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KÉMÉNCZY GYÖRGY  

JOSiP BROZ TITO SZEREPE AZ EL NEM KÖTELEZETT 
MOZGALOM MEGTEREMTÉSÉBEN 

 

A nemzetközi viszonyok alakulásának lényegét közvetlenül a II. világhá-
ború után az erőpolitika, a világ tömbökre való felosztottsága és a hideg-
háború jellemezte. A nagyhatalmak hegemonista tórekvéaei ala ján meg-
teremtették az erőpolitika nemzetkéi viszonyokban való -
nak bálisát. E rendszer fő  pillérei, az Észak- ~ti Szerződés Szervezete, 
valamint a Varsói Szerződés 1949-ben; ihletve 1955-ben aktlom. 

Tito még . 1945 májusában kijelentette, hogy Jugoszlávia kész együtt-
működni a szovetséges erűkkel. A velük való politikai és gazdasági vi-
szonyok fejlesztésén munkálkodott. Jugoszlávia fejleszteni kívánta a gaz-
dasági cserét, azonban a n yugati hatalmak nem tanúsítottak érdekl ődést 
az együttműködés irónt. Hs 7á k  kezdettől fogva szembehelyezkedett az 
egyenlőtlen viszonyokat : okozó együttműködés formáival. Elutasította a 
Szovjetuniónak a gazdasági és más együttműködés sok olyan formájára 
tett javaslatát, amelyek az : egyenlőtlenség elemeit tartalmazták. Jugo-
szlávia összeütközése a sztálinizmussal azt eredményezte, hogy hazánk-
nak harcolnia kellett a nemzetközi viszonyokban való elszigetelésre irá-
nyuló kísérletek ellen. Ez a küzdelem abban nyilvánult meg, hogy Jugo-
szlávia fedte • a kapcsolatot az újonnan felszabadult és más országok-
kal,, tevékeny volt a nemzetközi szervezetekben, különösen az ENSZ-ben. 
Ezzel kialakította saját felfogását a nemzetközi viszonyok fejl ődéséről, 
érvényesítette az államok és népek közötti aktív, békeszeret ő  koegzisz-
tencia elveit. Jugoszlávia széles körű  nemzetközi tevékenységének elis-
meréséül Belgrádban tartották meg az el nem kötelezettek els ő  érte-
kezletét 1961 szeptemberében. Ezt a nagy horderej ű  nemzetközi ese-
ményt hosszan tartó szívós munka előzte meg, s ebben Tito elnöknek 
történelemformáló szerepe volt. 

Tito elnök részt vett az el nem kötelezettek minden eddigi csúcs-
értekezletén. India fővárosában tartották az első  csúcstalálkozót, ame-
lyen a jugoszláv küldöttséget nem Tito elnök vezette. Az el nem köte-
lezett mozgalom eredete, céljai, alapelvei, gyors és sikeres fejl ődése, az 
összes eddigi csúcsértekezletek, azok határozatai elválaszthatatlanok Tito 
történelmi . személyétől. Tito életműve példaként és útmutatásul szolgál 
az el nem kötelezett mozgalom sikeres :_ jövőbeni fejlődésére is. Bebizo-
nyosodott, hogy az a szellem, amelyet Tito képviselt és jelképezett, to-
vábbra is él az el nem kötelezett mozgalomban. Emlékének adózva és 
a mozgalom fejlődéséhez való hozzájárulását méltányolva, a 7. csúcs-
értekezletet megelőzően Delhinek egy utcáját Titóról nevezték el. 

 
Jugoszlávia el nem kötelezett külpolitikai irányvonalának a szabad-

ságharcban vannak a gyökerei. Az elnemkötelezettség politikájának lé-
nyege (a nemzeti függetlenségért, a szuverenitásért, az önálló bels ő  fej-
lődésért való harc) képviselve volt forradalmunk minden szakaszában, az 
elméletben és gyakorlatban egyaránt. 

Tito elnök már a népfelszabadító háború során hangsúlyozta minden 
népnek elidegeníthetetlen jogát, hogy szabad legyén, maga döntsön sor-
sáról, és más népekkel egyenrangú legyen. Jugoszláv ia nemzetei és nem-
zetiségei, a Tito elvtárs vezette Jugoszláv Kommunista Szövetséggel az 
élen, harcukkal tettek tanúbizonyságot arról, hogy a Hitler-ellenes szö-
vetség önálló és független politikai erejét alkotják. A párt független _küt 



politikája még a háború előtt a Kominterntől való önállósulás id ősza-
kában vette kezdetét és a népfelszabadító háború alatt folytatódott. A Ju-
goszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács első  és második ülésének 
határozatai kinyilvánították népeinknek azt az eltökéltségét, hogy nem-
csak az ellenségnek, hanem a szövetségeseknek is megmutassák, mekkora 
tényleges ereje van a népnek ahhoz, hogy védje a maga függetlenségét, 
és saját maga döntse el, milyen jellege lesz országa társadalmi berende-
zésének és politikai hatalmának. Jugoszlávia szembeszállt minden küls ő  
próbálkozással, mely területének felosztására és leigázására irányult. Az 
új Jugoszlávia építésének kezdetét ől fogva önálló és tevékeny nemzetközi 
politikát folytatott, eltökélve, hogy meg őrzi és megszilárdítja független-
ségét, valamint a saját társadalmi fej lődésének építésére a népfelszaba-
dító 

 
 háborúban és a szocialista forradalomban kivívott jogát. Ez a fejlődés 

lehetővé tette Jugoszláviának, hogy elutasítsa a világ érdekövezetekre és 
tömbökre való felosztását, hogy ne engedjen a Tájékoztató Iroda nyomá-
sának és hogy fejlessze a más népekkel való aktív együttm űködést és 
barátságot a kölcsönös érdekek alapján. Ennek bizonyítéka, hogy hazánk 
a legcsekélyebb ingadozás nélkül egyik alapító tagja lett az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének. Az új Jugoszlávia kezdettől fogva támogatta a 
világszervezet elgondolásának . olyan formáját, ahogyan a háború folya-
mán a demokratikus koalíció vezető  fórumainak határozataiban meg-
rajzolták, és amilyennek közvetlenül a háború befejezése el őtt San Fran-
ciscóban megalakították. Fejlődése során Jugoszlávia mindig síkraszállt 
az ENSZ szerepének erősítése, a nemzetközi béke és biztonság megszilár-
dítása érdekében, a népek önrendelkezési jogának érvényesítése és a nem-
zetközi közösség demokratikus fejl ődése céljából. 

A gyarmati uralom megszüntetésére irányuló harcokban olyan hala-
dó mozgalmak jöttek létre, amelyek a felszabadulás sajátos utjait ke-
resték. Ezek az országok és néhány más állam egymástól függetlenül 
elhatározta, hogy önálló külpolitikát folytat és nem csatlakozik a töm-
bökhöz. Ez jóval az el nem kötelezett politika nemzetközivé válása el őtt 
történt. 

Az ehiemkötelezettség nemzetközi mozgalommá válásában nagy je-
lentősége volt Tito elnöknek 1954 végén és 1955 elején Ázsia és Afrika 
egyes országaiban tett els ő  látogatása. 1954. december 22-én Tito elnök fel-
szólalt az indiai parlamentben: 

„Véleményem szerint ma négy alapvető  mozzanat rejlik minden rossz 
mélyén s ezek okozzák az emberiség sok rettegését és félelmét, pedig ko-
runkban nemcsak fölöslegesek,, hanem minden haladó ember szemében 
képtelenek is. Ezek: elsősorban az egyenjogúság hiánya az államok és nem-
zetek viszonyában, másodsorban a beavatkozás más országok belügyeibe, 
ami rendszerint mindig éppen a fejlett országok részér ől történik, har-
madszor a világ érdekövezetekre és tömbökre osztása és negyedszer a 
gyarmaturalom. Mindaddig, amíg ezeket az elemeket el nem távolítják 
a nemzetközi viszonyokból, az emberiség nem szabadul meg a rettegést ől, 
és féltenie kell sorsát."* 

Az afro-ázsiai országok bandungi értekezlete 1955 áprilisában jelen-
tős lépés volt az el nem kötelezettek mozgalmának fejl ődésében. Ezt az 
értekezletet öt ország (Burma, Ceylon, India, Indonézia és Pakisztán) 
kezdeményezésére ,hívták össze és a záróokmány ,  a gazdasági és kulturá-
lis együttműködést, valamint a világbéke megőrzését szorgalmazza. 

A következő  nagy jelentőségű  esemény Tito, Nehru és Nasszer 1956 
júniusában megtartott brioni találkozója. A három államférfi három kon-
tinenst képviselt rendkívüli erkölcsi tekintéllyel és politikai befolyással 
nem csak saját környezetében, hanem világméretekben is. Ez a találkozó 
megnyitotta az utat, hogy az elnemkötelezettség nemzetközi téren közös 
és széles akcióval terebélyesedjen. A brioni találkozó dokumentumai tar-
talmazzák az elnemkötelezettség alapvető  elveit és céljait. E találkozót 
követő  csúcsértekezletek bizonyították és tovább fejlesztették ezeket az 
alapvető  elveket és célokat. 

* A koegzisztenciáról. Tito-beszédek, Novi Sad, 1956, 12. oldal. 
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Ugyanebben az évben Jugoszlávia kitűnt az ENSZ-ben való tevékeny-
ségével azoknak a felszabadító moz ak a támogatásában, amelyek 
abban az időben kezdtek nagyobb m reteket ölteni. 

1958- • Tito dlnök háromhavi békeútra indult és meglátogatta In-
donéziát, = urmát, Indiát, Sri Lankát, Etiópiát, Szudánt, Egyiptomot, Szí-
riát és Görögországot. A tárgyalásokról szóló beszámolójában megállapí-
totta, hogy az elnemkötelezettség eszméihez egyre több ország csatlakozik, 
gyarapodik a tömbönkíviiliek tábora. 

Tito kezdeményezésére 1960-ban, az ENSZ Közgyűlésének 15. jubi-
leumi ülésszakán tartották meg az el nem kötelezett politika ;  hordozói-
nak következő; jelentős , találkozóját. Tito, Nehru, Vasszer, Sukarno és 
Nkrumah az ú' nemzetközi mozgalom képviselőjeként léptek 1 {fel ragasz-
kodva az ENSZ szerepének növeléséhez és a koegzisztencia elveihez, 
amelyekre az új nemzetközi viszonyokat építeni kell. Az ülésszak nyilat-
kozatot fogadott el a gyarmati országok és népek függetlenségének meg-
adásáról. Ez elsősorban az el nem !kötelezett országok tevékenységének 
eredménye. 

Az elnemkötelezettség politikája .és mozgalma a népek arra irányuló 
törekvésének a me ,nyilvanulása, hogy a nemzetközi viszonyokban meg-
szabaduljanak 

 
 a függőség . minden firmájától, továbbá tömbellenes ál-

lásfoglal k eredménye, illetve annak a történelmi szükségletnek az 
eredője, hogy a népek függetlenek és egyenrangúak legyenek . 

Azzal, hogy 1961-ben Belgrádot bízták meg az el nem kötelezettek 
első  értekealetenek megtartásával , elismerték _ N  Jugoszlávia és Tito elnök 
a mozgalom megszületéséhez és megszervezéséhez való kivételes hozzá-
járulását. A belgrádi értekezlet, amelyen 25 teljes jogú tag és 3 megfi-
gyelő  vett részt,  a nemzetközi viszonyokra nézve döntő  jelentőségű  új 
szakaszt nyitott meg. A bel ráni ér teketelet 1Crakta az elnemkötelezettség 
filozófiai-politikai alapját. Megnyitó beszédében Tito elnök a legnagyobb 
figyelmet a hidegháborúra összpontosította. Az el nem kötelezett orszá-
goknak együttes akciót kell vezetniök, elsősorban az ENSZ-ben, az újabb 
háború megakadályozására. A II. világháború utáni tapasztalat azt mu-
tatta, hogy a tömbök közötti feszültség jelentette a legnagyobb veszélyt a 
világbékére. Tito elnök hangsúlyozta, hogy a belgrádi értekezlet nem je-
lenti egy harmadik tömb létrehozásának kezdetét. Ez egyébként se egyezik 
az el nem kötelezett országok politikai koncepciójával. 

A belgrádi értekezlet új minőséggel gazdagította a mozgalmat és 
önálló tényezőként megerősítette az el nem kötelezett országdkat a nem-
zetközi problémáknak a békés koegzisztencia elvei alapján való mego0.dáá 
sóban. A belgrádi értekezlettel új  erő  kezdi meg tevékenységét 
a világ színpadán mint egyre több országot tömörít ő  és eszmeileg mind 
szilárdabb, irányított mozgalom. Az értekezlet üzenetet küldött az Egye-
sült Államok és a Szovjetunió elnökének, hogy tegyenek lépéseket a bé-
ketárgyalások felé. A belgrádi értekezlet két záróokmányát jellemzi az el-
szántság a békéért való további harcra és az optimizmus, hogy ez a harc 
sikeres lesz. 

A kairói értekezlet 1964-ben, amelyen 47 teljes jogú tag, és 10 megfi-
gyelő  vett részt, arra fektette a hangsúlyt, hogy társult akciora van szük-
ség a függetlenségre törekvő  országok felszabadítása érdekében. A két ér-
tekezlet közötti időszakra jellemző  az el nem kötelezett mozgalom meger ő-
södése mint önálló tényez ő  a nemzetközi kapcsolatokban. 

A világ közvéleménye nagy érdeklődéssel várta Tito elnök felszóla-
lását, mert mint az el nem kötelezett mozgalom egyik megalapítója és a 

Tjugoszláv szocialista forradalom vezetője, nagy tekintélynek örvendett. 
ito elnök az el nem kötelezett országok legfontosabb feladataként nem-
csak a politikai, hanem a gazdasági egyenlőtlenség leküzdését tűzte célul. 
A fejletlen (»sz. • k gyorsabb fejl ődése a világközösség egyik legégetőbb 
kérdése. A me ..i  tozott világhelyzetben nem lehet elhanyagolni "az egyes 
országok érdekeit. A pozitív irányzatok felölelnek sok országot és felhagy-
nak 

 
 azokkal az irányzatokkal , amelyek a hidegháborús időszakot jelle-

mezték. 
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A kairói értekezlet határozatai tovább szélesítették az elnemkötele-
zettség politikáját, növelték befolyását, és meger ősítették mint önálló té-
nyezőt azon az úton, amelyet a belgrádi értekezlete lölt ki számára. 
A kairói találkozó további lépéseket tett az aktív bé kés koegzisztencia 
alapelveinek kidolgozásában. Ezek az elvek kimondják valamennyi nép-
nek a teljes függetlenségre és önrendelkezésre, valamint a fejl ődés útjá-
nak szabad megválasztására való jogát; sürgetik a nemzetközi problémák 
békés megoldását; állást foglalnak a világ, . de különösen a fejl ődő  or-
szágok gyorsabb gazdasági fejlesztésében való együttműködése mellett. 
Megtartva a tömbellenes jelleget, Kairóban tovább léptek az elnemkötele-
zettség politikájának megfogalmazásában: ez a politika harc a béke meg-
őrzéseért és a békés koegzisztencia elveinek a népek közötti viszonyban 
valló további érősítéséért. 

Az el nem kötelezett országok harmadik értekezletét 75 ország rész-
vételével 1970-ben Lusakában tartották meg. Elemezve a második es har-
madik csúcsértekezlet közötti időszakot, Tito elnök ezekkel a szavakkal 
fogalmazta meg ennek az egyre jelent ősebb mozgalomnak a tevékeny-
ségét: 

„Az elnemkötelezettség politikája az elmúlt évtizedben er őteljesen 
érvényesült a nemzetközi életben mert rámutatott a hidegháború sötét 
korszakából kivezető  útra akkor, amikor az emberiségg a katasztrófa szé-
lén állt. Ez a politika nyitott távlatot az új nemzetközi viszonyok felé, 
melyeket addig a tömbök szembehelyezkedése háttérbe szorított." * 

Felszólalásában Tito ,elnök örömmel nyugtázta, hogy a harmadik 
csúcsértekezletet Afrika területén hívták össze, mert a kontinens újonnan 
felszabadult országai harcának támogatása „ennek az előkelő  gyülekezet-
nek egyik elsődleges feladata". Tito „korunk egyik legsúly osabb problé-
májának" a gazdasági kapcsolatokat nyilvánftotta, és me gállapította, hogy 
a gazdasági fejl ődés nem járhat teljes sikerrel -  a sokoldalú nemzetközi 
együttműködés, a tágabb nemzetközi közösség tényleges és tartós segít-
sege nélkül. Azt a tényt, hogy a fejlődő  országok nem részesültek ilyen 
segélyben, Tito azzal a törekvéssel hoztá összefüggésbe, hogy a gazdasági 
segélyt eszközként használják fel politikai céljaik elérésében az igaz-
ságtalan kapcsolatok és a domináció megőrzésében. 

Tito elnök felhívta a figyelmet, hogy ellenállást tanúsítanak az el 
nem kötelezettek erőfeszítéseivel szemben, azzal a céllal, hogy meggátol-
ják a nemzetközi kapcsolatok demokratizálását, a kis és nagy államok 
egyenjogúságát. 

Akárcsak az eddigi értekezleteken, az el nem " kötelezett országok 
ezúttal is kinyilvánították, hogy sokoldalúan támogatják és segítik a fel-
szabadító mozgalmakat és minden népet, amely a békéért és a szabad-
ságért harcol. Kifejtették annak a szükségességét is, hogy a tényleges 
kölcsönös függőség előmozdítása végett b ővítsék és m inél szerteágazóbbá 
tegyék a más országokkal való gazdasági kapcsolatokat. 

Az algíri értekezlet (1973) új szakaszt jelentett az el nem kötelezett 
országok elméletének és irányított cselekvésének megfogalmazásában. Már 
az allgíri értekezlet előkészületei arra irányultak, hogy az el nem kötele-
zett országok határozott lépéseket tegyenek. Aggasztó volt az iparilag 
fejlett és független országok közötti ellentét. 

Felszólalásában Tito elnök utalt az igazságtalan nemzetközi gazda-
sági kapcsolatokra. Az ilyen gazdasági helyzetben nincs lehet őség a nehéz-
ségek gyorsabb leküzdésére. Ismerete$, hogy a világ összlakosságának 
70%-a, amelyet főleg a fejletlen országok képeznek, a világ összjövedel-
mének 15%-val rendelkezik Ugyanakkor Afrika és Ázsia egyes országai-
ban az emberek éheznek és kb. egymilliárd ember nem rendelkezik ele-
gendő  táplálékkal. Tito elnök megértéssel beszélt a világ aktuális problé-
máiról és utalt a kiútra ezekből a nehézségekből. Tito elnök emlékeztetett 
Jugoszlávia fejlődésére és a nehézségekre, melyekkel szembe kellett néznie 
fejlődése során. 

* Magyar Szó, 1983. március 2. 2. oldal. 
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Az algíri értekezlete számos igen fontos gazdasági és politikai hatá-
rozatot hozott. Ez az értekezlet nagy figyelmet szentelt a tevékenység ko-
ordinálására és fontos lépést tett az egyeztet ő  iroda megalakításával. 
amelynek feladata egybehan • lni a _ csúcs és miniszteri értekezletek kö-
zötti tevékenységet, és , ényezni az el nem kötelezett országok 
együttás akcióit. Az  értek- et. részletesen feldolgozta a világ békéje és 
biztonsága megőrzésének programját. 

Az el nem kötelezett ors ági r 1976 augusztusában Colombóban meg-
tartott ötödik értekezlete rendkívül jelentős volt az elnemkötelezettség 
mozgalmának további fejlődésére.., Az értekezlet 115 . résztvevőjével az el 
nemköielezett országok , eddigi "' ebla találkozója volt. A négy 

bálaagg felvétele és a vendégek felen ? e altiazon íf ja, hogy az újonnan felsza-
badult országok kötelezően csatlakoznak az el nem kötelezettek mozgalmá-
hoz. 

„Az elnemkötelezettség ma világpolitika lett', mert a vil đ  ér 	101 
indul ki, és univerzális megoldásokért  száll síkra olyan - 	- 
zött, amikor az ideológiai és sok más felosztás már érvén  
ezért az elnemkötelezettség nem korlátozódhat a fejl ődő  országok szfikrébb 
körére, az úgynevezett harmadik világra, vagy a déli félt 
ra. Mint ahogy a mai világ kölcsönösen függő  visz ybs van, `az el s - 
kötelezettség politikája is átfogó jelleg ű. Mindennemű  1~kózás csak 
csökkentené jelentőségét, szerepét és befolyását a nemzetközi viszonyok-
ban. Nem reális az a vélemény, hogy a bezárkóZás megvédhet a nagyok 
dominációjától és általában. a külső  nyomásoktól. Ezt csak minél átfo-
góbb erőknek az elnemkötelezettség; politikai platformján valló mozgó-
sításával lehet elérni."* 

Titónak e felszólalását az ötödik csúcsértekezlet résztvev ői erőteljesen 
támogatták. 

A colopill& csúcsértekezlet . előtt is volt ,viszály egyes el nem köte-
lezett országok között. Bizonyos erők nyomással és beavtkozással, sőt erő-
szakos intervencióval akarták megosztani az el nem kötelezettek egységét. 
Ezek az erők nézeteltérést szítottak az el nem kötelezett országok között, 
hogy megbénítsák a mozgalmat, azonban nem jártak sikerrel. Tito elnök 
indoklása szerint egy ilyen nagy mozgalomban természetes, hogy adódnak 
különbségek, sőt viszályok, de ezek a különbségek önmagukban nem je-
lentik a mozgalom gyengeségét. Csak azt kell szem el őtt tartani, hogy : a 
kölcsönös megértés éppen azért szükséges, hogy jobban lehessen harcolni 
az alapvető  célokért: 

A korábbi értekezletekhez viszonyítva az ötödik értekezlet új fokkal 
érlel; a mozgalmat és átfogó tevékenységét, amelyet a nemzetköz i gazda-
sági és politikai viszonyok gyökeres megváltoztatásának széles frontján 
fejtki. Még egyszer bebizonyosodott, hogy az , elnemkötelezettség ,poli-
tilcájának a gyökerei' mélyek, hogy, a népek, országok nagyobb egyenl őség-

re re es egyenrangúságra igényt tartó örök törekvésükb ől merítik erejüket. 
1979 szeptemberében a kubai fővárosban tartották az el nem köte-

lezett országok hatodik csúcsértekezletét. A csúcsértekezleten 131 küldött-
ség volt jelen, közülük 56-nak az élén állam-, illetve kormányf ő  állt. Az 
egész világ élénk érdeklődéssel kísérte a csúcsértekezlet munkáját. ját. Ennek 
az érdeklődésnek legfontosabb oka, hogy az el nem 'kötelezett országok 
mozgalma eddigi tevékenysége során a vártnál jóval nagyobb eredménye-
ket ért el. Nem egész két évtized alatt a mozgalom olyan nemzetközi ösz-
szetevővé vált, amely jelentősen befolyásolja a világ valamennyi problé-
májának megoldását. 

Számottevő  tényező  természetesen az is, hogy a csúcsértekezlet meg-
tartásának ideje egybeesik a nagyhatalmak fokozott versengésével és . arra 
irányuló igyekezetével, hogy az e1 nem kötelezett országokat bevonják a 
nagyhatalmi vetélkedésbe, hogy ezáltal különböz ő  alapon megosszák az el 
nem kötelezettek mozgalmát. 

Abban, hogy ez az igyekezetük teljes kudarcot vallott, az egész világ 
véleménye szerint rendkívül nagy volt a jugoszláv küldöttség, s elsősorban 

* Magyar Szó, 1983. március 4. 2. oldal. 
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Tito elnök szerepe. Nagy visszhangot keltő  beszédében Tito elnök síkra-
szállt az elnemkötelezettség eredeti elveinek védelmében, a tömbpolitika 
ellen. 

A várt megoszlás helyett a mozgalom még inkább megerősödött. Meg-
erősödött a mozgalom akcióképessége, a világviszonylatban felcserélhetet-
len és általánosan elismert tényezővé vált, amely reális ,  távlatokat nyit a 
béke, minden ország együttműködése előtt. A felettek es a fejlődő  orszá-
gok jövőjének szempontjából egyformán hatalmas jelent őségű, hogy építő  
jellegűen közelítsék meg a fejlődő  országok komoly problémáinak meg-
oldását az új nemzetközi gazdasági rend megteremtésében. A záródokumen-
tumok világosan hangsúlyozzák az elkötelezetlenek mozgalmának tömbön 
kívüli jellegét, és elítélnek minden küls ő  beavatkozást, szembeszállva a po-
litikai és gazdasági hegemónia minden formájával. 

Ha az el nem kötelezett országok mozgalmának el őző  csúcsértekezletei 
töretlen vonalat jelentettek a mozgalom izmosodásában, akkor ez a hato-
dik kétségkívül végérvényesen érvényesítette a mozgalmat mint azt a 
nemzetközi tényezőt, amely a világ sorsának alakulásában a jövőben egyre 
nagyobb szerepet kap és vállal, s amely nélkül a világesemények minden 
bizonnyal sokkal kedvezőtlenebbül alakulnának. 

III. 
A jugoszláv népeknek a szabadságért és függetlenségért vívott 

harca tapasztalataiból kiindulva Tito elvtárs mint forradalmár alkotó, a szo-
cialista forradalom vezet ője, az ország építésének, a tényleges függetlenség 
politikájának hordozója. Felbecsülhetetlen a hozzájárulása ahhoz, hogy az 
elnemkötelezettség világos programmal és célokkal rendelkez ő, széles és 
befolyásos nemzetközi mozgalommá fejl ődjön. 

Tito elnök egyénisége és nemzetközi térenkifejtett tevékenysége szo-
rosan összekapcsolódik az elnemkötelezettség politikájával, e politikának 
mint a nemzetközi viszonyok leghaladóbb irányzatának érvényesülésével. 
Törekvései és műve sokéves és gazdag államférfiúi tapasztalatokra, a népek 
és az összes haladó erő  szükségleteinek megérzésére, a demokratikus nem-
zetközi viszonyokért folytatott harcban- valo bátor és határozott kitartásra 
alapozódik, és felbecsülhetetlen hozzájárulással szolgált az el nem köte-
lezettek mozgalma tevékenységének kialakításához, és folyamatos gazdagí-
tásához. Harcolva minden nyomás és leigázás, küls ő  beavatkozás, minden 
kizsákmányolás és egyenlőtlenség ellen, küzdve valamennyi nép és ország 
szabadságáért és függetlenségéért , Tito szimbolizálja az emberiség összes 
haladó törekvését és áramlatát, s ezért is tartják az elnemkötelezettség 
legkiemelkedőbb vezetőjének és építőjének. 

Az el nem kötelezett politika és mozgalom céljainak következetes meg-
valósításáért kifejtett munkájáért a hatodik csúcs értekezleten, Havannában 
Tito elnök külön elismerésben részesült. Ennek az elismerésnek a szöve-
gét — az ünnepi záróértekezleten — Guinea elnöke, Sékou Touré olvasta 
fel. Sékou Touré szavai szerint: 

„Tito marsall jelképezi az elkötelezetlen országok mozgalmának szo-
Iidaritását rés egységét." 
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MÉSZÁROS ZAKARIÁS  

FORRÁSMÚVEK -- ÚJABB ÖT KÖTETBEN  

JOSIP BROZ TITO Összegy űjtött m űvei. 11-15. kötet.  
Forum, Üvidék, 1983-1984.  

A belgrádi Legújabb kori Történettudományi Intézet gondozásában el-
készült és az újvidéki Forum Könyvkiadó kiadásában magyar nyelven  
ismegjelent Josip Broz Tito Összegy űjtött m űveinek 11-15. kötete. A 
mintegy kétezer oldalnyi terjedelm ű  öt kötetben közölt írások és doku-
mentumok az 1942. június 4-e és 1943. június 30-a közötti id őszakban ke-
letkeztek. Ez a valamivel több mint egyéves' időszak volt az , amelyben 
Tito főparancsnoki minőségben  közvetlenül ' irányította a harci cselek-
ményeket a Foča térgében  felszabadított terület e llen 1942 tavaszán 
indított  megszálló-cluis~ l~g offenzíva zárószakaszában, majd pedig a pro-
letárbrigádok csoportjainak hadjáratát a Zelengđrártól Bosanska kralina  
felé. Ez volt az az időszak, amikor a proletárbrigádok Jugoszlávia nyu-
gati részébe történő  előrenyomulása és statégiai súlypontjának áthelye-
zése folytán a népfelszabadító mozgalmas sikeres kibontakozása tovább  
folytatódott. 1942 november derekára a Legfelsőbb Parancsnokság ered-
ménresei valósította meg azt , a tervét, hogy a proletárbrigádok cso-
portfauaak, ` valamint Bosanska krajina, Dalmácia, Lika, Kordun és Ba-
hija partizán' haderői ütőképességének összpontosításával nagy kiterje-
désű  felszabadított területet létesített, és ennek központjában a felsza-
badított Bihač  volt. Ebben az időszakban a népfelsaabadkó mogzaloan  
sok irányban fejlődött, amit mindenekelőtt a  Nepfelszabadító  Hadsereg 
meteremtése  és a legfőbb képviseleti testület, az AVNOJ első  ülésének  
összehívásáról szóló döntés jelzett. Id őrendi sorrendben ezután követ-
kezett a Biháći Köztársaság létrejötte és fennállása (1942. november  
14-e és 1943. január 19-e között). A tizenharmadik kötetben közölt száz-
húsz dokumentum — beszéd, cikk, pártügyben irt levél, direktíva, pa-
rancs, utasítás, rendelet, elismerés, rádiósürgöny — és tizenkét mellék-
let nyújt értékes tanúbizonyságot és újabb ismereteket az akkori for-
radalmi eseményekről, valamint Tito személyéről és szerteágazó mun-
kásságáról, ami mindenekelőtt abból állt, hogy vezette, irányította a fel-
szabadító harcot, építette az új forradalmi néphatalmat s közben ki-
tartóan harcolt a népfelszabadirtó mozgalom nemzetközi elismeréséért.  

