— Képzeld csak, a piszok  piszok... 
Nem fejezheti be mondanivalóját, mert egy német sort űz a fejünk 

felett kaszál. Öntudatlanul a víz fölé hajtjuk fejünket. A puska tusát 
egy golyó súrolta. Szemmel láthatóán a német azt gondolja: távolabb va-
gyunk a töltéstől és magasan céloz. De minden pillanatban lejebb en-
gedheti csövét és akkor ... ki tudja. A lángnyelv újra az ágakat és a vi-
zet nyaldossa. Most már annyira lehajtjuk a fejünket, hogy jobbra már 
nem is látunk semmit. A következő  tűzcsóva azonban már valószín űleg 
felénk fog indulni. Ha előtte nem kapunk jelt rohamra, kérdés, hogy 
rohamozunk-e még életünkben. A percek az örökkévalóságba nyúlnak. 
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Mindenesetre nem lehetünk már messze a töltést ől. Talán huszonöt-
harminc méterre. Rendes körülmények között ez a legideálisabb távolság 
a rohamra. Ebben a helyzetben azonban a roham lehetetlen. A parancs 
éppen ezért így szól: „Hangtalanul áthatolni a mocsáron, a töltés lábá-
nál megvárni a rohamra szólító jelet." Mi azonban már megszegtük a 
parancsot. Ivan miatt, aki ott maradt a víz alatt a fa tövében. Különben 
is az ellenség biztosan meghallotta a sebesültek jajgatását, akik a mo-
csárban fuldokolva, segítségért kiáltoztak. Ebb ől kitalálhatta szándékun-
kat. A halál és a tűz örvénye ezért szélesedett. 

. 	Ujra egy fa, pontosabban egy néhai fa mögött állunk. Ez a fa most 
egy megtépett, golyók által kilyuggatott csonk, amely talán egy méter-
nyire áll ki a vízből. Az előttünk levő  géppuska újra tüzel. Hallom, 
hogy Kuzman valamit beszél, de nem értem, csak néhány szót értek, 
két robbanás, vagy két sortűz között: 

Ha ... tűz ... fejedet ... vízbe... 
Aztán hozzám hajol és majdnem a fülembe (kiabál: 

Hagyd abba a vacogást. Meghallják! Szorítsd össze a fogadat. 
Megkísérelem összeszorítani a fogaimat, hogy ne vacogjanak, de saj-

nos ez sehogyan sem sikerül. Nem is csoda. November van és mi már több 
mint fél órája állunk a vízben. Néhány pillanatra sikerül összezárni az 
állkapcsomat, de amint a német géppuska megszólal, fogaim újra va-
cognak a fegyver csattogásának ütemére. Az az érzésem, hogy a német 
a fogaim közé dugta a géppuskacsövet és azt igyekszem átharapni. 

Valahonnan a sötétb ől tizedesünk rekedt hangját hallom. Ó, de 
gyönyörű! Ez azt jelenti, hogy még él. Szavaiból csak egy szót értek meg: 
„ .. töltés ...", és úgy gondolok erre, mint valami különleges újdonságra. 
A lángnyelv újra nyaldos, ezúttal nem egészen két méternyire t őlünk. 
Kuzman elkapja a fejem és a víz alá nyomja. Ez egy kicsit meglepett, 
úgyhogy teleittam magam és megijedtem. Amikor kiemelt a vízb ől, már 
nem volt meg az az egy tölténydoboz sem. Csak a puskám - maradt meg 
és két kézigránát. 

— Képzeld csak — mondta Kuzman kicsit idegesebben, mint más-
kor —, ez egészen összeégethet bennünket. Menjünk innen! 

Megfeszített erővel, lépésről lépésre, halkan és lassan haladtunk. 

~ 

A németek biztosan nem tudják, hogy milyen közel vagyunk, mert 
különben kézigránátokat használnának. Így egyel őre csak a géppuska és 
a lángszóró fenyeget bennünket. Végre a víz sekélyebb, már csak a de-
rekunkig ér. Ezért le kell hajolnunk és kúsznunk kell a vízben, mintha 
vízilovak volnánk. A lángvet ő  miatt is ... hogy ... minél gyorsabban föld-
re vethessük magunkat ... Az ellenséges katonák és .a rettenetes halálárok 
között vagyunk, amelyb ől nemrégen másztunk ki. Egyszerre a német ka-
tonák pánikszerű  beszédét halljuk, a következ ő  pillanatban meg valahon-
nan balról, alig hallható suttogás: 

Gránátokból a gyutacsot .. . 
egy jött ez, mint a megváltás. Tehát mégis rohamozni fogunk és 

befejezzük ezt ... Többé nem az a fontos, hogy ki éri meg a végét — az a 
fontos, hogy elérjünk a végéig. 

Lehajolok a víz fölé, olyan pózba, mintha tornagyakorlatra készül-
nék, Kuzman pedig beletérdel az iszapba, hátamra állítja a géppuskát. 
Kivárja, míg a német tüzet nyit, hogy pontosan megállapítsa, hova kell 
céloznia. Ugyanakkor, amikor a sort űz a fejünk felett kaszál, a mi gép-
puskánk is megszólal, köpi a tüzet az ellenség felé. A fegyver súlya miatt 
arcom belefúrom a vízbe és csak most érzem, hogy az milyen s űrű  és 
büdös. A német géppuska elhallgatott, de sajnos a mi l őszerünk is elfo-
gyott. Valahonnan — nekem úgy rémlett, mintha a víz alól jönne — fel-
hangzott a jól ismert „Huráááá!" Kuzman eldob egy gránátot és nehezen 
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bár, de elindul. Kezem annyira átfázott, hogy nem jól dobom el a bom-
bát, a dobás rövidre sikerült. A géppuskás elveszi másik bombámat és 
a töltés tetejére dobja. 

Ebben a pillanatban balról iszonyú ütést érzek. A vízbe esem. Sze-
rencsére a német bomba a víz alatt robbant. Végs ő  erőfeszítéssel felemel-
kedek, kihúzom a lábam az iszapból és a hínárból, megpróbálok szalad-
ni. Újra elesek, bele a most már sekély vízbe. Újból felkelek ... 

Végre fent vagyok a töltésen. Kuzmant nem látom többé. Egy el-
esett harcos tetemébe botlok, attól félek, hogy Kuzman. Balról el őször 
valami hörgés hallatszik, azután Kuzman hangos káromkodása. A hang 
irányába indulok. A robbanások hirtelen elhalkulnak ... már csak néhány 
puskalövés és kézigránát robbanása hallatszik. Elérem a német fedezéket, 
amelyből Kuzman jön elő  kimerülten. Egészen odajön, valami láthatat-
lant hoz a jobb kezében. Azután jobb tenyerét kitárva mutat valamit 
és nagyon felindultan megszólal: 

Képzeld csak, milyen utálatos! 
Mi utálatos? — kérdezem fáradtan. 
A füle. 
Milyen fül? Kinek a füle? — csodálkozom. 
A sváb füle. Leharaptam a fülét! 

Később elmondta, hogy a fedezékben hárman voltak, ketten a ké-
zigránáttól haltak meg, a harmadikat puszta kézzel volt kénytelen meg-
fojtani. Amíg birkózott a némettel, leharapta a fülét. Ett ől borzasztóan 
megundorodott. 

A töltésen kis csoportokba gyülekeztünk. A tizedes meg akar bennün-
ket számolni, de sajnos csak ketten maradtunk. 

Rendben van, várakozzatok itt, és majd reggel szedj étek össze 
azokat, akik a mocsárban maradtak. 

Ülünk a fűben, reszketünk a hidegben. Várjuk a reggelt. 

SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin fordítása. 
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MOLCER MÁTYÁS 

TITO ÉS A ZENE 

„A világ jobb lenne, ha az emberek többet foglalkoznának 
zenével." 

(Tito) 

Tito sokrétű, szerteágazó tevékenysége termékenyít ő  hatással volt hazánk 
kül- és belpolitikájára, hozzájárult a világ számos éget ő  problémájának 
megoldásához, gyakran ösztönz ő  útmutatást adott az élet más területein 
is, így rámutatott a zeneművészet szükséges ápolására, fejlesztésére m ű-
velődési életünkben. A művelődés és művészet sohasem került háttérbe 
érdeklődésében, hiszen állandó tevékenysége, gondoskodása életünk jobbá, 
humánusabbá tételében aktív, épít ő  jellegű  részvételre serkentette a kép-
zőművészet, a film és színház, az irodalom, a városrendezés, az építészet 
és a zeneművészet terén. 

A zeneművészetben különösen jelent ős Tito tevékenysége. Közismer-
ten egész életében nemcsak szerette, hanem aktívan m űvelte is a zenét. 
Lepoglavai raboskodása idején kezdett zongorázni. Els ő  tanára egy Žaberl 
nevű  rabtársa volt. Hamarosan hírnévre tett szert mint kit űnő  zongorista. 
A felszabadulás után egy alkalommal a zeneművészek egy csoportját 
fogadta. A beszélgetés során egyikük megkérdezte, hogy valóban szokott-e 
zongorázni, mert úgy hallották, gyönyör űen játssza Chopin műveit. Tito 
mosolyogva válaszolt: „ ...muzsikálgatok a saját megelégedésemre pihe-
nésképpen, de szerénytelen lennék, ha itt a szakmabeliek, m űvészek bírál-
nák meg tudásom. Mégis úgy gondolom, a világ jobb lenne, ha az emberek 
többet foglalkoznának zenével." 

Tito moszkvai tartózkodása alatt a két világháború között gyakran 
járt hangversenyre. Ezt a kedvtelését nem szorította háttérbe még akkor 
sem, amikor illegalitásban élt Belgrádban. Kés őbb hazánk elnökeként 
számos opera- és balettel őadást tett ünnepélyesebbé. Több kiemelked ő  
zeneművész részesült abban az élményben, hogy Titónak játszhatott. A 
fővárosban és Brioniban rendezett fogadások alkalmával Miroslav Čan-
galović, Anita Mezetova, Valerija Hejbalova, Biserka Cveji ć, Radmila Ba-
kočević, Žarko Cvejić , Marijana Radev, Vladimir Ružđak és más énekesek 
szerepeltek. Elnökünk kedvence korunk nagy operaénekese, Mario del 
Monaco volt. 

Tito pártfogolta az elképzeléseket, terveket hazánk új himnuszáról. 
Meghallgatta az első  sikertelen pályázatot — amely 1948 áprilisában zá-
rult —, nagyon szakszerűen elemezte a dallamokat, a ritmust, a szöveg 
és zene kapcsolatát. Bírálata: „Ezek nem himnuszok. A himnusznak úgy 
kell hatnia a békében, mint az ágyúnak a háborúban, hogy borzongjon 
az ember, amíg hallgatja. Ennek itt nyoma sincs!" 

Tito ellenezte az alkotó művészek befolyásolását, a művészet uni-
formizálását, hirdette, hogy a m űvészeknek teljes fejlődési szabadságra 
van szükségük. Természetesen ellene volt, ha az alkotószabadság örve 
alatt alattomos támadásra figyelt fel önigazgatású társadalmi rendsze-
rünk ellen. Több ízben fogadta a Jugoszláv Zeneszerz ők Szövetségének 
és a Jugoszláv Zeneművészek Szövetségének küldöttségét. Tudta, hogy 
egy nép zenéje, zeneművészete csak alkotóművészei segítségével terebé-
lyesedhet. A fiatal zeneművészekre külön gondot fordított. A Zenekedvel ő  
Ifjúság tevékenységét figyelemmel kísérte. A szervezet tízéves évfordu-
lóján, 1964-ben többek között ezt mondta: „ ... a Zenekedvel ő  Ifjúság 
jelentős szerepet játszik abban, hogy dolgozóink, függetlenül környezetük 
fejlettségétől, megismerkedhetnek népeink és más népek kulturális ered-
ményeivel. A művészi alkotás szerves része társadalmi fejl ődésünknek, 
ezért az értékes m űvészeti eredményeknek közkinccsé kell válniuk, mert 
ily módon járulnak hozzá szocialista közösségünk kulturális egységéhez... 
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ciója valósul meg szervezetük által. Ismeretes, hogy az utóbbi id őben gyak-
ran beszéltem az integráció szükségér ől. Ebben az esetben nincs szük-
ség az anyagi javak integrációjára, hanem a szellemi javak integráció-
jának kell megvalósul anépeink között. Ebben fontos szerepet játszhat 
a Zenekedvelő  Ifjúság. A szervezet sokban hozzájárulhat ifjúságunk egy-
ségéhez, mert a zene univerzális, mindenki számára ,érthető_ JA zene se-
gíthet bennünket törekvésünkben, hogy népeink testvérisége elmélyüljön, 
országunk egysége javára. Ebben az irányban a Zenekedvel ő  Ifjúság so-
kat tehet." 

Tito emberi nagysága, történelmi szerepe, kivételes egyénisége meg-
ihlette zeneszerz őinket. Számos kompozíció született, amelyben az alko-
tók a zene elvont nyelvén kísérelték meg kifejezni Titót, az embert, a 
forradalmárt, a forradalmi látnokot, az épít őt, a békeharcost. Ezek az 
alkotások beépültek újabb kori zenem űvészetünkbe. Nem véletlen az 
sem, hogy hazánk történelmében a legtöbb népdal róla keletkezett. A 
népfelszabadító háború alatt a harcosok, a partizánanyák, a fiatalok, a 
gyermekek határtalan szeretete Tito iránt szinte ontotta a szebbnél szebb, 
róla szóló dalokat. Ezekben a dalokban neve összekapcsolódott a sza-
badságvággyal, a jobb és igazabb élet utáni törekvéssel, a végs ő  győze-
lembe vetett hittel. Ezek a dallamok kísérték nehéz útjukon a harcoló 
partizánokat, kitartásra, bátorságra, önbizalomra serkentették őket. Az 
összejöveteleket, népgyűléseket ünnepélyesebbé tették, és talán minden 
más propagandánál könnyebben meggyőzték az embereket, hogy a há-
ború után egy új és jobb világ következik. 

Soknyelvű, soknemzetiségű  hazánkban a Titóról szóló dalok válto-
zatos sokasága született. A több mint húszezer eddig összegy űjtött dal 
még korántsem jelent teljességet. A zenei szempontból is értékes és ér-
dekes anyag tudományos feldolgozásra vár. Ne felejtsük azt sem, hogy 
a háború után az ország újjáépítése alatt is számos dal keletkezett, mint 
ahogy a nép napjainkban is tovább énekel Titóról. A meglev ő  dalok újabb 
változatai keletkeznek, de bizonyára születnek új szöveg ű  és dallamú 
énekek is. 

E népdalokat zeneszerz őink is felhasználták műveikben. Több ezer 
kompozíciót ismerünk eddig, javarészt tömegdalok, indulók, kórusok, de 
az utóbbi időben számos kantáta, oratórium, poéma, balett, s őt még opera 
is létrejött, melyekben Tito személyisége a legf őbb ihletőként szerepel. 

Tito, a hadvezér, a marsall, a néphős, a békeharcos, népeink lgked-
vesebb fia és tanítója nemcsak a neki ajánlott kompozíciókban, a róla 
szóló népdalokban szerepel, hanem a köztársaságunkról, a szabadságról, 
az újjáépítésről, a hadseregről, a békéről szóló dalókban is. Minden 
egyes szerzemény, dal népeink szeretetét sugározza. A róla szóló szer-
zemények összessége hazánk sajátos zenei történelmét képezi. 

234 



Dr. SZÓLLÓSY V Á GÓ LÁ SZLÓ 

T1TO A JUGOSZLÁV FILMM ŰVÉSZETBEN 

Tito alakját első  ízben John Talbott filmkamerájának objektívje örökí-
tette meg 1944 májusában Drvaron, közvetlenül a németek nagy ejt őer-
nyős támadása előtti napokban. Ettől kezdve gyakran kíséri alakját a 
filmkamera: Vis szigetén, Belgrád el őtt, a szerémségi fronton, kés őbb 
a felszabadított városokban — katonai gy őzelmek és munkasikerek al-
kalmával, olyan történelmi események tevékeny részeseként, amelyeket 
nemcsak hazánk nemzetei és nemzetiségei, hanem az egész emberiség 
történetének sorsfordulóiként tartanak számon. 