A tizennegyedik és a tizenötödik kötet dokumentumai a negyedik  
és az ötödik offenzíva, illetve a neretvai és a sutjeskai csata drámai  
eseményeinek idején keletkezett több száz táviratot, levelet, parancsot,  
direktívát, nyilatkozatot és kiáltványt tartalmazza, s ezekből világosan  
kirajzolódik e korszak majd minden eseménye: nemcsak a harcok, ha-
nem a. nép, a partizánegységek, a parancsnokságok és a hátországi szer-
vek óriási erőfeszítései, a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizott-
ságának, a Legfelsőbb Parancsnokságnak és a Bihaći Köztársaságban,  
vagy — ahogy a megszállók joggal nevezték — „Tito államában" létre-
jött AVNOJ szerteágazó tevékenysége, külön pedig Titónak, a hadve-
zérnek és a forradalom vezet őjének szerepe. Ennek a két offenzívának  
az időszakában Titónak a hadvezetés új követelményeivel és bonyolult  
védelmi kérdésekkel kellett megbirkóznia. Egyrészt meg kellett védel-
mezni a Brhaći Köztársaság szabad területeit és meg kellett vívni a népfel-
szabadító háború legsúlyosabb és egyben legdicsőbb csatáját: a  
sutjeskai csatát.  

Dióhéjban ezek voltak azok a történelmi jelentőségű  események.  
amelyek drámai voltába, a nép erőfeszítéseibe, a  népfelszabadító  * moz-
galom harci egységeinek tevékenységébe adnak betekintést az Össze. 
gyűjtött m űvek újabb öt kötetének dokumentumai. De nemcsak ezekbe.  
Az említett egyéves időszakban történt, hogy az afrikai `badsz ntérean  
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összeomlottak a német—olasz fasiszta seregek, a szovjet—német fronton 
pedig már nagyban folytak a második világháború egyik legnagyobb 
csatájának, a kurszki csatának az előkészületei. Ez volt az az időszak, 
amikor mind a tengelyhatalmak, mind pedig az antifasiszta koalició 
erői számára roppant fontos lett a jugoszláv hadszíntér. Ezt most azért 
emelem ki, mert az adott bels ő  és külső  körülmények Tito elvtárs arra 
összpontosíttott húszhavi állhatatos igyekezetének hozták meg a gyü-
mölcsét, hogy kieszközölje a népfelszabadító harc nemzetközi elismeré-
sét. Ez volt az az időszak, amikor módosulni kezdett a szövetségesek 
álláspontja és nézete arra vonatkozóan, hogy mennyire jelent ős a Ju-
goszláv Népfelszabadító Hadsereg, és mennyiben járul hozzá a tengely-
hatalmak megsemmisítéséhez. 

„FELSZABADÍTÓ HABORÜNKBAN A HARCOLÓ KATONA 
A LEGFŐBB ÉRTÉK" 

A Bihaći Köztársaság területén a Jugoszláv Kommunista Párt Köz-
ponti Bizottságával és a Legfelsőbb Parancsnoksággal egiitt Tito arány-
la gg kedvező  körülmények között dolgozott. Okrelj, Bosanski Petrovac, 
Bihać  vagy Ostrožac községben tartózkodott. Itt és ebben az időszak-
ban született meg a Népfelszabadító Hadsereg megteremtésére és a 
Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács megalakítására , vonatkozó 
két alapvető  jelentőségű  döntés. Mindkét döntés azon a reális helyzet-
felmérésen alapult, hogy az országban a népfelszabadító mozgalom ja-
vára jelentős fordulat állt be, és hogy elérkezett az a történelmi pilla-
nat, amikor le lehet számolni az ország régi rendjének er őivel. 

Tizennyolc hónapi véres és súlyos harcban született meg a Jugo-
szláv Népfelszabadító Hadsereg, amely a Legfels őbb Parancsnokság dön 
tése alapján megannyi partizán és rohambrigádból és néhány nagyobb 
partizánosztagból alakult meg. Az Összegy űjtött m űvek Itizenharmadik 
kötete éppen azzal a cikkel kezdődik, amelyet 1942 novemberének kö-
zepén Tito ezzel kapcsolatban írt. „Hosszú és nehéz folyamat volt ez 
olvashatjuk a Lefelsőbb Parancsnokság közlönyében közölt cikkben —, 
mert néphadseregünk kis partizánosztagokból alakult, fegyvertelen haza-
fiak, parasztok, munkások, becsületes értelmiségiek soraiból, városi és 
falusi ifjakból, akik puszta kézzel támasztottak felkelést és keltek 
harcra a megszállók és bérenceik ellen. Véres áldozatok árán kellett el- 
ragadni az ellenségtől minden puskát, minden gránátot, minden golyót, 
minden gépfegyvert, minden aknavet őt, minden ágyát, és kiállni meg-
annyi offenzívát a számbeli és technikai fölényben lev ő  ellenséggel 
szemben, minthogy az mindenáron meg akarta semmisíteni a partizán-
osztagokat és brigádokat, és el akarta fojtani a népfelkelést. A mi nép-
hadseregünket tehát nem felülről alakították határozatilag, kényszerrel 
s felszerelését nem gyárakból, katonai szállítók útján kapta, akik egy-
kor hatalmas pénzeket vágtak zsebre a régi jugoszláv hadsereg felszere-
léséért. Ennek ellenkezője történt: hős néphadseregünk minden egyes 
harcosa súlyos ütközetekben, vérét hullatva, az ellenségtől szerezte és 
szerzi meg ma is a felszerelését, amit múlt év áprilisában oly szégyen-
telenül átadtak népünk árulói, a volt jugoszláv hadsereg magas rangú 
tisztjei és tábornokai." 

A hadosztályok és hadtestek, kés őbb pedig a néphadsereg akkor 
alakult, amikor már számos brigádunk és zászlóaljunk volt s ezek a 
légierő  kivételével mindenfajta fegyverrel rendelkeztek. A néphadsereg 
akkor jött létre, amikor a 

mindenfajta 
 zászlóaljakat és osztagokat nem 

Mehetett tóvább a régi módon irányítani, amikor nagy területek szabadul-
tak fel, és amikor szükség mutatkozott nagyobb méret ű  támadó hadmű-
veletekre. A . néphadsereg megteremtésével sokkal bonyolultabb lett a 
harcok irányítása és több haditudományt, . nagyobb felkészültséget kö-
vetelt mega harcokban formálódó parancsnokoktól, akik eddig kizáró-
lag a partizántaktikát alkalmazták. „A, néphadsereg haditaktikáját ok-
vetlenül kombinálni kell az eddigi partizantakti'kával. Ez azt jelenti, hogy 
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őrizkedni kell a merev frontképzést ől, elkerülni azt, s így elhárítani an-
nak lehetőségét, hogy az ellenséges taktika hosszú és kiterjedt front-
vonalak kialakításával, a rések elzárásával és egyéb cselfogassal véde-' 
kezésre kényszerítsen bennünket. A néphadseregünkben éppen ellenkez ő-
leg, kizárólag offenzív szellem uralkodhat, még akkor is, ha éppen nem 
támadni*, hanem védekezünk ... Nem kell félnünk a bekerítést ől, . mint 
ahogyan. akkor sem féltünk, amikor , kisebb egységeink voltak. M inden 
terület elvesztését új, még nagyabb és fontosabb terület megszerzésével 
kell pótolni" -- írta Tito elvtárs < A jugoszláv népf etszabaditó hadsereg 
megteremtése című  említett cikkében. 

reg megalakítása mellett Tito mint főparancsnok ébe-
ren őr az egységek felett, figyelemmel kíséri és irányítja akció-
ikat, tanulmányozza tapasztalataikat és átadja őket más egységeknek 
azért, hogy okuljanak, elkerüljék a melléfogásokat és a fölösleges vér-
áldozatokat. Gondoskodásának középpontjában a harcoló katona áll. Erre 
nagyon sok példát találunk az összegyűjtött m űvek dokumentumai kö-
zött. Ime az egyik. Tito tudomására jutott, hogy 1942 végén az 1. bosz-
niai és az 1. horvát hadtest a Sana és az Una völgyében végrehajtott 
hadműveletek során nagyobb veszteséget szenvedett. Biha ć, Bosanski 
Novi, Sanski Most, Dvor és Livno környékén "`folytatott harcokban szá-
mos katonai vezető  esett el. Tito elrendelte és a Jugoszláv Népfelszaba-
dító Hadsereg és a Partizánosztagok hadműveleti parancsnokságainak 
megparancsolta, hogy az ellenség számára legkedvez őtlenebb körülmé-
nyek között végezzék hadmozdulataikat. Kíméljék emberanyagukat. Az 
1943. január 8-án kiadott parancsban olvashatjuk a következ ő  néhány 
mondatot: „Felszabadító harcunkban a legfőbb érték a harcos. Vele 
kell legfőképpen törődni, a harc során is ; és a harcon kívül is, minde-
nütt és minden körülmények között. Hadseregünk valamennyi parancs-
nokának ez az elsíS, legfóbL köteless ćge." 

„NINCS MÓDUNKBAN, HOGY TÖRVÉNYES KORMÁNYT 
ALAKÍTSUNK" 

A Népfelszabadító Hadsereg megteremtésével egyidej űleg és pár-
huzamosan Tito elvtárs az új állam építésén is munkálkodik. A Jugo-
szláv Kommunista Párt Központi Bizottságának ülésén kifejtette, hogy 
megértek a belső  és nemzetközi feltételek egy olyan , általános jugoszláv 
politikai testület létrehozására, amely kifejezi a napfelszabadító moz-
galom összjugoszláv jellegét, társadalmi-politikai irányvételét, vagyis 
kormány jellegét ölti. Ehhez megszerezte a Központi Bizottság beleegye-
időben egy erdei vasút vagonjaiban él és dolgozik Moša Pijade, Veselin 
zését, majd a Bosanski Petrovac melletti Oštreljban — ahol abban az 
időben egy erdei vasút vagonjaiban él és dolgozik Moša Pijade, Veselin 
Masleáa, Ivan Milutinović, Ivan Ribar és Ivo Lola Ribar társaságában, 
az idő  java részét a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács els ő  
ülésszakának előkészítésére fordítja. Az ülés, mint ismeretes, novem-
ber 26-án kezdődött. Tito elvtárs beszámolójában egyebek között a kö-
vetkezőket mondotta: „Nincs módunkban, hogy törvényes kormányt ala-
kfttsunk, mert ezt a nemzetközi viszonyok és körülmények nem engedik 
meg. Jogunk van azonban egy dologra, nevezetesen arra, hogy e nehéz 
körülmények között olyan politikai testületet, politikai szervet hozzunk 
létre, amely tömöríti a nép egész tömegét, összefogja népünket és moz-
gósítja arra, hogy hősi hadserengünkkel vállvetve küzdjön az előttünk 
álló további, igen súlyosnak ígérkez ő  harcokban. Területünkön, maga a 
nép által teremtett bizottságokon kívül, nincs semmi hatósagunk. A 
különféle fasiszta bábkormányokat nem ismerjük el, ` `és éppen ezért kell 
ezen a hazai rögön ... olyan helyzetet teremtenünk, amely lehet ővé  teszi 
népünknek, hogy akár a jelenlegi körülmények között is . t őle telhetően 
hozzájáruljon a népfelszabadító harchoz." 

Miért nem volt módunkban törvényes kormányt alakítani 1942. 
november végén? Erre a - következőkből derül fény.- Tito ` körlevelet iraté 
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zett a népfelszabadító mozgalom kimagasló híveihez, amelyben meg-
hívta őket. hogy vegyenek részt a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta 
Tanács alakuló gyűlésén. Több ilyen körlevél megmaradt és egy helyet 
kapott az Összegy űjtött m űvekben. Ebből egyebek között kiderült, hogy 
a meghívó szövegét sokszorosítógépen nyomták ki, utána pedig a ta-
nácstag nevét és a keltezést írógéppel írták rá. A körlevélben olvashat-
juk: „... A Legfelsőbb Parancsnokság ezért vállalta, hogy maga kezde-
ményezi a kiváló és a nép iránt odaadó, a népfelszabadító harcban a 
felkelés kezdete óta részt vev ő  harcosok és hazafiak gyűlésének össze-
hívását abból a célból, hogy megalakítsák a Jugoszláv Népfelszabadító 
Tanácsot és a népi megbízottak tanácsát mint Jugoszlávia legrangosabb 
néphatalmi testületét." A tanácstagokhoz intézett meghívók elküldése 
idejéntehát még érvényben volt a Jugoszláv Kommunista Párt Központi 
Bizottságának álláspontja, hogy az AVNOJ els ő  ülésén olyan testülete-
ket kell választani, amelyek a néphatalom legf őbb sezrvei lesznek. Ez 
az álláspont az ülés előestéjén változott meg, mégpedik a Komintern 
hatására. Tito ugyanis november 12-én táviratban jelentette a Kominter-
nek: „Mi most kormányhoz hasonló valamit, nevezetesen Jugoszláv Fel-
szabadító Nemzeti Bizottságot alakítunk. A bizottságban helyet kapnak 
Jugoszlávia minden nemzetének és a különféle pártoknak a képvise-
lői ..." Erre a táviratra a Kominternt ől (lényegében Sztálintól) válasz 
érkezett, amelyben szóról szóra ez olvasható: „A Jugoszláv Felszabadító 
Nemzeti Bizottság megalakítása nagyon szükséges és rendkívül fontos. 
Okvetlenül legyen ez a bizottság össznemzeti jugoszláv jelleg ű  és álta-
lános pártközi és antifasiszta jelleg ű, mind kádereinek összetételét mind 
akcióprogramját illetően. Ne tekintsétek valamiféle kormánynak, finnem 
legyen a népfelszabadító harc politikai szerve. Ne állítsátok szembe a 
londoni jugoszláv kormánnyal. Az adott szakaszon ne vessétek fel a 
királyság megszüntetésének kérdését. Ne álljatok elő  a köztarsaságról 
szóló jelszóval. A jugoszláviai rendszer kérdése, ahogy ti értelmezitek, 
majd az olasz—német koalíció veresége és az ország felszabadulása után 
kerül megoldásra." 

1942. november 29-én Tito értesítette a Kommunista Internacionálé 
Végrehajtó Bizottságát a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács 
alakuló üléséről. Arról, hogy az ülésen határozatot hoztak, kiáltvány fo-
galmaztak meg és megválasztották a tíztagú végrehajtó bizottságot. „A 
táviratban közölt tanácsaitokat elfogadjuk, és azok szerint járunk el 
— közölte Tito és hozzáfűzte: — Meg kell azonban mondanom, hogy az 
ülésen éppen a polgári politikusok ítélték el a londoni jugoszláv mene-
kült kormányt mint árulót, de a jelenlevő  nép is elítélte. Noha ezt a 
végrehajtó bizottságot nem tekintjük kormánynak, mégiscsak neki kell 
majd intéznie az államügyeket és gondoskodnia a frontról, ebben pedig 
majd segítséget kap a szinte minden vidéken, felszabadított és még fel 
nem szabadított területen megalakult népfelszabadító bizottságoktól." 

1942-ben az AVNOJ megalakítása volt a népfelszabadító háború és 
a forradalom legnagyobb eseménye. Bihaćban az egység alapjait fektet-
ték le, és az úl, népi államot hozták létre. Az AVNOJ első  ülésének 
messzemenő  hatása, lesz nemcsak a népfelszabadító háború további fej-
leményeire, hanem az ország valamennyi nemzete és nemzetisége JJövo-
jére, noha akkor még nem volt módunkban törvényes kormányt alakítani. 

„TI VAGYTOK A JUGOSZLÁV NÉPFELSZABADITÓ ANTIFASISZTA 
TANÁCS JOBB KEZE" 

Az Összegy űjtött m űvek dokumentumai között van Titónak az a 
beszéde, amelyet Bosanki Petrovacon az Antifasiszta N ők Frontjának 
első  országos értekezletén, 1942. december elején mondott el. Erre az 
alapító értekezletre a Biha ći Köztársaság időszakában, közvetlenül az 
AVNOJ első  ülése után került sor. A szervező  bizottság (Spasenja Cana 
Babović, Olga Kovačić, Vanda Mates és Mira Morača) 1942. november 
22-én a Borba útján felhívta az Antifasiszta Nők Frontjának minden tar- 
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tományi, körzeti, kerületi, járási, községi és helyi bizottságait, hogy mind 
a felszabadított, mind a fel nem szabadított területekről küldjenek dele-
gátusokat jelentéssel és munkára vonatkozó javaslatokkal. Felhívták a 
Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és Partizánosztagok keretében har-
coló nőket is, h ők is küldjenek delegátusokat . Jugoszlávia szinte 
minden vidékérőlo yosanski Petrovacra 166 küldött érkezett, akiket a had-
sereg és a Legfelsőbb Parancsnokság nevében Tito elvtárs üdvözölt az 
értekezleten. Elmondta egyebek között, hogy = az Antifasiszta N ők Front-
jának milyen nagy a jelentősége. A nők a férfiakkal vállvetve harcolnak 
az ország népeinek szabadságáéit és függetlenségéért és ezzel egyúttal 
harcot folytatnak a nők egyenjogúságáért is. „Népünk leányai beálltak 
a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és Partizánosztagok els ő  soraiba. 
Hátországunk mindennél jobban bizonyítja, mennyire érzik a n ők ezt a 
történelmi pillanatot , amikor az egész emberiség sorsa dől el, tehát a 
nők sorsa is. S éppen ezért oly nagy történelmi jelent őségű  ez az érte-
kezlet. Asszonyaink, leányaink, anyámk fegyverrel a kezükben vesznek 
részt a népfelszabadító harcban. Büszke vagyok rá, hogy olyan hadse-
reg élén állok, amelyben rengeteg n ő  van. Kijelenthetem, hogy harcunk-
ban a nők hősiesség és kitartás dolgában első  helyen álltak és állnak 
ma is, és Jugoszlávia népeinek becsületére válik, hogy ilyen leányai van-
nak" — ° mondotta Tito elvtárs, akitermészetesen a távlatokról és a 
feladatokról is beszélt. Hangsúlyozta, hogy még mindig akadnak olya-
nok, akik arról ábrándoznak, hogy a háború utan az országban minden 
marad a régiben, és hogy az asszonyok majd ismét visszatérnek a 
konyhába, hogy — akárcsak a régi Jugoszláviában — továbbra sem lesz be 
leszólásuk semmibe. „De a nők, elvtársak és elvtársnők, igazolták érettsé-
güket; bebizonyították, hogy nemcsak házi munkára alkalmasak, hanem 
arra is, hogy fegyverrel harcoljanak, kormányozzanak és a hatalmat a 
kezükben tartsák. Ez a gyűlés is bizonyítja, hogy asszonyaink komolyan 
kézbe vették a nép sorsát és a magu k sorsát: Az Antifasiszta Nők 
Frontja sikerül egyesítette a n őket harcunk nagy céljaira, hogy a nőt 
végleg felszabadítsa, és a polgári egyenjogúságot, a társadalmi egyenjo-
gúságot is kiharcolja számára ... Ti vagytok Jugoszlávia Népfelszaba-
dító Antifasiszta Tanácsának jobb keze. Ti vagytok a legnagyobb tömeg-
szervezet, a legnagyobb erő  a hátországban, amely sokat adhat, sokat 
segéthet." 

„IFJÚ NEMZEDÉKÜNK ÓRIÁSI ÉRDEME, HOGY HADSEREGONK AZ 
EGÉSZ EMBERISÉG ELŐTT DICSŐSÉGET SZERZETT" 

Az összegy űjtött m űvek nagy gonddal és utánajárással készített 
időrendi mutatójából egyebek között arról tájékozódunk, hogy 1942. de-
cember 22-én Tito B .iháćból Cazinba megy. Kíséretében volt dr. Ivan 
Ribar és Nurija Pozderac, az AVNOJ elnöke és alelnöke, valamint Ivan 
Milwtinović. az AVNOJ Végrehajtó Bizottsága és a Legfelsőbb Parancs-
nokság tagja. Az időrendi mutató szerint Tito a cazini népgyűlésen je-
lenti be először a nyilvánosság előtt, hogy Josip Broz Tito a neve„ hogy 
fémmunkás, horvát nemzetiségű, zagorjei. Öt nappal később újabb törté-
nelmi jelentőségű  esemény résztvevője, hiszen megjelenik és beszédet 
mond a jugoszláv antifasiszta ifjúság Bihaéban tartott els ő  kongresszu-
sán, amelyet az ország minden vidékéről érkezett 365 küldött jelenlété-
ben tartottak meg. 

A beszéd szövege benne van az összegyű jtött művek tizenharma-
dik kötetében. Egyetlen gondolatot, egyetlen részletet emelek ki az ott 
elhangzottakból. „Szeretnem aláhúzni — mondta Tito az értekezleten — 
a következő  tényt: ebben a háborúban, ebben a súlyos harcban, a Nép-
felszabadító Hadsereg és a Partizánosztagok többi harcosával együtt, a 
jugoszláv ifjúság is olyan hírnevet szerzett az egész haladó emberi 
előtt, amire még nem volt példa történelmünkben. Ifjú nemzedé kű  
óriási érdeme, hogy hadseregunk az egész haladó emberiség ,t,> dics ő-
séget szerzett." 



Tito beszéde után a kongresszuson elnöklő  Ivo Lola Ribar, a Ju-
goszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának titkára, 
a népfelszabadító hadsereg és a partizánosztagok f őparancsnokának, a 
jugoszláv ifjú nemzedék nevében a következ ő  fogadalmat tette: „Küldött 
elvtársak és elvtársnők, hallottátok legkedvesebb elvtársunk, legfőbb 
parancsnokunk, Tito elvtárs szavait. Biztos vagyok benne, hogy mind-
annyiunk kívánságait és gondolatait fejezem ki, amikor itt, kongresszu-
sunk e díszülésén kijelentem: f őparacsnok elvtárs, hazánk ifjú nemze-
déke úgy, mint eddig, sőt még az eddiginél is jobban összeszedi minden 
erejét, hogy minél előbb halálos csapást mérjen a véres kezű  fasiz-
musra és jövőjének minden ellenségére." 

„JUGOSZLAVIÁBAN MA A NÉPFELSZABADIT6 HARC ÉS A NEMZETI 
KÉRDÉS SZOROSAN ÖSSZEFÜGG EGYMÁSSAL" 

Bosanski Petrovacon az 1942. december 15-ét ől 20.úig terjedő  időszak-
ban Tito cikket írt a Proleter számára Az első  és legfontosabb feladat: 
harc a megszállók ellen címmel. Ebben az írásban mélyrehatóan elemzi 
és megmagyarátzza a vezető  burzsoá erők és a megszállók együttműködé-
sének osztályjellegét és osztályhátterét. Hangsúlyozza, hogy hazánkban 
a fasiszta hódítók leverése egyet jelent a hazaáruló urak és népellenes 
terveik szétzúzásával. Ugyancsak ebben az időszakban és ugyancsak 
Bosanski Petrovacon fejezi be Tito elvtárs A nemzeti kérdés Jugoszlá-
viában a népfelszabadító harc megvilágításában , című  tanulmányát, amely-
ben addig a legalaposabban feldolgozza és ismerteti a Jugoszláv Kommu-
nista Párt nézeteit ésak orlatát a jugoszláv nemzeti kérdés megoldását 
illetőn. Mindkét tanulmány megtalálható az Összegy űjtött m űveltben, 
és mindkét írást a Proleter 1942. évi decemberi száma közölte el őször. 
Különösen a nemzeti kérdésről írt cikk váltott ki nagy érdeklődést, 
amelyet a Proleterb ől átvették és különféle módon sokszorosítottak a 
népfelszabadító mozgalom különféle szervezetei és gyorsan elterjedt Ju-
goszlávia minden részében. Igy lett ez a „nagy néptömegek számára 
íródott cikk", ahogy azt Tito elvtárs elöljáróban megállapítja, minden 
vezetőség számára útmutatás, mert a Jugoszláv Kommunista Párt irány-
vonalát magyarázta Jugoszlávia nemzeteinek és nemzetiségeinek egyik 
akkori legfontosabb kérdését illet őn. Ennek az írásnak még ma is rend-
kívüli elméleti és gyakorlati értéke van a jugoszláviai nemzeti kérdés 
tanulmányozása szempontjából. 

Tito ebben az említett cikkében nemcsak azt állapítja meg, hogy 
a versailles-i Jugoszlávia a nemzeti elnyomás legtipikusabb állama volt 
Európában, hanem azt is, hogy az ország összeomlása után a Londonba 
menekült urak még véletlenül sem említik a nemzeti kérdés megoldá-
sának szükségességét, ellenkez őleg a német és olasz fasiszta hódítókkal 
együtt továbbra is a nemzeti ellentéteket szítják. 

A megszállók ellen vívott népfelszabadító harc zászlaját 1941-ben 
bontotta ki és emelte magasra a Jugoszláv Kommunista Párt, ami egyút-
tal zászlaja lett a nemzetek és nemzetiségek szabadságáért és egyenjo-
gúságáért vívott harcnak is. A súlyos áldozatokat követel ő  népfelsza-
badító harcban népeink legjobb fiainak vére kötötte még szorosabbra a 
testvériséget és a harcos egységet, ami egyben világos távlatokat is 
nyújtott olyan értelemben, hagy nemcsak a szabadsá gért és függetlensé-
gért harcolunk, hanem lehetetlenné tesszük a nemzeti elnyomást és a 
szociális kizsákmányolást is. „Jugoszláviában ma a népfelszabadító harc 
és a nemzeti kérdés szorosan összefügg egymással — írta az említett 
cikkében, 1942 decemberében Tito elvtárs. — Népfelszabadító harcunk 
nem lett volna olyan szívós és eredményes, ha Jugoszlávia népei nem 
látnák benne, a fasizmus feletti gy őzelem mellett, az elmúlt rezsimek 
feletti győzelmet is, győzelmet azok felett, akik elnyomták és szeret-
nék továbbra is elnyomás alatt tartani Jugoszlávia népeit. Ez a szó: 
népfelszabadító harc nem lenne más, mint frázis, sőt ámítás, ha az álta-
lános jugoszláv értelmezésen kívül nem volna külön minden nép szá- 
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mára nemzeti értelmezése . is, vagyis ha nem jelentené Jugoszlávia felsza-
badítása mellett egyidejűleg a horvátok, szlovének, szerbek, macedónok.  

albánok, muzulmánok  stb. felszabadítását is, ha a népfelszabadító harc-
nak nem volna meg az a tartalma, : hogy Jugoszlávia minden népének  
szabadságot, egyenjogúságot és testvériséget hoz. Éppen ebben áll a  
népfelszabadító harc lényege."  

„HARCOSAINK PÉLDÁTLAN HŐSIESSÉGE ÉS PARANCSNOKI  
KÁDERÜNK LELEMÉNYESSÉGE LEGY ŐZTE A SZINTE  

ÁTHATOLHATATLAN AKADÁLYOKAT IS"  

Végezetül néhány szó azo 1 a dokumeatCmnokról, amelyek olva-
sása közben 	előttünk a neretvai, a drinai és a sutjeskai. csata.  

Az említett két kötetben kđzöit o. 	mA,nyokból '  kitetszik mindenek-  
előtt az, hogy Tito elvtárs ezekben a 'csatákban Milyen rendkíviili érzék  

kel mérte fel a ,  helyzetet, hogy világos elképzelése volt az események 
varható alakulásáról, jóllehet nem rendelkezett elegendő  megbízható ér-
tesüléssel az ellenségről és szándékairól . Ezekben a csatákban Tito a 
legnagyobb eltökéltséggel ` váltotta valóra stratégiai elképzeléseit. Nem  
tartotta magát a sablonokhoz- A fronthelyzet alakulása szerint változ-
tatta és módosította döntéseit, de közben mindvégig elképzeléseinek és  
terveinek megfelelő  módon járt el. Mindezt jól szemlélteti például az a  
döntése, amelyet az ellenség félrevezetése végett hozott és"„' amelyel el-
rendelte a neretvai hidak felrobbantását, mert ez a szemben álló félnek  
csak azt jelenthette, hogy a partizánsereg nem arrafelé készül kitörni a  
harapófogóból. Ezt szemlélteti az is, hogy a kell ő  pillanatban megailí-
tott a Gornji VakwfnáLvéres  fővel menekülő  ellenség üld~~t, nehogy  
annak gyűrűjébe, újból életveszélyes kelepcébe essen. Ezt szemlélteti  
végezetül az a távirati jelentés is, miszerint „Tito a Bitovnján át si-
keresen kitört észak felé". Ezt a táviratot a Szabad Jugoszlávia Rádió is  
közölte. Nagyszerű  hadicselnek bizonyult. Tévútra vezette a német pa-
rancsnokságot. Mindez annak a magyarazata, hogy a német csapatok a  
Neretvánál semmit sem találták, amikor március felében elérték a  
folyót.  

A neretvai ütközet nagy részében a csata középpontjában van. A  
helyszínen tart haditanácsot a parancsnoki karral, irányítja nemcsak a  
hadosztály, hanem a brigádtörzseket is. Parancsokat, utasításokat, di-
rektívákat ad. Prozor ostrománál, majd Gornji Vakufnál a német és  
usztasa csoport szétverésekor személyesen veszi át a vezénylést. Gon-
doskodik a sebesültek evakuálásáról. A népfelszabadító háború és for-
radalmunk e sorsdöntő  szakaszában arra is talált időt, hogy szinte  
minden nap rádióösszeköttetést tartson fenn a Komintern Végrehajtó  
Bizottságával azzal a céllal, hogy ,  a Szabad Jugoszlávia Rádió és a saját 
hírközlő  eszközei révén arról tájékoztassa a világközvéleményt, hogy va-
lójában mi is történik Jugoszláviában. 1943. március 8-án egy ilyen  
táviratban jelentette Moszkvának: „Húszezer harcos, igazi hős áll harcra  
készen. Célunk: rést ütni az ellenség gyűrűjén, és megmenteni 5000 sebe-
sült bajtársunkat ... A másik célunk: megsemmisíteni a csetnikeket  
Crna Gorában, Hercegovinában és Sandžakban ..."  

Tito rendkívül bonyolult feltételek mellett vezette a neretvai és  
a drinai harcokat. A Rama és a Neretva kanyonjának szinte járhatatlan  
vidékén, hófödte hegyóriások úttalan és lakatlan pusztaságában több  
ezer beteget és súlyos sebesültet kellett megmenteni. Az egyik legnehe-
zebb csatát vívta. Seregét bekerítették. Sehonnan sem várhatott sem-
miféle anyagi, sem operatív támogatást, de a húszhónapos küzdelemben .  
szerzett harci tapasztalatok felhasználásával, valamennyi harcos és pa-
rancsnok nagy öntudatával és tántoríthatatlanságával, hozzáért ő  katonai  
vezetéssel Tito ezt a csatát is megnyerte. Kitört a gy űrűből s három hó-
napig tartó kimerítő, szakadatlan harcok után Crna Gorába és Sandžak  
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ba hatolt, nagy kiterjedésű  szabad területet teremtett. Itt lehet ővé vált 
a sebesültek és a súlyos betegek pihenése, gyógyítása. Lehet ővé vált 
volna, ha május 15-én meglepetésszer űen el nem kedődnek azok a 
hadműveletek, amelyek ötödik offenzíva néven kerültek a történelembe, 
és amelyek június 19-éig tartottak. 

A már felsoroltakon kívül az el őzményekhez tartozik az is, hogy 
1943 tavaszán vége felé közeledett az afrikai csata és a német legfels őbb 
parancsnokság arra számított, hogy a szövetséges seregek partra száll 
nak a Balkánon. egy ítélték meg, hogy a neretvai csata után a népsza-
badító hadsereg keleti irányba történ ő  előrenyomulása nagyon veszé-
lyes lehet a Balkán védelmére, hiszen a német egységek a szövetségesek 
partraszállása után elölről az inváziós csapatok, hátulról pedig Tito 
erős seregei közé szorulnak. 

Ezt az offenzívát a legnagyobb titokban készítették elő .,  A korábbi 
offenzívában elszenvedett vereségekért a német törzsek az olasz pa-
rancsnokságokat hibáztatták, ezért most az ő  tudtuk nélkül, a 1 
gyobb titoktartás mellett, mögöttes területeken végezték a felkészülést. 
,ekerítésre készültek. A fennmaradt hadiokmányokból kit űnik, hogy a 

német hadvezetés biztosra vette a sikert. Ezt arra alapozta, hogy addig 
az európai frontokon úgyszólván egyetlen hadseregnek sem sikerült ki-
törnie a német csapatok „harapófogójából". Elhatározásával, a bonyo-
lult manőverezés alkalmazása iránti páratlan érzékével azonban Tito 
ebben a csatában is fölülmúlta a német parancsnoklást. A népfelszaba-
dító hadsereg harcosai, egységei és parancsnokai kiálltak minden meg-
próbáltatást. Tanúbizonyságát adták az olyan egyedülálló harci, erkölcsi 
és politikai tudatnak, bátorságnak és hadművészeti jártasságnak, ame-
lyet ma a világ csaknem minden katonai iskolájában tanítanak. A 
sutjeskai csatába bevetett német csapatok parancsnoka a csata befejez-
tével egyebek között a következ őket közölte a legfőbb parancsnokság-
nak küldött jelentésében: „A harcok folyamán megmutatta, hogy ' a 
Tito parancsnoksága alatt álló kommunista erők kitűnően meg vannak 
szervezve, hozzáért ően irányítják Őket, és csodálatra méltó harci er-
kölccsel rendelkeznek ..." 

1943 végén Tito főparancsnok Az ötödik ellenséges offenzíva cím-
mel részletesebben értékelte a neretvai, de f őleg a sutjeskai csatát. Ér-
tékelése a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és Partizánosztagok Leg-
felsőbb Parancsnokságának Közlönyében jelent meg és az Összegy űj-
tött művek tizenötödik kötetének a záródokumentuma. Ebben a vezér-
cikkben állapította meg Tito, hogy harcosaink példátlan h ősiessége és 
parancsnoki káderünk leleményessége legy őzte a szinte áthatolhatatlan 
akadályokat is. „... Szem előtt kell tartani, hogy azok a tényezők, ame-
lyek a hadviseléshez szükséges valamennyi kellékkel rendelkez ő  rendes 
hadseregek szempontjából másodlagos vagy harmadlagos jelent őségűek, 
a mi hadseregünk számára els ődlegesek -- vonta le a tapasztalatokat 
Tito közvetlenül a sutjeskai csata után. — Igy például Népfelszabadító 
Hadseregünk szempontjából elsődleges, hogy milyen a nép gazdasági 
helyzete abban a térségben, ahol a hadm űveletek folynak. Nekünk a 
messzi hátországban nincsenek élelemmel teli raktáraink és élelmiszer-
ipari üzemeink, mint az ellenségnek, ezért gyakran arra kénszerülünk, 
hogy hadászati terveinket elsősorban is ennek a tényez őnek a figye-
lembevételével alkossuk meg. Másodszor, nekünk nincsenek fegyver- és 
lőszergyáraink, ezért leginkább arra kényszerülünk, hogy hadm űveleti 
taktikánkat ehhez a tényhez igazítsuk, akár védeni vagy feladni kell egy 
állást vagy területet, már attól függően, hogy mennyi lőszerrel rendel-
kezünk, akár meg kell támadni egy olyan helységet vagy várost, mely-
nek semmilyen hadászati jelent ősége nincs számunkra, pusztán azért, hogy 
fegyverhez és lőszerhez jussunk. Harmadszor, a politikai tényez ő  szintén 
elsődleges jelentőségű  harcunkban. Mi népi hadsereg vagyunk, s nem 
mindegy számunkra, hogy azon a területen, ahol hadm űveletet folyta-
tunk, milyen a nép hangulata irántunk. Mi nem támaszkodunk durván 
haderőnkre, hanem elsősorban a népre, s csak azután a katonai er őre. 
Íme, ezek és más hasonló tényezők feltételezik hadászatunkat és har- 
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cászatunkat. Mindezt azért említettem, hogy parancsnoki káderünk és 
harcosaink könnyebben felfogják azt, ami a negyedik, főleg pedig az ötö-
dik ellenséges offenzíva idején történt." 

Tito összegy űjtött  műveinek újabb öt kötete, amely a belgrádi 
Legújabb kori Történettudományi Intézet gondozásában — magyar nyel-
ven az újvidéki Forum Könyvkiadó kiadásában — jelent meg, csaknem 
ezer olyan dokumentumot - táviratot, levelet, parancsot, direktívát, ukázt, 
végzést, kiáltványt, nyilatkozatot, beszédet, cikket .tanulmányt — tartalmaz, 
amely a népfelszabadító háború idején, valamivel több mint egyéves 
(1942. június 4-étől 1943. június 30-áig tartó) időszakban íródott vagy hang-
zott el. Ezek a dokumentumok a leghitelesebb források mindazok számára, 
akik a ~felszabadító háborút és forradalmunk történelmét tanulmá- 
nyozzák. A dokumentumok mellett a .mintegy kétezer oldalnyi terjedelm ű  
öt kötet csaknem kétezer  jegyzetet, több mint ötszáz id őrendi mutatót 
és mintegy 1300 életrajzi jegyzetet tartalmaz (az életrajzi jegyzetek egy 
része ismétlődik a kötetekben). Száznál több illusztrációt találunk a 
kötetekben és ` minden könyvben olyan térkép is van, amelynek segítsé-
gével szinte napról napra követhetjük Tito harci útját. 

A könyvekről írt tájékoztató természetesen nem teljes. Mindössze 
néhány történelmi esemény, illetve néhány olyan cikk és tanulmány 
részleges feldolgozására, helyesebben bemutatására törekedtem, amely 
meghatározta az említett időszakot. Nem foglalkoztam részletesebben 
például azokkal a dokumentumokkal, amelyek témái katonai kérdések: 
a fegyveres erők kiépítése és harci tevékenységük irányítása. Az Össze-
Pvűitött művek újabb öt kötetében sok olyan rendeletet, utasítást, te-
hát sok olyan munkát találunk, amellyel Tito elvtárs a fegyveres erők 
harci tevékenységének fejlődését a legközvetlenebbül iránytja. Külön 
téma lehetett volna azoknak a munkáknak a bemutatása, amelyekben 
Tito a népfelszabadító mozgalom nemzetközi affirmálódásáért és az új 
Jugoszlávia nemzetközi elismeréséért harcolt. Ide tartoznak mindenek-
előtt azok a sürgönyök, amelyeket Tito a Kominternhez küldött és ame-
lyek útján igyekezett felkelteni a szovjet kormány, általa pedig a többi 
szövetséges kormány érdeklődését a népfelszabadító mozgalom iránt. 
Mindenekelőtt hadianyagsegélyről volt szó és arról a nap nap után meg-
ismétlődő  követelésről, hogy a Hitler elleni koalíció kormányai ítéljék 
el a hazai áruló erőket, elsősorban Draža Mihailović  csetnik mozgal-
mát és a jugoszláv menekült kormányt. Ezek azok a kérdések, amelyek 
körül nézeteltérések és félreértések voltak a Kominternnel, és amelyek 
kapcsán Tito kitartón és elvszerűen küzdött a népfelszabadító mozgalom 
önállóságáért és az ország népeinek azon jogáért, hogy sorsukról ma-
guk döntsenek. 

Az Összegyűjtött művek egyedülálló tudományos és kiadói vállal-
kozás eredménye. Elvágezték a forrásművek sokoldalú és legapróbb rész-
letekre is kiterjedő  vizsgálatát. Az egyes művek hitelességének és szer-
zőségének a megállapításakor Tito elnök minden segítséget megadott. 
Segített a szerkesztőségnek az egyes személyek azonosításában, és egyes 
események dátumának megállapításában is, és rámutatott bizonyos té-
ves feltevésekre. Az Összegy űjtött művekhez írt előszóban Tito erről 
egyebek között a következőket állapította meg: „Örömmel tettem eleget 
az e műveket kiadó bizottság és szerkeszt őség azon kérésének, hogy se-
gítsek egyes szövegeim autorizálásában, annál is inkább, mert az ille-
galitás feltételei között sok munkám különböző  álnevek alatt, egyik-
másik pedig aláírás nélkül  jelent meg. A széles körű  kutatáiisok, ame-
lyeket a Legújabb kori Történelemtudományi Intézet és a sajtó alá 
rendezők csoportja végzett, azt mutatják, hogy a fennmaradt munkák 
száma jóval nagyobb, semmint hittem volna, ezért a szerz őség meg-
állapítása annál szükségesebb volt. Természetesen a jövőben ezeket a 
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munkáimat az itt közölt; aútorizált, hitekes alakjukban kell megje-
lentetni." 

ősszegezésként: a tudományos elvek szerint és id őrendi sorrendben 
rendszerezett dokumentumokból álló Tito-m űvek újabb öt kötete nemze-
teink és nemzetiségeink legnagyobb fia életútjának és forradalmi alko-
tótevékenységének, az ország legújabb kori történelme megismerésének 
és tanulmányozásának kiapadhatatlan forrása. 
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c.r 

CSUKA ZOLTÁN (1901-1984) 

HERCEG JÁNOS 

AZ IDŐ  MÉRLEGÉN 

Borsos Miklós plakettjén magvet ő  és csillagok vándora. Én elmaradha-
tatlan táskájával látom most is, ahogy messzibe vesz ő  alakja után nézek. 
A két kép csak látszatra idegen egymástól. Mert költ ő  volt, időnként a 
fellegekben járt, s makacsul kitartó ösztönzésére mag is került a földbe, 
ahol megfordult. A táska ellenére, vagy épp annak köszönhet őn, amely 
örökké könyvekkel és kéziratokkal volt tele, néha, hosszabb útra indulva 
egy-egy szerény szendvics és ruhakefe egészítette ki a tartalmát. Több 
mint ötven éven át láttam ezzel a táskával. Mert örökké úton volt, vidéki 
vicinálisokon döcögött, vagy csak egy kisszakasznyi útra kelt, mikor még 
létezett kisszakasz, hogy szerkeszt őségek előszobájában vagy könyvki 
adóknál várakozzék türelmesen, illetve el őkelő  hivatalokban jelentkezett, 
s addig nem ment le a nagyfőnök elvtárs vagy a méltóságos úr nyakáról. 
amíg el nem intézte a dolgot. Az els ő  Kalangya-est megszerveét példá-
ul, remek ösztönnel megérezve, hogy miután az akkori rend őrfőflök, Koča 
Miloje titokban verseket ír, az akkori bánt is szállítani tudja az estre. 
hiszen ő  lefordította a fűzfapoéta verseit magyarra, s személyesen el is 
szavalja őket az előkelő  közönség előtt. S eközben előfizetőket gyűjtött 
fáradhatatlanul verseskönyvre vagy novellás kötetre, illetve éppen meg-
indított új lapjára, nem szólva a hirdetésekről, amelyek kifizették a nyom-
daszámlát, s a vajdasági költ ő  a vélt nyilvánosság napfényében süt-
kérezhetett. 

Így találta fel magát Belgrádban is húszévesen, s kötött barátságot 
az avantgarde itteni megszállottjaival, egy életen át ápolva ezt a barátsá-
got, s később maga is jót mulatott a játékos kedv ű  Gustav Krklec allite-
rációján: Cika Čuka čeka ček. Így született az ÚT, az els ő  magyar avant-
garde folyóirat ezen a tájon, s így a Bazsalikom, a Kéve, s őt a Kalangya 
is. Mindennek ő  volt a kezdeményez ője,zervezője és pénzelője, különböző  
forrásokat ügyesen megcsapolva. Láthatatlan vezér volt, szürke eminen-
ciás, biztos tudatában a ténynek, hogy a legendákkal körülvett sziváci 
szentember, Szenteleky Kornél alkalmasabb a szerkeszt ői szerepre, mint ő  
A Literária, Kende Ferenc szabadkai könyv- és lapterjeszt ő  vállalata egyik 
napról a másikra tönkrement, mivel törvényerej ű  rendelet adott a belg 
rádi Avala távirati ügynökségnek kivételes jogot és felhatalmazást kül-
földi lapok terjesztésére. A Kalangyának kellett volna és az évi tizenhat 
kötetes jugoszláviai magyar könyvtárnak alkalmat adni a vállalat tovább-
élésére. És jóllehet a Kalangyát több, mint kétezer példányra sikerült 
feltornáztátni, csakhamar szégyenletesen visszaesett Csukd Zoltán am-
nesztiábat részesült s Magyarországra költözött,_d teleky meghalt, Ken-
de Ferenc pedig az újv,déíkiReggeli Ujság kia vgtalának lett az igaz-
gatója. 

Ez volt a lapalapító, szervez ő  é3 lapterjesz0 Csuka Zóktán itteni 
pályafutása. De jugoszláviai kapcsolat$Izután sere sz űntek meg. Pesti 
folyóiratával, a Láthatárral folytatta az itt megkezdett munkát, most már 
szélesebb alapon, az utódállamok-felé barátsággal közeledve, s ugyanak-
kor a magyar nemzetiség sorsproblémáit vizsgálva. ' Ez is ábránd volt, 
persze, s egy csöppet sem befolyásolta az országok közötti viszonyt, sem-
mivel se teremtve jobb helyzetet az elnyomott és jogtalan nemzeti kisebb-
ségeknek. S talán ennél is több és hasznosabb volt háború alatti szám-
talan közbenjárása és segítsége, a megsz űnésre ítélt Kalangya fenntar- 
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tásáért éppúgy, mint szorongatott személyi ügyekben. Akkor vált érezhe-
tővé, azokban a nehéz időkben, hogy a népek barátságát hirdető  prog-
ramja őszinte volt, ezt bizonyította csaknem minden akkori verse. Leg-
jellemzőbben talán éppen az, amely a negyvennégyes Kalangya Ady-szá-
mában megjelent s a közös sorsot példázva így fejez ődik be: 

Költ ők e tájon, magyarok és szlávok, 
németek és ti mind a többiek, 
ha százszor is bolondnak mond a fáma, 
bátran és tisztán így énekeljetek. 

Én azonban itt most nem a költőről akarok írni. Róla Szenteleky, 
Kornéltól kezdve Bori Imrén át Czine Mihályig elmondtak mindent, amit 
el kellett mondani. Csak arra figyelmeztetnék, hogy ez az örökké ügy-
ködő  ember valóban költő  volt és igehirdető, aki hinni tudott abban, amit 
művelt. Az emberről szólnék, akit annyi gáncs és kifogás ért, talán éppen 
megtévesztő  . emberi és csöppet sem költői megjelenése miatt. Nagy peré-
ben jelentkezem fogadatlan prókátornak, amikor élete utolsó versei egyi-
kének panaszát olvasom: 

„ ... az egykori barátok vettek körül, 
akik már sokallják életem hosszát, 
s még inkább eredményeit sokallják, 
azokból is csak a mutatóst, 
s kinéznek engem az egyre sötéted őbb világból. 

Az egykori barátok — és barátaim ! — háttérb ől hallatszó támadá-
saival szemben szeretném legalább a halálában megvédeni. Nem mintha 
igen gyakran nem hagyott volna nagyon is feltűnő  támadási felületeket fő-
leg hatalmas kiterjedés ű  fordítási munkájában. De hát ő  nem is minőségi 
értéktudattal jelentkezett, nem ez volt els ődleges igénye, hanem az, hogy 
az adott — mondjam így? — történelmi pillanatban ott legyen, mindenkit 
megelőzve, Andrićtyal és Ivan Goran Kovačićtyal, Crnjanskival és Krle-
žával a magyar könyvpiacon, s utóbbi nem hiába írta neki: „Vi ste za 
našu literaturu pošteno platili ... " Ez a tény, az ötévi börtön Rákosi 
rendszerében kérdésessé kell hogy tegyen minden olyan bírálatot, amely 
figyelmen kívül hagyja ezt az ő  — főként Magyarországon — kifejtett 
fordítói és barátságot hirdető  munkásságát. 

Mi pedig itt maradjunk a letagadhatatlan ténynél, hogy a munkás-
mozgalom harcosaként került hozzánk húszévesen — ismétlem újra —, 
hogy a jugoszláviai magyar irodalom mozgalmának els ő  szervezője és 
ösztonzője volt. Nem a költők éteri szférájában, de a mindennapi élet, 
nem mindig tiszta porondján küzdve az álmok megvalósulásáért. És vé-
gig a barátja maradt ennek a vidéknek és az itteni népnek. Közben csak- 
nem mindig két fronton kellett küzdenie a gyűlölettel és 
szemben 	

gyanakvással 
„két pogány közt egy hazáért". De az ő  esetében ez a haza-fo- 

galom sem egyértelmű, hiszen Bánátban született, az egykori Zichyfalván, 
amelynek ma Plandište a neve, Szabadkán járt iskolába, s így a szerb 
nyelv és az itteni nép már ezért sem lehetett idegen t őle. 

Ha egyszer nyíltan és őszintén megírható lesz ez az ő  itteni küzdel-
me, s egész további élete alakulása a munkáskórusok szervezését ől kezd-
ve a vajdasági magyarság nemzeti jogainak elismeréséért a királyi Jugo-
szláviában, akkor egész alakja tisztább fénybe kerül. Az idő  mérlegének 
serpenyőjét nem a költészete fogja lenyomni, pedig a szervez ő, békítő  és 
közvetítő  előtt is a költő  és magvető  járt, hanem az a kitartó és meg nem 
alkuvó munka, amelyet egy vidék és egy nép szellemi felemelkedéséért, 
népi és nemzeti jogokért és az országok közötti békéért kifejtett. 

Mindennek ő  maga is nagyon határozottan a tudatában volt, ezért 
kell idéznünk most, hogy meghalt egyik versének néhány sorát: 

őrölj, örölj, id ő, 
zúgjatok fölöttem, csillagok, 
millió malomkövetek között 
tápláló lisztté porladok. 
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MAGYAR LÁSZLÓ 

CSUKA ZOLTÁN ÉS A SZABADKAI POLGÁRI SAJTÓ 

Az alábbiakban Csuka Zoltán alapozó munkásságának, a vajdasági iro-
dalom ügyéért hozott áldozatát, szilárd helytállásának egyik szabadkai 
„epizód"-ját mutatjuk be a szabadkai levéltárban nemrég fellelt doku-
mentumok alapján. Megkönnyítette feladatunkat, hogy a kerületi bíró-
sági anyaghoz csatoltak „corpus delioti"-ként néhány újságpéldányt is. 

Csuka Zoltán a szerkesztésében megjelenő  Képes Vasárnap 1929. 
április 28-i számában, a Nagytakarítás rovatban Írói hitvallás, amelyben 
üzleti reklám a szentlélek címmel többek között a következ őket közli: 
,,... itt nagy viták folytanak vala arról, hogy van-e vajdasági magyar 
irodalom és ... a Bácsmegyei Napló cím ű  napilap megírta azt, hogy 
nincs (és ezt már igen sokszor megírta vala)..." Dr. Fenyves Ferenc, a 
Bácsmegyei Napló igazgatója és Bródy Mihály, a lap felel ős szerkesz-
tője, valamint a Minerva kiadó azonban a közlemény következ ő  soraiért 
emelnek vádat 1929. május 6-án Csuka Zoltán ellen: „ ... a Vajdasági 
frásrál is mindenkor megemlékezik a B. N. (Bácsmegyei Napló — M. L.),
amikor arra alkalom adódik, hogy ismét szorítson egyet ennek a folyó-
iratnak a torkán. (Holott öntorkát szorongatja, mert ezzel az »iroda-
lompolitikával« minden becsületes kultúrember megvetését vívta ki eddig 
és vivandja a jövőben is). „Fenyvesék tízezer dináros kártérítést köve-
telnek azzal, hogy a Képes Vasárnap a bírósági ítélet szövegét — annak 
idején — vezércikként tegye közzé az elítélt költségén.' 

A költőt eléggé elkeserítik a fejlemények és a Képes Vasárnap 1929. 
május 194 számban Eldöntés el őtt a nagy kérdés: van-e vajdasági ma-
gyar irodalmi folyóirat? címmel röviden tájékoztatja a nyilvánosságot 
az ügyről. Hadd idézzünk ebből is néhány sort: „Tisztelettel jelentem 
mindazoknak a vajdasági kultúrembereknek, akiknek szívügye a magyar 
irodalom és ezzel kapcsolatban a magyar irodalmi lap, hogy ... egyik 
legutóbbi nagytakarításom egyes passzusait most inkriminálták .. . 
Eléggé sajnos, hogy a meg nem értés odáig vitte a dolgot, hogy a vaj-
dasági magyar irodalom ügyét a bíróság előtt kell tárgyalni, másrészt 
azonban örvendetes, hogy dr. Fenyves úrék alkalmat adnak arra, hogy 
a független bíróság is megállapíthassa, hogy a sokat vitatott és elvita-
tott vajdasági magyar folyóirat igenis él, virul és fejl ődik." 

És Csuka Zoltán védelme érdekében hosszasan fejtegeti a vajda-
sági irodalom ügyét, a polgári sajtó kíméletlen támadásait, az írók hely-
zetét, a valódi tényállást. Válaszában erélyesen visszautasítja, a vádat, 
ártatlannak érzi magát és érvelését három pontban fejti ki? Elmondja, 
hogy hivatásos író és lapszerkesztő, több munkája (antológia, verses-
kötete, fordítása) megjelent, így természetesen nem fogadhatja el a 
Bácsmegyei ` Napló álláspontját, a vajdasági irodalom iránt tanúsított 
'lekicsinylő  magatartását. Saját egzistenciája került ilyképpen veszélybe, 
hiszen a Varjda44gban kizárólag irodalmi 'munkásságából tartja el ma-
gát. Amikor a Bácsmegyei Napló, a Vajdaság egyik legelterjedtebb lapja, 
bírálóan vélekedik a tartomány íróiról; mélységesen bántalmaz és sem-
mivel sem igazolhatja kirohanásait . A fentiek bizonyítására Csuka idéz 
dr. Fenyves ljanak° 1928. november 224 és 28- számából. Megbocsátha-
tatlan, hogy itt a végsőkig tagadja a vajdasági irodalmi folyóirat (Vaj-
dasági írás) létezését, ezt azonban már néhány vidéki lap nem hagyhatja 
szó nélkül megvetését könyvelik el a Bácsmegei Napló rosszindulatát. 
„... én az igazat mondtam és az igazság nem rágalom" — folytatja költ őnk. 
Elszomorító, hogy a szabadkai lap a többi vajdasági írót sem kíméli, 
ami nagyfokú méltatlankodást vált ki. Végül Csuka Zoltán kéri a vád 
elvetését és saját felmentését sürgeti, mert esetében semmilyen b űntett 
nem jöhet szóba. 
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Fenyvesék nem hátrálnak: követelik a bírósági tárgyalást, mert 
szerintük Csuka érvelése nem eléggé meggyőző . Hangsúlyozzák, hogy ők 
elismerik és mindig is méltányolták költ őnk irodalmi tevékenységét. A 
Bácsmegyei Napló gyakran megjelentette Csuka munkáit, és ha a lap 
szigorú kritikát gyakorol a vajdasági magyar irodalom felett, jól jár el. 
Sőt kötelessége felemelni szavát, annál inkább, mivel a Vajdasági Írás 
csaknem valamennyi munkatársa és a többi vajdasági magyar író is 
együttműködik a szabadkai újsággal. A Bácsmegyei Napló kezdetben tá-
mogatta a Vajdasági írást, de állaspontot változtat, amikor a Nagytaka-
rítás rovat támadja Szabadka tekintélyes személyiségeit. 

A főtárgyalás 1929. szeptember 9-én zajlott le. Csuka Zoltán beis-
meri (eddig sem tagadta),' hogy a kérdéses szöveg az ő  tollából szárma-
zik és azért íródott, mert a Bácsmegyei Napló tagadja a vajdasági ma-
gyar irodalmi folyóirat létezését. Költőnk vallja, hogy dr. Fenyves lapja 
a. vajdasági írók kibontakozása ellen buzgólkodott, ezzel általános ellen-
szenvet váltott. ki. Ismét hangsúlyozza büntetlenségét és azt, hogy a cik-
ket főként saját védelme érdekében Írta, hiszen a Bácsmegyei Napló ki-
jelentései miatt nagy anyagi károsodás éri. A kerületi bíróság pénzbün-
tetéssel sújtja Csuka Zoltán, ám korántsem annyival, mint amennyit 
Fenyvesék követelnek. Ezután fellebbezések következnek, s az újvidéki 
fellebbviteli bíróság döntése ellen a véd őügyvéd semmisségi panasszal 
él. A belgrádi semmítőszék újvidéki osztálya azonban 1930. március 
12-én elveti a védőügyvéd kezdeményezését és többnyire az els ő  fokú 
bírósági döntést erősíti meg. Ennek értelmében Csuka Zoltánt ezer dinár 
pénzbírságra ítéli és arra kötelezi, hogy a bírósági ítélet szövegét hozza 
nyilvánosságra lapjában, a Képes Vasárnap vezércikkeként? 

Hadd jegyezzük meg, hogy már az ítélethozatal el őtt Csuka Zoltán 
és a Bácsmegyei Napló között — a folyamatban lev ő  perrel párhuza-
mosan — újabb nézeteltérésre kerül sor, melynek eseményeit szintén a 
szabadkai levéltár őrzi .4  A következőkben most erről szólunk, annál is 
inkább, mert úgy érezzük, hogy a két dolog tárgyköre id őben, társa-
dalmi, illetve művelődéstörténeti vonatkozásban nemhogy nem zárja 
ki egymást, hanem egy zárt kört képezve szoros kapcsolatban áll egy-
mással. 