Tito nemcsak állandóan jelenlev ő  alakja, hanem ihletője is a jugo-
szláv filmművészetnek. Az első  háborús felvételektől kezdve jelen van a 
jugoszláv dokumentumfilmiben — a filmgyártásnak abban a m űfajában, 
amely egy korszak művészileg megfogalmazott krónikájaként rögzíti az 
eseményeket. Egyénisége ugyanígy jelen van a népfelszabadító háborúval 
és a forradalommal kapcsolatos játékfilmekben is, még akkor is, ha alak-
ja meg sem jelenik a filmvásznon. 

Tito műve, eszméi, történelmi jelent őségű  döntései az a forrás, 
amelyből a hazai filmművészet újabb alkotó nemzedékei meríthetnek, 
hogy Tito személyiségén keresztül a jöv őhöz szóljanak. 

A múlt év júliusában megjelent filmográfia* 3 játékfilmet, 232 do-
kumentum- és 521 rendkívüli híradófilmet, 1282 híradóriportot sorol fel; 
kiegészítve ezt a Zastava film által készített dokumentumfilmekkel, két-
ezernél több cím, másfélszáz ezer méternyi filmszalag őrzi Tito alakját, 
szavait. 

A három hazai játékfilmet, melynek Tito a központi alakja, az elmúlt 
évek, évtizedek során a hazai és a külföldi néz ők milliói láthatták már. 
A Ddrvari támadás a dokumentumfilm hitelességével idézi fel 1944 má-
jusának napjait, a német ejt őernyős támadás előkészítését, lefolyását és 
kudarcát. A történelmi hűséget fokozza, hogy a F őparancsnok alakját ere-
deti (archív-) felvételek felhasználásával komponálták be a film cselek-
ményébe. A Sutjeska témája a legendás hír ű  ütközet, Tito partizánjainak 
legsúlyosabb próbatétele, népfelszabadító háborúnk legvéresebb csatája. 
Tito alakját Richard Burton jeleníti meg. Az Užicei Köztársaság annak a 
67 napnak állít művészi emléket, amikor — 1941 őszén — a leigázott Euró-
pa szívében az egyetlen szabad terület Užice és környéke volt. Ebben a 
filmben Tito szerepét Marko Todorovi ć  tolmácsolja. 

A dokumentumfilmek sorát két háborús alkotás nyitja meg: Tito 
Drvaron 1943-ban, és az Ők kilencszázan (Vis szigetén 1944-ben), majd egy 
újabb történelmi dokumentum — ez már békeid őben —, a Népköztársaság 
kikiáltása (1946). És ezután olyan ütemben követik egymást az események, 
hogy nemcsak teljességre nem törekedhetünk, hanem még a válogatás 
kritériumainak meghatározása is gondot okoz, hiszen minden cím, min-
den filmkocka jelenünket és jövőnket meghatározó eseményt rejt: pár-
tunk, a Népfront (majd a Szocialista Szövetség), a szakszervezetek, a 
JKISZ (később a Népi Ifjúság) és a harcosszövetség kongresszusai tör-
ténelmi jelentőségű  határozatait, az újjáépítés munkasikereit, az állam-
építés eseményeit — köztük Tito elvtárs köztársasági elnökké válasz-
tását —, majd önigazgatási rendszerünk megalapozásának és fejl ődésé-
nek minden jelentősebb állomását, a munkástanácsokról szóló törvény-
től a kollektív vezetésig. Sajátos hangulatúak az ifjúsági staféták útját 
kísérő  dokumentumok. 

A filmszalagok megőrizték a béke és a barátság utait is, Tito elv-
társ találkozásait korunk minden jelentősebb politikai személyiségével: 

* Filmograf. Belgrád, 1980. 16. szám. 
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állam- és kormányfőkkel, a haladó felszabadító mozgalmak és a nemzet 
közi munkásmozgalom kiemelked ő  vezetőivel, ugyanígy korunk művésze-
tének legrangosabb alakjaival — köztük filmművészekkel is: Yul Brinner-
rel, Kirk Douglasszal, Szergej Bondarcsukkal, Richard Burtonnal, Sofia 
Lorennel, Simone Signoret-val, Ives Montand-nal, Elisabeth Taylorral, 
Gina Lollobrigidával, Shirley MacLaine-nel, Silvia Koscinával és má-
sokkal. 

A filmkamerák lejegyezték az elnemkötelezettség mozgalmának szü-
letését és kiterebélyesedését — a belgrádi els ő  értekezlett ől a havannai 
hatodikig. Nagyszámú film őrzi azoknak a találkozásoknak az emlékét is, 
amelyekben Tito marsall a F őparancsnok találkozik szabadságunk és füg-
getlenségünk őreivel, néphadseregünk katonáival, tisztjeivel — katonai 
díszfelvonuláson vagy hadgyakorlaton, a felkészülés, a katonai hétközna-
pok vagy a szolgálat óráiban. 

Tito elvtárs azonban nemcsak államfőkkel, politikusokkal és rend-
kívüli személyiségekkel találkozott; filmdokumentumok százai őrzik azok-
nak a találkozásoknak az emlékét, amikor 'köznapi emberek — kétkezi 
munkások, parasztok, ifjak és pionírok társaságában örökítette meg a 
filmkamera. Ezek közül — sajnos, a teljesség igénye nélkül — azokat 
tartalmazza az alábbi válogatás, amelyek sz űkebb hazánkban, Vajdaság-
ban tett látogatásaival kapcsolatosak. 

1945 

Tito Szerémségben (az első  sza-
bad aratás) 

1946 

Látogatás a bácskai telepesfal-
vakban 

1953 

A vajdasági brigádok ünnepsége 
Rumán 

1956 

Bácšpalánka: vadászat a diplo-
máciai testületek tagjai számára 

1957 

Tito az újvidéki mezőgazdasági 
tanácskozáson 

Az újvidéki nemzetközi mező-
gazdasági vásáron 

Karađorđevo: vadászat a diplo-
máciai testületek tagjai számára 

1958 

Karađorđevo: a diplomáciai tes-
tületek tagjai számára rendezett va-
dászat 

1959 

• Diplomáciai vadászat Karador-
devón 

Tito a Pančevački riten  

1960 

Az újvidéki nemzetközi mezőgaz-
dasági vásáron 

1961 

Vadászat a diplomáciai testüle-
tek tagjai számára Karadordevón 

Tito elnök Szabadkán 

1963 

A mexikói köztársasági elnökkel 
Újvidéken 

Tito az újvidéki vásáron 
Vadászat a diplomáciai testüle-

tek számára Karađorđevón 

1964 

Az Olasz KP küldöttségének ju-
goszláviai látogatása — Karadorde-
vón 

Az újvidéki vásáron 
Vadászat a diplomaták számára 

Karadordevón 

1965 

Tito az elárasztott vidéken 

1966 

Az újvidéki mezőgazdasági vá-
sáron 
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1967 

Az újvidéki vásáron 
Tito elvtárs megnyitja az újvidé-

ki vadászati és halászati kiállítást 

1968 

Az újvidéki vásáron 

1969 

Tito Vajdaságban: Venac, Újvi-
dék, Becse, Ada, Zenta, Szabadka, 
Zombor, Pancsova 

Az újvidéki mezőgazdasági vá-
sáron 

1971 

Tito elnök megnyitja az újvidé-
ki vásárt 

Dolores Ibarurival Kara đorđevón 
Brezsnyev Jugoszláviában — Lá-

togatás Karađorđevón 
A JKSZ XXI. elnökségi ülése Ka-

rađorđevón 
A JNH vezetői Titónál Karađor-

đevón 
Vadászat a diplomaták számára 

Karađorđevón 

1973 

A kambodzsai államfő  látogatása 
Karađorđevón 

Tito elnök a ni:kinci fegyverki-
állításon 

Tito elnök bácspalánkai látoga-
tása 

1974 

Tito elnök átadja rendeltetésé-
nek az iloki Duna-hidat 

Kanada főkormányzója és a 
Nemzetközi PEN-Klub küldöttségé-
nek fogadása Karađorđevón 

Az iraki, az indiai delegáció és 
Alois Indra fogadása Karađorđe-
vón 

A JSZSZK Elnökségének ülése 
Karađorđevón 

Vadászat a Jugoszláviában akk-
reditált nagykövetek számára a 
Bács melletti Vranjak erd őben 

1975 

A JKSZ KB Elnökségének ülése 
Karađorđevón 

Tito Újvidéken 
Benedict hercegnő  fogadása Ka-

rađorđevón 
Tito elnök Hercigonja Oratóriu-

mának bemutatóján, Újvidéken 
Vadászat a külföldi diplomaták 

számára Karađorđevón és a vra-
njaki erdőben 

1976 

Tito megtekinti az újvidéki me-
zőgazdasági vásárt 

1977 

Tito Újvidéken várta az új évet 
Tito elnök Újvidéken 
Tito Vajdaságban (Sremska Mit-

rovica és Ležimir) 
Tito Karađorđevón pihen 
A diplomaták számára rendezett 

vadászat Karađorđevón 

1978 

A JSZSZK Elnökségének ülése 
Karađorđevón 

A JSZSZK Elnökségének és a 
JKSZ Központi Bizottsága Elnöksé-
gének együttes ülése Kara đorđevón 

Tito elnök fogadta a rakovicai 
motorgyár küldöttségét 

1979 

A JSZSZK és a JKSZ KB Elnök-
ségének együttes ülése Kara đorđe-
vón 

Tito elnök fogadta az el nem 
kötelezettek VI. havannai értekez-
letének jugoszláv jelentéstev őit Ka-
rađorđevón 

Vadászat Karađorđevón a diplo-
máciai testületek vezet ői számára 

Tito életútját képekben megformálni annyit jelent, mint magunkévá 
tenni azt az értékelést, amelyet ő  maga adott a megtett útról: „Életem 
nem volt könnyű, de örömmel éltem át, úgy, hogy egészében véve ma 
sem választanék mást.' 

* Idézve a Filmograf említett számából. 
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Természetszerűen ezek a szövegek sokkal kevesebb nevel őhatással 
dolgozhatók fel. Fogyatékosságukat éppen abban látjuk, hogy hiányzik 
belőlük a mély átélés, a meggyőző  erő. Ebből eredően csak kismérték-
ben vagy egyáltalán nem hatnak a tanulók érzelemvilágára. Nem tudják 
őket állásfoglalásra késztetni sem a feldolgozott eseménnyel, sem a sze-
replőkkel kapcsolatban. Klisékben, sémákban gondolkodnak és gondol-
kodtatnak. Messze állnak attól, hogy a gyermek katarktikus élményévé 
váljanak. 

Ha ez a jelenség adott, felvetődik a kérdés, hogy mennyiben fele-
lősek ezért az olvasókönyvek szerz ői. Fogyatékos irodalmi ízlés, semati-
kus neveléselméleti nézet okozza, hogy értékesebb irodalmi alkotások 
kerülhessenek tankönyveinkbe? Nem így ítéljük meg a helyzetet. A szer-
zők rendre a legteljesebb mértékben szem el őtt tartják a hagyomány-
ápolás állandó és folyamatos feladatát. Bizonyára szívesebben tárnának 
a tanulók elé értékesebb irodalmi alkotásokat. Egyszer űen a tárgyi fel-
tételek olyanok, hogy gátolják a jobb szövegválogatást. 

A jugoszláv nemzetek és nemzetiségek irodalmában számos nagy 
és értékes alkotás született a népfelszabadító háború és h ősei témájára. 
Se szeri, se száma azoknak a elbeszéléseknek, regényeknek, amelyek a 
témával foglalkoznak. A baj azonban ott kezdődik, hogy igen kevés jelent 
meg ebből a tárgykörből magyar nyelven is. Még elenyészőbb a nemze-
tiségek irodalmából származó fordítás. 

Hogyan érzékeltessük a jugoszláv népek és nemzetiségek közös 
nagy élethalálharcát a nemzeti függetlenségért és a társadalmi forra-
dalomért, ha macedón, albán, török, szlovák, román, ruszin, olasz ellen-
állókról, kiemelkedő  harcosokról, jelentős tetteikről nem tudunk sze-
melvényeket bemutatni tanítványainknak? Azt gondolná az ember, hogy 
ezzel szemben akad aztán magyar nyelv ű  szöveg. Akad-e? A jugoszláviai 
magyar irodalmat Gál László, Fehér Ferenc, Bogdánfi Sándor, Majtényi 
Mihály, Baki Ferenc, Vébel Lajos és Tőke István képviseli egy-két szö-
veggel. A felsorolásból az is kitűnik, hogy a szemelvényeknek csak egy 
részét számíthatjuk a szépirodalmi szövegek közé, a többi csak infor-
matív, ismeretterjeszt ő  jellegű . 

Tőke István mint tankönyvszerző  érezhette a megfelel ő  irodalmi 
szövegek hiányát. Ezért vállalkozott arra, hogy Pap Pálról maga írjon.. 
Egyébként vállalkozása más kérdést is felvet. A felkelés és a forrada-
lom előkészítésének tényét. 

A Jugoszláv Kommunista Párt a két háború közti évtizedekben egy 
harcos munkásmozgalom élén állott. A kizsákmányolt tömegek forra-
dalmasítása és a munkásmozgalomban edz ődött káderek egyenesen ve-
zetnek az 1941. évi felkeléshez és az össznépi forradalomhoz. Munkás-
mozgalmunk harcosairól pedig ez az egyetlen T őke-írás ad csak hírt. 
Nagy kára nevelésünknek, hogy gyermekeink nem olvasnak munkás-
mozgalmunk olyan kiemelkedő  hőseiről, akiknek a neve talán utcanév-
ként tekint le rájuk. Naponta találkoznak neveikkel és talán jó, ha is-
kolájuk névadójaról tudnak többet. 

Legutóbb Kalapis Zoltán tudósított a Magyar Szóban Szende Nelly-
ről. Jó tudni, hogy voltak jugoszláviai magyarok és magyar asszonyok a 
spanyol polgárháborúban. De hol kell, hogy megismerje ifjú nemzedé-
künk a többi munkásmozgalmi hőst? A becsei asszonyokat, Fej ős Klárát, 
Csáky Lajost, Cseh Károlyt, Szervó Mihályt, Hendrich Károlyt, Kizur 
Istvánt és sok-sok magyar hősét a jugoszláv munkásmozgalomnak. És a 
nem magyar hősöket, akikkel vállvetve küzdöttek a szociális igazságta-
lanság ellen! Tőke István kezdeményezése nemes, de nem ez a megol-
dás. Hiányoljuk az irodalmi feldolgozást, a művészi megformálást, hogy 
a tanuló erőltetett didaktizálás helyett az átélés útján tegye magáévá 
eszméiket, vallja magáénak a testvériség-egység elvét, és az elv legyen élet-
formájává, viselkedésének vezérlőjévé. 

A munkásmozgalom internacionalista elve fejl ődött tovább és jutott 
érvényre a népfelszabadító háborúban. A partizánegységek fejl ődésével, 
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izmosodásával létrejöttek a nemzeti és nemzetiségi csapattestek szép pél-
dájaként az elv és gyakorlat egységének. 1943-ban már harcolt a Pet őfi 
zászlóalj. Az egyetlen magyar katonai egység a hitleri fasizmus ellen! 
Érthetetlen, hogy hőseink és harcos múltunk nem inspirálja az irodalmi 
alkotókat. Fehér Ferenc és Jung Károly szül őföld-lírája a bizonyíték, 
hogy az irodalmi nevelésben ez a járható út: gyermekeink átélik, érzés-
világuk és kultúrájuk szerves részévé válik az a motívumkincs, amelyet 
ezek az alkotások közvetítenek. 