Csuka Zoltán a Képes Vasárnap 1929. május 19-i számának Nagy-
takarítás rovatában Joe Pardy ausztráliai író Berlinben meghalt című  
hosszabb közleményében könyörtelenül leleplezi a Bácsmegyei Napló 
melléfogásait, a közvélemény felel őtlen tájékoztatásán botránkozik meg, 
a polgári sajtó „tudálékos" szerkesztőségét állítja pellengérre. Költ őnk 
a Bácsmegyei Napló 1928. január 29-i számából többek közt idézi Har-
sányi Zsolt cikkét, aki a nyilvánosság el őtt felfedi Joe Pardy, a nem lé-
tező  ausztráliai író kilétét azért, hogy a jövőben ne történjék nagyobb 
irodalmi botrány. Arról van ugyanis szó, hogy immár nyolc esztendeje 
Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes és Harsányi Zsolt „jókedvükben és 
gonoszságukban" találták ki Joe Pardy nevét, hogy hadat üzenjenek az 
irodalmi nagyképűségnek. Az olyan . embertípusnak, amelynek „... fogal-
ma sincs ugyan a dolgok lényegéről, de elszántan vitatkozik piktorok-
kal képzőművészetről és írókkal költészetről". Ennek a típusnak a meg-
büntetésére született meg Joe Pardy! Tudniillik íróink társalgás közben 
megjegyzést tesznek az „ausztráliai íróról", esetleg idéznek „munkáiból" 
és megkérdezik az áldozatot, hogy ismeri-e „m űveit". A megkérdezettek 
többsége ismerte, s őt ... E játék nagyszerű  szolgálatot tett a hiú em 
berék, a sznobság leleplezésere. Azonban odáig fajult a dolog, hogy Har-
sányi Zsolt Joe Pardyt is kénytelen leleplezni ország-világ el őtt. Ennek 
ellenére a Bácsmegyei Napló 1929. február 3-i számában egyszer űen hírt 
közöl arról, milyen körülmények között halt meg Joe Pardy Berlinben! 
Ehhez Csuka Zoltán a következ ő  magyarázatot fűzi: „A legbölcsebb vaj-
dasági szerkesztőség, amely írókat és olvasQkat akar a tanári dobogóról 
kioktatni, egy kicsit megint elvásott a tudásával, mert nemcsak azt 
mutatta meg, hogy az irodalomról nincs »halvány dunsztja«, hanem azt 
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, 
is, hogy a saját lapját `sem szokta elolvasni, mert ha megtenné, rájött 
volna arra, hogy Harsányi Zsolt épp a Bácsmegyei Napló hasábja in lep- 
lezte le Joe Pardyt, aki most a Bácsmegyei hasábjain meghalt. Másként 
ezt úgy nevezik, hogy az újságírás cs ődje és..  

itt 	

a vajdasági írástudók szé- 
gyene. No meg, hogy Harsányi szarvaival éljünk, azoknak az emberek-
nek a szégyene, akik tt a Vajdaságban irodalmat akarnak irányítani és 
Joe Pardy-híreknek ugranak be. Ezek ítélkeztek itt vajdasági elevenek 
és holtak felett. Eddig. Reméljük azonban, ezentúl már nemigen ..." 

Ezúttal sem maradt visszhang nélkül Csuka megjegyzése.Most 
Bródy Mihály, a Bácsmegyei Naplo felel ős szerkesztője és a Minerva 
kiadó emel vádat becsületsértésért és rágalomért 1929. május 25-én köl-
tőnk ellen valamint — mint az előző  sajtópernél is — felel ősségre von-
ják még Fischer Imrét, a Képes Vasárnap felelős kiadóját, illetve Fischer 
és Krausz nyomdászokat. A felperesek határozottan állítják, hogy a vád-
lottak kitervezett célzattal óhajtják a Bácsmegyei Napló hírnevét elti-
porni és tízezer dinár kártérítést kérnek, valamint a bírósági ítélet szö-
vegének megjelentetését a Képes Vasárnapban. Később a bíróság elejti 
a vádat a felelős kiadóval és a nyomdászokkal szemben. Egyedül Csuka 
Zoltánt ültetheti a vádlottak padjára abban az esetben, ha a felperesek 
újabb vádirattal rukkolnak elő. Költőnk védőügyvédje útján már koráb-
ban, 1929. június 22-én benyújtja „Válasz"-át és itt arra is felhívja a 
bíróság figyelmét, hogy a Bácsmegyei Napló újabban valótlanságnak 
tartja azt, hagy Joe Pardy haláláról fúrt tett volna közzé. „Itt nem 
azon múlik, vajon hiteles-e a Bácsmegyei Naplóban lehozott hír, vagy sem, 
hanem arról van szó, a lap szerkesztősége egyáltalán nem tudja, hogy 
ilyen cikket leközölt" — állítja Csuka Zoltán, és miután dr. Fenyves 
feleletében azonnal beismeri a tévedést, magyarázkodása az el őállt hely 
zetben nevetségessé válik. Nyilvánvaló: a bírósági tárgyalásra nem ke-
rül sor, a felperesek vádiratukat immár nem készítik el. A kerületi bí-
róság 1929. szeptember 26-án felmenti' Csuka Zoltánt, ám — amint lát-
tuk — folytatódik a másik sajtópere. Az az értelmetlen vádemelés, mely 
ellen költőnk kissé megilletődve, de annál nagyobb szívóssággal vé-
dekezik. 

Ügy gondoljuk, nem árt itt kitérni egy másik mozzanatra, amely 
szintén szorosan fűződik a vajdasági irodalom kibontakozásához. Ugyanis 
dr. Fenyves Ferenc válaszút elé állítja a vajdasági írókat: vagy a Bács-
megyei Naplóban, vagy pedig Csuka lapjában, a Képes Vasárnapban 
publikálnak. Ekkor Szenteleky Kornél, a Képes Vasárnap 1929. anuár 
27-i számában Levél Fenyves Ferenchez, a Bácsmegyei Napló szer keszt ő-
jéhez címmel figyelemre méltó cikket közöl, amelyb ől már csak azért 
is érdemes idézni, hogy teljesebb képet kapjunk Csuka Zoltán felidézett 
sajtópereiről. „A Bácsmegyei Napló csakugyan egyetlen irodalmi fórum 
volt, sőt több volt ennél: életre hívója, megteremt ője volt az itteni ma-
gyar irodalomnak" — írja Szenteleky, majd ilyen határozottsággal foly-
tatja: „Ez irodalomtörténeti tény, melyet elvitatni, letagadni gonoszság 
és galád hazugság lenne. A vajdasági magyar irodalom a Bácsmegyei 
Napló nélkül talán sohasem vagy mindenesetre sokkal kés őbben jutott 
volna levegőhöz ` és élethez ... ' A vajdasági irodalom azonban ... tíz év 
után eljutott ahhoz a fejlődési fokhoz, amikor további életéhez új élet-
forma kellett: egy tésztán irodalmi szemle... Ez az új életforma-kere-
sés Neked fájdalmas dolog volt. A megnőtt szárnyú fecskék kirepültek 
és új fészek tapasztásán fáradoznak . A mi Délünk, a mi álmunk a vaj-
dasági magyar irodalom szebb, erősebb, lombosabb, csúcsosabb jöv$je. 
Ha Neked is ez a célod, úgy lehetetlen, hogy egymással szembekerül 
jünk • " 

Láthatjuk tehát, Szenteleky is felemeli szavát Fenyvessel szemben 
a vajdasági irodalom ügyéért. Nagy kitartás, kanak elszántság, meg-
szállottság kellett ahhoz, hogy az er ős külső  hatások viharában tova-
gördüljön a kevés vajdasági múzsa szekere és terebélyessé lombosod-
jék a fatörzs, melynek gyümölcsét nemzedékek ízlelgetik .. . 
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JEGYZETEK 

Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: Levéltár), Okružni sud, K. 1474/1929. 
Levéltár, Okružni sud, uo. 
Levéltár, Okružni sud, uo. 
Levéltár, Okružni sud, K. 1672/1929. 
Levéltár, Okružni sud, uo. 

FÜGGELÉK  

Az alábbiakban szerbhorvát nyelvről átültetve közöljük — némileg 
lerövidítve — Csuka Zoltán „Válasz"-át dr. Fenyvesnek és társainak a 
vádiratára (1929. június. 14.): 

„Megfelel a valóságnak a tény: én írtam a vádiratban említett inkri-
minált cikket a Bácsmegyei Napló ellen. De hogy az újságcikkel rágal-
maztam volna, nem fogadható el és én ezért nem érzem magam b ű-
nösnek. Védelmemre a következőket hozom fel: 

Hivatásos író és lapszerkesztő  vagyok, magam immár több éve 
írói munkásságomból tartom el. Igy tavaly kiadtam egy antológiát. 
verseskötetet jelentettem meg, magyar nyelvre ültettem Nuš é Opštinsko 
detéjét, szerkesztem a társadalmi képes hetilapot. Eszerint egészen ért-
hető  és nyilvánvaló, hogy nagyon elkeserít a Bácsmegyei Napló állás-
pontja, irányvonala és általában írásmódja, amikor a vajdasági iroda-
lom értékelésével foglalkozik. Illetve ahogyan teljes egészében megta-
gadja annak minden értékét. Azonkívül ez az eljárás veszélybe sodorta 
létfenntartásomat, ami itt a Vajdaságban — mint ahogyan már emlí-
tettem — kizárólag az irodalmi munkásságomon alapszik. Általában is-
meretes, mennyire elterjedt a Vajdaságban a Bácsmegyei Napló. Ezért 
teljesen érthető, hogy amikor egy ilyen lap a leggúnyosabb és a legkímé-
letlenebb módon elbírálja, ír és nyilatkozik barátaim munkáinak iro-
dahni értékeiről is, az ilyen kifejezésmód bennünket érzékenyen érint; 
veszélyezteti megélhetésünket és mélységesen megbánt. F őleg akkor, 
ha az ilyen írások semmivel sem igazolhatók . . 

A Képes Vasárnap mellékleteként lát napvilágot 1928 szeptem-
berétben, majd később a vajdasági írók önálló kiadásaként jelenik meg 
irodalmi folyóiratunk, a Vajdasági Icás. A Bácsmegyei Napló cikkeivel 
mindig úgy tájékoztatott, mintha az irodalmi folyóirat egyáltalán nem 
létezne. S az olvasóközönség el őtt valahányszor úgy rontott hírnevén, 
hagy bennünket is nagy anyagi károsodás ért. Ez olyan irodalompolitika 
volt, melyet cikkemmel bélyegeztem meg ... 

Hogy a Bácsmegyei Napló irodalompolitikai magatartása minden 
művelt emberből megvetést váltott ki, hadd szolgáljon állításom bizonyí-
tékául az újvidéki Délbácska 1928, november 30-i száma ... továbbá a 
nagybecskereki lap, a Tükör 1929. február 3-i száma... vagy hivatkozha-
tom a Sombori Újság cikkére .. . 

Az idézett újságok a három legnagyobb »sajtóváros«« véleményét 
tükrözik. Mindezek a lapok nagy megvetéssel írnak a Bácsmegyei Napló 
kifejezésmódjáról, bírálatáról. 

tEngem a felperesek sajtó általi rágalmazással vádolnak és idézik 
szavaim, melyek állítólag rágalmat fejeznek ki. Én azonban a tiszta 
igazságot mondtam; ezt hirdették és vallják az összes fönn idézett vaj-
dasági magyar lapok is. Ám az igazság, illet őleg a szavak, melyekkel 
én az igazságot kifejeztem, a sajtótörvény 52. pontja értelmében egyál-
talán nem tartalmazzák a rágalom fogalmát. Mert, mint állítottam, iga-
zat mondtam, az igazság pedig nem rágalom. Különben szavaim — 
legrosszabb esetben és legszigorúbban véve — valóban valamiféle rá-
zalomnak minősíthetők, de ha jobban megvilágítjuk azokat, mégsem 
könyvelhetők el rágalomnak. Ha bárki elolvassa a panaszosok vádiratát, 
meggyőződhet arrol, hogy itt inkriminált szavakba ágyazott bűnügy 
egyáltalán nem forog fenn. 
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bebizonyíthatom a bíróság előtt, hoci a Bácsmegyei 
indokolatlan és nem kollegiális magatartással 
oz, hogy az bennünket mélységesen megbán- 

borodásunkat váltotta ki. Eszerint egészen helyénvaló, 
pontjára hivatkozom, mely az ilyen megayilatko- 

'nyként értelmezi. Tehát, mint említettem, itt nincs 
rágalom vagy sértés. Mert nyomban bebizonyítható. 
Napló bennünket, vajdasági írókat, írásunknál fogva 

t t 	 könyörtelenül torkon ragadt, hogy írásmódjával 
kíméletlenül 	tett, vagy anyagi érdekeinket lábbal tiporta ... Igaz . 

engedélyezik a itivánosan megjelent művek, munkák bírálatát, de tiltják 
az olyan kritikát, amely indokolatlan, alaptalan, kíméletlen és sértő; ami-
nek az a célja, hogy aláássa a fiatal tollforgatók anyagi létének alap-
jait..., ez nem engedhető  meg. Az ilyen bírálatnak legkevésbé van joga 
ahhoz, hogy törvényes védelemre tartson igényt... 

Tekintetes Bíróság! Miután a sajtóban közölt inkriminált szavak 
nem hordozzák magukon a büntetendő  cselekmény jegyeit, kérem a fel-
peresek alaptalan vádiratának visszautasítását, illetve szíveskedjenek en-
gem mint büntetlen személyt felmenteni a büntetőjogi felelősség alól. 

Tisztelettel 
Csuka Zoltán 
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CSUKA ZOLTÁN  

PÉCS FÖLÖTT CSILLAG  
KIADATLAN ÖNÉLETRAJZI JEGYZETEK  

November közepe. Dörögnek azáfu  , zuhog az eső , az árkok ismét 
megtelnek vízzel, hideg északi szél ' j. A talajvizes területen sárban cup-
pognak az emberek, a Nagytétény felé vezet ő  gyalogösvényen átugorva  
kerülgetik a tócsákat. Több mint tíz esztendeje parcellázták ezt a terü-
letet s ugyanannyi idő  óta fizetjük az útadót, de tíz esztend ő  alatt egyet-
len centiméter utat sem csináltatott sem a megye, sem a község. 1940-
ben árvíz volt, s azóta árvízvédelmi adót is fizetünk; az árvízvédelmi tár-
sulat azonban egyszer sem tisztíttatta ki a f őárkot, még minden úgy van,  
ahogy az árvíz után az utászkatonaság hagyta. Plakátok jelennek meg:  
egyetlen talpalatnyi földnek sem szabad megműveletlenül maradnia, köz-
ben a kerteket elönti a talajvíz, a szántóföldeket szintén.  

Az ágyúk egyre dörögnek, gránátok süvítenek el a kis családi há-
zak fölött. Késő  Ősz. Dideregnek az emberek. Fa nincs. Szén nincs. Vég-
re a sarki fűszeres kap szenet.  

A lakosság összeverődik. Nagy a tömeg. Jegyet osztanak, a szén-
osztást fegyveres nyilasok ellen őrzik. Odatolom a talicskámat, én is  
kapok egy mázsát. Ki tudja, mennyi időre? A nyilasok nagyképűen ott  
állnak a mázsa mellett és ellenőrzik, ki kaphat szenet. Jaj annak, aki  
politikailag gyanús. Az nem kap tüzelőt. Ellenben a nyilas testvéreknek  
kétszeres adag jár. Hazatalicskázom a szenemet; most ismét lehet f űte-
ni a konyhában.  

Zuhog az eső, hideg északi szél fúj, zörögnek az ablakok, s az ágyú-
dörgésektől remegnek a házak. Reggelre itt is, ott is el-elt űnik az utak  
széléről egy-egy fa, az elhagyatott zsidó házak kerítéseiből hol innen,  
hol onnan hiányzik egy méter. Mégiscsak van közellátás. Ha ez így megy  
tovább, tavaszra nem lesz fa az utak szélén, s őt a kertekben sem. De  
vigasztalódjanak, mert nem lesz többé zsidó az országban. Két évvel  
ezelőtt azzal vigasztaltak, hogy „keresztes hadjáratot" indítunk a szov-
jet ellen, s felszabadítjuk az ukránokat. Oda kellett a mi utainkra, f őár-
kainkra befizetett pénz. Most megint másra kell, mert Csepelen már  
benn van az orosz. De az elhagyott házakból potyán lehet széthordani a 
visszamaradt holmit. Mégiscsak van „szocializmus ' Magyarországon. Még-
hozzá „nemzeti".  

~ 

A sötét novemberi napokban már csak egyszer-kétszer láttam Pes-
tet. Vonat nem árt, a HÉV is alig. Pest ekkor már nemcsak egérfogó
lett, hanem undokabbnál undokabb barbár jelenetek színhelye. Elte- 
kintve attól hogy  állandóan  a fejünk felett süvítettek az  ágyúgolyók,  
mert egy német üteg a tétényi dombokról tüzelt Csepelre s azok onnan  
vissza, minden beutazásomkor találkoznom kellett szerencsétlen, meg-
gyötört zsidó munkaszolgálatosok hosszú sorával, akiket keretlegények  
hajszoltak, és fáradtan, megtörten menetel ő  zsidó asszonyokkal, lányok-
kal, akiket nyilasok kísértek isten tudja honnan és isten tudja hová.  
Hogy miként bántak ezekkel az emberekkel, azt egyszer a villamoson  
hallottam Két fegyveres nyilas szállt fel, az egyik sovány és magas,  
mint valami agár, mély és kegyetlen ráncokkal az arcán, a másik épp  
az ellenkezője: kövérkés és széles arccsontú, mint valami bulldog. Nagy  
élvezettel mesélték, ` hogy zsidókat kísértek, s mikor az egyik ki aka rt 
lépni a sorból, lelőtték, mint a kutyát.  

— Ott maradt a disznó a járdán, nem moccant többet — mondot-
ta a mészáros kinézésű  hóhér és büszkén nézett körül az. utasokon. Fé- 
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`~vilben, félig honvédruhában volt, s látszott rajta, hogy gyönyörű-
séggel űzi mesterségét. 

De nemcsak a zsidó asszonyokat és gyermekeket fogdosták össze  
ezek a söpredék alakok, hanem a boldogtalan magyar honvédek ezreit  
is. November elején mindennapos jelenetté vált, hogy lezárták az utcá-
kat, házakat és igazoltatták a férfiakat. Egyszer a Kecskeméti utcába  
mentünk, amikor szuronyos katonák és nyilasok között vagy száz férfit  
láttunk álldogálni; a házakban és az utcán fogdosták össze őket, s a  
„számonkérő  szék" elé állították; büntetésük a „felkoncolás" volt.  

Ebben az időben a honvédek már igen nagy számban szökdöstek  
el a céltalan öldöklésből. Ezeket a házfelügyel ők jól bevált spiclirendsze-
rével és más (feljelentők útján összeszedték, de az utcán is megállítot-
ták  a férfiakat és igazoltatták. Nekem m indig sikerült kibújnom az  
effajta körvadászatból nagy kerülőkkel, bár igazolványaim alapján úgy-
sem foghattak volna el, de maga a látvány az öklendezésig men ő  un-
dorral töltött el.  

Mindehhez járul, hogy nap nap után látni kellett, hogyan ítélik  
halálra a fővárost a német hóhérok. Az aláaknázott, piros huzalokkal  
átszőtt hidakon csak lépésben ment át a villamos és az ember háta  
borsódzott, mikor a robbantó huzalok mellett a mogorva, fekete SS  
legényeket látta.  

Az ágyúk pedig egyre közelebb dörögtek, a harci zaj napról napra  
növekedett. Beláttam, hogy a tárnoki pince terve is elévült, mert ezen  
a vidéken úgy fog végigsöpörni a háború, hogy csak romok, pusztulás  
és éhínség marad utána. Ebből a szörnyű  gyű  -ííből valahogyan mene-
külni kellett. Úgy éreztem magam, mint az üldözött vad, amelyre min-
denhonnan puskacsövek merednek.  

Már november huszadika lehetett, egyre s űrűbben zuhogott az eső  
és házunk körül éjjel-nappal tombolt az ágyúdörgés. Az oroszok átkel-
ték Csepelre és a géppuska kattogása alig pár kilométerről hallatszott.  
Robbantak a kézigránátok, dörögtek a sorozatvet ők. Szegény kicsi há-
zunk állandóan remegett, az ablakok táncoltak. Ilyen muzsika kísére-
tében fordítottam összeszorított fogakkal a délszláv balladákat és csak  
akkor kaptam fel a fejemet, ha egy-egy gránát túlságosan vészjósló hu-
hogással átrepült a ház fölött. Id đnként egy-egy repülőgép zúgott el.  
már azzal se törődtünk, vajon orosz vagy német gép-e.  

Ahogy a fordításról felkaptam egyszer a fejemet. látom, hogy szé-
les, nagy ablakom előtt zajongó embertömeg kígyózik el az utcán. Asz-
szonyok, anyák, hátukon batyukkal, gyermekekkel, férfiakkal, n ők vegye-
sen és néhány fegyveres nyilas. Szokatlan volt a mi elhagyatott utcánk-
ban ez a nagy nyüzsgés és kicsit megdöbbenve ugrott fel: mi ez? Úgy  
látszik, Érdnél átkeltek az oroszok a Dunán és most menekül a lakos-
ság.  

Érdeklődésemet már rég elvesztettem a jelenségek iránt, de most  
ez egyszer mégiscsak kimentem az utcára, hogy megleérdezzem, mi tör-
tént. S ekkor egész különleges dolog derült ki. Ezek az emberek az ágyúk  
irtózatos tombolásában nem menekültek, az oroszok sem keltek át a  
Dunán, sakkal hétköznapibb ok húzódott meg a háttérben: az egyik  
elhagyottt zsidó házhoz vonultak, hogy elárverezzék a visszamaradt hol-
mikat. (Később meghallottam, hogy a ruhákat 5-10 peng őért, értékes  
bútordarabokat 10-20 pengőért vásárolták meg.) Felháborodtam. Fö-
löttünk dűlt a háború vihara, bizonytalanná vált az élet, s még bizony-
talanabbá, vajon házunk, bútorunk, vagyonkánk hány napig lehet még a  
mienk. S egyáltalában: életben maradunk-e? Ezek az emberek pedig a  
kapzsiság rabló ösztönétől hajtva, itt, a pokol tornácán, azzal sem tö-
rődve, hogy holnapra mindent elveszthetnek, tülekedtek, hogy .  ottho-
nukból kiűzött boldogtalanok visszamaradt holmijait kótyavetyéljék, fil-
lérekért megkaparintsák. Megborzongtam és az Apokalipszis jutott az  
eszembe. Hát igen — ennek az emberfajtának, amely kereszténynek vall-
ja magát, de még a halál árnyékában is kizárólag rabló és zsákmányo-
ló ösztönére hallgat, el kell pusztulnia. • 
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Hát én ebben az állati, halálra érett tömegben nem maradok, nem 
maradhatok, meg kell keresnem a kiutat, szakítanom kell vele, már tor-
komig ér a keserűség, el kell innen mennem, hogy, át)ussak . a másik ol-
dalra, mert sem testem, sem lelkem szikrányi közosseget sem érez vele. 
S jöjjön bármilyen megpróbáltatás, veszítsek el én is mindent, de elé-
be vágok az eseményeknek, itt hagyom ezt a poklot és elindulok. 

Akkor már tudtam a rádióból, hogy az oroszok megindították tá-
madásukat  Apatinnál és Bajánál Nem lehetett késlekedni, gyorsan kel-
lett határozni és indulni, hátat fordítani mindennek, átmenni abba a 
világba, ahol szintén romok lesznek, s ahol minden bizonnyal újabb 
csalódások érnek majd, mert az ember mindenütt ember marad, tép ő  
fozakkal és körömmel — de ezt a gyilkos rablóvilágot itt tovább nem 
bírom. 

Megbeszéltem feleségemmel, hogy elhagyjuk házunkat, lemegyünk 
Baranyába, hogy megelőzzük az oroszokat. Ott fogunk átjutni a másik 
oldalra, hogy elkerüljük a pesti és Pest környéki drámát. Hirtelen vad 
sietség támadt bennem, felülni az els ő  vonatra és mindent itthagyni még 
akkor is, ha házam, bútorom, mindenem elpusztul. Most már tarthatat-
lanná vált a helyzet; másnap nyilasok jöttek és felszólítottak : vonuljak 
ki ásóval és vegyek részt a sáncásásban. Hát én ennek a rablóbandának 
egyetlen kapavágást sem teszek. 

Ez is az utolsó érdligeti szombat délután történt. El őzőleg még 
Sárosi Miklós járt nálam, alkonyattájt, aztán egyedül maradtunk. Egy-
szer csak a ház mellett lépéseket hallottam és a következ ő  pillanatban 
már kopogtatott is valaki az előszoba ajtaján. Bundás csak vakkantá-
sokat hallatott, tehát olyan valaki lehetett, aki bejáratos a házba. 

Péter Gyula volt, a szerel őnk, aki vagy tĐz év óta járogatott hoz-
zánk, időnként rendbe hozta a kútszivattyút, vagy mint igazi ezermes-
ter, a legnehezebb feladatokat is szeretettel és játszva megoldotta. Ez 
a Péter Gyula régi harcos volt, valaha, vagy negyedszázad előtt, mint 
vöröskatona részt vett a proletárforradalomban, de soha nem beszélt 
róla, az ember inkább egy-egy elejtett mondatából tudta meg, mit is 
csinált, ki is volt a mi Péter barátunk. Sokáig élt Romániában, meg is 
tanulta a nyelvet, aztán visszatért Magyarországra és Érdligeten, a par-
cellázáskor egy tenyérnyi földet vett magának, azon épített pirinyó házát. 

Ha Pétert láttam, mindig felvidultam s egyszerre bizakodni kezd-
tem az emberiség jövőjében. Olyan tisztán látott, mint kevés tanult 
ember, egy-egy odavetett és jó vulgáris kifejezésekkel tarkított monda-
tában bölcsesség volt, élettapasztalat, egészséges humor és minden ki-
ábrándultságon túl rengeteg életszeretet. Ha őt láttam, mindig Romain 
Rollarid vidám asztalosmestere, Colas Breugnon jutott eszembe; ahogy ő  
a fát faragta, szeretettel és bölcsességgel, úgy munkálta meg Péter bará-
tunk a technika korában a vasat és alakította át, ha nem is m űvészi, de 
feltétlenül szilárd és tartás, célszer ű  eszközökké. 

Kis kulipintyója ott állt a dombhajlatban, ő  maga húztad fel a vá-
lyogfalakat, szerelte rá a nagyszerű  bádogtetőt, a talajvizes kútra a re-
mek szivattyút és illesztette kerítésébe, a jó ég tudja, honnan el őkapart 
főúri, kovácsolt kis 'vaskaput. Ha nálam két csövet összeillesztett, az nem 
történt meg anélkül, hogy el ne mondja véleményét Hitlerr ől, aki dema-
góg jelszavaival úgy falnak viszi a prolitársaságot, hogy annál  jobban se 
kell, avagy Szálasiról, akiről már sokkal durvább véleménye volt, mond-
ván, hogy az egész ember nem ér egy „repedt szellentést". Éveken át 
biciklin járt be Pestre télen-nyáron, esőben, szélben és hóban egyaránt. 
csak az utóbbi években hagyta abba, mert hát túl járt már az ötvenen 
és a negyvenkettes nagy tél idején alaposan megjárta a hóviharban, 
no meg gumit se kapott a kerékpárjára. Szerette a Jó borocskát és ilyen-
kor jobban megeredt a nyelve, de be nem rúgott soha. Az esze mindig 
jól fogott és mindig elevenére tapintott a dolgoknak. 
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Most váratlanul toppant be hozzám, mintha megérezte volna, hogy 
nagy kérdések elé kerültünk. A sarokban véletlenül ott állt egy ötliteres 
demizson, tele finom borral, amelyet Romhányi Gyurka barátomnak 
kellett volna átadnom, s most nagyon gyorsan és igen szívesen Pétert 
kínáltam meg vele. Jót húzott bel őle, aztán megeredt a nyelve. 

- Azértöttem Csuka úrhoz , hogy megmondjam : jó lesz, ha el-
megy innen . Tán legjobban tenné, ha bemenne a városba. 

Miért? Hiszen a németek fel fogják áldozni Budapestet. Akkor 
inkább máshová mennék. Talán a tárnoki pincébe, vagy még messzebb. 

1liyugatra semmi esetre se menjen — mondotta —, mert a né-
metek úgyis elvesztik a háborút, s ott kényszermunkára fognák. De 
itt maradni se jó. 

Hát maga mért marad itt? 
Én is bemennék szívesen, de nekem ott nincs hová húzódnom. 

Én már csak künn maradok s majd elbújok valahol, ha a front ide ér. 
S most csak azért jött hozzám, hagy ezt megmondja? 
Csak azért. 

Éreztem, igen nagy veszélynek kell a levegőben lógnia, ha már 
Péter bizalma is megrendült Érdligetben. Eddig váltig azt hajtogatta: 
innen nem megy sehová. Ha az angol repülők bombáztak, akkor Péter 
nyugodtan aludt, legfeljebb a másik oldalára fordult, hogy kényelme-
sebben elhelyezkedjék s még mélyebb és nyugodtabb álomba merüljön. 
Most hát elérkeztünk odáig, hogy az öreg veterán nyugtalankodni kezd, 
elkapja az általános hangulat és Pestet ajánlja. A vén farkas dögszagot 
szimatol. Ebből nagy baj lesz ezen a környéken. 

Éppen negyed öt volt. Be akartam kapcsolni a rádiót, hogy Brünn 
magyar adását meghallgassam; ilyenkor mondták be a német hadijelen-
tést. Péter azelőtt mindig tiltakozott és felugrott, mondván, hogy a rá-
dióra nem kíváncsi, hazudjanak, akinek akarnak, neki nem lehet. Most 
a tiltakozást is elfelejtette, viszont erre a letörésre lekattantottam a rá-
diót. Én sem voltam kíváncsi Brünn körmönfont mondataira. 

Hát akkor igyunk. Jó ez a bor. 
És elmondtam Péternek, hogy mi elmegyünk innen, de nem Pestre 

és nem is nyugatra, hanem délre. Pécsre. Az események elé. Bólogatott, 
de nem biztatott. Tudta, hogy nem lesz könny ű  dolog és tisztában volt, 
hogy a háború háború, s bármilyen elvek katonái jöjjenek is, a háború-
ban nem elvek vannak, hanem gyilkosságok és rablások sorozata. 

Elbúcsúztam Pétertől, de ő  még akkor is Pestet ajánlotta. A nagy-
város mégis biztosabb. 

Tiszta látású ember volt Péter, de ez egyszer -nem neki lett igaza. 
Habár később én is beláttam: Érdliget nem volt sokkal biztosabb Bu-
dapestnél. Viszont nekem lett igazam. 

De akkor ki tudhatta, hogy a pécsi utazás is hajszálon múlott. 
„Sors öona " 

Huszonharmadika lehetett. Elszaladtam a postára, hogy megkérdez-
zem felvesznek-e még csomagot. Néminemű  ruhát és fehérneműt szeret-
tem volna Pécsre küMeni. 

Az úton két sötét képű  csavargóval találkoztam. Az egyiknek vala-
mi rozzant flinta volt a vállán, a másiknak nem volt fegyvere, hanem 
valami késféle fityegett az oldalán. Karjukon vörös karszalagot viseltek 
nyilaskereszttel. 

Igazolja magát! — förmedt rám az egyik. — Itt lakik? 
Elöntött a méreg. Én igazoljam magam? Mit akarnak ezek? De 

karjukon ott virított a nyilaskereszt és kénytelen voltam lenyelni mér-
gemet. 
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Először maga igazolja magát, barátom! — mondottam, s igen 
szárazat nyeltem, mert legszívesebben képen teremtettem volna a csa-
vargóját. — Majd aztán én igazolom magam. 

A vadászfegyveres a, zsebébe nyúlt és kihúzta nyilaskeresztes iga-
zolványát. 

Én is megmutattam újságírói igazolványomat. 
Mit akarnak tőlem? 
Hajlandó árokásásra menni? — kérdezte kicsit megenyhülten a 

nyilas. — A rendelet szerint mindenkinek kell mennie, még a legel őke-
lőbb uraknak is. 

Ez a megtisztelő  megkülönböztetés nyilván a szemüvegemnek szólt. 
Kijelentettem, hogy szívbajom miatt katonai felment ő  igazolványom van 
és a néhéz munkát nem bírom. 

Tovább mentek, de a mellettem baktató Bolváry fiút szó nélkül fel-
írták és közölték vele: másnap reggel hét órakor jelentkeznie kell Érden. 

A helyzet kezdett tarthatatlanná válni. A Csepelre betört oroszok 
nem hagyták szó nélkül, hogy Érdről oldalazó ágyútüzet kapnak, hanem 
bizony vissza is lőttek. Keresgélni kezdték az érdi német üteget. A déli-
vasút töltésének túlsó oldalán már egynéhány becsapódás is történt és 
az árkot ásó munkásokat szétugrasztották. Isten csodája, hogy sebesülés 
nem történt. 

Ezeken az éjszakákon már alig lehetett aludni. Ha az ember legy űr-
te undorát és idegességét, a német ütegek hatalmas buzfanásai és a nyo-
mukban felhangzó süvítés mindunalan visszarántották az álom szélér ől. 
Éjjel-nappal  dörögtek, dübörögtek az ágyúk , Csepel felől robbantak az 
aknák, kelepeltek a géppu , ropogtak a fegyverek. Elöl az orosz, 
hátunk mögött a növekvő  nyilas terror; s ilyen körülmények között ki-
menni a Duna-partra és ágyutűzben árkot ásni. Árkot ásni ennek a hata-
lomnak, amelyet szívből gyűlöltem, amely ebben az évben kétszer is fe-
nevad módjára ránk rontott. 

Most már cselekedni kellett. 
Az ember ilyenkor először az eszére, aztán az ösztönére hallgat. 

Mert az ész itt nem elegend ő . 
Megvizsgáltan hát gondosan a, körülményeket és az ágyúdörgéses 

éjszakában figyeltem, mit is sugall az ösztön. Tárnokra gondoltam, a 
pincére, ahol ágyneműnk, ruháink egy része várt ránk. Pestre is gon-
doltam, amelyet abban az időben csaknem minden ismerősünk mint 
legjobb megoldást javasolt, és végül Pécsre, amely egyre inkább úgy me-
rült fel előttem, mint hívogató Delsziget. Az angolok jelentései arról szól-
tak, hogy Baranya déli részén az oroszok nagy er ővel támadnak. A német 
és magyar jelentések lekicsinyelték ezt a támadást és csaknem naponta 
azt jelentették, hogy az oroszok minden támadását teljesen megsemmi-
sítették, sőt egyszer azt is jelentették, . hogy Baranya déli részén meg-
nyitották a zsilipeket és a Duna vize elöntötte az átkelt oroszokat. A 
német és magyar csapatok pedig egyebet sem tesznek, mint csónakáznak 
és a fák ágaira menekült oroszokat úgy l ődözik le, mint a madarakat, 

Undorított ez a fölényes szadista hasonlat s még inkább megérlelte 
bennem a végleges döntést: Pécsre megyünk. 

Most már gyorsan peregtek az események és a napokra és dátu-
mokra is pontosan emlékszem. 

Huszadika után küldtük el Pécsre a ruhás csomagot, de ez csak 
afféle biztonsági intézkedés volt, ha netalán oda mennénk, legyen ott hol-
mink. Utána bementem Pestre és láttam, hogy a németek igen nagysza-
bású előkészületeket tesznek a főváros védelmére. Világosan látszott, 
hogy a fővárost fel fogják áldozni. 

A Margit-híd már jóval előbb felrobbant; egy vigyázatlan német 
katona a huzalt hazzáérintette a villanyvezetékhez és a híd pesti része 
a levegőbe repült. Szombaton délután történt a katasztrófa, a híd tele 
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"lfőlt gyalogosokkal, autókkal, szekerekkel és villamosokkal. Ma sem tud-
juk, hányan vesztek ott. Az újságok egy szót sem írtak róla. 

Huszonharmadikán írásbeli behívót is kaptam árokásásra, huszon-
ötödikén, szombaton reggel pedig a nyilasok felszólítottak mindenkit, 
hogy vasárnap reggel még az is álljon munkába, aki eddig bármilyen 
okból nem jelentkezett, még azok is, akik hétköznap hadiüzemben dol-
goznak. 

Ekkor már a szomszédságunkban készen állt egy német aknavet ő  
telephelye. Úgy látszott, hogy ,  a németek Pesttel együtt ezt a területet 
is feláldozzák, és minden reményünk füstbe ment, hogy itt csak pár na 

beos átmeneti harcok lesznek, amikor egy jó pince is megmenti az em-
r életét. 

Hirtelen valami nagy-nagy türelmetlenség fogott el; éreztem, hogy 
sietnünk kell, különben visszavonhatatlanul becsukódik az egyetlen ajtó, 
amelyen át a biztos pusztulásból még menekülni lehet. Már aznap este 
utazni akartam, s úgy is volt, hogy megyünk és Érdligeten ülünk fel a 
vonatra. Felmenteni az állomásra és megkérdeztem a vasutast, mi a 
helyzet a pécsi vonattal, van-e remény, hogy helyet kapunk. Határozot-
tan válaszolt: legfeljebb a kocsi tetején. 

Úgy határoztunk tehát, hogy másnap reggel a korai vonattal be-
utazunk Pestre és vagy még aznap este, vagy legkés őbb hétfőn a Keleti 
pályaudvarról indulunk az egyetlen éjszakai vonattal. 

Csomagoltunk. Fájó szívvel, de csomagoltunk; csupán a legszüksé-
gesebb dolgokat, no meg a kis írógépet vettük magunkhoz, mert attól 
el nem válhattam. 

Szombaton este, szokás szerint eljött hozzánk Sárosi Miklós. Amió-
ta egyedül maradt, minden este lejött hozzánk vacsorázni és f őleg rá-
diót hallgatni. Megmondtuk neki, hogy másnap, vasárnap reggel beuta-
zunk Pestre és ha lehet, még aznap, de legkés őbb hétfőn este leutazunk 
Pécsre. 

Már jóval elmúlt 'tizenegy, amikor Miklós elbúcsúzott t őlünk és 
hazament. Azon az éjszakán mindketten álmatlanul forgolódtunk: nem 
kis elszántság kellett hozzá, hogy közvetlenül a front mellett el őször 
Pestre, aztán Pécsre utazzunk, hiszen minden órában változhatott a hely-
zet. Tudtam, ha sikerül is elutazni, sokára, nagyon sokára jöhetünk ide 
vissza, ha egyáltalán visszajöhetünk, s ha addig épségben marad a há-
zunk. Éjfél után elöntött a verejték és aztán a fáradtság er őt vett raj-
tam; az ember ilyenkor álom és ébrenlét határán lebeg. Közben Érd 
felől fel-felbődültek a német „boforcok", amire Csepelr ől az oroszok 
válašzoltak; ilyenkor mintha irtózatos mélységb ől bukkantam volna fel, 
egy-egy percre felébredtem, hogy megint álomba zsibbadjak. 

Mikor az óra hajnali ötkor ránk csöngetett, már mindketten éb-
ren voltunk. Csendben kiosontam a  kutyaólhoz, hogy elbúcsúzzam Bun-
dástól, hűséges házőrzőnktől; még aludt szegényke, meleg orrát kihúzta 
lábai közül és felém nyújtotta, mintegy búcsúcsókra. Kegyetlenül sötét 
volt, az eső  még mindig zubogott. 

r Még esyszer körülnéztünk a hálószobában: ott hevertek a b őrön-
dök, a másik szobában égett a lámpa; egy évtized Vi ttségének 
den melege ölelt körül, marasztalt bennünket. De menni kellett. 

Tótshné kílkísért bennünket az állomásra; sigített a csomagokat  vin-
ni. Mikor a postához értünk, a sötét, csatakos úton egy , homályos alak 
botorkált felénk; Miklós volt. ő  is fölkelt, hogy kikísérjen az állomás-
ra. Nagy áldozat volt tőle, hogy üldözött létére kimerészkedett. Küld-
tem is haza, de erősködött, hogy a hajnali sötétségben senki sem fogja 
látni. Ahogy a sarat tapostuk, megvallattam neki: 

— Tudod, Miklós, rettenetes érzés ez, elindulni innen a bizonytalan-
ságba, s valahogy úgy érzem, vissza kellene fordulni, itt kellene maradni. 
S mégis, mégis menni kell ... 
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Nehéz dolog más érzéseiben beleszólni és lehet, hogy rossz taná-
csot adok — mondotta —, ne is hallgass rám. De én még most is azt 
mondom, menj el ma sáncmunkára és maradj itt. 

Nem, nem a sáncmunkától félek — szinte kiáltottam, olyan ha-
tározott voltam —, egy másik, becsületesebb világrendnek szívesen ás-
nám a sáncot is, de ezeknek az embertelen és kegyetlen gazembereknek, 
akik milliók halálát okozták — nem, egy kapavágást sem! Tudom, ha 
átkerülök a másik oldalra , ott is súlyos csalódásaim 	

an 
im lesznek az emberek-

ben, de ami itt van, az már égre kiált, az már t űrhetetlen. Néha a halál 
is jobb, mint a becstelen élet. 

Lassan megvirradt. Szürkei  esős és vigasztalan volt a tájék. És 
most — mintha gúnyolódna veleink a sors — csöndes, egészen csöndes. 
Ágyú nem szólt, puska se dörrent. 

Ezen a reggelen csoda történt. A fél hetes vonat mindössze fél órát 
késett s alig múlt el hét óra, már megszólalt az állomás jelz őharangja. 
Ugyanakkor, hogy ne panaszkodhassunk a ?únyolódó sors ellen, Érden 
eldördültek a német ágyúk. Igy aztán ágyudörgés közepette indultunk 
el Érdligetről bizonytalan utunkra. (...) 

A pécsi szerelvény bennállt az üvegcsarnokban, az utasok tömege 
pedig csak úgy hömpölygött feléje. Szerencsére még találtunk egy félig 
telt másodosztályú kocsit s egy teljesen üres félfülkét. Elhelyezkedtünk 
az ablak mellett. 

Nem telt bele félóra, a kocsi teljesen megtelt. S mindaddig, amíg 
el nem indultunk, ostrom alatt állott. Hét óra körül a kívül állók be 
akarták törni az ablakot. Rendőr jött s követelte, eresszük le az abla-
kokat, hogy az utasok bemászhassanak, mert a feljárókon fürtökben 
lógnak az emberek. Alig lehetett megértetni vele, hogy az ülések között 
is zsúfoltan állnak s egy gombostűt sem lehet leejteni. Nemsokára, fel-
dübörgött a kocsi teteje. A kívül rekedtek oda kapaszkodtak fel és ver-
senyt futottak a „jó helyekért", pedig zuhogott az es ő. Szerencsére nem 
volt hideg s igy ki lehetett bírni.  

Ablakunkat már nem ostromolta a tömeg, s mikor kipillantottam, 
egy régi jóbarátomon akadt meg a tekintetem, aki keresgélve húzott el 
a vonat mellett. Gál Pista volt, az egykori Apolló szerkesztője. Rákopog-
tam az üvegen és gyorsan lehúztam az ablakot. Örvendezve kiáltott fel: 

Éppen téged kereslek! Rettenetes ez a tömeg! Hallottam, hogy 
Pécsre utazol s szerettelek volna még látni! 

Igen, Pécsre megyünk, a feleségem családjához! Talán ott köny-
nvebb lesz. 

Értelek — felelte —, jobb a szülésen minél gyorsabban átesni. 
üdvözöld nevemben a pécsi ismerősöket. Egyébként, ha nem tudnád — 
tette hozzá halkabban —, Mohácsot már kiürítették. 

Hát akkor legfőbb ideje, talán még épségben oda érkezünk — 
mondtam. 

Csak menjetek! Mi itt maradunk Pesten az apósoméknál, mert 
a mi lakásunkat lebombázták. Aztán reméljük, majd találkozunk! Arra 
kérlek, add át ezt a kéziratot Faluhelyi professzornak. 

Nyolc óra tíz perckor lassan, szinte sóhajtásszer űen elindult a vo-
nat. Én is felsóhajtottam. Végre kimozdulunk ebb ől a tespedésből! No-
vember 27-e volt. 

Lassan körüldöcögtük Budapestet. Volt id őm búcsúzni a várostól, 
mert majdnem egy teljes órába telt, amíg Kelenföldre jutottunk. Át-
haladtunk a helyreállított összeköt ő  vasúti hídon, bal oldalán majdnem 
véges-végig hiányzott a gyalogjáró, a félhomályban látni lehetett a le-
szakadt gerendák pótlását. Nem éppen biztonságos érzés volt átdöcögni 
a hajdan oly erős, most pedig annyira megrokkant hídon. Most csend 
volt, ágyúdörgés sem hallatszott. 
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tó!. iosúzkodtam, eszembe jutott, hoy Érdligetre 
mehetnék. Délelőtt Mariska a bátyjával egyutt künn járt 

még behozott, egyrészt, hogy nékik több takarójuk le-
hogy, egykét ruhánkat még megmentse a pusztulástól. 

neki, hogy ,  kora reggel már fegyveres nyilasok keres-
ra akartak vinni. Nagyon dühösek voltak, amikor meg-

költöztem Pestre. 
No majd meglátjuk, honnan kerül elő  a szerkesztő  úr. 

f,. Tíz ; óra lehetett, amikor Érdligeten megállt a vonatunk. Az es ő  most 
is szemerkélt. Orromat az ablaküveghez nyomtam,, úgy néztem a ho-
mályba vesző  ismerős utakat. Az ágyúk megint dörögtek, aztán a vonat 
dübörgése elnyomta a zajt. Érden megint felugattak az ágyúk. Az érdi 
táj ágyúszóval búcsúzott tőlünk. 

Alvásról persze szó sem lehetett, egész éjjel döcögtünk. Űtitársa 
ink sokat és hosszasan fecsegtek s eközben ismét megismerkedhettünk 
a változékony „közvéleménnyel". A Keleti pályaudvaron még kórusban 
szidták a zsidókat és megállapították, akármilyen kegyetlenségeket kö-
vetnek is el velük, megérdemlik sorsukat. Kelenföldön túl aztán valaki 
azt mesélte, hogy a nyilasok a zsidóktól elrabolt holmikat méregdrágán 
árusítják a Teleki téren. Erre ugyanazok, akik egy órával el őbb közös 
erővel szidták a zsidókat, most kórusban üvöltötték, milyen bitangtik és 
csirkefogók a nyilasok. Ls ez nem volt véletlenség. A rendszeresen hü• 
lyített emberek „közvéleménye" nyilatkozott meg. 

Lassan, nagy-nagy veszteglésekkel döcögött a vonat Dombóvár felé. 
Ott aztán hissé üresebb lett a kocsi, de még mindig álltak vagy hárman 
a félfülkében. A folyósón német katonák utaztak, ki szabadságra, ki 
pedig a csapattestéhez. 

Már hajnalodott, mikor átkeltünk a Mecseken. Fél nyolckor értünk 
Biiikkösdre, ahol aztán úgy megálltunk, mintha lecövekeltek volna. Itt 
már kissé gyanús volt a dolog; az állomás tele volt német katonavona-
tokkal, de ezek a vonatok nem mozdultak. Végre majdnem egyórás 'vá-
rakozás után Szentlőrinc felől beérkezett egy vonat, amelyhez páncél-
lal borított vasúti kocsikat is csatoltak, közbül pedig rengeteg személy-
kocsi; az ablakban menekülők sápadt arca. 

Ejnye, ejnye, innen már menekülnek az emberek? 
Másfél órai várakozás után végre tovább indultunk. A Mecsekr ől 

széles, sárga patakokban zúdult lefelé az es ővíz. Már nem esett, de éj-
szaka ugyancsak zuhogott. Mikor vonatunk a szentl őrinci kanyar elé ért, 
a leeresztett sorompók mögött óriási kocsitábor sorakozott. Legelöl négy 
acélsisakos tábori csendőr, mögöttük az állatok és emberek tömege. 
Persze, főleg az állatoké; ez értékesebb volt, mint az ember. 

Menekülők. Úgy látszik, a budapesti rádió és a német hivatalos 
jelentés nem egészen mondott igazat. Már Szetlđrincrnél is kiürítés? 

Szentlőrincen aztán gyökeret vertünk. Itt már világosabban láttuk, 
mi ennek a várakozásnak az oka. Pécs felől erős ágyúdörgés hallatszott. 
Az állomáson idegesen futkároztak a német és magyar katonák. 

Érdeklődtünk, miért állunk. Azt mondták, szerelvényt várnak Pécs 
felől, ha beérkezik, tovább indulunk. Még nincs baj. Pécs szilárdan a 
németek kezében van: Biztosan meg fognak érkezni. 

De bizony csak tíz óra felé indultunk tovább. És nem sokáig men-
tünk; Kisbicsérden megint nagyot zokkent a vonat: megálltunk. Mintha 
innen tovább se indulnánk: Most már nagyon erősen lehetett hallani 
az ágyúdörgést. 

Mennyire van ide Pécs? — érdekl ődtem a kalauztól. 
Tizennégy kilométerre. 
Mikor indulunk? 
Nem tudjuk. Talán még fogad bennünket Pécs. 

„Talán még fogad?" Hát így állunk. 
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Az ágyútűz egyre erősödött, s most már a gépfegyverek ismerős 
kelepelését is hallani lehetett. Hiszen az oroszok már közvetlenül Pécs 
előtt állnak. Nemsokára meg is tudtuk a valóságot. 

Az oroszok Üszögnél vannak és lövik a várost. Pécs már aligha 
fogad bennünket; ürítik az állomást. 

Nagyon megijedtem! Úristen, idáig elvergődtünk valahogy, s most 
derül ki, hogy későn érkeztünk! Itt a város előtt alig negyedórányira 
meg kell állnia a vonatnak és nem mehetünk tovább? Innen kell vissza-
fordulnunk? De hová? Ha visszafordulunk, vajon meddig jutunk? Vissza 
Pestre? Vagy valahová Szombathelyre, Németországba? Soha! 

Az országúton egyre csak vonultak nyugat felé a németek autói, 
láttuk a visszavonuló magyar és német katonák gyalogos csoportjait. 
Az utasok közül sokan már szállingózni kezdtek ki az országútra, hogy 
gyalog vágjanak neki a hosszú útnak Pécsig. 

Végre beérkezett egy üres tehervonat. Menekül ő  német katonák vol-
tak rajta. 

Merre vannak az oroszok? — kiabáltuk át. 
üszög előtt állnak, lövik a várost! — ez volt a válasz. 

A vonat elment és abban reménykedtünk, hogy most már csak 
elindulunk. De nem. Tovább vesztegeltünk. Kés őbb elterjedt a hír, hogy 
a mi vonatunkat még beengedik a pécsi állomásra, de onnan nyomban 
visszafordul. Aztán ez a hír is hamisnak bizonyult. Fél tizenegy felé a 
kalauz végigjárta a kocsikat. 

Aki Pécsre még be akar jutni, induljon el gyalog. A mi vonatunk 
nem megy tovább. 

Ez megadta a végső  lökést. Leszállunk és gyalog megyünk Pécsre, 
de itt nem maradunk és vissza nem megyünk. 

Nem kis elhatározás volt. Tizennégy kilométeres utat es őtől feláz-
tatott talajon megtenni olyan csomagokkal, amelyek Pesten tíz perc 
alatt is nyomták a vállunkat, húzták a kezünket, nem gyerekjáték. Fele-
ségem nem akarta vállalni. 

Nem, nem bírom — mondotta —, nem fogom bírni,  tudom biz 
tosan. 

Menni kell  sürgettem —, a kalauz világosan megmondta: nem 
megy tovább a vonat. Vissza nem mehetünk. 

Akadt egy útitársunk, aki egy b őröndöt elvállalt. Elindultunk. 
Az utóbbi hetekben, az akadozó villamos- és vonatközlekedés miatt 

valahogy : már hozzáedződtünk a távgyaloglásokhoz, de ezt az utat azért 
sohasem fogam elfelejteni. Ólmos eső  szemerkélt, szerencsére nem erő-
sen, de azért . eléggé átnedvesítette a kabátunkat és síkossá tette a 
gyalogösvényt, amely a vasúti vágányok mellett húzódott. Kisbicsérden 
még semmi sem latszott Pécsb ől, a Jakabhegy is nagy messzeségből 
nézett ránk. Elég távol velünk párhuzamosan húzódott az országút, id őn-
ként láttuk a német autókat, amint nyugat felé szaladnak, s egy-egy 
gyalogos csoportot. A vasúti töltés mellett pedig valóságos emberkara-
ván, egy vonatrakomány ember húzódott lassan Pécs felé. 

Hátamat ugyancsak nyomta a nehéz hátizsák, mindkét kezemben 
egy-egy súlyos bőrönd; nagy feladatot. vállaltunk, amikor elindultunk. 
Pécs felől pedig egyre erőteljesebben dörögtek az ágyúk, az aknavetők, 
mind közelebbről hallatszott a gépfegyverek kelepelése. 

Eleinte csak ment valahogy a gyaloglás, kés őbb azonban egyre 
mocsarasabb tájék következett, a vasuti töltés is egyre alacsonyabbá 
vált, s mi jobbra-balra dülöngéltünk, csúszkáltunk a nehéz terhekkel. 
Csak menni, menni, megállni nem szabad! Lassanként elöntött a verej-
ték, a kalapom alól lecsorgott a homlokomra, onnan végigfolydogált az 
arcomon a szememre szemüvegemre. Csak előre, megállni nem szabad, 
minden perc drága; Be kell jutni Pécsre, mielőtt a harcok a városba 
érnek; nincs már visszafelé út. 
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hogy a városban még közlekedik a villamos  
beutazhatunk a városházáig. Alig haladtunk két-

megviselt magyar katonák jöttek velünk szembe.  
tessék bemenni Pécsre! — kiáltották már messziről. — Benn  

oroszok!  
,1 rosban?  

atona felelte:  
~..= 	nek benn, de a gyárvárosba már benyomultak. Nem  

szán, fi 	,°r̀  	hamarabb oda érnek!  
Az utasok közül senki sem állt meg. Mindenki elhatározta, akármi  

lesz, véget vet ennek a kétségnek. Csak el őre!  
Még visszapillantottam s láttam, hogy a mi bakáink megálltak. Ta-

nakodtak. Egyikük hangosan mondta:  
Hát legföljebb fogságba esünk. Legyen már egyszer vége a  

komédiának!  
S megfordult az egész társaság. Jöttek vissza velünk.  
Akkor jutott eszembe, hogy amikor elindultunk, már egyetlen né-

met katonát sem láttam a vonaton. Azok biztosan kimentek az ország-
útra és kamerádjaikkal nyugat felé vették útjukat.  

Mentünk tovább. Egyre jobban elöntött az izzadság. Pécs még  
mindig embertelen messzeségben volt. A Jakabhegy végre már felbuk-
kant balról és a ködös nóvemberi délelőttben messziről feltűntek a pécsi  
tornyok. A torkom kiszáradt, szomjas voltam.  

Csak előre!  
Vonat jött velünk szemben, irgalmatlan hosszú kiürítési vonat.  

Csula üres kocsi a mozdony után. Itt-ott német katonák. A mozdony-
vezető  lekiáltott:  

-- Forduljanak vissza! Bent vannak már az oroszok!  
Egészen bent a városban, vagy csak a túlsó oldalán?  
Bent, egészen bent! — kiabálta a mozdonyvezető, de akkor pil-

lantásom a fűtőre esett. Ott állt a mozdonyvezető  háta mögött, nemet  
intett a fejével s jobbjával jelezte: menjünk csak tovább!  

Ez új erőt öntött belénk. Előre, nincs idd, a németek, úgy látszik,  
túl gyorsan vonulnak vissza, de azért talán még idejében beérünk.  

S csúszkáltunk, vergődtünk, támolyogtunk, csoszogtunk, dülöngél-
tünk tovább. Egyre mocsarasabbá vált a környék. Amint így kínlódtunk,  
egyszerre csak nagy pödfögéssel, kerékcsattogást hallottunk a hátunk  
mögött. . A mi személyvonatunk ért utol bennünket és zúgott el mellet-
tü~Ha rajta maradunk, kínlódás nélkül bejuthatunk Pécsre. A kala-
uz mégsem mondott igazat.  

A tömeg eléggé szétszéledt, de még vagy százan voltunk ggyyii tt,  
sokan felvánszorogtak a réten át az országútra. tra. Néhányan a vágányra  
álltak és integettek a mozdonyvezet őnek, álljon meg. De a vonat büsz-
kén elrobogott mellettünk.  

Most aztán gyalogolhattunk tovább. Pontosan- most sem tudom,  
meddig tartott a szörnyű  novemberi sárban ez a kínszenvedés, de leg-
alább két órába telhetett amíg elértünk Mecsekalja állomásig.  Útköz-
ben ismét kiürítő  vonatok jöttek szeMben, elöl öt-hat mozdony is, s  
utána olyan hosszú kocsisor, hogy a végét sem lehetett látni. Itt-ott  
német katonák álltak a nyitott vagonokban és kiáltoztak, hogy ugor-
junk fel a lépésben haladó vonatra. De bizony egyetlen utas sem akadt,  
aki elfogadta volna a „szíves invitálást"  

Már a mecsekaljai állomás közelében járhattunk, - amikor az ágyúk  
dörgésében és a géppuskák zajában valahonnan egészen messziről ha-
rangszót hallottunk. Pécsett delet harangoztak és- a harci zaj szüneté-
ben ezt a békés, szelíd hangot felénk sodorta a novemberi szél. Fel-
ismertem a székesegyház öreg harangját. Feleségem örvendezve mondta:  
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No látod, nincs még olyan nagy baj odabenn, ha a harangok is 
szólnak. Délre harangoznak, az emberek még erre is gondolnak. Majd 
csak beérünk a városba. 

És mentünk tovább, kanyarogtunk ide-oda az ösvényen, dagasztot-
tuk a vendégmarasztaló baranyai sarat. 

Végre, végre feltűnt a szentmiklási szőlő , ahol hajdan, vagy hu-
szonöt évvel ezelőtt, egy szép nyáron én is kapálgattam. Áthaladtunk 
a mecsekaljai állomáson és elbaktattunk egy hosszú, német katonavonat 
mellett . Féltem, hogy a német katonák megállítanak bennünket, de sen-
ki sem szólt hozzánk. Megkerültük az állomást s egy újabb, végtelenül 
hosszú, kiürítő  vonat előtt sikerült a másik oldalra átkerülnünk. A 
pécs—szentlőrinci országút egyik bekötő  útján magyar tankok álltak, 
aztán nagy csörgés-zörgéssel dél felé indultak. Ügy látszik, már arrafelé 
is oroszok vannak. 

Az országúton német autók hosszú sora vesztegelt, útra készen nyu-
gat felé fordított motorral. Mellettünk sáros és megviselt német katonák. 
Egykedvűen nézegettek bennünket, senki sem kérdezte, hová megyünk. 
Az országúton nem lehetett járni, mert felét elfoglalta az autósor, másik 
felén pedig időnként elpöfögött nyugat felé egy-egy német autó, nagy 
sárfröcsköléssel. Így hát az országát melletti gyalogösvényen mentünk 
volna, de hát menni nem lehetett, csak bukdácsolni. A feszántott agya-
gos sáron csúszkáltunk ide-oda, s már nem is éreztem fáradtságot, csak 
izzadságom hideg tapadását a fejemen, arcomon, testemen. Feleségem 
néha-néha utolért és arra kért, álljak meg, pihenjek, mert halottsápadt 
vagyok.  