Külön problémát jelent a szövegválogatás az alsó tagozatos tanulók 
számára. Itt a gyermekek még az alapkészség megszerzésével küzdenek: 
most tanulnak olvasni. Az olvasási készség fejletlen volta és az életkori 
sajátosságok nem engedik meg, hogy hosszú szövekeget olvastassunk. 
Alig akad tehát rövidebb, kerek egészet képez ő  szöveg, amelyet, szer-
zői beavatkozás nélkül olvasókönyveinkbe felvehetünk. Az átdolgozás 
(legtöbbször csonkítás) nem minden esetben válik az eredeti szemelvény 
hasznára. Természetesnek tűnne tehát a kispróza felé fordulás. Mégis 
azt tapasztalhatjuk, hogy csak az '5. és 8. osztályos olvasókönyvben ta-
lálkozunk anekdotákkal a népfelszabadító háborúból. Ez a m űfaj egyben 
felveti azt a kérdést is, hogy miért hiányzik a der ű  vagy más, nemes 
emberi megnyilvánulások témája a hagyományápolást szolgáló szemel-
vényekből? Csak az újabb keletű  irodalmi szemelvényekben találunk 
olyan motívumot, amely az önfeláldozást, lemondást, nagylelk űséget és 
más emberi, humán vonást emel ki a h ősök tetteiből. Nézetünk szerint 
éppen ezeket az emberi tulajdonságokat és hasonlókat kell kialakítat-
nunk a tanítványainkban, tehát helyesen jártak el azok a szerz ők, akik 
előnyt adtak ezeknek a háború szörny űségei, rémtettei helyett. 

Tito életrajzi elemeit feldolgozó szövegeinkben találkozunk leggyak-
rabban olyan vonásokkal, amelyek egy-egy pozitív emberi tulajdonságot 
szemléltetnek. Helyes, hogy gyermekeink történelemalakító nagyjaink 
példáján formálják életideáljaikat. De meg kell mutatni azt is, hogy 
a népfelszabadító háború rettenhetetlen h őse -- a partizán — nemcsak 
bravúros kalandok végrehajtója, hanem melegszívű  ember. Talán még 
mindig legvonzóbb irodalmi alakunk Ćopić  halhatatlan Nikoletina Bur-
saća, aki mióta nem kötelező  házi olvasmány, ismeretlenné vált az újabb 
nemzedékek számára. 

A rövid áttekintés érzékelteti, hogy nevelési rendszerünk és neve-
lőink állandóan napirenden tartott témája a hagyományápolás. Ugyanak-
kor elkerülhetetlenül felvet ődött az is, hogy a kérdés olyan fontos, 
összetett, hogy vele gyakrabban kellene behatóbban foglalkoznunk. A 
gátló tényezők nem szűnnek meg önmaguktól. Társadalmi összefogás, 
szervezett tevékenység is szükséges ahhoz, hogy nevelési ,feladataink tel-
jesebben és érzékletesebben valósuljanak meg az irodalomtanításban. 
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BIACS FERENC 

TITO ÉS A NÉPFELSZABADÍTÓ HÁBORÚ MOTÍVUMAI 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZ ŐM ŰVÉSZETI NEVELÉS 
OKTATÁSÁBAN 

CÉLKITtÍZÉSEK ÉS IRÁNYELVEK 

Az iskolai nevelőmunka keretterve meghatározza az önigazgatáson ala-
puló nevelés és képzés célját és feladatát, amelyek a JKSZ programja 
alapelveire épülnek és az ifjú nemzedék arculatának kialakítására vo-
natkoznak. A . keretterv szerint a személyiségének fejl ődésére ható té-
nyezők feladatai a következők: a JKSZ által vezetett munkásosztály for-
radalmi szerepéről kialakított tudat fejlesztése az önigazgatáson alapuló 
társadalmi viszonyok megteremtéséért folytatott harcban; a népfelsza-
badító háború és a szocialista forradalom vívmányain, hagyományain 
alapuló nevelés; a jugoszláv szocialista közösségkben él ő  népek és nem-
zetiségek egyenjogúságáról kialakított tudat fejlesztése és a közösségi 
élet, a testvériség-egység szellemének ápolása; a személyiség humanizár 
Iása; az önigazgatásra való felkészítés. 

E cél megvalósításába bekapcsolódik az iskola összes nevelési és 
oktatási területe. A keretterv a m űködő  tényezőket arra kötelezi, hogy 
a terv által megszabott munkatartalmat megfelel ő  formában és a saját 
tevékenységén belül meg is valósítsa. 

A szűkebb nevelési területek külön feladatokat tartalmaznak, ame-
lyek közül a képzőművészeti nevelés keretében megvalósíthatók a szo-
cialista hazaszeretetre nevelés következ ő  elvei és feladatai: 

a JSZSZK népei és nemzetiségei forradalmi hagyományainak ápo-
lása, általa a tanulókat neveljük a h ősi múltból vett példák alapján; 

a testvérigés-egység eszméjének fejlesztése. 
Az általános iskolai képzőművészeti nevelés lehetővé teszi a tanuló 

sokoldalú fejlesztését. A társadalomban, különösen az anyagi területen 
bekövetkezett változások, valamint a tudomány és a technika fejl ődése, 
amelyek hatnak a termelésre és a kultúrára, szükségszer űen változá-
sokat idéznek elő  az emberek közti kapcsolatokban, a munkában és az 
emberi jogokban. Így mind szélesebb területeken eljutunk az élet de-
mokratizálásához, amely a képzés és az emberi kapcsolatok megjavítá-
sának eredménye lesz. Csak a sokoldalúan képzett és új felfogásokkal 
rendelkező  ember képes arra, hogy ezt megvalósítsa. Éppen a m űvészet-
nek nagyon sok lehet ősége van arra, hogy e célhoz hozzájáruljon. 

KÉPZáMt1VÉSZETI ALKOTÁSOK BEMUTATÁSA 

E gondolat kapcsán megemlékeznék a népfelszabadító háborúban 
résztvevő  művészekről, akik főleg agitációs és propagandatevékenységet 
fejtettek ki. A képz őművészek grafikai illusztrációkkal gazdagabbá tették 
a partizánsajtó kiadványait. Anyag- és id őhiány miatt leginkább ceruza-
rajzok, tusrajzok, metszetek és vázlatok készültek, amelyek a kés őbbi 
alkotások éléményanyagát szolgálták. Kevesebb akvarell, tempera, olajkép 
és még kevesebb szobor készült, mert nem voltak meg a feltételek az ilyen 
alkotások elkészítésére. Josip Broz Titóról különösen sok kép és rajz 
készült, sőt szobor is, amelyeket megtalálhatunk a zágrábi Spektar kiadó 
által megjelentetett Revolucionarno slikarstvo és Revolucionarno kipar-
stvo című  kiadványokban. E két könyvet a kor dokumentumainak te-
kinthetjük és a reprodukciók kiválóan felhasználhatók a képz őművészeti 
nevelés oktatásában. Bemutatásra alkalmasak nemcsak az esztétikai ér-
tékelés óráin, hanem bármely képzőművészeti fogalom tolmácsolására, 
sőt más tantárgyak keretében szemléltet őeszközként. 

A népfelszabadító háború eseményeinek meggy őző, megrázó és do-
kumentáló bemutatását találhatjuk meg a kiadványban Božidar Jakac, 
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Đorđe Andrejević-Kun, Pivo Karamatijevi ć , Ismet Mujezinović, Bran.ko 
Šotra, Zlatko Prica, Nikolaj Pirnat, Franjo Mraz, Tode Ivanovszki, Vanja 
Raduš, Krsto Hegedušić, Antun Augustinčić , Frano Kršnić  stb. tolmá-
csolásában. Nagyon fontos kérdés a képz őművészeti nevelés önmagában 
is, de a nevelés egész folyamatában különösen. 

A műalkotás konkrét világnézet is egyben és mint ilyen érzelmi 
voltával emocionálisan hat, de intellektuális módon is: belénk vés ődik. 
Hatása nyomán új érzelmekkel gazdagodunk, ezek élettapasztalatokká 
nőnek, új nézeteket szülnek. Újboli állásfoglalásra ösztönöznek. Ellen-
őrzés alá veszik eddigi cselekvéseinket és befolyásolják jöv őbeli dönté-
seinket — új szinteken formáinak. 

A képzőművészeti alkotásokkal való foglalkozás segíti a tanulókat 
a tárgyi ismeretek elsajátításában, a valóság jelenségeinek meglátásá-
ban, elemzésében és a képi információk áradatában való eligazodásban. 
Fejleszti az esztétikai érzéket, és lehet ővé teszi a szépségben való gyö-
nyörködést mind a világban, mind pedig a művészetben. 

KÉPZŐMŰVÉSZETI TERÜLETEK ÉS TECHNIKÁK 

Az általános iskolai képzőművészeti nevelés tanterve az egyes osztá-
lyok anyagát a képzőművészet területeiként mutatja be. Megjelöli a fes-
tés, rajzolás, grafika, szobrászat, iparm űvészet és esztétikai értékelés 
osztályonkénti feladatait. A tanterv a tanév folyamán némi rugalmassá-
got enged meg a pedagógus számára, hogy—osztályonként meghatározza 
a tanulók fejlettségi szintjének és a nevelési és oktatási céloknak meg-
felelően a természet utáni tanulmányok, tematikus képalakítások, díszí-
tő  jellegű  munkák és az illusztrációkra szánt órák számát. 

Az anyag és a képzőművészeti feladatok ilyen formájú feltüntetése 
még nem biztosítja azt, hogy megvalósíthatjuk a kit űzött célokat és fe-
ladatokat. A különböző  munkakeretek anyagában az év folyamán párhu-
zamosan és egyidejűleg, lehet előre haladni egymással szerves kapcso-
latban, és kialakítva a kapcsolatot más tantárgyakkal is, valamint ügyel-
ve az időszerűségre és a szocialista ünnepek, évfordulók és események 
időpontjára. 

Tito és a népfelszabadító háború motívumai leginkább kiemelhet ők 
a tematikus és illusztrációs munkákban, s őt kapcsolatba hozhatók más 
képzőművészeti területekkel, különösen az iparm űvészettel. 

A nevelő  legfőbb feladata tehát, hogy — a tantervi anyagot és köve-
telményeket figyelembe véve — olyan didaktikai egységeket és .témakö-
röket alkosson, amelyek biztosítják a nevelési képzési célok legf őbb kö-
vetelményeinek tervszer ű  elérését és a tanulók aktív bekapcsolását az 
alkotói folyamatba. 

Természetesen az egyes munkakeretek igen sokféle kapcsolatba hoz-
hatók a témakörrel. A kapcsolás lehetséges változatai szinte végtelenek. 
Ez igen nagy előny, mert a tanulók teljesít őképességének, a más tan-
tárgyak anyagának és az időszerűségnek megfelelően az egyes területek 
és témakörök felépítése a szükséglet szerint év közben is változtatható, 
alakítható. Adott esetekben — pl. évfordulók és ünnepségek kapcsán — 
beiktatható egy-két munka, amely az eddig tanult anyag begyakorlá-
sát szolgálja és a nevelési és képzési célok kidomborítását biztosítja. 

Ha tekintetbe vesszük az általános iskolai képz őművészeti nevelés 
sajátos tantárgyi feltételeit és a felhasználható képz őművészeti techni-
kák adta lehet őségeit, akkor nyilvánvaló, hogy fokozhatjuk a tanulók 
érdeklődését és munkakedvét. 

A különféle anyagok használatának pedagógiai jelent ősége is van. 
Léteznek tanulók, akiknek bizonyos technikai eljárások megfelel őbbek, 
amelyek segítségével jobban fejezik ki magukat, vagy az anyagok kü ~ 

lönbözősége, változatossága szabadabb alkotói készségre serkenti őket. 
A rajz és a grafika mint kifejezési mód különösen kedvelt a népfel- 

szabadító háború eseményeinek illusztrálására és témamunkák által 
való feldolgozására. A tusrajz és a grafika erős fehér-fekete kontrasztja 
drámai ellentétet biztosít az alkotásnak. A fehér—fekete ellentéte, a vo- 
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halak mozgása az expresszivitást még inkább fokozza. A gyermeki kidol-
gozás, a szétszórt kompozíció és spontán kifejezési forma őszinte gonr 
dolatokat fejez ki. 

A tanulók munkáikon sajátos jelrendszerben tolmácsolják pártos-
ságukat a témával kapcsolatban. Az er ős és bátor partizánt nagyobbra 
rajzolják és csillaggal jelölik, rendezett sorokba egységesnek tüntetik 
fel őket, a gyáva ellenséget viszont szétszórtan menekülve kisebbnek ér-
zékeltetik. A tanuló azonosul a nép és a partizánok érzéseivel, igazából 
a maga érzéseit rajzolja le. 

A szobrászati alkotásokban a harcosok alakjának megformálásakor 
a szervezett rend, a kitörő  dinamika, a szenvedélyes mozdulat, a fölemelt 
karok, öklök fenyegető  emberi gesztusa jellemz ő . A figurák előredőlő  
póza, a lábak és a karok egymásnak feszül ő  iránya hangsúlyozza az al-
kotások mondanivalóját. 

A festészeti munkák is igen változatosak. A gazdag színfelületek 
hideg-meleg kontrasztja, valamint a komplementáris színek fokozó ereje 
a témai és illusztrációs feladatok megfelel ő  kifejező  eszközei. 

Az iparművészeti alkotások közül plakáttervek, könyvborítótervek 
és feliratok alkalmazhatók sikeresen e nevelési és oktatási formák gaz-
dagítására. 

MANIFESZTÁCIÓK, OSZTÁLYON KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

Az osztályban folyó nevelői és oktatói munka mellett nagy és konk-
rét területet jelent az osztályon kívüli foglalkozások megszervezése, részt-
vétel a kiállításokon, pályázatokon és rendezvényeken és egyéb aktivi-
tásokban. 

Az 1980-81. tanév fontos feladata, hogy iskoláinkban méltó módon 
ünnepeljük meg a népfelkelés negyvenedik évfordulóját és megfelel ően 
hasznosítsák nevelési lehet őségeit. Az iskolai képzőművészeti csoportok 
jelentős szerepet tölthetnek be az iskolai és helyi rendezvények esztétikai 
színvonalának érzelmi erej ű  hatásokat biztosító megteremtésében. Az is-
kolai rendezvények megfelel ő  grafikai színvonalának kialakításában szinte 
nélkülözhetetlen a közreműködésük. 

Az évforduló kapcsán az iskola kiállítási felületén megjelen ő  diák-
rajzok a megfelelő  témakörök szerint ráirányítják az iskolai közösség 
figyelmét az évforduló jelent őségére. Az ízléses, egyszerű, de jó hatás-
fokú kiállítási felület rendkívül hatásos eszköze a figyelemfelhívásnak. 

Fontos szervezési probléma, hogy mennyiben vonjuk be a tanulóF 
kat a szervezési munkába és a kivitelezésbe. Az ötletek megoldása igen 
egyszerű  és nem kíván sok munkát, ha a nagyobb tanulók is segítenek. 

A nagy dekorációs felületeket virágtálakkal hatásosabbá tehetjük. 
Lehet a virág funkciója, hogy kis távolságot biztosít a néz őnek, így ki-
szakítja a hétköznapi tárgyiasságból és ünnepélyesebbé teszi a látványt. 

Kiegészíthető  a fő  képzőművészeti kiállítás néhány fotóval a nép-
felszabadító háború témaköréb ől és Tito elvtársról megjelent képek 
gyűjteményével, szobrokkal, plakát- és könyvborítótervekkel. 

Az osztályközösségek további segítséget nyújthatnak a tantermek 
díszítésével, faliújságok stb. színvonalas kivitelezésében az évforduló 
kapcsán. Az előbbi elvek erre is érvényesek. Olyan alkalom ez, amikor 
életszerű  körülmények között kell nevelni és ízlést formálni. 

A nevelési hatások összességét biztosíthatja a kiállítási megnyitó 
kapcsán angazsált irodalmi csoport, valamint az iskola énekkara. Ilyen 
alkalomkor rendszerint megjelenik az iskola diáklapja, amelynek megje-
lenéséhez és illusztrálásához hozzájárul a képzőművészeti csoport kö-
zössége. 

Ilyen iskolai ünnepségeken a tanulók vallanak arról, hogyan látják 
és hogyan értékelik népeink harcát és Tito elvtárs egyéniségét hazánk 
megteremtésében és építésében. 

Az iskola sokrétű  oktatási és nevelési folyamatában egyre fokozot-
tabban kellene hasznosítani mindazokat a lehet őségeket, amelyek révén 
későbbi viselkedésüket és magatartásukat meghatározó szokások alakul-
hatnak ki a tanulókban. 
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EMBER ÉS IDŐ  
AZ ÚJVIDÉKI TELEVÍZIÓ NEGYVENÉVES A HÍD CÍMŰ  KÉTRÉSZES 
DOKUMENTUMFILMJÉBEN* ELHANGZOTT NYILATKOZATOK 

I. 

Hadd zümmögjek a régi Hídról, 
egy régi kedv ű, csöndes verset. 
Azoknak, akik most építik, 
azokról, akik már elmentek. 

(Gál László: Dal a régi Hídról) 

MALUŠEV CVETKO: Szerintem a Híd embrionális formában már 
előbb megvolt, mint ahogy hivatalosan megszületett. Az 1931-ben Sza-
badkán érettségizett magyar osztály 44 tanulója egy albumot, adott ki, 
amelynek értelmi szerzője tulajdonképpen Kiss József, Tóth Bagi Ist-
ván és Kovács Sztrikó Zoltán volt. Az album elkészült. Más 12 személy 
fejében az az ötlet, eszme született meg, hogy indítsunk egy lapot. A 
Híd tehát az Őrtűzből született meg. 

KOLOZSI TIBOR: Amikor az Őrtűz megszűnt, akkor a haladó if-
júság, az akkori baloldali ifjúság indította meg a maga folyóiratát Vaj-
daság címmel, amelynek a szerkesztésében, az els ő  számokban, szintén 
benne volt Kiss József is, de aztán éppen a Kiss Józseffel való összekü-
lönbözés miatt Hirsch Halász Dezső, a másik szerkeszt ő  megváltoztatta 
a lap címét Továbbra, és ebb ől is megjelent még két szám. Nem sokat je-
lenhetett meg, összesen a Vajdaságból és a Tovább-ból 5 szám jelent meg, 
és betiltás lett a sorsa. Ezután még egy próbálkozás történt, ez már nem 
folyóirat volt, egy ilyen baloldali hetilap, Kritika címmel, annak is, azt 
hiszem, csak két száma jelent meg. Ez 1934 elején volt és ezt követ ően, 
1934 májusában jelent meg a Híd els ő  száma. 

SZABÓ IDA: A Hídnak nagy szerepe volt a munkásak, a parasztok 
és a haladó értelmiség összefogásában, szervezésében, különösen a fasiz-
mus, .a sovinizmus és az irredentizmus elleni harcban. A terror és a dik-
tatúra nehéz napjaiban, amikor a haladó gondolatot nehéz börtönnel súj-
tották, a Híd merészen terjesztette a marxista gondolatot, szolgálta az 
osztályharcot, a munkásosztályt és a kommunista pártot. 

BRINDZA KÁROLY: Hát mi nem rendelkeztünk akkor semmilyen 
magyar nyelvű  sajtószervvel. 1935-ben jelent meg, éppen az én városom-
ban, Topolyán a Népszava els ő  száma, de ez sem úgy indult még — érde-
kes ez a párhuzam a Híddal —, ez sem a párt lapjaként indult, hanem 
egy inkább ellenzéki, Maček-vonalon futó lap volt, amelyet azonban a 
párt hamarosan a kezébe vett Damjanov Jakša ügyvéd által, és így a Nép-
szava hamarosan az illegális kommunista párt legális szócsöve lett. 

LŐBL ÁRPÁD: Különben mint ilyen lap, nem az els ő  volt ezen a tá-
jon. Harcos, magyar lapok voltak már azel őtt is Vajdaságban, amelyek 
közül megemlíteném talán a 920-ban Becskereken megjelent Közakaratot, 
vagy azután az Utat, amely már szépirodalmi lap is volt, az avangardista 
mozgalom harcos lapja, vagy később a Szervezett Munkás, amely szin-
tén hozott irodalmi írásokat is, de természetesen szintén mozgalmi lap 
volt, s ugyanúgy egy néhány rövid ideig él ő  kisebb lap is, amelyeket az-
után a Híd követett. 

* Forgatókönyv: Pató Imre; szerkeszt ő : Gellér Tibor; hangfelvevő : Koletsár István; ope-
ratőr: Dobri Janevszki; rendez ő : Lányi István. Az Újvidéki Televízió a film első  részét 1978. 
május 5-én, a másodikat június 2-án mutatta be. 
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LEVAY ENDRE: Akkor merült föl, márciusban, az a kérdés, hogy 
ez a mozgalom, ez akkor tud igazán hatni kifelé, a város falain kívül, 
ha lapja is lesz. Igy elhatározta az ifjúsági kultúrmozgalom vezet ősége, 
hogy folyóiratot ad ki, Híd címmel. Ennek a folyóiratnak az els ő  száma 
1934. május elsején jelent meg, amelynek a bevezet ő  írása: Hidat verünk. 
Hidat verünk ember és ember közé, hidat verünk dolgozó, intellektüel, 
munkás közé, hidat verünk népek közé, és minden törekvésünk arra irá-
nyul, hogy az együttélésnek és a békés munkának biztos teret biztosít-
sunk. Ez program volt, de visszhangja támadt mindjárt a munkásmozga-
lomban, mert alig jelent meg az els ő, második száma, Laták István már 
fölkereste és hozta az ő  táskájában már a kéziratokat, álnéven írt kézirato-
kat, Cseh Károly kéziratát, saját kéziratát, Steinfeld Sándor kéziratát, 
Malušev Cvetko kéziratát, úgyhogy már az induló Hídban megjelentek a 
munkásmozgalom aktivistáinak az írásai, akik kés őbb már, 1936-ban, ami-
kor Mayer Otmár átvette t őlem a Hidat, akkor már mint szerkeszt őségi 
tagok vettek részt a Híd továbbfejlesztésében, akkor már a Híd a kom-
munista pártnak a sajtóorgánuma volt. 

SZABÓ IDA: A Híd oldalain abban az id őben ismert magyar, szerb, 
horvát, szlovén és külföldi marxista írók munkája jelent meg. De alá akar-
nám húzni, hogy nemcsak értelmiségiek, de marxista tudású munkások 
forradalmi írásai is megjelentek. Közöttük sok olyan elvtárs írásai, akik 
marxista tudásukat fegyházakban, a mitrovicai, lepoglavai egyetemeken 
szerezték. 

LđBL ARPAD: Talán még érdekesebb az, hogy nemcsak a szerkeszt ő-
ség szerkesztette tulajdonképpen a Hidat, hanem az úgynevezett olva-
sókörök, olvasóbizottságok is. Mindenütt — munkások, ifjúmunkások, pa-
rasztok, földmunkások között — voltak ilyen Híd-bizottságok. Olvasókö-
rök, ahol a Hidat fölolvasták, megtárgyalták és véleményt mondtak róla, 
szükség van-e ilyen és hasonló írásokra, vagy sem, szóval beleszóltak a 
szerkesztés munkálataiba is. Tizenkétezer olvasót szerzett ilyen módon 
magának a Híd, csak 1200 példányszámban jelent ugyan meg, az olvasó-
körök útján tizenkétezren olvasták, ez pedig már egész mozgalom volt, 
egy antifasiszta mozgalom. A vajdasági magyar antifasisztáknak az akti-
vista köre, hogy úgy mondjam. Azok az emberek gyűltek itt össze, akik 
azután továbbszervezték az antifasiszta és kommunista mozgalmat Vaj-
daság-szerte. 

MALUŠEV CVETKO: A mozgalom önmagát finanszírozta a mozgal-
mi emberek zsebéb ől. Nem kaptunk mi a Szovjetuniótól segítséget, ahogy 
sokan annak idején gyanúsítottak bennünket, hogy Moszkvából gurul a 
dollár, vagy nem tudom honnan gurul, és az tartja fönn a baloldali sajtót, 
a baloldali lapokat. Ez nem igaz. Igaz az, hogy a lelkesebb emberek ko-
moly adót fizettek; a többi, aki nem tudott fizetni, az azzal vett részt, 
hogy a lapunkat terjesztette, előfizetőket gyűjtött. Az előfizetést rendesen 
begyűjtötte, rendesen befizette, úgyhogy a lap anyagi alapja rövid id őn 
belül erősen megszilárdult. A kés őbbiekben már lehetőséget adott arra 
is, hogy Új ,lapokat alapítsunk a Híd keretéb ől, tehát megjelent a Híd-
könyvtár, a Híd-naptár, megjelent a Világkép, és még valami más, ap-
róbb dolgok. 

LÉVAY ENDRE: A Híd mozgalmi jellegére vonatkozólagszeretném 
megemlíteni azt, hogy már induláskor nem volt szabadkai folyóirat. Sza-
badkán volt tulajdonképpen a központi szerkeszt ősége. De volt szerkesz-
tősége Zentán, Becsén, Becskereken, Zomborban, Újvidéken, s őt a Belgrád-
ban tanuló magyar egyetemi hallgatók egyesületében, a Bólyai Farkasban 
is értékes munkatársaink voltak. A szabadkai szerkeszt ők mellett, akik 
egyben szervezők is voltak, házról házra járó szervez ők is voltak, Zentán 
Schvarczer Gyula, Becsén Faragó Imre, Becskereken Dániel György, Zom-
borban Pál Sándor, Újvidéken is volt munkatársunk, kett ő-három, igen 
értékes munkatársaink voltak a Bólyai Farkas egyesületben, éspedig Han-
gya András, Csapó Sándor és Kovács Sztrikó Zoltán. 
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KOVÁCS SZTRIKÓ ZOLTÁN: Mi nem neveztük magunkat kommunis-
táknak, de lényegében azok voltunk. Haladó szelleműek voltunk, minden 
reakcióellenesek. És akkor eleinte jegyzeteket adtunk ki, kés őbb az Őrtüzet 
csináltuk meg, csak hektografált példányban, azután pedig a Hidat csináltuk 
meg. A Hídban bizonyos szerepem volt kezdetben, az alapítók közé tartoz-
tam, én csináltam az első  címlapot. Később Belgrádból mint egyetemista a 
belgrádi szerkeszt őségbe tartoztam, belgrádi szerkeszt ő  voltam, aztán meg-
jelentek háborúellenes rajzaim, Hitler-ellenes rajzaim, a Kenyeret, békét!, 
meg Egy bögre tej. Ilyen valami illusztrációk. Kés őbb a Bólyai Farkasban, 
ott irodalom szakosztályvezet ő  voltam. Ott is tartottunk előadást, sokat, s 
így a baloldal irányába fejl ődött a Bólyai Farkas működése. Elég sok bajunk 
volt a rendőrséggel. 

LÉVAY ENDRE: Ilyen együttessel tudtuk átölelni egész Vajdaságot, és 
ilyen együttessel tudtuk megvalósítani azt, hogy a Híd mozgalommá váljék. 
Ennek visszhangja is volt természetesen, ami rendkívül fontos volt számunk-
ra, mert közben a Kalangya is föler ősödött, a mi szépirodalmi, kritikai folyó-
iratunk, és annak a szerkeszt ője, Szirmai Károly egy nagyon komoly írásban 
foglalkozott a Kalangyában a Híd tevékenységével. S őt mi több, eljött Sza-
badkára velünk tárgyalni és azt mondotta: Nagyon szép utat mutattatok, 
mert minden törekvés el őtt kinyitottátok a kaput, és a Kalangya is ezután 
ezt fogja tenni és kinyitja a kaput a haladó szellem ű  írók előtt. Ezáltal 
egy bizonyos fokú együttműködés fejlődött ki már akkor a Híd és a Kalan-
gya között, és láthatjuk, ha fellapozzuk a régi Kalangya-számokat, ott talál-
juk Laták István írását, ott találjuk Somogyi Pál írását, ott találjuk Somorja 
Sándornak a műfordításait, szóval a haladó munkásmozgalomnak az írói 
már a Kalangyában is jelentkeztek. Tehát a Híd, mint kapocs is szerepelt 
az irodalmi folyóirat felé és egyáltalán .a demokratikusan gondolkodó em-
berek felé, akik rokonszenvvel nézték azokat a törekvéseket, amelyek béke-
szerető, háborúellenes demokratikus célkitűzéseket szolgáltak. 

SZABÓ IDA: A folyóirat különösen közkedvelt volt .a fiatalság soraiban, 
a fiatal munkások, tanulók, egyetemisták körében. Sokszor a legális terjesz-
tőhálózat mögött illegális pártmunka folyt, mert a terjeszt ők összejövetele 
leple alatt sokszor pártértekezlet és SKOJ-értekezlet lett megtartva. 

BRINDZA KÁROLY: Emlékszem, 38-ban jött nálunk létre a Híd-bizott-
ság. Akkor Topolyán nem volt még pártszervezet, 34-ben, az utolsó lebukás 
alkalmával szétverték a pártszervezetet. Hát innen is van, hogy most, ami-
kor beszélgetünk a régmúlt id őkről, egyes mozgalmi emberek a pártbizottság 
létrehozását erre az id őszakra helyezik, mert szerintük ez a Híd-bizottság 
tulajdonképpen a párt bizottsága volt. Hát ha nem is az volt, de szerepe, 
hatása megfelelt a pártbizottságénak. Nálunk ugyanis 39-ben szervezték 
újjá előbb a SKOJ-t, majd ugyanazok, akik .létrehoztuk a SKOJ els ő  
aktíváját, ugyanazok lettek az els ő  párttagok is 39 végén, 40-ben viszont 
pártbizottságot alakítottunk. No most a Híd-bizottság tagjai a legjobb 
aktivistákból verbuválódtak, és hát a gyakorlati politikai tevékenység a 
szakszervezeteken kívül kiterjedt az általános politikai életre is. Ekkor 
jött létre nálunk 38 végén, 39 elején a Népfront kezdeményez ő  bizottsága 
is, amely szintén innen indult ki és persze állandó kontaktusban a kerü-
leti székhellyel, a Híd szerkeszt őségével. Ezt úgy kell mondani, hogy a Híd 
szerkesztősége volt az, ahonnan mi ezekben az id őkben a legtöbb, leg-
használhatóbb utasítást és útmutatást kaptuk, az el őttünk álló feladatok 
mibenlétére és megoldását illet ően is. 

KOLOZSI TIBOR: A Híd a maga fejl ődési szakaszában több fázison 
ment át. Az első  volt az ifjúsági Híd, amely a Népkör demokratikus ifjú-
sági csoportjának a lapja volt tulajdonképpen. Utána jött a munkásmoz-
galomhoz eljutott Híd, amikor Simokovich Rókus volt •a felel ős szerkesz-
tője és az utolsó fázis, a Mayer Otmár Hídja. No már most azt a háló-
zatot, ami kialakult az els ő  szakaszban, nem tekinthetjük egyáltalán azo-
nosnak azzal, ami az utolsó szakaszban volt. Tudniillik a Híd terjesztése 
és szerkeszt ői hálózata egyre inkább a baloldal, a munkásmozgalom felé 
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tolódott át. Ezt szükségesnek tartottam megmondani, hogy itt teljesen 
tisztán alakuljon ki a kép a Hídról. Ekkor már, amikor kialakultak 
a külön csoportjai is, a képzőművészek is tömörültek a Híd körül. 

ALMASI GÁBOR: A képzőművészet is egy ilyen mozgalom volt, sőt 
egy új jelenség volt a társadalomban, és mondhatnánk talán azt is, hogy 
határköve volt egy új művészeti beállítottságnak, ami témájában és fel-
fogásában is különbözött a régi m űvészettől. A 'kiállítás, amit 38-ban a 
Népkörben megrendeztek, a Híd szervezésének keretében történt. Nagy 
része volt ebben Csapó Sándornak és a többi Belgrádban tanuló képz ő-
művészünknek, Ács Józsefnek és Hangya Andrásnak, akik 'kiállító tagjai 
is voltak ennek a 38-as kiállításnak. A kiállítás anyagában, hogyha a témá-
ját vizsgáljuk meg, olyan címeket találunk, mint: Rab, Vallatás, Proletár-
család, Földtúró, Makszim Gorkij, Zsákolók stb. Ezek is mind olyan té-
mák voltak, ami a polgári szépségigényekt ől eltért, tehát nem kívánkoz-
tak éppen a gazdag polgároknak a polcaira, de rávilágít arra, hogy a 
képzőművészeknek más volt akkor a feladatuk, tehát teljesen összhangban 
állt az akkori szellemi és mozgalmi élettel. 