Nem fáj a szíved ? Bírod? — kérdezte , és én csak intettem, hogy 
előre, tovább. 

fáj 
	szabad megállni, minden perc drága. Nem szabad 

pihenni, csak sietni, sietni be a -,városba! Ha már itt vagyunk, nem: sza-
bad megállnunk. 

Üzött-hajtott a nyugtalanság, feleségem sokkal nyugodtabb volt és 
mindig csak azt hajtogatta, hogy beérünk még az oroszok el őtt. . 

Rácvároson már rohamsisakos, fáradt német katonákkal találkoz-
tunk. Az arcvonalról jöhettek autón. Az úton döglött lovak hevertek, 
úgy látszik, találat érte , őket. Itt már mindenütt rohamsisakos, kézigrá-
nátos német katonák ácsoroztak, terepszínű  esőköpenyben, és ugyan-
csak néztek bennünket, hogy,-hová az ördögbe megyünk a tűzvonal felé, 
de nem szóltak. Néhányan megkérdezték, honnan jövünk. A kapukban 
emberek álltak, ijedt arccal nézték a nagy nyüzsgést és hallgatták az 
egyre növekvő  harcizajt. Nekünk ez már nem volt újdonság, mert t űz-
vonalból tűzvonalba jöttünk. 

Végre Pécsett voltunk. (. , ..) 

Egy nyári napon vörösesszőke szakállú, görnyedt parasztember állí-
tott be a` szerkesztőségbe és odasántikált íróasztalomhoz, nagyokat kop-
pintva botjával az olajos padlón. 

Szervusz, Zoltán! 
Nagyot néztem, ugyan ki lehet a jövevény, de eleinte nem ismer-

tem rá. A hang azonban megsúgta, kicsoda. Bencz Boldizsár. 
Igen, a népes bácsföldvári Bencz család egyiksarja; költ ő  ő  is, 

akárcsak az öccse, Mihály, s egy kicsit Sándor is, aki Bihari néven írta 
újságcikkeit és hadsegédem volt a Láthatár szerkeszt őségében. 

Bódi! Hát te honnan cseppentél ide? 
Én? Palotabozsokról. Ott kaptam egy kis földet, házikót, ott dol-

gozom. 
Felpattantam az időgépre s visszaszáguldtam a múltba vagy tíz 

esztendőt. Ezerkilencszázharmincegy. U-  a'vidék. Zrínyi utca, kis udvari 
szoba. Lakásom és az indulófélben levő  Kalangya szerkesztősége. 
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Boldizsár akkor még jóval fiatalabb volt s f őleg nem ennyire ros-
katag, s nem köhögött annyit, mint most, a Munkácsy Mihály utcai szer-
lcesztđségben. zentlélek, vagy kocsma gőze", vagy isten tudja miféle 
nyugtalanság iž e-hajtotta el a réges-rég magyarrá vált Bencz család 

Fait a . 	gba; elég az hozzá, hogy Bódi akkor már bejárta Al- 
-, r t, s mikor látta, hogyott nem terem számára babér, felutazott 
udára, az üröm-hegy egy kis sarkába, s ott írogatta verseit, s próbált 

,felkapaszkodni a magyar Olümposzra. Amikor aztán látta, hogy „nin-
csen számára hely", elkeseredésében és honvágytól gyötörve, hazajött 
Bácskába, Bácsföldvárra. Leveleiből, írásaiból már ismertem, hiszen 
évek óta küldözgette érdekes útleírásait, novelláit, verseit még a Képes 
Vasárnapnak, aztán a Vajdasági Írásnak, s mikor az Üröm-hegyről 
már olyan üzeneteket küldött, hogy véget vet az életének, azt írtam 
neki: jöjjön haza, mert ha sehol sincs rá szükség, itt még mindig talál-
hat egy falat kenyeret. 

Mikor érkeztél? 
Most, a pesti gyorssal. 
A jugoszláv követség adott útlevelet? 
Dehogyis. Szereztem valahogy egy magyar útlevelet; hátha nem 

maradhatok idehaza. 
Gondoltam egyet. 

Add ide azt az ... úti levelet. 
Kicsit attól tartottam, hogy a nóta szavai szerint el őkapja azt a 

bizonyos két` pisztolyt, amit erre a felszólításra a betyár el őránt, de 
csak egy nyiszlett útlevél került el ő. Be is repült a kályhába mindjárt. 

Vége a csavargásnak, Bódi. Többé nem mégy vissza az Üröm-
hegyre, hanem itthon maradsz, szorítunk neked is egy kis helyet a bács-
kai Olümposzon. Épp most indítjuk a Kalangyát, segíteni fogsz. 

Így történt és Bódi otthon maradt. Egymás után jelentek meg ver-
sei, segített a szerkesztésben, lapszervezésben, el őfizetők gyűjtésében, 
mert bizony a vajdasági magyar írók nem olyan aranykalitkában éltek 
akkoriban, mint manapság, hanem a hajdani vándorszínészek módjára, 
a falvakat is be kellett járniuk, ha élni akartak. 

Azóta eltelt vagy másfél évtized s íme, a bácskai magyar költőből 
palotabozsoki földturó le tt. Mégpedig feleségestől és népes ` családdal. 
Négy gyereke volt Bálinak, egyik kicsi, másik pici. 

S néhány nap múlva már meg is jelent Bencz Boldizsár legújabb 
verse az Új Dunántúlban. 

Vihar után 

Nekünk bizony még morzsa sem hullott, 
nektek .tálaltak foszlós kenyeret, 
csaptatok is nagy, ős-csiripelést, 
nagydobdiai fogott csimasz-verebek. 

Zsinatoltatok ereszünk alatt 
s a legsudarabb' árfáink kontyán, 
ilyen arcátlanul Hunniában 
még nem mart nép sarkába toportyán. 

Hogy cserreget a dissconáns . kórus: 
vivát, vér-rög, s tarts kz;'talajgyökér! 
S a talajgyökérre akószám d őlt, 
ömlött a vér. Istenem, mennyi vér? 

Szivárgott tarkóból, fröcskölt szívb ől, 
sikoltó gyermek torkából szökött — 
ti anyagcseréztetek süketen, 
ti csak vigyáztátok a vér-rögöt. 
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Vihar volt. Ámen. Vele jöttetek, 
vele mentetek — s hogy dúlt a kertünk, 
— nagy hazahajtó az éhes gyomor,  
majd vissza is jöttök — s nem felejtünk. 

Sok a piszkotok, s a történelem 
szellőzteti most b űzlő  berketek, 
de új búzánkból mocskos cs őrötökkel 
már nem vágjátok ki a szemeket. 

Egy ideig még sikerült szemmel tartanom Bódit, a baranyai, föld-
höz visszatért bácskai paraszti költ őivadékot, aztán elkerültem Pécsről 
és szemem elől vesztettem. Csak annyit hallottam még róla, hogy ivás• 
ra adta a fejét, s egyre inkább elhatalmasodott rajta a tüd ővész. Aztán 
évekig semmit sem tudtam róla, mi lett vele, mert én is elt űntem. Egy 
kicsit így hal meg az egyik, egy kicsit úgy a másik. S aztán elnyugszik 
a nagy embertenger felszíne. Még csak nem is fodrozódik. 

De évek múlva bátyjától, az én Bihari Sándor barátomtól mégis 
megtudtam Bódi tragédiáját. Először rendes házba utalták be, pár hold 
földet is adtak hozzá; hogyan művelte meg, sántán, betegen, isten tudja. 
Aligha jól, mert végül is nedves, faluvégi kunyhóba került a parasztköl-
tő , feleségével és négy gyermekével. A tüd ővész elhatalmasodott rajta 
és bevitték a mohácsi kórházba. Ott is halt meg, s mert egyetlen fillér 
sem volt odahaza, Sándorért táviratozott a felesége. Az le is utazott, de 
akkortájt bizony az ő  zsebében is legfeljebb tökmag akadt, ha akadt. 
Boldizsárt a mohácsi temető  hullaházában találták meg gyalulatlan 
deszkakoporsóban. S mert senki sem volt, aki segítsen, Sandor előkerí-
tett egy targoncát, s az özvegy és sógora azon tolta ki a deszkaládát a 
sírhoz. A nagy nehezen előráncigált lelkiatya gyorsan elhadart egy imát, 
aztán elpárolgott; a temetésnél már nem volt hajlandó segíteni. 

Így halt meg egy „vajdasági magyar költő" Baranyában. 
Távoli üzenet a vajdasági magyar írókhoz: csak három nevet emlí-

tek, bár többet is említhetnék: Mikes Flórián (Fisoher Miklós), Berényi 
János, Bencz Boldizsár. Hacsak egy kicsit körülnéznek és összegy űjtik 
hátrahagyott és elkallódott kincseiket, bizony mondom, aranyat lelnek 
bennük, ha a port lefújják róluk. És a vajdasági magyar költészet gyö-
kereit. Tudtommal most — végre — nagyon  keresik. (...) 

Ekkoriban kaptam meg Budapestről Faust Imré könyvkiadótól dél-
szláv népballadás könyvem korrektúráját. A kötet verseit 1944 nyarán 
kezdtem fordítani, sokáig ez volt egyetlen vigaszom a sötét id őkben. 
Aztán Pécsett, amikor maradt kis időm fordításra, megint Vuk Karadži ć  
népdalgyűjtését vettem kézbe, olvastam, válogattam, fordítottam. Má-
sodszor vagy harmadszor járhattam a felszabadult Pesten, amikor Faust-
tal találkoztam; megújította könyvkiadó munkáját, s őt azt lehet mon-
dani, most, a szabad időkben kezdett csak igazán hozzá. Faustot még az 
emigrációból ismertem, ott is könyvkiadással foglalkozott, s újvidéki 
boltja az illegális mozgalom m egyik központja volt. Nem egyszer kísé rték 
be a politikai rendőrségre, Đakov kapitány elé, de mindig szabadon bo-
csátották, végül is kiutasították Jugoszláviából. Budapesten a harmincas 
években baloldali írók könyveit adta ki, itt iá részt vett a földalatti moz-
galomban, majd az ellenállásban is, s őt, már a háború vége felé a Tele-
ki Géza vezette küldöttséggel künn járt Moszkvában is, de akkor már 
összeomlóban volt minden. A nyilas időkben Baranyában bujkált, majd 
Pestre ment és nyomban a felszabadulás után megindította a könyv-
kiadó munkáját. 

A könyv nemsokára meg is jelent, nagyon boldogan nézegettem, 
szimatolgattam (mint . igazi .könyvmoly, a frissen nyomtatott könyveket 
mindig meg is szagolgattam; a nyomdafesték és papír illata nagyon so-
kat elárult a könyv minőségéről). Hát bizony, ennek a könyvnek, vall- 
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juk meg őszintén, nagyon szegényes szaga volt; ehhez igazodott a mill- , 

pengős honorárium is; ha jól emlékszem, két kiló cukrot vettem rajta,  
felégem nagy örömére.  

Ekkortájban került a kezembe Ivan Goran Kova čić, a vértanúha-
lált halt horvát költ ő  Jama (Tömegsfr) című  nagy poémája, amely nem-
rég jelent meg Zágrábban. Ma is tisztán érzem a megrendülést, amelyet  
egyes szakaszai keltettek bennem, főleg a befejezése; úgy éreztem, meg-
borzongok; ezt éreztem akkor is, valahanyszor Beethoven kilencedik vagy  
hetedik szimfóniájának egyes megrázó tételeit hallgattam. Már akkor  

elhatároztam, hogy ezt a poémát lefordítom magyarra. De csak jóval  
később, nyár vége felé került sor rá, már Érdligeten, diófám alatt; két  

napig dolgoztam rajta, pillanatra el nem válva a szövegt ől. Később az-
tán Vértes Györgynek, a Fórum szerkesztőjének adtam, s teljes egészé-
ben meg is jelent a folyóiratban. Utána különnyomatként, Illyés Gyula  

bevezetőjével és Borsos Miklós remekbe készült rajzaival, egészen sö-
tét, csaknem fekete, egyszerű  borítólappal.  

A felszabadulás után egyáltalában nem jártam Jugoszláviában, csak  
az ötvenes évek végén kerültem el Zágrábba, amikor a megenyhült és  

ismét egészséges légkörben a bizalom is helyreállt irányomban. Akkor  
felmentem a Gričbe (így hívják Zágrábban a Várat), hogy Dragutin Ta-  
dijanavićot, a neves horvát költőt, az Irodalomtörténeti Intiézet és Mú-
zeum igazgatóját meglátogassam. (Vele a harmincas években ismerked-
tem meg.) Éppen Ivan Goran Kova čić  életéről és műveiről rendeztek  
kiállítást, s megnéztem a visszamaradt emlékeket. Az Intézet egyik mun-
katársa, mikor meghallotta, hogy ott vagyok, behozta és megmutatta a  
vértanú költő  visszamaradt jegyzetfüzetét, amelynek egyik lapján ott  

állt az én egykori budapesti címem első  (és utolsó) találkozásunk emlé-
keként. Ez a találkozás a harmincas évek vége felé történt.  
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AZ UTOLSÓ INTERJÚ 

A véletlen hozta, hogy együtt vehettem részt tavaly a budapesti könyv-
heti rendezvénysorozaton Dévavári Zoltánnal, aki szakmai és jóbaráti 
kapcsolatban állt Csuka Zoltánnal, s ezúttal is egy zágrábi könyvkiállí-
tás előkészületeiben kívánt segíteni, Érdligeten akkor, 1983 júniusának 
elején nem sejtettük, hogy utoljára látjuk őt. Csuka Zoltán habár eléggé 
fáradékony volt, eleget tett kérésemnek, hogy megismerhessem a Jó-
szomszédság Könyvtárát, amely a felfedezés erejével hatott rám, jólle-
het rádiós és tévériportból már hallottam róla. 

Otthonában mindenfelé csoportosított könyvrakások, csomagolásra 
váró kupacok, minden a novemberben esedékes nagyszabású könyvkiállí-
tásra való készülődés hangulatát idézte. A Zágrábi Egyetemi Könyvtár 
Csuka Zoltán írói és műfordítói munkásságát kívánta bemutatni. Az 
útra készülődve Csuka Zoltán lázasan arról érdekl ődött, hogy az idő  
rövidsége ellenére hogyan tudná megoldani a nagy Út újvidéki kitér őjét, 
mert ott mindenképpen meg szeretne állni, találkozni Mladen Leskovac-
cal. Lakásából azután átkalauzolt igazi, pontosabban „szellemi" ottho-
nába, a Jószomszédság Könyvtárába, a vakítóan fehér falú, egyszer ű  
épületbe. 

Először is néhány nagyméretű  festmény, szobor és fénykép ragadta 
meg figyelmemet, a Milan Konjovi ć  ajándekozta Kuruc vitéz című  mű . 
két könyvespolc között Szenteleky Kornél halotti maszkja, Latinovits 
Zoltán fotója, amely Csuka Zoltán 75. születésnapjáról származó emlék. 

A könyvtár is ekkor, 1976-ban létesült, a megnyitó egyik legkedve-
sebb vendége volt Gustav Krklec, a horvátok egyik legnagyobb költ ője 
— mondja Csuka Zoltán. 

Milyen szándékkal hozta létre ezt a könyvtárat? 
Az volt a vágyam, amit a könyvtár az elnevezésében hordoz, a 

tulajdonképpeni életmottóm életre kelésének egyik hajtása: Nem szeret-
hetem saját népemet, ha a velem egy égbolt alatt él ő  többi népet nem 
szeretem. Ez az én egyik jelszavam. Zmaj ezt így mondta : „Bori se, uzdaj 
se!" Madách üzenete pedig : „Ember küzdj és bízva bízzál!" Hát én ebben 
az eszmében bízom. Három helyiségben körülbellül 3000 könyv van, 
szerb, horvát, macedón és szlovén nyelv ű, majd magyar könyvek ju-
goszláv írók tollából és külön a jugoszláviai magyar írók művei. 

A Forum Könyvkiadó küld-e könyveket? 
Mostanában semmit nem küld, egyáltalán nem. Legutóbb, mi-

kor Fehér Kálmánt kinevezték, gratuláltam neki és megkértem, hogy 
ezentúl juttassa el elsősorban a magyar nyelvre lefordított jugoszláv 
kiadványokat, de ugyanígy a jugoszláviai magyar nyelvű  könyveket. Egyi-
ket sem küldik, egyedül Fehér Ferenc és Herceg János az, aki kivételt 
tesz, ők személyesen postázzák a könyveket. A Forum nem veszi tudo-
másul, hogy tizenkét évig ott éltem és adtam ki könyveimet ... 

— .. és a jugoszláviai magyar irodalom egyik alapítója volt. 
Hát végeredményben Szentelekyvel együtt ezt tettem. A Jószom-

szédság Könyvtárának is az célja, hogy erősítse a jugoszláv—magyar iro-
dalmi kapcsolatokat. 

— Azt hiszem,' nem nagyon él még a köztudatban ennek a könyv-
tárnak a szerepe. Az itteni magyarközvélemény mennyire ismeri ala-
pítványát? 

Rengetegen járnak ide. Öregek és fiatalok is. Hetenként kétszer 
van nyitva a könyvtár, idevalósiak és mások is eljönnek. Itt is olvashat-
nak, vagy kölcsönzik . a műveket. Fel szeretnék építtetni erre .az épületre 
egy új emeletet; én a saját könyveimmel oda vonulnék, itt pedig csak a 
magyar—jugoszláv vonatkozású könyveket fogom egybegy űjteni. 

Anyagilag ki támogatta? 
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Egyedül egy szoba elkészültét segítette a m űvelődésügyi minisz-
térium

i 
 a többi a saját befektetésem, de remélem, hogy majd a mos-

tani kiállítás, amelyet a Zágrábi Egyetemi Könyvtár rendez, segít, pon-
tosabban népszerűsíti majd ezt az ugyet, a Jószomszkdság Könyvtárát  

és a kapcsolatokat is.  
Milyen anyagot mutat be?  

Az eddig megjelent műfordításaim összességét. Nagyon nagy se-
g~ff ~ 	 volt Vesel~o Velčić, az Egyetemi Könyvtár igazgatófia és  
Malvetko,  aki azelőtt a Magyar Képes  Újság főszerkesztőjeként  
dolgozott sok éven át.  

A létrehozás óta szaporodik-e az állomány?  

Hát sajnos nem nagyon ... A meglevő  könyvek is bizony átél-
ték már a történelem viharait, gazdákat cseréltek, az egykori gy űjte-
mény nagy része pedig el is tűnt. Hogy egyebet ne mondjak, nekem  
tízévi munkámba került az, hogy a Magyar Királyi Egyetemi Nyomda  
1940 márciusára végre kiadjon három jugoszláv regényt, Cankar, Kolar  
és Crnjanski művét. Nagyon sok ilyen könyvem elkallódott, elveszett.  
Mikor a II világháborúban az oroszok itt voltak már a Duna túlsó ol-
dalán, akkor a nyilasok arra szólítottak fel engem, hogy menjek ki a  
Duna partjára árkot ásni ellenük ... Akkor én az utolsó pécsi vonattal  
leutaztam az oroszok elé és másnap már fölszabadultam. Ott éltem  
másfél évig. Utána, 1946-ban Keresztury Dezs ő  tartotta az els ő  országos  
irodalmi estet, amelyen ott volt Kassák Lajos, I llyés Gyula és sok más 
író  is.  Ez alatt az idő  alatt az itt hagyott könyveimet koholt váciak alap-
ján elkobozták, mert úgymond én Nyugatra szöktem. Utánanyomoztam  
és rábukkantam, hogy Diósd község koboztatta el a könyveket ezen a  
címen. Sajnos nem minden könyvet találtam meg, de jó részüket vissza  
tudtam szerezni. Azután pár év múlva engem megint elvittek, mikor  
Rajk Lászlót halálra ítélték ... Ő  volt az elnökünk, a Magyar—Jugoszláv  
Társaság elnöke ...  

Cin akkor ott vezet őségi tag volt?  

Akkor ügyvezető  titkár voltam és a Déli Csillag szerkeszt ője.  
Nos engem egy darabig szabadon hagytak, de azután letartóztattak, és  
15 évi fegyházra ítéltek azért, mert hű  voltam a szocializmushoz és ápol-
tam a jugoszláv—magyar barátságot.  

Ebből mennyit töltött a börtönben?  

Pontosan öt évet. Vácott és egyebütt.  

Hogy tudta mindezt elviselni?  

Hogy tudta a feleségem elviselni? Sokkal nagyobb nehézségei  
voltak. Nem tudott rólam semmit, hogy élek-e, halok-e, semmit sem  
tudott négy évig. Az ötödik év elején, mikor megkezdődtek a rehabili-
tációk, akkor végre egy 16 soros levelezőlapot írtam. Egyik versesköny-
vemben őrzöm ezt a lapot...  

A rehabilitáció után jöttek az elismerések. Milyen kitüntetésekben  

részesült?  

Nehezen tudnám elsorolni. Nagy kitüntetés volt, amelyet Ju-
goszlávia magyarországi nagykövete adott át nekem Tito nevében itt  

Budapesten, de a Matica srpska és a különböz ő  PEN-clubok is elisme-
résben részesítettek, mindez azonban nem lényeges ...  

Mi a legfontosabb? Hogy önmaga meg legyen elégedve munká-
jával?  

Nem, a munkával soha nem vagyok megelégedve! Érz ődik a  
hangomon is, hogy minderről csak izgatottan tudok beszélni még ma is,  

sőt ... mert abban hiszek, hogy mindaz, amit elgondoltam erről a barát-
ságról, az egyszer létre fog jönni.  

Most arra kérem, hogy egy kicsit idézzük fel a múltat, Szenteleky  

emtékét ...t, 

Csak a legnagyobb lelkesedéssel és szeretettel gondolok vissza rá.  

Hogyan ismerkedtek meg? •  
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Én kiadtam az első  vajdasági magyar költői antológiát, ugyan-
akkor á Debreczeni Józseffel megjelentette az els ő  magyar nyelvű  ju-
goszláv antológiát, Bazsalikomot. Ez hozott össze bennünket. Én akkor 
egy lapot indítottam Szabadkán, és felajánlottam Szentelekynek, hogy 
Vajdasági Irás címen egy folyóiratot adjon ki, amelyet mi finanszíro-
zunk, de teljesen szabad kezet adunk, hogy mit jelentessenek meg 
benne. 

Mi volt legf őbb céljuk? 
Hogy egy táborba hozzunk valamennyi gondolkodót, magyar írót. 

Ezt a tábort sikerült is megteremtenünk egészen addig, míg a katonai 
diktatúra nem jött, amely aztán lehetetlenné tette anyagilag a Képes 
Vasárnapnak és ezzel együtt a mellékletének, a Vajdasági írásnak is a 
megjelenését. 

Nehéz volt akkoriban utat törni az olvasóhoz? 
Egyúttal terjesztők is voltunk. Én például körútra vállalkoztam 

Balázs G. Árpáddal. Együtt bejártuk az egész Vajdaságot. A folyóiratok 
révén megteremtettük az egységet az írók közt. Még a Bácsmegyei Napló 
munkatársai is mellénk álltak. 

Milyen munkatárs volt Szenteleky? 
Tiszta ember volt, a lehet ő  legjobb kapcsolatban álltunk. Ő  sű-

rűn járt le Újvidékre, habár súlyos tüdővészben szenvedett. Mindössze 
egyszer sikerült, 1933-ban, egy budapesti szanatóriumba kijutnia, én pe-
dig éppen akkor hagytam el Jugoszláviát. Abban az időben a PEN-világ-
kongresszust rendeztük és azon csak Szenteleky nem vehetett részt sú-
lyos betegsége miatt. Jugoszláviához egyébként a legszebb emlékek, a 
fiatalkori éveim fűznek. Életemben viszont annyi csalódás ért, hogy azt 
csodálom, hogy: hátat nem fordítottam az egésznek ... 

Mi tartotta Önben a lelket? 
Hittem abban, hogy az emberiség nem lehet ennyire gonosz, 

hogy nem készülődhet egy végzetes háborúra ... (mint amilyenre egyéb-
ként ma is készülődik). Ma pedig az atoanháborúval az egész emberiség 
életével játszik. 

Hogyan alakult további életútja 1933-ban, amikor eljött Jugo-
szláviából? 

A Láthatár című  folyóiratra kértem lapengedélyt, az egész ma-
gyar nyelvterület valamennyi írójának művét egybe akartam gyűjteni. 
Nekem voltak amerikai, csehszlovákiai és erdélyi jóbarátaim, de vissza-
utasítottak a kérvényt. Mindenféle támogatás eleve betiltott volt ... Én 
magam mentem házról házra és gyűjtöttem magam köré az embere-
ket. Igy _például a debreceni Juhász . Gezát, az Ady Társaság tagjait vagy 
Pécsett Faluhelyi Ferencet, az egyetemi kisebbségi intézet igazgatóját, 
akik kitartottak mindvégig. A Láthatár utolsó száma 1944 szeptemberé-
ben jelent meg. 

Kiknek a m űveit közölték? 
Nagyon sokét. Csak néhány név: Mladen Leskovac, Veljko Petro-

vić, Todor Manojlovič, aki még Ady jóbarátja volt és sokan mások. 
Több mint száz jugoszláv alkotást ültetett át magyar nyelvre. 

Hogyan lett hitvallása a m űfordítás, amelynek gazdag könyvsorát Todor 
Manojlovi ć  A centrifugális táncos cím ű  műve nyitotta meg? 

Mi a szerb írókkal együttes el őadásokat tartottunk, így többek 
közt Újvidéken Szabadkán, Becskereken stb., és az írókkal együtt dol-
goztunk. Én a 

Újvidéken, 
	srpskával ugyanúgy tartottam a kapcsolatot, mint 

bármelyik magyar nyelvű  folyóirattal. 
— A nyelvet hogy tanulta meg? 

Eszéken döntöttem el, h 	hova menjek dolgozni. Minket entel- 
lektüeleket megkérdeztek, hogy hova akarunk menni. Azt válaszoltam, 
hogy Újvidéken telepszem le, és jól választottam. Nem segélyezésb ől 
éltem, mint a többiek, hanem elmentem fát hordani egy fatelepre, azu- 
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tán a 	aervgyárba és máshova. A Szalajkábanlaktam a Zovina ut- 
cában; és ott tanultam meg szerbül a parasztoktól ... Sokfelé jártam 
é 	' • - r . Pécsett adtam ki az első  verseskönyvemet. Ott egy nagyon 
$ 	om volt, Fehér Sándornak hívták, aki ahogy kitört a kommün, 

t a szocialista pártba és beiratkoztunk. A felső  kereskedelmi isko-
lába indultam ekkor és ott végeztem. Ezt követően Üjvidékre kerültem. 
Tulajdonképpen ki akartam menni Párizsba, de nem kaptam útlevelet, 
sem vízumot. 

.Ott rekedÜjvidéken? 
Nem mondhatom azt, hogy ott rekedtem, hanem ott dolgoztam. 

Én akkor expresszionista verseket írtam. Bošlco Tokinékkal barátkoz-
tam, a belgradia  kkal,  az újvidékiek közül pedig megemlíthetem Žarko 
Vasiljevićet, aki akkorjában nagyon jó költő  volt. 

Njegoš m űvészete miért vonzotta? 
Alkotásainak nyelve izgatott, az a nyelvezet és nyelvújítás, amit 

ő  akkorjában véghezvitt a Vuk Karadži ć-féle mozgalomban. 0 ezen az 
úton ment tovább. Sajnos eléggé korán meghalt. — Én még egészen 
fiatal koromban elhatároztam, hogy lefordítom a Hegyek koszorúját, 
majd ezután született meg bennem a gondolat, hogy A mikrokozmosz 
fényét is átültetem.. Több évig dolgoztam rajta, megvallom, de nagyon 
tetszett a mű, mert a hadvezérekről, a zsarnokokról úgy gondolkodott 
Njegoš, ahogy én egész életemben err ől és a háborúról vélekedtem. 

Melyiket volt könnyebb lefordítani? 
A Hegyek koszorúját, mert több példa volt rá az akkori iroda-

lomban, több felől áramlott be Crna Gorába. A mikrokozmosz fénye már 
jobban kifejlődött bennem, a bensőmben, már jobban, igazabban tud-
tam rá válaszolni, jobban és igazabban tudtam megfogalmazni. Ma is 
nagyobb, bölcsebb, emberibb műnek és igazabbnak tartom. 

A fordításban jobban megszenvedett vele, ezért volt nehezebb? 
Igen. Jobban megszenvedtem vele, de nagyon sokat segített dr. 

Hadrovics László, a kötet szerkesztője, akit annyira megragadott A 
mikrokozmosz fénye, hogy sokszor nem az ellenőrző  serkesztő, hanem a 
költő  munkáját végezte el. 

Nélkülözhetetlen a kett ő  szimbiózisa: hogy egy jó m űfordító 
egyúttal jó költ ő  is legyen? 

Feltétlenül, de ha nem is jó költ ő, mégis mindig a költő  is fel-
támad benne. 