LőBL ÁRPÁD: Természetesen, aminthogy a Híd maga is nem any-
nyira irodalmi, mint társadalmi, harcos, mozgalmi lap volt, az esztétikája 
sem l'art pour fart esztétika volt, hanem harcos esztétika, amely hatni 
akart, állást foglalni az akkori helyzettel szemben, és azon változtatni 
akart. Úgy, ahogy valahogy Marx mondta valamikor, hogy eleget ismer-
tették már a világot a filozófusok, most már az a feladatunk, hogy meg-
változtassuk. Körülbelül ez volt a Híd esztétikája is. 

MALUŠEV CVETKO: Másik volt egy tudományos ráhatás a moz-
galomra, a falukutatás. Ezt szeretném pár szóval ecsetelni, mert ezt ma-
gam csináltam, ezt nekem kellett csinálni, ezt az egész kérdést. Na most 
tudni való, hogy azokban az években Romániában fejl ődött ki legmélyeb-
ben a szociográfiai mozgalom Európában. Értve ez alatt a baloldali szocio-
gráfiát, a jobboldaliak nem tör ődtek sosem szociográfiával, sose tör őd-
tek a társadalommal és a társadalom kérdéseivel. Ők a hatalom meghó-
dításával ... De a baloldaliak, azok mindig mélyebbre és mélyebbre szán-
tottak. No most: Gusti, Dimitriu Gusti nevű  román tudós maga köré 
gyűjtötte a bukaresti, kolozsvári és más romániai magyar és nem magyar, 
tehát román és más nemzetiség ű  ifjakat és ezekb ől csinált egy nagyon 
széles, nagy mozgalmat. Persze nekünk nem volt egyetemi tanár vezet őnk, 
nekünk nem voltak egyetemista munkatársaink, nekünk nem voltak ösz-
szeíró csoportjaink, nem voltak statisztikusaink stb. Mégis a 'kérd őívet 
úgy állítottam össze, — ezt be kell vallanom 30-40 év távlatából —, hogy 
ez a kép túl tudományos akart lenni, eltúlozta a dolgot és nem tudtunk 
rá munkatársakat kapni, akik kitöltötték volna azokat a kérd őíveket úgy, 
ahogy azok el voltak képzelve. Viszont egy olyan nagy hatást váltott ki 
a falukutatás, mint mozgalom, hogy a mi földmunkásaink, munkásaink, 
parasztjaink egyszer azt mondták, ez nagyon jó ötlet, de ezt én úgy nem 
tudom, majd megírom maguknak egyszer ű  emberi szavakkal. Így kaptunk 
egy egész másfajta falukutatást, mint amit a Dimitriu Gusti és az ő  mun-
katársai el'képzelte'k. Tehát nem tudományos, hanem spontán, népi, egy-
szerű  talukutatást. Így jelentkezett Zsáki Jóska, így jelentkezett a Pecze 
Franciska, így jelentkeztek Muzslyáról, így jelentkeztek más helyekr ől és 
jöttek be most a parasztoktól, földmunkásoktól, kubikusoktól, minden-
féle egyszerű  kétkezi munkásoktól az írások. Tehát nem az lett, amit akar-
tunk, de én azt hiszem, mai szemmel nézve, hogy ez jobb lett, mint 
amit akartunk. 

SZABÓ IDA: Ismeretes, hogy 1933-ban, különösen 1934 után Vajda-
ságban igen erős volt a 'szakszervezeti munkásmozgalom. Az ipari mun-
kásak nagy része, valamint a mez őgazdasági proletáriátus tízezrei tömö-
rültek a szakszervezetbe. Er ős politikai és békeharcok folytak abban az 
időben. Sztrájkot a sztrájk követte, a nagyobb munkabérért és a politi-
kai jogokért. A Híd beszámolt mindezekr ől az eseményekről, buzdította 
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a sztrájkolókat, szolidaritásra szólította a munkásokat és a szegényparasz-
tokat. Ha a Hídról beszélünk, külön ki kell emelni azt, hogy a Híd már 
abban az időben nagymértékben hozzájárult népeink és nemzetiségeink 
közeledéséhez és különösen ahhoz, hogy jobban megismerjék egymást 
ebben a soknemzetiségű  Vajdaságban. Harcoltak a faji és a nemzetgy ű-
lölet ellen, Vajdaság népei és nemzetiségei testvériségét hirdette, és ezt 
építve szembehelyezkedett a nacionalistákkal, az irredentistákkal és a 
sovinisztákkal. Ezért különösen a magyar profasiszta elemek támadták a 
Hidat és igyekeztek, hogy gyöngítsék a Híd befolyását •a magyar nép-
tömegek között. Ebben nem nagy sikerük volt. 

Emlékezzünk, halkan, dünnyögve, 
dacosan és sírva és szépen. 

Tudom ez nagyon nehéz örökség. 
Gyönyörű  Hidunk még mindig készül. 
Betont keverni, szegecselni, 
be nehéz is Otmárék nélkül. 

Szép hittel haltak, jó ezt tudni; 
hitték, tudták az új világot. 
Hát mi se sírjunk, Flóriánom, 
fogjuk kézre a kalapácsot! 

(Gál László: Dal a régi Hídról. — Elmondta Pataki László.) 

II. 
SZABÓ IDA: 1937-ben új 'korszak nyílott a jugoszláv forradalmi mun-

kásmozgalomban. Tito elvtárs visszatérése után a párt meger ősödött és 
négy alapvető  feladatot tűzött maga elé: Legerélyesebben megtisztítani 
a pártot a frakciós, a csoportharcok maradványaitól; fáradhatatlanul er ő-
síteni és szilárdítani :a párt szervezeteit; kitartó munkával emelni a tagok 
eszmei-politikai színvonalát és minden eszközökkel harcolni és törekedni 
minden haladó erő  egyesítésére a Népfrontban. A Híd a Jugoszláv Kom-
munista Párt irányelvét követve merészen 'kiállt abban az id őben, és a 
kis népek összefogását sürgette, a munkások és a parasztok szövetségéért 
harcolt, a Népfront eszmézt. hirdette. A Híd osztályelkötelezettsége miatt 
oldalai gyakran fehérek maradtak, mert a cenzúra betiltotta a forradalmi 
lázadó, merész hangú, harcba szólító írásokat. 

KOLOZSI TIBOR: Nos, éppen ebben a tekintetben kapott egy fur-
csa, különleges szerepet a Hídban a Szerkeszt ői üzenetek rovata. Ugyanis 
ebbe a Szerkeszt ői üzenetek rovatba nemcsak az került be, amit a be-
küldött kéziratokra válaszoltak, hanem az is, ami kimaradt a Hídból, 
s amiből mindenki érthette, hogy a cenzúra miatt maradt ki a Hídból, 
fölsorolva, hogy ez és ez a cikk, ez és ez a novella, Pap Pálnak a cikke 
és mások rajtunk kívül álló okok miatt kimaradtak a lapból. 

LŐBL ÁRPÁD: A Híd munkatársai ritkán írtak saját nevük alatt, 
többnyire írói álneveket választottak, azokat változtatták is sokszor, úgy-
hogy nagyon nehéz például ma egy komoly bibliográfiát összeállítani a 
Híd íróiról, cikkeiről és így tovább. Egyesek főleg azért választottak ál-
neveket, mert ezt így 'kívánta meg a konspiráció, a politika is, különösen 
azoknál, akik esetleg ismert emberek voltak, vagy állami tisztvisel ők, 
akiknek egyik haladó lapba sem volt szabad belefolyniuk és így tovább. 
Szóval ilyen okaik is lehettek, de szerkeszt őségi okuk is volt. A legér-
dekesebb ebben az, hogy nem csupán az íróknak voltak saját külön vá-
lasztott álneveik, hanem az egyes rubrikákat is álnéven vezették, de min-
dig ugyanazon álnév alatt. Úgyhogy esetleg mondjuk a világpolitikáét 
néha Mayer Otmár, néha mondjuk Stafi, vagy mások írták, de az aláírás 
mindig egy és ugyanaz volt, egyiknek sem a neve, hanem a választott 
rubrikaálnév, rovatálnév volt. 
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BÉKÁSSY ZOLTÁN: Amikor megjelent a Híd, az Ő rtűznek a híd-
formája, akkor azt szívesen vállaltam, hogy terjesztem a kolozsvári teo-
lógián, ahol 120 hallgató volt, és azok között igyekeztem a Hídnak bará-
tokat szerezni. Azonkívül a filozófiai fakultáson is, ahova szintén jártam, 
a magyar tanszéken, ott is barátokat igyekeztem toborozni a Híd számára. 
Az elhelyezés, hát a körülmények miatt, a hallgatóknak, a tanulóknak, 
az egyetemistáknak, a teológusoknak a körülményei miatt kissé nehéz-
kesen ment, de azért szívesen olvasták, kézr ől kézre adták és a teológia 
ifjúsági könyvtára olvasószobájának az asztalára elhelyeztem, ahol szin-
tén mindenki hozzájutott és szívesen forgatták. 

PAÁL SÁNDOR: 40 év távlatából nehezen lehet visszaemlékezni. Ha 
visszaemlékezünk, a leglényegesebb momentumokra tudunk csak rámu-
tatni. Annak idején különösen két momentum ragadta meg a figyelmemet, 
amire most is emlékszem és amire most is hivatkozom. Az els ő  az, hogy 
a Híd terjesztésénél minél szegényebb, minél szerényebb életkörülmények 
között lévő  emberekhez fordultunk és igyekeztünk őket elgondolásaink-
nak megnyerni, annál nagyobb megértésre találtunk. Eleinte csak az 
értelmiségiekhez tudtunk fordulni, lévén szó kizárólag irodalmi folyóirat-
ról. Olyan folyóiratról, amely elsősorban nyelvápolási célokat szolgált. 
Idővel azután csatlakoztak az el őfizetők táborához munkások is. Lassan-
ként szabadabb elvű  cikkek is jelentek meg. Amikor ez kezdetét vette, 
tulajdonképpen akkor kapcsolódtak be a nagyobb terjesztési akcióba a 
munkások. Nem tudom elhallgatni egy nagyon lelkes, agilis terjeszt ő  
nevét: Kucsera Feriről van szó, ma nyugdíjas, feleségér ől, aki szintén 
nyugdíjas, szívvel-lélekkel hozzáálltak a terjesztéshez. Arra is rámutatnék 
talán, hogy nem kizárólag magyar anyanyelv ű  és magyar nemzetiségű  
terjesztőink voltak. Akadtak más nemzettársaink között is, akik magu-
kévá tették a Híd irodalmi és lassan-lassan, mondhatnám, politikailag 
átalakuló irányvonalát is. 

KUCSERA FERENC: Abban az id őben, ahogy én tudom, körülbelül 
200 darab Híd folyóiratot terjesztettek egész Baranyában. Abban az id ő-
ben falvakon úgy 10-15 példány fogyott Telecskán, ugyanannyi Bez-
dánban is. 

KUCSERA MARGIT: Úgy került ki Telecskára, hogy az én nevemre 
küldtek, nem tudom, talán 10 példányt. Akkor én kiadtam Telecskára 
két példányt, ingyen, és Bezdánba szintén. Akkor ottan keresték, ők ma-
guk megrendelték, többet. És akkor így ment. Akkor nem tudom mennyi 
ment el. Akkor még nemcsak az, hanem még könyvet is adtunk ki olvasni. 
Az Új pásztort, 902-esek, Új barázdát szánt az eke ... Akkor mi is volt 
még? Jevreji bez novaca, nem tudom, még voltak ilyen haladó szellem ű  
könyvek, úgyhogy ezeket kiadtam én mind falura. Mikor elolvastam, egy-
szer Herceg János ideadta Svejk, a jó katonát, hogy olvassam el. Elol-
vastam, aztán egy kicsit nagyon sokáig tartott, amig visszaadtam, kéri 
tőlem, adjam vissza. Mondom, kiadtam falura. Magának több pénze van, 
mint nekem, vegyen még egyszer. Akkor a Híd az én nevemre jött. De 
ugyancsak az én nevemre jött — a munkástakarékban dolgoztam — a 
zágrebi Radnik, amikor betiltották, akkor Odjek néven, Beográdból a NIN, 
ja és akkor még a Popularna biblioteka, az olyan kis füzet volt, ugyan-
csak szerb nyelven és a Népszava. Na most én sokallottam, hogy mind 
az én nevemre jön, akkor mondtam a kollégámnak, a Vejgannak, akivel 
együtt dolgoztam, hogy ez nem jó lesz így, hogy valamit kellene tenni, 
hát akkor egyet, a Népszavát átirattuk egy Smidt Antun zenész nevére, 
hogy jöjjön, de a postás azt nekünk hozta. Megbeszéltük, és akkor az 
nekünk hozta. 

MILENKO BELJANSKI: Ja sam poznavao Kiš Ernea, jugoslovensku 
komunistu, radnika proletera, koji je časno poginuo kao politički sekre-
tar okružnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za somborski 
okrug. Ja sam Kiš Ernea upoznao u Somboru u leto četiridesetprve i na 
našu nesreću našli smo se zajedno avgusta meseca na politi čkoj istrazi. 
Njega su uhvatili agenti u kukuruzima, kad je išao na sastanak partijske 
ćelije u Telečku. Dočekali su ga agenti umesto partijskog kurira, žandari, 
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nastalo je gušanje, tuča, on sam, protiv njih pet-šest nije mogao ništa, 
doveli su ga na političku istragu i tu je počelo njegovo višenedeljno 
strahovito mučenje. Gazili su ga, pendrečili, prebijali. Ön nije hteo da 
kaže ni kako se zove. Obešen je tre ćeg oktobra četridesetprve godine u 
segedinskom zatvoru „Č ilag". 

MALUŠEV CVETKO: A Híddal kapcsolatban okvetlenül meg kell 
említeni Pap Pál nevét. Ez a hihetetlen méret ű  ember, akinek a gigan-
tikus emberi mivolta néphőssé tette hazánkban ezt az embert. Az ő  ötle-
tének tartom a Világkép című  képes újság megindítását. Tudniillik olyan 
ravaszul volt megszervezve ez az egész akció, hogy érdemes róla pár 
szót mondani. Mondjuk: A Deutsche Nachrichten Birou, ez a német tájé-
koztatási iroda világszerte küldte ingyenesen a klisématricákat. igy mi is 
rögtön föliratkoztunk, küldjék ezentúl nekünk is, a Hídnak is. Jött az, 
ők örültek, hogyha találtak „palit", aki az ő  anyagukat átveszi. Mikor 
megérkezett a klisé, leöntöttük és mondjuk az ilyen képet: „Német csa-
patok bevonulnak Belgiumba", mi ezt más alászedéssel láttuk el. Nem 
azt, amit a Deutsche Nachrichten Birou ajánlott, hanem más valamit 
írtunk alá, például ilyeneket: „A német fasiszta csapatok megszállják 
Belgiumot. Fölhívjuk olvasóink figyelmét, a járda szélén álló emberek 
arcára, azokra a síró asszonyokra, akiket lesújt ez a szörny ű  esemény." 
Meg ilyen dolgokat. Tehát pontosan az ellenkez őjét írtuk annak, mint 
amit a Nachrichten Birou csináltatni akart velünk, és az ő  költségén 
csináltunk ellene propagandát. Ez volt a Világkép mint képes újság 
jelentősége. Viszont mikor a Hidat beszüntették, er őszakos karhatalom-
mal egyszerűen beszüntették a Hidat, akkor rögtön kicseréltük, csak a cím-
lapját, és a címlapján az állt: hogy Világkép, harmadik [másodiak] év-
folyam, nem tudom hanyadik szám, de az Híd maradt. Megmentettük 
a Hidat a Világkép neve alatt. 

KUCSERA FERENC: Ami a Pap Pál cikkét illeti, a Hídnak abban 
a számában, amelyikben megjelent az Ár ellen, err ől azt mondhatnám, 
hogy nagyon nagy hatással volt úgy itt, Zomborban, mint a körülöttünk 
lévő  falvakban. Azt lehet mondani, hogy éppen ellene volt azoknak a 
fasiszta eszméknek, téves eszméknek, amelyek annak idején szárnyra 
kaptak és nyíltan állást foglalt a párt vonala mellett, hogy mit és ho-
gyan kell cselekednünk, dolgoznunk. Ennek a Híd folyóiratnak a számát, 
amelyikben bennne van az Ar ellen című  cikk, azt még ma is őrzöm, 
megvan, és mondhatom azt, hogy nagyon nagy hatással volt a munká-
sokra, főként a falvakban. 

VERTES ÁRPÁD: Pataki Margitka az egyetlen és nagyon jól meg-
szervezett újvidéki antikváriumnak volt az üzletvezet ője. Papó tulajdonos 
még máma is él Újvidéken mint iparos. Közismert volt arról, hogy a 
Hídnak 10-15, s őt 20 példányát vette át, anélkül azonban, hogy ebben 
a tulajdonos anyagilag is részt vett volna. Tehát ő  a saját zsebéből fizette 
ki a folyóiratot el őre és a pult alól adta azoknak az elvtársaknak, szim-
patizőröknek, akik a Híd olvasótáborát alkották. 

KORSÓS TIBOR: A Híd szerkeszt őségének nagy hálával tartozom 
(az akkori szerkeszt őségnek), mert lehet ővé tették nekem, hogy az els ő  
próbálkozásomat irodalmi téren közzétehessem, és ők azután leközölték 
négy részletben. Ez volt az én els ő  szárnypróbám irodalmi téren. Szóval 
a szárnypróba ott történt a Hídban, és amikor aztán szárnyat bontottam, 
tovább tudtam akkor már dolgozni. Egymás után, különösen a háború 
után a mi szaklapjainkban jelentek meg a munkáim, dolgozataim, érte-
kezéseim, tanulmányaim, szóval az írásaim. Nagyon szép emlékem van 
a Dudás Tiborral kapcsolatban, Borsódi Ferenccel... Szegény Borsódi 
Ferenc szenvedett, elvitte őt a nagy vihar, a fasiszta éra. Dudással nem 
találkoztam már, később hallottam Dudásról, hogy ő  is szenvedett, neki 
is voltak nehézségei. 

BRINDZA KÁROLY: Egy emberr ől szeretnék csak megemlékezni. Ez 
a munkásmozgalom közkatonája, Moravicán élt, ott dolgozott, téglagyári 
munkás volt és a Híd terjesztője, egyben a párt moravicai megbízottja 
is 1940-41-ben. Szabó Dánielről van szó. Szabó Dánielre ma is úgy em- 
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lékeznek Moravicán, mint egy fáradhatatlan, rendkívül lelkes munkásra, 
aktivistára, aki nagy önzetlenséggel áldozta fel idejét, s őt anyagiakat is 
arra, hogy a mozgalom érdekeit szolgálja, így a Híd terjesztését is. És 
hát nem véletlen, hogy ez a lelkes ember, aki a pártszervezet megbízott-
jaként 1941-ben sajnálatos módon lebukott, és amikor a magyar kém-
elhárítók kezébe került, olyan kiváló magatartást tanúsított, hogy a 
nyomozást vezető  detektívek dühükben egyszer űen agyonverték, mert nem 
volt hajlandó elárulni, ki az összeköt ő  a topolyai járási pártbizottság ré-
széről Moravicával, ki hordta neki az illegális anyagot, habár fölsorakoz-
tatták a topolyai pártbizottság tagjait el őtte, és sorba kérdezték: „Ez 
volt? — Nem. — Ez volt? — Nem. — Ez volt? — Nem." És végül azt 
mondták neki: „Hát ezért megdöglesz, disznó!". És Szabó Dániel valóban 
fél óra múlva halott volt. 

LÖBL ARPAD: Még talán érdekes volna Mayer Otmárról mondani 
egy-két szót. 40-ben az őszi hónapokban nem volt odahaza. Nem volt 
Szabadkán. Ügy hirdették meg legálisan, hogy a katonasághoz hívták be, 
mozgósították, viszont, amint más oldalról tudom, ugyanakkor illegáli-
san Belgrádban tartózkodott. Kis Jovák Ferinél lakott, egy hónapos szo-
bában. A nappalt ott töltötte nála, ki nem mozdult a házból. Éjjel indult 
aztán útjaira, egyebek között Ko ča Popovićtyal volt kapcsolata és mások-
kal. Talán az ötödik pártértekezlettel is volt valami kapcsolata ebben 
az időben, mert amikor aztán hazajött, még december végén, magával 
hozta •a Proletert, a pártközlönynek a legújabb számát, mely hozta az 
ötödik pártértekezlet teljes anyagát szerb nyelven. Elhozta hozzám, azzal, 
hogy a felét ő  fordítja majd le magyarra, a másik felét fordítsam én le. 
Három nap alatt lefordítottam, és elmentem Otmár lakására. Ez az a 
ház, amelyet nemrégiben emléktáblával jelöltünk meg. Már nem találtam 
ott Otmárt. Korošec lezáratta a szakszervezeti vezet őket. Csak március 
27-e után, :a nagy tüntetések, antifasiszta megmozdulások után kerültek 
szabadlábra Otmárék. Akkor már másutt lakott, szemben a magyar gim-
náziummal a Petőfi utcában, a mai Pet őfi utcában. Ott látogattam meg, 
és ahogy kinézünk az ablakon, ez már úgy április els ő  napjaiban, hato-
dika és tizedike között volt, azt vesszük észre, hogy szállingóznak a 
jugoszláv katonák a határról be a városba, az ország belsejébe. Össze-
néztünk Otmárral, és láttuk, milyen a helyzet, szóval nem védjük meg 
határainkat. Hamarosan bent lesznek a fasiszta csapatok Szabadkán is. 
„Nekem itt kell maradnom, ez .a feladatom, hogy itt szervezzem meg a 
további harcokat, és remélem, hogy a magyarok azzal akarnak bejönni, 
hogy ők fölszabadítanak minket, hogy egy néhány hónapot hagynak majd 
dolgozni, és azután meg szívesen megyek az akasztófára." Ez volt az utolsó 
szava, többé nem láttam az életben. 

SZABÓ IDA: A felszabadulás után a Híd újraindult. Ma már csak 
egyik része a jugoszláviai magyarok gazdag kulturális életének, sokrét ű  
marxista tudományos és tájékoztató tevékenységének. De megváltoztatott 
szerepe és jellege ellenére alapjában ma is őrzi és ápolja azokat az alap-
vető  eszméket, hagyományokat, amelyek szocialista önigazgatású társadal-
munk alapjait képezik. A testvériséget és egységet, az osztályjellegét, a 
humanista, internacionalista elkötelezettségét. A Híd, amelynek olyan for-
radalmi múltja van, ma is hozzájárul ahhoz, hogy a jugoszláviai ma-
gyar irodalom és kultúra épít ő  jellegű , osztályelkötelezett szerepet vállal 
a szocialista önigazgatású forradalmunk eme korszakában. Ebben a for-
radalmi, történelmi korszakban a kultúra sem lehet passzív és semle-
ges. A Híd, híven forradalmi hagyományaihoz, most is tevékenyen részt 
kell hogy vegyen e forradalmi harcban. Hogy irodalmi, művészeti és 
társadalomtudományi folyóiratként tovább ápolja a marxista gondolato-
kat, bíráló értékelésével szembeszegüljön minden idegen, antiszocialista, 
nacionalista ideológiával és azokkal is, akik dogmatikus, tájékoztatóirodás 
pozíciókból kiindulva ellenségesen tevékenykednek szocialista önigazga-
tású társadalmunk ellen. És végül: a forradalmi hagyományokat követve 
a Híd hozzá kell hogy járuljon ahhoz, hogy az irodalom, m űvészet új 
alkotásai, eredménye ne csak az értelmiség soraiban, hanem a munkás-
osztály, a dolgozó nép szélesebb tömegeiben is létjogosultságot nyerjen. 
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Tudtunkkal a művelődési önigazgatási érdekközösségek küldötteir ől, 
küldöttségi tagjairól, ezek művelődési igényeiről, szükségleteiről, vonzal-
mairól, érdeklődési köréről, tájékozottságáról, az érdekközösségekben 
és küldöttségekben kifejtett munkájáról, tevékenységér ől, a küldöttségi 
feladatvégzés milyenségéről, lehetőségeiről vagy bármilyen más vonatko-
zásokról Vajdaságban eddig még nem jelent meg kutatásra, felmérésre 
alapozott átfogó és gondosan kidolgozott értékes, tudományos munka 
vagy szakdolgozat. 

A módszertani eljárás, amellyel feltérképeztük a küldöttségi tagok-
nak a művelődéshez kapcsolódó kötelékeit és véleményét a m űvelődési 
életről és eseményekről, olyan változata a véleménykutatásnak és az 
empirikus felméréseknek általában, amely nagyon kedvelt és amelyet 
sokszor alkalmaznak szerte a világon. Előnye, hogy gyors, eredményes 
és ami legfontosabb: olcsó. Általa egyszer ű  és kevés kiadással járó 
úton juthatunk nagyobb mennyiségű  higgadtabb és megfontolt válaszhoz, 
sok hasznos értesüléshez és információhoz. 

Előnyei mellett azonban ennek az adatgy űjtő  módszernek vannak 
hátrányai is. Els ő  helyen kell megemlítenünk az adatszolgáltatókkal kap-
csolatos kérdéseket, vagyis mennyire jellemz ő  és általánosítható a MÖÉK 
küldöttségeinek össztagságára azoknak a küldöttségi tagoknak a sajátos-
sága és véleménye, akik saját elhatározásukból megválaszolták a kikéz-
besített kérdőívet. 

Minden olyan küldöttségi tagunknak, aki bekapcsolódott a felmé-
rés akciójába, azzal szemben, aki ezt nem tette, bizonyos oka, bels ő  
indítéka volt, hogy részt vegyen benne. E motiváció révén kiváltak a 
többiek köréből, a össztagságból és a (felmérés mintasokaságává lettek, 
amely módszertani szempontból nem reprezentatív. Emiatt nem szabad 
megfeledkeznünk a határokról, amelyeket a mintasokaság nem reprezen-
tatív tulajdonsága húz meg. Vagyis arról, hogy a kapott eredményeket 
nem vonatkoztathatjuk fönntartás nélkül a MÖÉK küldötteinek és kül-
döttségeinek minden tagjára. Az adatok, megbízhatóság tekintetében 
összeredmény szinten, els ősorban azokra vonatkoztathatók, akik meg-
válaszolták a kérdőívet, mivel a felmérés eredménye velük azonos, a 
többi küldöttségi tagra viszont csak kisebb vagy nagyobb megbízható-
sági fokkal általánosíthatjuk az önkéntesen véleményez őktől kapott 
összeredményt. 

A felmérésben alkalmazott módszertani eljárásnál és a kapott ada-
tok feldolgozásának lehet őségeinél fogva  dolgozatunk csak egy részleges 
tapasztalati valóság feltárására vállalkozhatott, nem pedig egy komplex 
tudományos megismerés publikálására. Mindössze arra nyílt lehet ősé-
günk, hogy részleges és igen határolt keretek között vázoljunk néhány 
összefüggést, egymásra hatást, kölcsönös vonatkozást, valószín űségi kap-
csolatot (talán nem is mindig a legfontosabb vonatkozásban), a MÖÉK 
küldöttségeinek tagjai és a művelődési élete, az érdekközösség viszonyá-
ról mint érdekelt alanyok és terület viszonyáról. 

Az említett sajátosság miatt természetes felvetni a kérdést, mennyi-
re kaptunk az alkalmazott kutatási módszerrel h ű, átfogó és teljes ké-
pet a MÖÉK küldöttségeinek tagjairól és a minket érdekl ő  dolgokról. 
De egyben hangsúlyoznunk kell azt is, hogy az er ősebb kritikai észrevé-
telünk a felmérés módszerével kapcsolatban még nem szabad, hogy 
kétségessé tegye a begy űjtött és feldolgozott adatok értékét. Segítségük-
kel meghatározott keretekben jelent ős és hasznos következtetéseket 
vonhatunk le, csak mindig figyelembe kell venni ezek értelmezésének és 
vonatkoztatásának lehet őségeit és határait, valamint a kereteket, ame-
lyek között szerepeltetjük őket. 

Egyébként a kérdőív kérdéseire adott válaszok feldolgozása, elem-
zése és interpretálása jóval szélesebb és átfogóbb megközelítést, maga-
sabb szintű  módszertani feldolgozást igényel. 

A MŰVELŐDÉSI ÉLET ESEMÉNYEINEK KISÉRÉSE 

Az adatok elemzése közben nemcsak érdekes helyzetállapottal talál-
tuk magunkat szemben, hanem jelent ős vonatkozásokra utaló adatokkal 
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is. Mert amennyiben küldötteinknek és küldöttségi tagjainknak a nem 
egész egyötöde ismeri, háromnegyede csak részben ismeri és hét száza-
léka nem ismeri Szabadka művelődési életének eseményeit, ennek utalá-
sai vannak a művelődési életben való részvétellel, a m űvelődési politi-
kával, ennek meghatározásával, meghozásával és megvalósításával, va-
lamint az érdekközösség közgyűlésein beterjesztett, elfogadott és pénze-
lésre kerülő  programokkal, tartalmakkal kapcsolatban. 

Többek között már ezért is fontosnak tartjuk feltárni és megismerni 
azokat a tényezőket, amelyekkel nemcsak függ őségi viszonyban van a 
művelődési események ismerete, hanem különös vonatkozásban és rej-
tett egymásra utaltságban is. Ennek feltárására szolgált kérd őívünkben 
néhány közvetlen és közvetett kérdés. 

Az első  ilyen közvetlen és megadott feleletekkel ellátott kérdés, 
amelyet itt tárgyalunk, a következ őképpen hangzott: „Szabadka műve-
lődési élete (nem) ismerésének okai?" A kérdésre a küldöttek és küldött- 
ségi tagok válaszai a következ őképpen alakulnak: 

Az összes eseményt figyelemmel kísérem - 14,0 százalék. 
Csak néhány eseményt kísérek figyelemmel - 77,8 százalék. 
Semmiféle eseményt sem kísérek figyelemmel - 5,0 százalék. 
Részt veszek a művelődési életben - 3,2 százalék. 

(Lásd részletesebben az 1. táblázatban.) 