önben milyen m űvek idézték fel még ezt a helyzetet? 
Talán a népköltészet. A délszláv népköltészet, de emellett a szlo-

vák népköltészet is, mert volt ilyen fordításom is. Sziklay Lászlótól ta-
nultam meg annyira slovákul, hogy azután ő  kontroll-szerkesztette az én 
szlovák népballadás kötetemet, amelyet a háború alatt alkottam meg 
az alatt a diófa alatt ni, amely innen látszik, akkor, amikor az angolok 
a 1- 	esebb támadásokat, bombázásokat hajtották végre ... Akkor én 
a • ; . la alatt szlovák népballadákat fordítottam. 

Csuka Zoltán ószoanszédsá eszméjének, könyvtárának gyarapításá-
ban, írói műfordítói munkás szerűsítésdben hagyatékának 
ápolásában még sok további feladat vár 

GUBÁS ÁGOTA 
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BRANKO ĆOPIC (1915-1984) 

CSUKA ZOLTÁN 

BRANKO ĆOPIC 

Az irodalomban nem ritka jelenség az, h yy az író szinte teljesen eggyé 
nő  azzal a tájjal s annak a vidéknek né ével, ahol született, s a gyer-
mekkorban szerzett élmény alkotóm űvészetének alaptónusát adja. A 
szerbhorvát realista irodalom, mind a múltban, mind az újabb évtize-
dekben sok ilyen írót tudott felmutatni. 

A boszniai tájat, a boszniai embert Ćopić  %sásművészetének kibon-
takozása előtt elsősorban Petar Kočić  és Ivo Andrič  alkotásai tették 
ismertté nemcsak a délszláv olvasóközönség előtt, hanem, főleg az utób-
binál, ina már világirodalmi viszonylatban is. Ivo Andri ć  művei közül 
a magyar közönség eddig a Híd a Drznán és a Vihar a völgy felett című  
alkotásokat isaneri. Branko Ćopić  emberei és témái szűkebb körre, szin-
te kizárólag szülőföldjére és annak embereire szorítkoznak, de időben 
kilépnek a táji elzártságból, mert két korszak két világát vetítik elénk: 
a boszniai Kra+ ina, közelebbről a Grmeč  hegység embereinek a második 
világháború előtti, majd a n' elszabadító háború alatti és utáni életét. 
De Ćopić  írásai másban ispnböznek nagynevű  elődeinek művésze-
tétől. C a legújabb boszniai írónemzedékhez tartozik, hiszen 1915-ben 
született a Bosanska ' Krupa melletti Hašani nev ű  kis faluban, s nem-
csak a gyermekkori, valamint az ifjúkori élményekét merítette abból 
a tájból és ennek a tájnak embereib ől, hanem a háború nagy élményét 
is, amely alkotóművészetének második szakaszában, a háborúban és a 
háború után művészetének alapját adta. 

Első  elbeszéléseit alig húszéves korában írta s els ő  novellás kötete 
a Grme č  alatt (Pod Grmečom) címen 1938-ban jelent meg ; ; hogy hama-
rosan két másik kötet kövesse. Ezekben az elbeszélésekben a boszniai 
Krajina, a Grmeč  hegység pparasztjainak, erdőmunkásainak, pásztorainak 
és — nem utolsósorban — koldusormok életét írta meg, azt a nehéz, gyöt-
relmes életet, amely a királyi Jugoszlávia idején a legtöbb likai és kra-
jinai embernek csak a kivándorlás vagy belső  elvándorlás koldusbotját 
tudta nyúj tani . S habár egész sor nove llája foglalkozik a zordon vi dék 
legmélyebbre hullott embereinek, a koldusoknak életével, egy másik 
sorozat pedig a paraszti babona világával, Ćopić  írásművészeiét már 
ebben a korban épp az különbözteti meg egyéb realistáktól, hogy h ősei 
nem kétségbeesett borúlátók, hanem valami szebb, valami magasabb 
életbe kívánkoznak, lázadnak a mindennap szürkesége, nyomora ellen s 
hisznek abba ;  hogy egy szebb, emberibb élet . fog elkövetkezni, ós ezt az 
emberibb, szebb életet saját maguk vívják majd ki maguknak. Másik 
vonása: legsötétebb alaptónusú novelláiban is mélységes humort és tisz-
ta humanizmust találunk. Ezeknek gyökerei abban a lírában vannak, 
amely éltető  nedveit a gyermekkorból szívja . Gondoljunk csak e kötet 
novellái közül a fellázadt mozdonyvezető  alakjára, . vagy Maletára, a ha-
rangozóra, aki tizenhét esztendei szürke robot után tör ki elnyomottsá-
gából, hogy a gyermekkor óta vágyott magasból nézzen le a törpe világ-
ra, s megértjük: miért optimisták még a legsötétebb hátter ű  elbeszélé-
sek is és miért kellett Ćopićnak, népével együtt felismernie, hogy a fel-
emelkedés útja csak a harcon, . csak a népfelszabadító háborún át vezet 
het a jövendő  felé, még akkor is ha szinte puszta kézzel kell szembe-
szállni 

 
 a fasiszta megszállók és b els ő  népárulók állig felfegyverzett had-

erejével. 
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Ćopič  neve igazán a népfelszabadító háború éveiben vált ismertté, 
amikor a felszabadított területeken a nép nagy forradalmáról, nagy há-
borújáról szóló írásai megjelentek. Nem véletlen, hogy Ćopić  a felkelés 
első  napjaiban fegyverrel cserélte fel a tollat, de az sem véletlen, hogy a 
maga sajátos hangvételű  novelláit a partizánháború éveiben fejlesztette 
teljes érvékűvé. Ekkor találta meg igazi mondanivalóját. Ezekben az 
írásokban a néppel és az íróval együtt a táj is hadba vonul, a Grmeč  
zordon és kegyetlen hegvidéke, amely sokszor válik gyilkosává saját 
fiainak, most védelmezője lesz, megvédi a németek, olaszok, horvát 
usztaSálc támadásai' ' ellen s menedéket ad az otthonából kikergetett 
öregeknek, `asszonyoknak, gyermekeknek. 

Prózájának remekbe szabott figurája, Nikola Bursać, nem egyszerre, 
előrelátott szándékossággal elgondolt típus, hanem fokozatosan, szerve-
sen nőtt ki azokból a humoros hangú novellákból, melyeket éveken át 
írt a szerző. Ćopičot a legnagyobb tragédiák megrajzolásánál is h űsé-
gesen kíséri emberséges humora, s ez a humor bontakozik ki legtelj2  
sebben Nikoletinában, az óriás termetű, de gyermeki lelkületű  partizán-
ban; aki Szinte előfutára annak az emberibb társadalomnak, amely a 
Társadalmi forradalmat is jelentő  népfelszabadító háborúból születik 
meg. A liusztuló világ ellen passzivitásával harcoló, destruktív alaptó-
nusú Svejknek mintegy ellenpólusa az új, jobb társadalomért aktívan 
harcoló, kontsruktív Nikoletina, ez a naivan furfangos, zordon külsej ű . 
de érző  szívű  hős. S mikor a humoros novellákat megalkotó Ćopić  ezt 
a hősét :felfedezte, a már megalkotott novellákat egybef űzte, újakat írt 
hozzájuk, és így született meg 1956 végére a Nikoletina Bursa ć  kalandjai 
címet viselő  elbeszéléskötet, amely ma már nemcsak Jugoszláviában, 
hanem kiilföldön is mind szélesebb körökben talál elismerésre. 

Ćcaič  egész életét és művészetét meghatározza a gyermekkor él-
ménye, lirája. Az erről szóló elbeszélések az író legszebb önvallomásai. 
Az író önmagához és népéhez is hű, amikor a gyermekkornak ezeket a 
nagy tanulságait az élet cselekvésében váltja valóra. Egyik fiatalkori 
írása, a Soja Čubrilova levele, amelyben saját édesanyja üzenetét örö-
kíti még. A mai írónak (és minden idők írójának) érdemes szívébe 
vésni a szavakat, amiket az egyszerű  falusi aszony Lr a fiának: „ ... De 
te jól tudod, édes fiam, hogy te a mi gyerekünk vagy s rendjén való 
is, hogy mihelyettünk te szólalj meg. Jussunk eszedbe mi és fussanak 
eszedbe a mi nehéz munkánk kínjai, s mondd el mindezt te a vi-
lágnak ... Mindezt írd meg és mondd el, fiam, de valamennyiünk átka 
legyen rajtad, ha bármit elhallgatnál, vagy nem úgy mondanád el, aho-
gyan van. íme, ezt üzeni néked a te édesanyád ... " 

S Branko Ćopić, a fiatal író jól tudta, hogy az édesanyja a szül ő-
föld, a szülőföld a nép, s az író csak akkor érdelmi meg az író nevet, 
ha hűséges marad népéhez, s hogy Petőfi szavaival éljünk: tűzön-vízen át 
követi. És Ćopić  művészetének éppen ez adta meg a hitelességet, hogy 
tűzön-vízen át a népével haladt. Mint írásai tanúsítják, ez a h űség tette 
lehetővé művészetének kiteljesedését. Mert igazi nagy alakjait csak ezu-
tán teremti meg, a partizánháború ezer veszélyében és gyötrelmében: 
csak ezután születik meg Milja anyó, a partizánok édes anyjának alakja, 
Batik őrnagy, a népből jött erdei munkás és a szó szoros értelmében 
népi hős, a „zordon" szívű  Nikoletina, akinél mélyebben kevés fiú sze-
retheti édesanyját (s tegyük megint hozzá: a népét), vagy a gyermek-
kor völgyszorosának egyszerű  paraszti ismerőse, az elmaradt világban 
kinevetett haladó ember, aki akkor éli ki igazán magát, amikor a soha 
előre nem látott körülmények között a semmiből fegyvert kovácsol a 
partizánok részére. 

S milyen jellemző  Ćopić  írásművészetére: a legzordonabb háborús 
történetek gyökere is sokszor a gyermekkor lírai világába nyúlik vissza 
Mikor a kezdetleges bombákat gyártó Stanić  legendás alakját megírja, 
messze, az ifjúkor verőfényes világában kezdi a történetet, úgyhogy az 
olvasó szinte neghökken, amikor a tájleírás szépségei után egyszer csak 
a második világháború véres harcaiban találjam át. Amikor a hábo-
rúban eltűnt partizánlányka megható történetét megformálja, nagy gond. 
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dal és szeretettel adózik a bocskorát kölcsönadó kis n ővér emlékének. 
De gondolhatunk Bauk őrnagy legendás alakjára is, az áruló csetnik 
gyűlölködésének gyökerei a gyermekkorba nyúlnak vissza, de itt látjuk 
a hős Bauk vitézségének és tisztaságának legmélyebb magyarázatát is. 
És ez a hősiesség, ez a tisztaság az, ami az ügy győzelmét és a hős hal-
hatatlanságát bizosítja. 

Branko Ćopić  nem mélyed bele a lélekábrázolásba, lehet, hogy ezt 
gyönge oldalának is nevezhetik egyes kritikusok. De a történetei igazak, 
valóságosak, tiszták és valami egészen magas etikai színvonalon állnak. 
A szerelem nagy kérdéseit sem lélektani alapon feszegeti, inkább a dél-
szláv hősi énekek világából meríti üde hangját. A partizánparancsnok 
és a kosovói lányka tiszta szerelmének megható története éppen azért 
nem hat naivnak, mert Ćopić  el tudta találni a délszláv hősi énekek lég 
körét. (Nemhiába írt a partizánháborúról néhány olyan éneket, amely 
hangban, légkörben teljesen egy a világirodalomban Olyan magas helyet 
elfoglaló délszláv hősi énekekkel.) 

Mindezek után szinte természetes, hogy Branko Ćopić  nagy szem-
tettel foglalkozik a gyermekirodalommal is; nemcsak a feln őttek, ha-
nem a dészláv gyermekek világában is a legnépszer űbb írók köré tarto-
zik. Gyermekverseit, meséit ugyanaz az üde, tiszta lírai hang jellemzi, 
ami elbeszéléseit is. 

Nem adnánk teljes képet Ćopić  irodalmi munkásságáról, ha nem 
említenénk meg költészetét. A népfelszabadító háborúban verseivel is fel-
tűnt, melyeket elsősorban a partizánháborúban szerzett lírai élménye& 
váltottak ki belőle. A nyelv szépségeinek, zeneiségének megérzése prózá-
jára is jellemző  s a partizánháboru idején írt verseiben lírája is megta-
lálta sajátos hangját, melynek gyökere a délszláv népi énekekbe nyúlik 
vissza. Egész sereg versét szavalták szerte Jugoszláviában a ,népfelsza-
badító háború idején, de szavaljak most is, több mint egy évtizeddel e 
hősi korszak után. 

Ćopić  igazi műfaja az elbeszélés; eddig egyetlen regényt írt (Áttö-
rés — Prolom, 1952), s ennek cselekménye a délszláv partizánháborúba i 
játszódik le. Ebben a regényében már gondosabb, melyebb lélekrajzot 
találunk s annak igéretét, hogy Ćopićtól a regényírás terén is joggal 
várhatunk még nagy alkotásokat. Népszerűségére jellemző, hogy novellái 
a különböző  kiadásokban eddig több mint száz kiadást értek meg. 

Branko Čopić  Ismerős a völgyszorosból című , válogatott elbeszéléseket tartalmazó, a bu-
dapesti Zrínyi Kiadónál 1957-ben megjelent kötetének utószava. 
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 YV GNÚ KERT NAGY MESEMONDÓJA  

Alyvaszirt Ű  kert (Bašta sljezove boje) bevezet őjében Ćopić  azt írja,  
hogy szeretne egy aranyregét elmesélni az emberekről. Egy aranyregét,  
amelynek magvait még gyerekkorában vetették el, és amely azóta is  
szünet nélkül nő, virágzik, meg-megújul ...  

Ćopie műveinek milliós példányszámai kapcsán nem egyszer irigy-
kedve mondták róla, hogy népi író. Pedig a szó igazi értelmében az, és  
nem csupán azért, mert történeteit úgy írta, hogy azok szinte szájról 
szájra jártak, hanem inkább azért, mert képes volt megérezni a nép  
mesélőit hallgatva, hogy milyen észrevétlenül vegyül a líra és az epika,  
az esemény és a hagyomány, a bizonyosság és hit, a mese és az üzenet.  
Ahhoz, hogy ezt megtehesse, hogy ezt akarja, megfigyelt, ellesett az élet-
ből sok személyt és eseményt, azokat a rejtett, tapasztalati eredet ű  ne-
mes vonásokat, amelyeket annyira őszintén adott vissza, hogy az olvasó  
vagy a hallgató megértse, megérezze. Ismeretes, hogy Ćapićnál és hő-
seinél az igazságot nem lehet megkeriilni, ellenben részvéttel és melan-
kóliával lehet tolmácsolni. Ezért van az, hogy a mesélő  és története,  
valamint gondolkodása, véleménye azonosul. Amikor az elbeszél ő  mesél,  
az olvasónak az a benyomása, hogy úgy szól az új emberi kínokról és  
gyönyörökről, mint volt és ismert dolgokról, amelyek azonban egyszerre  
meglepőek is, mert a mese és a dal elárulja, hogy valami meglep ő  és  
furcsa dolog történik, bármennyire is egyszerű  és hétkoznapi az esemény.  

Ćapić  tehát a kollektív néptudatot fejezi ki. Akarta és tudta ezt.  
Hosszabb, epikai-lírai vagy epikai műveiben, vagy akár a rövid, illetve  
rövidebb alkotásokban is sikerült azt elmondania, amit akart, és úgy,  
ahogy akarta. Nála a műfajok keverednek, a kifejezőeszközök áttűnnek.  
Elbeszéléseiben néhol kifejezetten lírikus, verseiben pedig események el-
beszélője, illetve mesélője. A közösségi tudat számára fontos a kollek-
tív igazság. A mesélő  nem hazudhat. Ez az elbeszélői felelősség vitte,  
amikor szükségét érezte, az anekdotától a regényig, a lírától a szatíráig,  
a melankóliától a fájdalomig.  

Ćopić  műveiben ezért nincs túl sok apokaliptikus látomás, de a vi-
lág hamis ábrázolásának sincs nyoma.  

Az alkotó szabadság mértékét és az invenciót ezzel határolta körül.  

AZ IR6 MEGÚJULASA  

Amikor tizenöt ével ezelőtt megjelent Ćopič ' A mályvaszín ű  kert  

című  , kbnyve, először részletekben, deséges fragmentumokban, ké-
sőbb pedig kék borítóval - a Srpska ktij yvna zadruga kiadásában, ter-
jedelmes  költői, prózai,  , humoros  és szatirikus művének  olvasói  kétköz- 

Meglepte őket az élő  klasszikus, aki témáit' a ~felszabadító 
háborúból és a p zának és  harcosok felszabadulás  utam  életéből  me-
rítette. Copič  elhagyta  közös világtdkat, a tematikus Irtd keretet, amely-
nek nagyszámú olvasója volt, '  ..  fl.Y 	olvasója 	 és  akiket úgy -szerzett, hogy Bosanska  
krajina embereiről írt — ezekről, -az emberekről , a`. háborúban és a fel-
szabadulás után. Ez' az olvasótábor együtt nőtt és öregedett Ćopictyal:  
róluk, sorsukról írt. Ugyanakkor új , közönségre is szert tett a gyerme-
keknek szóló műveivel. Aztán A  mályvaszín ű  kert, különösen annak első  
része, A kék mályva reggelei, visszatérést jelent három háború el őtti,  
zárt elbeszéléskötethez, a gyermekkor világához a grme či faluban, az  
ősi érzésekhez.  

Itt van azonban a csapda. Hű  maradt témaköréhez és ` módszeréhez  
is, de A mályvaszín ű  kert című  könyvével nemcsak megújította mindazt,  
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ami háború előtti, korai elbeszéléseiben a legjobb volt, a lírai-humoros 
alapot, hanem nemesebbé tette azt, humoros, gyöngéd bölcsességgel. Co-
pić  tehát nem változott meg, hanem megújult. Ezzel valójában tökéle-
tesítette irodalmi munkásságát, tovább ápolta és építette azt. Lehet őséget 
nyújtott ezzel azoknak, akik nem becsülték munkásságát, hogy a m űben 
keressék azt, ami a legjobb, és hogy ezt el őítéletek nélkül megtehessék. 
Olvasóinak pedig (akikből sohasem volt kevés) alkalmat adott arra, 
hogy ćopići módon, aprólékosan és rosszakarat nélkül, szemükben mo-
sollyal, de melankóliával és keserűséggel is, újra nekivágjanak világa 
ösvényeinek, útjainak .. . 

L1RAI ÉS HUMOROS 

Copić  felmérhetetlen jó tulajdonsága, tehetsége és képessége, hogy 
belülről sugározzon, világítson, hogy az anyagot lírai, finom és gyöngéd 
meséléssel ugy formálja meg, hogy az anekdotából, tényekb ől és banali-
tásból poétikus szituációvá váljon. Éppen ez a hihetetlen ugrás a bana-
litástól a költői magasságokig, a reálisból az irreálisba, a történetb ől 
a mesébe — éppen ez a konvencióktól mentes Ćopić, az igazi ćapiči hang. 
Ez a hang jellemezte első  és utolsó írásait is. 

A mályvaszín ű  kert bevezetőjében, mintegy előszavában episztoláris 
formába írta le Ćopić, hogy „szeretne aranyregét mesélni az emberekről. 
Ennek magvát — mondja —, még gyermekkororrban ültették a szívem-
be, 

 
 és azóta is megállíthatatlanul nd, virágzik és megújul". És valóban: 

bármennyire is „realisztikusak" voltak az elbeszélések A mályvaszín ű  
kert című  könyvben, állandóan regéltek, meséltek. Amikor kénytelenek 
az életet kísérve, az emberi sorsot nyomon követve, amely leginkább ke-
serű  és hálátlan, kegyetlenek és kínosak lenni, Ćopić  elbeszélései mintha 
legendába, álmodozásban csapnának át, egy más valóságba, egy  más vi-
lágba, nem akarva megszakítani egy ember, egy élet folyamatának illú-
zióját. Ćopić  szerint a lírai erősebb a reálisnál, ahogy a hang és ' az em-
berről szóló történet is tartósabb az emberi sorsnál. 

Amikor Ćopić  őstehetségéről van szó, mindebben, természetesen 
elkerülhetetlenül megtalálni a humort, amely a lírát és a melankóliát 
kificamítja; megrezegteti és viszonylagossá teszi. A lírainak és a humo-
rosnak ez a keveréke azonban megint csak a krajinai népi bölcsesség 
valamilyen furcsa mértékű  ötvözete. Benne a nevetséges és tragikus, a 
jó és a rossz, a világos és a sötét, a banális és a fennkölt is mintegy 
kéz a kézben halad, megfér egymással. Még az élet és a halál is ellen-
állhatatlanul összefér. 

A mályvaszín ű  kertben a látszólag össze nem illő, teljesen elüt ő  
dolgok poétikus egybeolvadása mintha a folklór, a néphagyományok 
kollektíiv, közösségi szelleméből és tapasztalatából fakadna. Egyszerre ba-
bonás és bölcs, becsületes és hazug, gyöngéd és keservesen nehéz, és 
így fejezi ki Ćopić  hőseinek szívósságát és életképességét, kitartását és 
talpraesettségét, legyőzhetetlen vitalitásukat. Azt is mondhatnánk, hogy 
Copić  nem száll értük síkra: `csupán olyannak mutatja őket, amilyenek 
a valóságban. Ez azonban csak a látszat. Az irántuk érzett szeretet az, 
ami miatt nem elbeszéléseket, hanem meséket és regéket írt róluk. A 
mesében pedig mindent szabad. 

Az anyag tolmácsolásának ezt az — úgy mondanám — csehovi alap-
elvét, a ` belüllről jövő  elbeszélési módot, az életből vett tények puhán 
élményszerű  megvilágítását Ćopić  maga is megfogalmazta, amikor arról 
beszélt, hogy „ebben a munkában nem lehet semmit kitalálni, főleg nem 
lehet kitalálni a jó embereket és a szent harcosokat". 

Az élet tényei iránti végzetes hűség, ez az igazságszeretet, vagy az 
igazság iránti hűség, vagy ha úgy tetszik, az igazlátás ćopići módja 
kényszerítette az írót a szélesebb, epikai, regényszer ű  alkotások más-
felől pedig a szatíra felé. Ebben az értelemben vitathatatlanul bátrak 
azok az irodalmi vállalkozásai, hogy a felkelés kezdetét az Áttörés (Pro-
lom) című  művében szinte dokumentarista módján ábrázolja, kifejezve 
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a paraszti 'töme tek kollektív tudatát, az önvédelemért folytatott harc 
ősz .... 	& kesertiségét. Az eszmei összetűzések már forraclaimunk 

is megnyilvánultak. Ezt A süket puskapor (Gluvi 
4ben mutatja be, míg a Nyolcadik offenzívában (Osma 

szomorúan beszél a harcosok megingott etikai normáiról, ame- 
, békebeli szociális körülmények hoznak magukkal. Szatirikus 

Ireérthetetlenül mutatja be a társadalmi bürokráciát a bü- 
'atikus vezetés társadalmi fegyelmének id őszakában. Ezek is kísérle- 

tek voltak arra, hogy megvédje azt a lelki tisztaságot és emberi 
éget, amelyet Kočičtól örökölt, és amelyet Kočiénál annyira tisztelt: 

vetnek szülőföldemen égő  tüzei világítottak meg — írja Copi č  
—„ Megszerettem mindazt, amit ma is szeretek, és ami miatt az ember 
valójában még él." 

Élni és írni Ćopić  számára egyazon jelentésű  két fogalom volt 
Boszniában az a mondás járja, hogy na beszélgetés csemege a lélek 
számára." Copič  számára a beszélgetés az Írást jelentette: Ő  beszélgetett 
az életről, megmutatva azt a poétikus, humoros, jólelkű  arcát.Azt a má-
sikat, azt a tudatalattit az önmagával való beszélgetéseknek hagyta. 
Bennünket kímélt, de nem kímélte önmagát. Kočiči módon nézve: Simeon 
diákról írt, önmagában pedig a Mra čaji prótát hordozta. 

NÉMETH János fordítása 
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BRANKO COPIC VERSEI 
(Fehér Ferenc átültetésében) 

FÖLDRAJZLECKE 

Háborús esztendők múltán 
ismét hazatértem. 
Utak ... Patak és szánták .. . 
Szeretett vidékem. 

Erdőcske alján hallgat a régi iskola. 
Képét az évek el nem mosták. 
Sokszor lőtték az ágyúk, 
körülötte hulltak a bombák. 

Az osztályba lépek .. . 
Susog a csönd. 
Fehér falakon képek. 
A sarokban tábla, rajta harci mondat. 

egy földgömb, melyet szilánkok téptek. 

Itt a szegény számoló is; 
én is ezen tanultam, 
mennyi két körte meg két körte, 
s a bölcs egyszeregyet fújtam. 

Padsorok. A szívem elszorul. 
Nincsenek araár a drága társak. 
Hallgatnak a nevek —  
a padba-faragcsáltak .. . 

Társaim rég hadi 
zászlóaljakba álltak, 
de lám, szavaik mintha 
itt visszhangzanának. 

Betűzöm a neveket  neveket... 
Egy pad oldalán 
itt áll bevésve, lám-e: 
Itt járt valaha iskolába 
Desnica Brane. 

A tücsök Branéra jól emlékszem. 
Mindig helyén volt a szíve. 
Mindent megtanult, 
ám a földrajz 
sehogy se fért fejébe. 

Mondjuk, a GrmeČről van szó ... 
Az ablakon át látni a hegyét; 
a tanító kérdez, 
Brane zavartan 
vakarja a fejét. 

„A Grmeč  hegység... a Grmeč  ..", 
közben a könyvbe leskel. 
„A Grmeč  hegység ... Ključtól 
Bihaćig terjed." 
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Y f; (Kezében remeg a tollszár ...) 
„Erdők borítják ... a fái... azok... 
i Grmečet fenyők borítják, 
és medvék , meg farkasok... 

ÁG tanító csak néz rá bánatosan: 
„Hát biz, mehetett volna jobban!" 
És Brane leül szemlesütve, 
pirosan és zavartan. 

Rég volt ... 
Idézem a gyerekkor arany napjait 
s szívem a bánat járja. 
Egyszerre törölt el mindent 
a dübörgő  háborús évek lángja. 

Mi is Tito elvtárs nyomába léptünk. 
Talpra állt a haragos Krajna: 
Tito útját soha el nem hagyjuk! — 
hangzott mindnyájunk fogadalma. 

Régi iskolatársaim 
— sokszor hallottam — 
j ól verekedtek; 
sok jó hírét hozták Branénak 
meg a gépfegyvereseknek. 

Lőtte a sváb hadosztályt 
(Prinz Eugen volt a neve), 
betonfedezékbe tüzelt, 
majd egy bükkösnél 
rohamra indultak vele ... 

A negyedik, téli offenzíva, 
akár egy óriás hengergő  haragja: 
a havas ében.  gépfegyver ugat, 
a ködben dörög az akna. 
Grmeč  . . 
A kórház elvonul sietve ... 
Egy magaslatért óriási harc dúl: 
Brane sebesülteket fedez, 
az ellennel szembefordul. 
Roham rohamot követ. 

Brane fel-felbukkan, 
bár sebtől vérzik. 
Nyugodtan céloz: 
vissThang lk a hegység, 

t a sortüzek egymást érik. 

Kora hajnalban megérkeztünk mi is. 
Csontdermesztő  fagy. 
A havon az ellenség sok halottja. 

at gépfegyver és magaslat. 
M ettük Branét: 
feje aláhanyatlott, 
köré vér festett virágot, 
s keze ott simult még a gépfegyveren — 
feltartóztatta a svábot. 
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Egy jegyzetfüzetkét találtam nála. 
Brane nehézkes kézírása: 
bütykös betűk, 
görbe sorok, 
s a hibáknak se szeri, se száma. 

A Gépfegyvert nagy betűvel kezdi, 
és kicsivel a grrnečet. 
Asvábok, írja egy helyütt, 
majd másutt: Sortűzzel Felelek. 

Lapozgatom a füzetkét, 
s egyszer csak, íme, 
gondos nagy betűkkel 
furcsa cím ötlik szemembe: 
Leírás. A Grmeč  hegység. 

A Grme č  két nap járásnyira terjed, 
sok csupasz köve van; 
kétszer jártam be a brigáddal, 
és hétszer egymagam. 
Vize nincs — 
(ezt is bejegyezte) 
mindenkinek tudtára adom, 
ott csak esővizet ittam nem egyszer, 
korhadt farönkből, a hajlaton. 

Van rejtekhelye b őven, 
ezekbe kórház is férhet. 
A harchoz védett hágói vannak, 
az usztasák ezekt ől félnek. 
A Grmečen túl van Bravsko polje. 
Nekem nem ismeretes, 
de ott harcolt Petar Škundrić, 
arról lett nevezetes. 

Bal oldalán van Sanica falva, 
az usztasa alkazár — 
éjjel indultunk érte rohamra, 
s persze a mienk azóta már. 

Jobbra van nem messze az ős Bihać, 
melyet rettegtek a hódítók. 
November ötödikén foglaltuk el. 
Ott láttam Titót. 

Gazdag a Grmeč, 
elvtárs, ne feledjed: 
szálfái óriási íjjak. 
A lábánál lombos bükkfák, 
és fenyvesek kissé feljebb. 

Végül ezt írta: 
Szeretett hegyem, 
az ellenség szorongat nagyon, 
de utolsó golyómig védelek, 
érted az életem adom... 