A KÜLDÖTTEK ÉS KtiLDÖTTSÉGI TAGOK MEGOSZLÁSA A 
MŰVELóDÉSI ÉLET (NEM)ISMERÉSÉNEK OKAI ÉS AZ ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG, ILLETVE KÉPZETTSÉG ALAPJÁN (SZÁZALÉKBAN 
KIFEJEZVE) 

1. táblázat 

A művelődési élet (nem)ismerésének okai; 
r., 
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képzettség vNi  'N ~ • ^' 

~  
h,

x  

°'  
01 ~ 

›, 	5 
 

x~ ~ ~ 
ed 

~ 	z4_, 
 

7" 
 

Q)  4-> „!,1 
 

~  se.) 

  i)  

o ~~ ~ 

... 
c.»  scp 

»  g  

N ~~ 
cCS.~ 

Egyetem 	 33,3 	56,4 	2,6 	7,7  

Fő iskola 	 24,2 	65,2 	1,5 	9,1  

Középiskola 	 11,6 	84,0 	2,8 	1,6  

Általános iskola 	 , 15,9 	75,0 	6,8 	2,3  

Magas szakképzettségű  
munkás 	 12,2 	73,5 	10,2 	4,1  

Szakképzett munkás 	9,7 	85,4 	4,9 	- 

Betanított munkás 	2,8 	88,8 	5,6 	2,8  
Szakképzetlen munkás 	9,4 	68,7 	15,6 	6,3  

Összesen 	 14,0 	77,8 	5,0 	3,2  

Amennyiben összehasonlítjuk a fenti kérdésre kapott válaszok ará-
nyát az „Ismeri-e Szabadka művelődési életének eseményeit?" kérdésre  

kapott feleletek arányával, a két tényez ő  és jelenség szoros összefüggésé-
re, egymásra hatására, kölcsönös vonatkozására figyelhetünk fel. Vagyis  

megállapíthatjuk, hogy a művelődési élet eseményeinek figyelemmel  

kísérése közvetlenül befolyásolja a küldötteknél és a küldöttségek tagjai-
nál az eseményekről kialakult ismeretet. Esetünkben ugyanis igen nagy  
az egyes válaszpárok közötti százalékazonosság.  
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Igy például azok százalékaránya, akik Szabadka összes m űvelődési 
eseményét figyelemmel kísérik, vagy maguk is részt vesznek a m űvelődé-
si életben, szinte megegyezik azoknak a küldöttségi tagoknak a száza-
lékarányával, akik ismerik a község m űvelődési életének az eseményeit 
— az arány 17,3%:18,4%. Ugyancsak hasonló azoknak a küldötteknek és 
küldöttségi tagoknak az aránya, akik csak némely eseményt kísérnek 
figyelemmel a község művelődési életében, azokéhoz, akik részben isme-
rik Szabadka művelődési életének eseményeit — az arány 77,8%:74,6%. 
És nem tér el sokban azoknak a küldötteknek és küldöttségi tagoknak 
a százalékaránya sem, akik semmiféle eseményt sem kísérnek figyelem-
mel, azokétól, akik nem ismerik a kulturális eseményeket — az arány 
5,0% :7,0%. 

Elemezve a kérdésre kapott válaszok eredményét a küldöttek és 
küldöttségi tagok iskolai végzettsége és szakmai képzettsége szempont-
jából, ismételten arról kell meggyőződnünk, hogy a művelődési élet is-
merete, azaz itt a m űvelődési élet eseményeinek figyelemmel kísérése 
sokban függ az iskolai végzettségt ől, képzettségtől. 

Hiszen az egyetemi és főiskolai végzettséggel rendelkez ő  küldöttek 
és küldöttségi tagok csoportjában van a legtöbb olyan személy, aki az 
összes művelődési eseményt figyelemmel kíséri (33,3%, illetve 24,2%) és 
a legkevesebb olyan, aki csak néhány (56,4%, illetve 65,2%), vagy éppen 
semmiféle eseményt sem kísér figyelemmel (2,6%, illetve 1,5%).i 

AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉG ÉS A MŰVELŐDÉSI ESEMÉNYEK 
ISMERETE VALÓSZYNŰSÉGI KAPCSOLATÁNAK 
ASSZOCIACIÓS EGYÜTTHATÓI 

Igen fontos feladatunknak tartjuk, hogy a létez ő  összefüggéseket 
ily módon feltárjuk és ha lehet, számszer űen is jelezzük, jellemezzük. 
Mert, ahogyan a társadalmi-gazdasági élet jelenségeit egymáshoz való 
vonatkozásukban kell ismernünk, ugyanúgy a társadalmi-kulturális ese-
ményeket és jelenségeket sem illik elszigetelten szemlélni, hanem egymás-
hoz való vonatkozásukban és a társadalmi élet minden lehet ő  területét 
hez viszonyítva, hogy akár a művelődéspolitika elméletével és gyakorlatá-
val kapcsolatban, akár a MÖÉK m űködésének szempontjából vagy a 
küldöttek és küldöttségi tagok tevékenykedésének és feladatvégzésének 
nézőpontjából lényeges megállapításokat tehessünk. 

Az esetünkben vizsgált, az iskolai végzettség-képzettség és a m űvelő-
dési események ismerése vagy kísérése közötti összefüggés sztochasztikus, 
azaz valószínűségi kapcsolatra utal. Tekintettel arra, hogy ismérveink 
(változóink) nem mennyiségiek, hanem min őségiek (iskolai végzettség, 
képzettség és a művelődési élet eseményeinek ismerete, kísérése), a kö-
zöttük fennálló kapcsolat asszociáció mérését a kapcsolat szorosságá-
nak megállapítására korlátozzuk és az úgynevezett asszociációs együtt-
hatóval (AE) fejezzük ki, amely a 0 és 1 közötti kapcsolat szorosságát 
mutatja. Más szóval: az asszociációs együtthatót mint mutatószámot 
általában olyan esetekre vonatkoztatva alakalmazzuk, amikor ismérve-
ink két változattal rendelkeznek. Esetünkben e helyzet az iskolai vég.- 
zettség, illetve képzettség és a m űvelődési események ismeretével, (nem)- 
ismeretének okaival, valamint a művelődési élet területeinek külön figye-
lemmel kísérésével kapcsolatban is felállítható. Az iskolai végzettség, 
illetve képzettség egyik változata az egyetemi és f őiskolai végzettségűek 
és a magas szakképzettség ű  munkások csoportja, a másik változata pedig 
a közép- és általános iskolai végzettségűek és a szakképzett és betaní-
tott munkások csoportja, míg a művelődési események ismeretében az 
egyik változó azoknak a csoportja, akik ismerik, a másik változó viszont 
azoknak a csoportja, akik csak részben vagy nem ismerik a m űvelődési 
élet eseményeit. A művelődési élet (nem)ismeretének okainál az ismérv 
egyik változatát azoknak a csoportja adja, akik az összes eseményt 
figyelemmel kísérik vagy maguk is részt vesznek a m űvelődési életben, 
a másik változatát pedig azok, akik csak néhány vagy semmiféle ese- 
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ményt nem kísérnek figyelemmel. A harmadik esetben az iskolai végzett-
ség ismérvének az első  változata az irodalmat és m űvészetet külön figye. 
lemmel kísérők csoportja, a másik változata pedig .a zenei élet és a szó-
rakoztató műsorokat figyelemmel kísér ők csoportja. 

Az iskolai végzettség, illetve képzettség és a m űvelődési események 
ismeretének asszociációs együtthatója, vagyis az alternatív ismérvek kö-
zött fennálló kapcsolat szorosságának mér őszáma: AE=0,55; ebből kö-
vetkezik, hogy igen határozott tendenciaként érvényesül az egyetemi és 
főiskolai végzettségűeknek és a magas szakképzettség ű  munkásoknak a 
művelődési élet eseményeit ismer ők, a közép- és általános iskolai vég-
zettségűeknek és a szakképzett és batanított munkásoknak pedig a m ű-
velődési élet eseményeit csak részben vagy nem ismerők csoportjába va-
ló tartozása. 

Hasonlóan az iskolai végzettség, illetve képzettség és a m űvelődési 
élet eseményei (nem)ismerése okainak asszociációs együtthatója AE=0,51; 
azt mutatja, hogy határozott tenedenciaként érvényesül az egyetemi és 
főiskolai végzettségűeknek abba csoportba tartozása, akik az összes m ű-
velődési eseményeket figyelemmel kísérik vagy maguk is részt vesznek 
a művelődési életben, ahogyan határozott tendenciaként érvényesül a 
középiskolai és általános iskolai végzettség űek és a szakképzett és beta-
nított munkásoknak abba a csoportjába való tartozása, amelynek tagjai 
csak néhány vagy semmiféle eseményt sem kísérnek figyelemmel. 

Az iskolai végzettség, illetve képzettség és a m űvelődési élet terüle-
teinek külön figyelemmel kísérésére vonatkozó 0,45 asszociációs együtt-
ható erős közepes tendenciaként állapítja meg azt, hogy az egyetemi és 
főiskolai végzettségűek és magas szakképzettségű  munkások körében in-
kább, a közép- és általános iskolai végzettség űek és a szakképzett és be-
tanított munkások körében kevésbé találunk olyanokat, akik az irodalmi 
és művészeti életet a zenei és a szórakoztató m űsorok ellenére kísérik 
külön figyelemmel. 

Természetesen ezzel a megállapításunkkal nem lehetünk kizáróla-
gosak az egyéb itt ható tényez őkkel szemben. Az érdeklődés a kulturá-
lis élet iránt, a feladat- és a szerepvállalás, a tev őleges bekapcsolódás az 
érdekközösség és a küldöttségek munkájába sokban függ az iskolai vég-
zettségtől és a szakképzettség szintjét ől, de összefüggésben van a foglal-
kozással, a keresettel, a mellékmunka vállalásának kényszerével, a mun-
kaidővel, a művelődési intézmények nyíltságával, hozzáférhet őségével, de 
még a lakásviszonyokkal és a közlekedési lehet őségekkel is. 

Ugyanakkor még mindig nem téveszthetjük szem el ől, hogy a külön-
böző  társadalmi rétegekben, csoportokban, családokban a szabad id ő  fel-
használásának, a művelődési tevékenységek iránti viszonyok és magának 
a hasznos szórakozásnak is hagyományai, szokásai vannak, és az érték-
rendszerek eltér ők. Nem mindenütt válhattak és csak lassan válnak az 
annyira szükséges tájékozódás és az események figyelemmel kísérésének, 
a művelődési életbe való gyakoribb bekapcsolódás a szabad id ő  alkotó 
jellegű  felhasználásának formáivá. 

FILM, ZENE, SZÓRAKOZTATÓ MŰSOROK... 

A művelődési élet eseményeinek figyelemmel kísérését mutató álta-
lános adatoknál (amikor is megállapítottuk, hogy a küldöttségi tagok-
nak 3,2% vesz részt a művelődési életben; 14,0% figyelemmel kíséri az 
összes eseményt; 77,8% csak némely eseményt kísér figyelemmel; 5,0% 
pedig semmiféle művelődési eseményt sem kísér különösebb figyelemmel) 
sokkal beszédesebbek azok az adatok, amelyek az egyes m űvelődési terü-
letek és tevékenységek eseményeinek kísérésére vonatkoznak. 

„A művelődés mely területét, tevékenységét kíséri különös figye-
lemmel?" kérdésre kapott válaszok ranglistájáról els ősorban az olvas-
ható le, hogy a küldöttek és küldöttségi tagok figyelmének középpontjá-
ban (összhangban azzal a felfogással, hogy a szabad id őt elsősorban 
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42,1 18,4 10,5 23,7 55,3  

30,2 28,6 14,3 22,2 44,4  

37,7 9,7 6,8 26,3 65,7  

36,6 12,2 7,3 24,4 43,9  

45,5 4,5 13,6 29,5 56,8  

35,3 4,1 7,1 23,2 67,7  

42,4 -- 3,0 42,4 57,6  

39,3 3,6 3,6 14,3 64,3  

37,6 10,4 8,2 25,5 59,7  

Egyetem 	 50,0 	44,7 

Főiskola 	 50,8 	33,3 

Középiskola 	15,4 	24,6 

Általános iskola 	22,0 	7,3 

Magas szakképzett- 
ségű  munkás 	18,2 	13,6 

Szakképzett munkás 6,1 	5,1 

Betanított munkás 6,1 	3,0 

Szakképzetlen  
munkás 

	

7,1 

Összesen  19,8 	18,8 

szórakozásra, kellemes id őtöltésre kell fordítani), a művelődés „könnyebb  
fajsúlyú" tevékenységfajtái állnak. A rangsor els ő  helyén kiemelkedően  
magas százalékaránnyal a filmm űvészeti események vannak. Vagyis azok  
százalékaránya alapján, akiknél a tevékenység el őfordul, a művelődés  
terén tevékenykedő  küldöttek és küldöttségi tagok leggyakrabban a film-
művészeti eseményeket (59,7%) kísérik különös figyelemmel. A rangsor  

második helyén a (komoly, könnyű-, és nép-) zenei események (37,6%)  

állnak, a harmadik helyen viszont a szórakoztató (esztrád-) m űsorok  
(25,5%). (Lásd részletesebben a 2. táblázatban.)  

A KÜLDÖTTEK ÉS KÜLDÖTTSÉGI TAGOK MEGOSZLÁSA A  
MŰVELŐDÉS TERÜLETEINEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉS AZ  
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, ILLETVE KÉPZETTSÉG ALAPJÁN  
(SZÁZALÉKBAN KIFEJEZVE)  

2. táblázat  

A körkérdésünkben résztvevő  küldötteknek és küldöttségi tagok-
nak csupán egy-egy ötöde kíséri különös figyelemmel az irodalmi (19,8%)  
és színművészeti (18,8%) eseményeket, valamint egy-egy tizede a kép-
zőművészeti (10,4%) és múzeumi (8,2%) életet. Már itt szembet űnik,  
hogy a „komolyabb" művelődési területek különös figyelemmel kísérése  
a kikérdezettek meglehetősen alacsony hányadának képezi er ős oldalát,  
napi 'szükségletét. Jellemz ő, hogy az iskolai végzettség és a képzettség  

csökkenésével egyenes arányban csökken, esik az irodalmi, színm űvé-
szeti és képzőművészeti események kísérése.  

Ezek és az előbbiekben tárgyalt kérdésekre kapott válaszok hason-
lóan alakuló adatai is bizonyítják, hogy a kulturális aktivitás, az érdek-
lődés nem csupán a szabad idő  függvénye. Annál is inkább, mivel ese-
tünkben sincsenek lényeges eltéresek a küldöttek és küldöttségi tagok  

rendelkezésére álló szabad id őben, függetlenül attól, hogy melyik kép-
zettségi csoportba tartoznak (kivételt csak a szakképzetlen munkások  

képeznek, akik valamivel több szabad id ővel rendelkeznek, mint a töb-
biek). (Lásd részletesebben a 3. táblázatban.)  
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Iskolai végzettség - 
képzettség 
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A jelenlegi viszonyok között a MÖÉK küldötteinek és küldöttségi 
tagjai által kifejtett küldött-tevékenységnek leggyakrabban a következ ő  
változataival találkozunk a gyakorlatban: 

A küldöttségi tag aktívan részt vesz az érdekközösség valamelyik 
szervének munkájában a művelődési kérdésekkel kapcsolatosan; 

a •küldöttségi tag a küldöttségen belül fejt ki tudatos tevékeny-
séget; 

a küldöttségi tag eljár a saját küldöttsége és az érdekközösség 
szerveinek üléseire; 

a küldöttségi tagot annyira nem érdekli ez a terület és az érdek-
közösség munkája, hogy az ülésekre sem jár. 

Ezért vetődik fel a kérdés, milyen módon lehetne olyan gyakor-
latot kialakítani, amely fokozná az érdekl ődést a szabad időben végzett 
művelődési tevékenységek iránt, hogyan lehetne gazdagabbá és neme-
sebbé tenni a hasznos id őtöltés és szórakozás formáit, miként lehetne 
kiszélesíteni .a közvetlen művelődési tevékenységeket és az egész m ű-
velődés területét a küldöttrendszer kiterjesztésével azokra is, akik sa-
ját kezdeményezésükre, önmaguktól sohasem kapcsolódnának be a m ű-
velődési folyamatokba. Véleményünk szerint mindenekel őtt a művelő-
dési élet leggyengébb pontjait kell feltárni és ebb ől kiindulva eljutni a 
helyzet javítását célzó javaslatok kidolgozásáig. 

A művelődésben jelentkező  híbákkal és hiányosságokkal kapcsolat-
ban a kérdőív egyik kérdése így hangzott: „Véleménye szerint mi Sza-
badka kulturális életének legnagyobb fogyatékossága?" 

A válaszok összegezése után a véleményez ők százalékaránya alapján 
a művelődési élet fogyatékosságainak a következ ő  rangsorát kaptuk: 1. a 
szervezés - 41,8%; 2. a népszer űsítő  tevékenység (propaganda) - 28,6%; 
3. a műsorelvek - 26,7%; 4. a káderösszetétel - 14,7% és 5. a m űvelő-
dési életnek nincsenek fogyatékosságai - 11,1%. (Lásd részletesebben 
a 4. táblázatban.) 

A KÜLDÖTTEK ÉS KÜLDÖTTSÉGI TAGOK MEGOSZLÁSA A 
KULTURÁLIS ÉLET MEGJELÖLT FOGYATÉKOSSÁGAI ÉS AZ ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG, ILLETVE KÉPZETTSÉG ALAPJÁN (SZÁZALÉKBAN 
KIFEJEZVE) 

4. táblázat 

A kulturális élet fogyatékosságai 

Egyetem 	 34,2 
Főiskola 	 34,4 

Középiskola 	 43,1 

Általános iskola 	 44,7 
Magas szakképzettségű  munkás 36,6 

Szakképzett munkás 45,6 

Betanított munkás 46,4 

Szakképzetlen munkás 48,0 

Összesen 41,8 

39,5 	39,5 	23,7 	10,5 

45,9 	26,2 	27,8 	6,5  
24,2 	12,4 	37,2 	7,2 

18,4 	5 ,3 	23,7 	15,8 

34,1 	19,5 	22,0 	14,6 

23,9 	8,7 	22,8 	14,1 

14,3 	- 	25,0 	14,3 

- 	 8,0 	28,0 	20,0 

26,7 	14,7 	28,6 	11,1 
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A vélemények ilyen alakulása többek között szorosan összefügg a 
tartalmas kulturális élet számos szervezeti, anyagi és tárgyi feltévelével, 
s nem kevésbé azzal is, hogy az önigazgatási érdekközösségekr ől szóló 
törvény meghozatala (1974) után, a Községi M űvelődési Önigazgatási Ér-
dekközösség megalapításával (1975) még csak viszonylagosan valósulnak 
meg mind a törvényes, mind a társadalmi feltételei annak, hogy az ér-
dekszerveződés és a szabad munkacsere útján elégülhessenek ki a sze-
mélyes és közös szükségletek a m űvelődés területén is. 

IDEJÉBEN TÁJÉKOZÓDNI AZ ESEMÉNYEKRŐL 

Már az eddig elemzett adatokból is kit űnt, hogy a művelődési élet 
eseményeinek ismerete és az egyes területeknek a kísérése jelent ős sze-
repet tölt be a küldött-feladatvégzésben. Igen fontos, hogy a küldöttek 
idejében tájékozódjanak a művelődési élet eseményeiről és kiváltképp 
fontos, hogy a tájékoztatási eszközök idevonatkozó tartalma kielégítse 
a küldöttek és küldöttségi tagok ilyen vonatkozású igényeit, elvárásait 
és szükségleteit. 

Nem felesleges megnézni, vajon idejében tájékozódnak-e küldötteink 
a művelődési élet eseményeiről. Bevallásuk szerint a küldötteknek és 
küldöttségi tagoknak csak 60,8% tájékozódik idejében a m űvelődési ese-
ményekről, 39,2 százaléka pedig nem. Beszédes adat!? (Lásd részleteseb-
ben az 5. táblázatban.) 

A KÜLDÖTTEK ÉS KÜLDÖTTSÉGI TAGOK MEGOSZLÁSA AZ 
IDEJÉBEN VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS ÉS AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉG, 
ILLETVE KÉPZETTSÉG ALAPJÁN (SZÁZALÉKBAN KIFEJEZVE) 

5. táblázat 

Iskolai végzettség — képzettség 
A művelődési eseményekről idejében 

tájékozódik 

Igen Nem 

Egyetem 67,5 32,5 
Főiskola 69,7 30,3 
Középiskola 58,1 41,9 

Általános iskola 65,0 35,0 

Magas szakképzettségű  munkás 59,6 40,4 

Szakképzett munkás 60,8 39,2 

Betanított munkás 47,0 53,0 
Szakképzetlen munkás 60,0 40,0 

Összesen 60,8 39,2 

A tájékozódás kérdésének egyik mozzanataként vessünk egy pillan-
tást arra is, mi és ki által tájékozódnak a küldöttségi tagok a m űvelő-
dési élet eseményeiről. Ezt illetően az ankét alanyai a legtöb esetben a 
nyilvános tájékoztatási eszközöket jelölték meg tájékozódásuk forrá-
sául. Gyakoriság szempontjából a napi és hetilapok cikkei által is tá-
jékozódik a küldöttek és küldöttségi tagok 80,5 százaléka; a rádió útján 
is 74,9 százaléka; plakátok által is 34,5 százaléka; ismer ősök és barátok 
útján is 19,4 százaléka és csupán a 0,9 százalék küldöttségi tagnak nincs 
forrása, amely útján tájékozódhatna a m űvelődési élet eseményeiről. 
(Lásd részletesebben a 6. táblázatban.) 
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A KÜLDÖTTEK ÉS KÜLDÖTTSÉGI TAGOK MEGOSZLÁSA A 
Mt1VELŐDÉSI ÉLET ESEMÉNYEIRŐL VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS 
FORRÁSA ÉS AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉG, ILLETVE KÉPZETTSÉG 
ALAPJÁN (SZÁZALÉKBAN KIFEJEZVE) 

6. táblázat 

Iskolai végzettség - 
képzettség  

A tájékozódás forrása 

o  '°'  
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ž `° 
Egyetem 95,0 57,5 47,5 25,0 	- 

Főiskola 93,7 87,5 51,6 29,7 	- 

Középiskola 84,0 74,0 36,5 18,0 	1,1  

Általános iskola 69,8 62,8 32,6 21,0 	- 

Magas szakképzettségű  munkás 87,5 81,2 19,2 8,3 	4,2  

Szakképzett munkás 74,3 76,1 23,0 13,8 	- 

Betanított munkás 65,7 77,1 37,1 20,0 	2,8  

Szakképzetlen munkás 56,7 76,7 20,0 30,0 	-  

Összesen 80,5 74,9 34,5 19,4 	0,9  

Mindezeket a tárgyalt és nem tárgyalt tényez őket figyelembe kell  
vennünk, ha meg akarjuk ítélni a MÖÉK küldötteinek és küldöttségi  
tagjainak tevékenységét, küldött-feladatvégzésének arculatát és az érdek-
közösség művelődés-politikai aktivitásának mozgatórugóit, mivel a poli-
tikai tevékenység nem különül el és nem áll ellentétben a küldöttek és  
küldöttségi tagok egyéni tevékenységével. Ott, azokon a területeken, ahol  

a küldött-feladatvégzést politikai gyakorlatként tudják megvalósítani a  

küldöttek, a MÖÉK tevékenységének hatósugara a lehet ő  legnagyobb  
mértékben kitágul és világít.  

(Befejező  része következő  számunkban)  
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FORRADALMI HARCUNK ENCIKLOPÉDIÁJA 

Leksikon narodnooslobodila čkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941-1945. 
Narodna knjiga—Partizanska knjiga, Beograd, 1981. 

Nemrég népfelszabadító harcunk és szocialista forradalmunk történeté-
nek tudományos feldolgozása újabb, kétségtelenül a legjobbak közé so-
rolható művel gazdagodott. A népfelszabadító háború lexikográfiai fel-
dolgozását a belgrádi Modern Kor Történetének Intézete kezdeményezte 
még nyolc évvel ezelőtt. Erre az átfogó és rendkívül összetett munkára 
70 szerzőt és 37 munkatársat, illetve szaktanácsadót alkalmaztak. A kuta-
tómunka, az anyaggyűjtés és a nélkülözhetetlen szelekció során a népf el-
szabadító harc részvev őire vonatkozó életrajzi adatok feldolgozásában 
igen értékes segítséget nyújtott a harcosszövetség és a JKSZ Történelmi 
Bizottsága. 

A lexikon alapvető  koncepciója volt — amelyet sikerült is megvaló-
sítani —, hogy olyan szak- és tudományos mű  kerüljön az olvasó kezébe, 
amely egységes feldolgozásban ad ismertetést a jelenségekr ől és szemé-
lyekről a jugoszláviai népfelszabadító háborúra vonatkozólag, de részben 
a második világháború európai és világeseményeiről is. Ha tekintetbe 
vesszük a népfelszabadító harcunkra vonatkozó kérdéskomplexumok tu-
dományos feldolgozásának módszereit, továbbá mindazokat a módszere-
ket, amelyek a jogi, szociológiai, etikai és hadtudomány számos kérdé-
sét is feldolgozzák, megállapíthatjuk, hogy ezt a kétkötetes 'könyvet bi-
zonyos értelemben a jugoszláviai népfelszabadító harc jellegzetes encik-
lopédiájának is tekinthetjük. 

A lexikonban megjelentetett cikkek a népfelszabadító harc és a szo-
cialista forradalom eseményeit ismertetik körzetenként, tartományonként, 
továbbá autonóm tartományi, köztársasági és szövetségi szinten. Hason-
ló módszerrel ismertetik a Jugoszláv Kommunista Szövetség, a Jugoszláv 
Kommunista Ifjúsági Szövetség, Jugoszlávia Egyesült Antifasiszta Ifjú-
sági Szövetsége és az Egységes Népfelszabadító Front történetét azzal a 
különbséggel, hogy csak az autonóm tartományi és köztársasági szerve-
zetek tevékenységére korlátozódtak. Hasonló szinten, vagy pedig az egész 
országra vonatkoztatva dolgozták fel a fegyveres er őkre, néphatóságok-
ra, a kultúrára, a propagandára és a nemzeti kérdésre vonatkozó prob-
lémakört. 

A népfelszabadító harc és a szocialista forradalom tartományi és 
köztársasági, valamint szövetségi szint ű  eseményeinek áttekintését ismerte-
tő  írások általános jellegűek és jelentőségűek, s egyben kifejezésre ju-
tottak az alapelvi törekvések: a harc és a forradalom minden tényez őjét 
és területenkénti különlegességét fellelhetjük bennük. 

Egyik módszertani jellegzetessége a lexikonnak, hogy meglehet ősen 
nagy teret szentelt .a társadalmi-politikai szervezetek történelmének. A 
fő  hangsúly szervezeti fejlődésükön volt, s nem volt lehetőség ezek poli-
tikájának és stratégiájának mélyreható elemzésére. Nem kevésbé jelen-
tősek azok az írások sem, amelyek a népfelszabadító harc és a forrada-
lom eseményeit ismertetik a kisebb térségekben (városok, községek, kör-
zetek), mert értékes kiegészít ői a harc és a forradalom eseményeinek a 
szélesebb társadalmi-politikai közösségekben. 

A jogtudományok, a szociológia, az etika és a hadászat egyes kérdé-
seinek bemutatása a legtöbb esetben a fogalmak tudományos feldolgozá-
sára és ismertetésére korlátozódik. Ugyanakkor azonban forradalmi ta-
pasztalatokon alapuló ismertetéseket is ad az említett kérdések köréb ől. 

A lexikon szerzői és munkatársai külön erőfeszítéseket tettek, hogy 
minél pontosabban meghatározzák a népfelszabadító mozgalom forradal-
mi-demokratikus hatalmi szerveinek jellegét mint a proletárdiktatúra 
jellegzetes megnyilvánulását. Ezért az új néphatalom felépítésének (helyi, 
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járási népfelszabadító bizottságok, Népfelszabadító F őbizottság), a front 
mögötti katonai hatóságok jellegének és pontos szerepének megjelölése 
volt az elsődleges feladat. Sokkal tartalmasabb és részletesebb a népha-
talom politikai történetének az ismertetése. Ezért külön cikkek ismerte-
tik a köztársasági és tartományi népfelszabadító f őbizottságok, tanácsok 
és kormányok megalakulásának és politikai tevékenységének a folyamatát 
és Jugoszlávia Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsának, Jugoszlávia Nem-
zeti Felszabadító Bizottságának és a Demokratikus Szövetségi Jugoszlávia 
kormányának összes határozatait. 

A népfelszabadító harc fegyveres er őinek ismertetésére vonatkozó 
cikkek egy része általános jelleg ű, (a Jugoszláv Néphadsereg műszaki egy-
ségei, összekötő  szolgálat, politikai munka a hadseregben stb.). Ugyan-
akkor ismertetik az összes osztagokat, dandárokat (brigádokat), hadosztá-
lyokat, hadtesteket, hadseregeket. Nem feledkeztek meg azonban a kü-
lönleges feladatokkal megbízott egységekr ől sem (a Legfels őbb Parancs-
nokság kísérő  zászlóalja, az užicei partizánosztag zászlóalja stb.). A fegy-
veres erőkre vonatkozó cikkek egyúttal kitérnek arra, hogy az egységek 
melyik hadműveletekben vettek részt. A második világháború európai, 
ázsiai és afrikai hadszíntereinek legnevezetesebb csatáit feldolgozó írá-
sok egyúttal lehetővé teszik a népfelszabadító harc és a szocialista for-
radalom helyének és jelentőségének bemutatását az antifasiszta koalí-
ció keretében. Külön cikkek tárgyalják egyes, a koalíción belüli, de a 
tengelyhatalmak táborában lev ő  országok antifasiszta ellenálló mozgal-
mát is. Legrészletesebbek az olasz, az albán, a bolgár, a görög antifa-
siszta ellenállásra vonatkozó írások. Más országok ellenállási mozgalmai-
nak ismertetése jóval rövidebb és hézagosabb, az ellenállási mozgalom 
legkiemelkedőbb vezetőinek említése nélkül. Ez vonatkozik pl. a magyar 
ellenállási mozgalomra is. 

A lexikonban a népfelszabadító háború több mint ezer résztvev őjé-
nek személyi adatait és harci érdemeit is feljegyezték. Ezek között kü-
lön helyet foglalnak el Tito és Kardelj elvtárs életrajzi adatai. Az élet-
rajzi ismertetéseknél egyúttal kifejezésre jutott az .a törekvés, hogy. minél 
összefüggőbb képet kapjunk a népfelszabadító háború politikai és kato-
nai szervezeteinek összetételér ől, szerkezetéről. E célból szükségesnek mu-
tatkozott az újabb kutatómunka és adatgy űjtés. Természetesen a népfel-
szabadító harc legfels őbb politikai fórumai tagjainak életrajzi adatai 
jóval részletesebbek. Ez vonatkozik a köztársasági és tartományi ha-
sonló politikai intézmények tagjainak életrajzi adataira is. Az életrajzok 
mellett a legtöbb esetben fényképet is láthatunk. Külön meg kell emlí-
tenünk egyúttal a fénykép és más ismertet ő  sémaszerű  illusztrációkat 
a népfelszabadító harc és a második világháború más fontos politikai és 
katonai eseményeinek közlésénél is. Hasonlóképpen jelen vannak egyes 
illusztratív művészi megoldások is, amelyeket egyrészt már el őbb meg-
jelent publikációkból vettek át. A jelent ős ütközetek pontosabb közlésé-
hez nélkülözhetetlenül szükséges sémák kidolgozását a Hadtörténeti In-
tézet szakmunkatársai végezték el. 

Külön érdekessége még a lexikonnak, hogy az olvasók átfogó képet 
és tájékoztatást nyerhetnek a megszállók és hazai támogatóik politikai 
és katonai intézményeiről és szervezeteiről, továbbá .a volt királyi Jugo-
szlávia menekült kormányáról, az ún. polgári ellenzékről, az új néphata-
lom biztonsági szerveinek az ellenséges fegyveres er ők és általában az 
ellenforradalmi próbálkozások elleni harcáról az 1947. évig terjed ő  idő-
szakban. 

A szerkesztőség a kiadvány előszavában — igen helyesen — közölte, 
hogy a munkában fogyatékosságok és hibák is el őfordultak és ez csak 
egyik formája a népfelszabadító harc és forradalom lexikográfiai bemu-
tatásának. Fogyatékosságok és hibák valóban el őfordulnak. Ez jellemző  
a Vajdaságra vonatkozó részre is. A szerz ők — Ranko Končar magiszter, 
Ljubo Tabački, Zvonimir Golubovič  (ez utóbbi neve sajnos nincs is fel-
tüntetve a munkatársak névsorában) lelkiismeretesen összegy űjtötte 
és feldolgozta az anyagot. Sajnos a szerkeszt őség a szövegek rövidítését 
és szelektálását nem minden esetben végezte el a legszerencsésebben. Az 
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életrajzi ismertetéseknél hiába keressük jó néhány jelent ős vajdasági for-
radalmár nevét. Előfordulnak ezenkívül még pontatlan adatok is egyes 
harci vonatkozások leírásában, az ellenséges terror áldozatai számának 
közlésében stb. Ezeket a fogyatékosságokat a második kiadásban min-
denképpen ki kell küszöbölni. 
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