Olyan gyönyörűen tudtad a leckét, 
hogy elámult rajtad a világ! 
Egész hadosztályunk nevében 
az ötöst beírom hát! 
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Igaz, ejtettél helyesírás-hibát,  
végigvonulnak a dolgozaton,  
kitűnőt adok neked mégis,  
s a hibákat magamra hagyom  hagyom...  

Ott temettük el az első  fenyő  tövében,  
sortűz dörrent át a hegységen,  
s így maradt Brane a Grnnečen  
örökös őrségen  .. . 

Állok az osztályban,  
és egy pad oldaláról  
mintha a gyászt olvasnám le:  
Itt járt valaha iskolába  

Desnica Brane.  

LÁNGHAJÚ TÜNDÉR  

Mély éjszakában kis malom hallgat,  
a tájon havat kavar a vihar.  
Vén fa nyikorog a kihalt erdőn  
és könyörgőn nyúl ki ágaival.  

Tűz ég odabent, a lángja lobog.  
Ide a komisz tél be nem hatol.  
Körben a tűznélismerős arcok:  
Boróka apó, Bundás és Kacor.  

Elszunnyadt apó, fújja a kását,  
s most a tűz furcsa ábrákkal  táncol:  
szikrázó lepkék, madarak, rózsák  
lebbennek elő  sorban a lángból.  

Bundás elámul s Kacor is bámul,  
heverésznek csak tovább a tűznél.  
Ám a lángokból, csodák csodája,  
kiszökken maga Lánghajú Tündér.  

És már is így szól: „Bundás és Kacor,  
nektek én mindent elővarázslok,  
meseországot, csodaszép tájat,  
mindent, de mindent, amit kívántok."  

Bundai; és 	' r álmosan pislog.  
Na gy 

	

	i de mindkettő  gyerek  
6; . . . s og~a Bundás, 

„NagY. Nyál  gyönyörű, f.. jére vezess!"  

ay -van ottan,  
►jttrk a ben ruha.  

Fejes; ;ugranak a tányérodba —  
oda mennék én, 6, csakis oda!"  

Fölugrik erre a kényes  cica, 
villog a szeme , s7Állin

a 
k  a szikrák.  

„Ne hallgass erre, Lánghajú  Tündér!  
Egérországba induljunk inkább!"  
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„Egérlyuk van ott hegyen és völgyön, 
s mindegyik előtt bajuszos gazda. 
Nincs ott unalom, egyet kell szólnod, 
cincogva futnak egy jó szavadra .. . 
Fölugrik Bundás, mordul egy nagyot: 
„Egérország? Phű! Mit érünk azzal?" 
Fölfortyan erre, prüszköl a macska: 
„Éljen Egérhon! Le a nyulakkal!" 

Nem hallott ilyet a régi malom, 
egyik nyávogott, csaholt a másik. 
„Éljen Nyúlország! Egérhon éljen!" — 
így kiabáltak kifulladásig. 

Lánghajú Tündér befogta fülét. 
Menekült volna azonnal innen. 
„Mondjátok hát meg, hova is menjünk! 
Hogyha széthúztok, hiába minden!" 

„Nem szebb a béke? Mért marakodtok? 
Semmi, de semmi értelme ennek. 
Maradjon békén egér is, nyúl is, 
jobb lesz, ha másik országba mentek." 

„Szívesen mennék", szólalt meg Bundás, 
„Oda, hol nincsen éhség, alázat; 
ahol egy szép nagy királyi kertben 
sült malac őriz lapicka-várat." 

„Méghogy lapicka!" — nyivákol Kacor. 
„Bizony a csontot én ki nem állom! 
Oda vezessél, tündérkém, ahol 
sült madár, sült hal hintáz a fákon!" 

Hangjuktól reng már az egész malom, 
azt sem tudni, hogy melyikük mit mond. 
„Sonkacsülök kell! Egy egész halom!" 
„Nem kell a csülök! Éljen a sült ponty!" 

Tündérünk arcán bánatos mosoly. 
Halkan szólal meg, alig hogy suttog: 
„Hogy teljesüljön a kívánságtok, 
hogyha mihasznán csak marakodtokl" 

Bundás és Kacor nem nyughat most már, 
midkettá mondja, sorolja váltig. 
Tizedszer kíván valamit egyik, 
s tizedszer förmed reá a másik. 

„Majd ha megfértek, eljövök ismét", 
szólal a tündér, mert nincs más hátra. 
„Legyetek addig éppúgy, mint eddig, 
Boróka apó hűséges társa." 

Azzal a lángnyelv tétőii lobban, 
Lánghajú Tündért leplebe vonja. 
S ismét csak csönd van, hallgat a malom, 
mint hogyha senki ott se lett volna. 

Ebben a percben megmozdul apó. 
Még bölcsebb szeme vén hunyorgása: 
„Úgy. látom elég-volt a meséből, 
gyerurik•aludni, .elég volt máral" 

282 
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„Egész éjszaka nyúzzátok evrvmást, 
civódástokat már nem állhatom. 
-jloligyha a tündér hiába járt itt, 

én egy vesszővel megmutatom!” 

'»Nyulak országa? Ugyan már, ugyan! 
Mit ér a ny41hAj, ha készen kapom? 
Mindig a legjobb, legdrágább falat, 

; amit futtában ragadhatsz nyakon." 

„Kandúromnak is azt mondhatom csak, 
vadászterepet jobb ha nem cserél. 
Ismered, Kacor, a régi mondást? 
— Malom tájékán szeret az egér!" 

így szólott apó, s intett az álom, 
mellére horgadt bozontos feje. 
Az egész malom sóhajtott egyet, 
s már álmok útján lebegett vele. 

Odakint zúg, búg a vészes vihar, 
egyetlen jaj már az egész határ. 
Puha fészekben, jó eresz alatt 
összebújik most a madár-család. 

Eljön az éjfél. Bundás és Kacor 
elszenderülnek a hunyó tűznél. 
Néha még egy-egy lángocska lobban, 
s elalszik ő  is — Lánghajú Tündér. 

KACOR KANDÚR LEVELE 
- 

Levél jött. Egyszerű, szürke levél. 
Épp olyan, akár ezernyi másik. 
Ugyan ki írta? Ismerős talán? 
tanakodtam egy szemvillanásnyit. 

Sok furcsa ákom-bákam. Rajtuk 
nehezen igazodom. 
Feladó: Kacor kandúr, a Grmeč  alól — 
Japra-folyócska, vízimalom 

Méghogy a, kandúr! S otthoni tájról! 
Több mi is kell nekem? 
Termő  kalászok suttognak felém, 
8 eső  csorog az ereszeten. 

gyet int ott a kék fátylú hajnal, 
*ébred a korai virág; 

'reszket, fehérlik ott a nyirfa, 
s nem vált sqba, de soha ruhát. 

a -kandúr, 
• 



Hej, Bundás, Bundás! eljárt fölötte, 
öreg s maholnap se lát, se hall már. 
Néha még eljön látogatóba, 
s százegy bogáncsot himbál a farkán. 
Pedig hajdanán vizslán szaglászott, 
csaholászott, 
mindig a fejem tetejére mászott. 

Nyuszkó meg én most munkában vagyunk: 
Bundás búcsúztatásán tanakodunk. 

Bizony, apókám, más ez a Bundás, 
már dühösen nem csahol úgy ...  
Készül csak egyre, s fülembe súgja: 
várja egy távoli út! 
Azt mondja, elszánja magát, s aztán puhán 
viszi a talpa a felhők utan .. . 

Nyuszkó meg én utána megyünk, 
rögtön a holdra ereszkedünk. 
Nincs más választás: oda kell éhi,  
cincog a sok egér, nem hagynak élni, 
egyet se tudok utolérni. 

Ez a patak is szélesebb, mostan, 
nehéz volna már átugornom. 
Vizében néha halacska csobban, 
s a kis kaján neveti gondom. 

Bolond szokás: mind magasabbra 
rakja fészkét a kicsi madár! 
Csillagig ér már, pajtás, a fészkük, 
el nem érem soha, hiába már. 

Valahogy most már lustább a lábom. 
Hogy szaladt! s most alig áll. 
Tova surranni harmatos fű  közt — 
nem lát már az otthoni táj ... 

A nap sem úgy síit, mint amikor még 
.nyurga éveink repültek; 
hunyorog csak falunk magasában, 
sugara egyre hűltebb. 

Igy van ez, Branko, aranyos pajtás, 
a kandúr vágya csak ábránd maradt. 
Megvénült már az egész világ, 
s mi is, szürke nagy leple alatt . 

Hogyha majd írsz, ne így panaszkodj, 
ki ne mondd, ha szürke szó csak. 
Ne rakjál soha más színt a földre — 
csak gyógyító csillogókat .. . 

Rajzolj ál engem merész betyá rnak, 
sárgálló színaranyban — 
amint surranok s világló holdnál 
villan a farkam .. . 

Boróka, a híres, vén csavargó 
éljen bár a versben mindörökkön, 
mint aki nem félt:.soha senkit ől sem, 
s akinek :nem' volt párja a- földön. 
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ellenem, az öreg Bundást 
'jed majd meg aztán; 

írjál róla, ne legyen soha 
etlen bógáncs a farkán. 

Malmunkat dicsérje így az ének: 
tetején ragyog a nap. 
S éljen Boróka apó derűje. 
Legyen fejében új kalap. 

Fogjad a tollat, anyádra, kérlek, 
maradjál örök-fiatal; 
ami ifjúnak megőriz, nem más — 
csupán a mese, csupán a dal." 

így szólt a levél. Átjárt a bánat, 
s egy könnycsepp még most is éget. 
Láttam öregnek régi jó komámat. 
Elszaladtak az évek! ... 

Ide a tollam, mégpedig rögtön! 
Válaszom küldöm; 
Japra-patakra, csöpp falucskába 
száll már a sürgöny: 

Kacor kandúrnak. Egy vízimalomba. 
Másnak hagyjad a panaszt. 
Versemben, pajtás, örök időkre, 
fiatal maradsz. 

AZ ELADOTT MACSKA 

Meredek tetőn surran a macska, 
szabad és merész, éles a mancsa. 
Itt bolyong váltig, nincs hona másik, 
ámde szemében csillag parázslik, 
s így, éji órán láthatod, hogy 
szemének íve két sárga hold. 

Csillog a cserép szederjes kékkel, 
üstökös húz el arany sörénnyel 
és a halász hold úszik az égen: 
nagy hálójában kis denevérek. 
Nem fél a macska, csak járogat, 
farkával söpri a csillagokat. 

S aztán egy vén hölgy hírt hallott róla, 
hogy milyen büszke, a tetőt rója; 
hogy két szemében csillagok égnek, 
s hold-szeme van, mint éjjel az éssek. 

44„Vele még szebb lesz díszes szob• .• 
mondta, és tervet szőtt szaporán. 

Becézni kezdte a büszke kóbort: 
édesség között, párnákon trónolt 
s fejét vesztette végül a macska. 
Szabadságát kék másniért adta, 
s tányérka tejért, meleg helyért ... 
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Dorombol most a gazdag anyónak, 
sárga szemei le-lecsukódnak: 
már nem ragyog bennük csillag. Vaksik. 
Meghalt a hold is. Naphosszat alszik, 

s hogyha álmosan fel is mered — 
szemébe csak a tányér mered. 

A HŐS ÉDESANYJA 

Ünnepi teremben idős édesanya 
átvesz egy érmet. Szótlan, mint a bánat. 
Gyászruháján, ott, a jó anyai szíven 
mintha az ragyogna — szeme h ős fiának... 

És most öreg keze, az a százszor áldott, 
amelyik néha a csillagokat tartja — 
matat az aranyon, halott fia arcán, 
hogy még egyszer lágyan végigsimogassa. 

„Ó, én édes fiam, bánatom, reményem, 
jóban-rosszban végig anyád mellett álltál. 
Súlyosak-e, mondd, a boszniai sziklák, 
s nehéz volt-e nagyon ott a Sutjeskánál?"  

„Tudom jól, magzatom, sok baj zúdult rátok, 
nem nótán szárnyaltál — ágyúnak dörgésén; 
nem is puha fekhely — egy-egy szikla jutott... 
Hiába vár terád már a tejescsészém." 

„Ó, szép gyerekeim, ó, ti bátor darvak, 
messze hagytátok a gyönge cinegéket. 
Szárnyalásotokról fon majd altatódalt, 
s nevel jó anyátok újabb nemzedéket." 

És azzal az érmet kebléhez szorítja. 
Az elesett harcos szíve lángol abban. 
Ringatja, mint egykor kicsinyke gyerekként — 
azt, ki elöl járt vagy háromszáz rohamban .. . 

Később pedig, lopva, néma áhítattal, 
mikor már órája, az éjfélt ütötte, 
azt az érmet tette ikonja helyébe — 
nézte halott fiát, s leborult előtte... 
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BRANKO COPI Č  

ÖREGEMBER ISZÁKKAL 

A gyerekek már rég elporoltak az iskola felé, amely messze, ott vala-
hol, a bozóttal sűrűn benőtt dombhajlat mögött van. A széles úton, ahogy 
a gyertyánligetbe kanyarodik, csupán a sánta fiú maradt. 

Csönd van, a lomb hangtalanul remeg, az árnyék nyugtalanul len-
dúl a porban mintha el akarna szabadulni , hogy világgá menjen. A fiú 
egy széthasa dt nyéldarabbal játszik, az a lova , gyakorta végigpillant az 
út hosszán , amely a rejtve maradó iskola irányába tart, és valahányszor 
azt szeretné, ha lenne szárnya. Akkor felszállna magasan a fák hegye 
fölé, kerengene az iskola felett, és valaimennyi, gyerek kiszaladna, hogy 
őt lássa. Kijönne a +tanítónő  is, karcsún és talpig fehérben, s a magasba 
mutatva Igy szólna: 

— Gyerekek, az ott Gojko Barilovac, a szárnyas fiú. 
Ekként ábrándozik a magányos fiú, ám a szárnya sehogyan sem 

akar kinőni. Eddig számtalan alkalommal tekingetett hiába a dombhát 
felett kékellő  térsegbe: de mégsem kell elszomorodni. Egyszer talán csak 
kinő  majd a szárnya. 

Kocorászik lovával a fiú a ligeten át, túlhaladt már a közepén, ahol 
az árnyék rezzenetlen és sötét, s amikor a vége felé ért, ahol a világos-
ság kékellőn önti el az utat, elcsodálkozva torpant meg. Ott, a gyertyán-
fa alatt, a sötétzöld mohasz őnyegen egy ember feküdt. Ismeretlen ember, 
odagömbölyödve a fa alá, keze a feje alatt, kalapja félig lecsúszva, és 
látszik az ősz haja. Szóval, valami öregember. 

Az alvó ölében jókora bőriszák, rajta az öregember széttárt ujjú, 
és akár a béka, oly csúnya kézfeje. 

A meglepődött és megrettent fiú helyben áll mozdulatlanul. Az alvó 
emberek mindig rejtélyesek. Hát még az, aki egymagában alszik a nép-
telen erdőn ... ugyan ki lehet? 

Ahogy ott álldogál, eszébe jut a fiúnak: az este a kocsmában kés ő  
éjszakáig zajongtak és énekeltek, majd — jól lehetett látni házuk abla-
kából — valaki hosszan lengette a viharlámpát az úton a kocsma mö-
gött, és — a fiú már nem emlékszik arra, hogy mi volt tovább. 

Ez is bizonyára azok közül a részegesek közül való. Hajnal felé 
indult haza, majd befordult ide, és itt elaludt. 

Egyszerre az egész liget más színben tűnt fel. Ismeretlen dolog iapr 
pang benne, és agynak már nincs is játszhatnékja. 

Az öregember iszákja rejtelmesen és titokzatosan csillantja fekete, 
megkopott bőrét. Ugyan mit tarthat abban az iszákban? 

Az öregeanbexek iszákja láttán a fiút mindig ismeretlen szorongás 
és türelmetlenség kerítette hatalmába: vajon mi laprlhat benne? Az öreg-
emberek fénylő, fárnmel kivert pipát vettek el ő  az iszákjukból, gyönggyel 
kivarrt doh ~skót, apró, sárgaréz fejti parázsfog ót. Ám akadtak az 
iszák fogók kis ag ók meg kések és különos dobozok ls, amelyeket a ° fiú 
meg sohasem fogott a ' kezébe. És ezek alatt az ismert tárgyak alatt min-
dig ott csillogott valami sohasem látott és teljesen ismeretlen dolog Az 
öregember az iszák alján mindig rejtegetett egy-két titokzatos, csillogó 
holmit, amit soha senkinek nem mutatott ;  de valahol, amikor egyedül 
marad, bizonyára hosszan szokott nézegetni, és eközben a nyitott tenye-
rén tartja. 

Mi minden akadhat egy iszákban! Ha csak egyszer kioldhatná és 
beleleshetnel 
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Lábujjhegyen közelébb lopakodott, és óvatosan a fa mögé kémlelt. 
Az öregember nehéz keze rajta volt az iszákon. Csak ha bántani próbál-
nád, az öregember ezt nyomban észrevenné, fészkelődni kezdene, majd 
kipattanna szigorú és félelmetes szeme. És hogy azután mi történne — 
gondolni is rossz erre. 

Az öregember szusszantott, a fogait próbálgatta és morgolódott ma-
gában. Csak hogy tudhat aludni ilyen iszák mellett! Ha a fiúnak lenne 
továbbra is minden maradt arégiben, az öregember nem mozdult, és 
valami ilyenje, sohasem jutna eszébe, hogy elaludjon mellette, hanem 
állandóan kotorászna benne, mindig újabb és újabb holmira akadva. 

A kisfiú hosszan és tanácstalanul árkált körbe-körbe , majd egy 
másik fa mögé húzódott és várt. Lehet , hogy az iszákos leveszi a kezét 
az iszákról, és akkor szabad a vásár! 

Időről időre, amikor erősebb széllökés reszkettette meg a lombokat, 
a fiú azt várta, hogy az iszákot illetően hirtelen változás áll majd be. Ám 
továbbra is minden maradt a régiben, az öregember nem mozdult, és 
mindinkább úgy rémlett, hogy örök időkig fog aludni az árnyék homá-
lyában. 

Hosszas kerengés után a kis kíváncsiskodónak haza kellett mennie, 
messze a nevét kiáltozták, és ebédelni hívták. 

Amikor jó sok idő  múltán, napáldozatkor visszatért a régi helyre, 
az öregembert már nem találta ott. A ferdén hulló napsugarak mélyen 
bevilágítottak a fák törzse közé , egy rigó cserregve ugrándozott, de a 
liget iszonytatóan elhagyatott volt. Az út a mez őkön át messzire kanyar-
gott, és eltűnt a hegyek szorosában. A messzeségek titokzatos suttogás-
sal hívogattak, amit csak a gyerekek képesek meghallani. 

Azóta számolatlanul teltek a napok, és a fiú már rég elfeledte az 
öregembert is, meg az iszákját is. És amikor a nyár elején a gyerekek jó 
értesítővel meg számos ajándékkönyvvel és -képpel tértek vissza az isko-
lából, a sánta fiú ezen az éjszakán azt álmodta, hogy az ismeretlen öreg-
ember a ligetből visszatér a nagy messzeségből, és az iszákjában különös, 
addig sohasem látott holmit hoz neki. S ha azt egyszer kezébe veszi, a 
világon minden meg fog változni, és másmilyenné alakul át. 

Reggel pedig, kissé kábultan az álmosságtól, a sánta fiú elballagott 
a fa alá, ahol valaha az öregember aludt. De senki sem volt ott, senki. 
Csupán a kékellő  messzeségek remegtek, amelyek szakadatlanul vonzzák 
magukhoz a nyughatatlan úton járókat. 

A szomorkodó fiú megdörzsölte könnyes szemét, és mereng őn né-
zett messze, a napsütötte út hosszán. 

Hej, te öregember az iszákkal, hová tűntél? 

BRASNY6 István fordítása 
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LEVAY ÉNDRE 

ÖTVEN ÉV UTÁN 

Fél évszázad távolságán át az el őttem álló számok mögül nehezen lépnek 
elő  életes képek. Egyik is, másik is olyan, mint az időtől megsárgult régi 
levél, vázlat vagy a „kutyanyelvek" között megsárgult kézirat. Ha már a 
fiókomban más nincs, ebbe kell kapaszkodnom, hogy összeálljon valami-
féle tabló azokról a bátor, elszánt fiatalokról, akik 1934 tavaszán majd 
egy fillér nélkül arra vállalkoztak, hogy széles összefogással folyóiratot 
indítanak. 

Az idő  követelte ezt keményen t őlük. 
És ők nekivágtak az útnak.. 

Azokban az esztendőkben egy keményveretű  nemzedék jelentkezett 
olyan bátor hanggal, amelynek mozgósító feje volt. 

Kimozdítani az életet a tespedt közönyből — ez volt egyik jelszavuk; 
de mennyi minden volt még tarsolyukban! Ami bennük égett, az volt az 
indító erő, mert más támaszuk akkor még nem volt. Kitartóan és okosan 
keresték az új utat, melynek még ismeretlen szakaszaiban elmondhatják 
mindazt, amit mondani akarnak. És amikor már elindultak, a fölbuzdu-
lás hajtotta őket tovább olyan területekre, amelyek az d lépteik el őtt 
érintetlenek voltak itt. 

Akkor talán még nem is gondoltak arra, hogy amire vállalkoznak, 
az nem hónapokra és nem évekre, hanem évtizedekre szól, még akkor is, 
ha majd mindenben a kezdet kezdetén állnak. De hívó szavukra innen is, 
onnan is jelentkeztek ismeretlen er ők, s vázlatosan megrajzolt térképük-
ről lassan kezdett fogyni a fehér folt. 

Éppen az is elsőrendű  feladataik közé tartozott, hogy a hozzájuk 
hasonló erőkkel benépesítsék a 'kiindulási ponttól távol es ő  szűz területe-
ket. Az erőkészlet akkor még nem volt nagy, sok mindent maga a bátor-
ság pótolt, s ez lendítette szekerüket tovább abba az irányba, amely ígé-
retes programjukban már kirajzolódott. 

Ma látni csak ezt a megfelelő  történelmi distancia után. 
Olyasmibe kezdtek e mozgalom elindítói a folyókat kiadásakor, ami 

— ha nem is mindjárt az első  lépés megtételekor — szigorú követelmé-
nyeivel többet kívánt, mint amennyi látszólag a fölkészültségük volt. Vol-
tak akik az első  évben a „rövidnadrágosok lapjá"-ról beszéltek kicsit 
megértő  mosollyal, csak később hökkentek meg, hogy a ,hidat építők" 
folyóiratának nem évről évre, de hónapról hónapra élesebb lett a hangja. 

Ehhez az előrelendüléshez volt akkor erő  is, és az sem hiányzott, 
aki egy merész „nyi 	al" qLdkésltse a mozdulatlanság tetszhalálából 
ezt az átváltozást. 	; ,,.  

Ötven esztedő  után föllapozom a mai terjedelmes -és remek grafikai 
kivitelezésű  Hidat. Bizonyára nem egy olvasÓban felmerül a kérdés: 

„Fél évszázaddal ezelőtt kik voltak az elődök, s abban a szűkölkö-
désssel teli világban az indulás évében milyen lehetett a lap, amikor ki- 
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kerültek első  számai a pincehelyiségben zakatoló kis nyomdák falai kö-
zül?" 

A másik kérdés — még akkor — a központban hangzott el: 
„Honnan indultak ők?" 
Erre a kérdésre a választ megadta Szabadkán az ötödik, a hatodik 

kör, Bajnát, Jaszi bara és a Mlaka .. . 
„... a város pereméről jöttek és dinárjaik, paráik összekuporgatá-

sával indították a lapot ..." 

A harmincas évek eleién induló új nemzedéknek — az egyetemisták-
nak, a hol munka nélküli, hol átmeneti id őre, nagy nehezen, valahová 
elszeződött kis magánalkalmazottaknak — oly üresek voltak a napjaik, 
mintha egy néptelen erdőbe kerültek volna, mert akik körülöttük éltek, 
úgy hallgattak erről a tátongó űrről, akár az erdőben a fák. Sokszor anv-
nvi pénzük se . volt, hogy elmenjenek moziba, vagy a hozzájuk hasonló 
áarólszakadt kislánnyal beülienek a Füredi-cukrászdába egy indiánert 
megenni, hogy az utcán meg ne fagyjanak. 

Voltak, akik végeztek, voltak, akik nem végezték be tanulmányaikat, 
nem fejezték be egészen mesterségüket, és voltak „cselleng ők": akkor 
egyikük se találta meg az életbe vezet ő  utat. 

Az útkeresés keserves évei voltak ezek. IMt is, ott is az úton ezek a 
fiatalok álltak, messze nézve, ahogy Hangya megfestette őket. Sokáig 
csak zsebre dugott kezekkel álltak, azon tűnődve tán, hogy ők nem jut-
hatnak el arra a szellemi magaslatra, amely álmaikban élt ... Könyvhöz 
csak úgy jutottak, ha a jobb módúaktól, a sose olvasóktól köl csönkaptak 
egy-egy kötetet. És a legujabb művekhez csak akkor jutottak hozzá — az 
én pici könyvtáram is akkor gyarapodott —, amikor a szabadkai város-
háza alatt a Mamuzsich könyvkereskedésben tűz ütött ki. Pár nap múlva 
a megmaradt, szélükön, fedőlapjukon megpörkölődött könyveket kiárusí-
tották. Ady, Móricz Zsigmond, Szabó Dezs ő , Upton Sinclaire, Zola, Sig-
rid Indset, Guglielmo Ferrero, H. G. Wells műveit pár dinárért lehetett 
kapni albból a könyvrakásból, amely a koromfekete mennyezet ű  bolt kö-
zepén egy halomban állt. 

Ez is kimondhatatlan nyereség volt számunkra, éppúgy, mint az az 
ingyen meleg, amelyet a Népkör öreg falai nyújtottak, amikor csak úgy 
belopakodva a sakktáblák körül kibiceltünk és mosolyogva néztük a já-
tékosok felett a falon Szabó Sípos Ferenc „Kibic, fogd be a szád!" című  
karikatúráját, amelyet a fiatalon elhunyt karikaturista, aki írni, muzsi-
kálni, dalolni, kitűnően szavalni és a színpadon előadni, játszani is tudott 
— akár Modigliani —, hosszas könyörgés után csak pár dinárért tudta 
eladni az egyesületnek. 

Szabó Sípos Ferivel vonultunk be a Népkörbe. đ  kölcsönzött ki ne-
künk, akik még tagok se voltunk, könyvet, s b szerzett kedvezményes 
belépőjegyet az egyesület műkedvelőinek előadásaira. 

Mi, akik a nemrég megszűnt Corporatio Theresiammmból jöttünk ide, 
úgy éreztük, hogy itt mindennap egyformán ismétlődik minden, a tarok-
kal, a sakk- és doaninópartikkal együtt, de voltak olyanok, akik deresed ő  
hajjal malmoztak is: mintha megállt volna az idő  ebben a füsttel teli 
csöndben. Csak akkor ébredt fel harsogva a lelkek mélyén szunnyadó 

romantika, roantika, amikor bográcspap ' os társasvacsorán Markovics 
Jancsi cigányzenekara húzta szívesen a talp alá valót. 

A múltba feledkezés és az egy.  helyben topogó „egyesületesdi" ápo-
rodott légkörét igyekezett ez az uj nemzedék föltörni. Amikor már — 
rendesen beiratkozott — tagsága az egyesület soraiban megerősödött, előbb 
a már kissé elnyűtt könyvtár felújvtását követelte. Az idő  parancsa volt 
ez: harmincegyben-harminckettőben nem egy szabadkai (vagy a környező  
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t) diák itt találta meg a kötelező  olvasmányokat, a  
ny 	 esek az újabb írók műveit, és itt hallgathatták meg 
a 	; -orvoš° , jogászok és újságírók által szervezett ismeretterjesz- 
tő  élőadásokat.  

Érlelte az idő  a fellépő  új nemzedéket. Jelentkezése olyan életindító  
volt, hogy az idősebb vezetők közül még a legmerevebbek is ajtót nyi-
tottak a fiatal jövevények előtt. Ez a maroknyi egyetemista, aki világ-
nézetileg megalapozott, tartalmasabb életet akart teremteni, soraiba fel-
vett minden kisebbségi fiatalt tekintet nélkül annak foglalkozására, val-
lására, nemére. Ezek a készülődés évei voltak. A kezdeményezők a széle-
sebb ifjúsági rétegekből igyekeztek egy tömör egységet teremteni, olyan  

ifjúsági kört, amely nagyobb visszhangot kelt ő  vállalkozásokra kész. Sze-
rényen, szegényesen indult meggy  ez a szedelőzködés: volt köztük olyan  
diák, ifjúmunkás vagy kiszolgalólegény, akinek annyi pénze sem volt,  
hogy beiratkozzon az egyesületi könyvtárba. Ezek számára az ifjúsági kör  
régebbi tagjai kölcsönözték ki a könyveket, külön éles harcot folytatva  
azért, hogy a régi szabályokat megváltoztassák, s ne csak egv vagy leg-
följebb két könyvet adjon ki a könyvtárnok a legszűkebbre szabott időre,  
amely arra nem volt elegendő, hogy Petőfi, Vajda János, Mikszáth, Ady,  
Móricz, Barbusse, Upton Sinclair, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Gorkij, Dreiser  
körüljárják a kislakások petróleumlámpával világított konyhaszobáit.  

A könyvtári szolgálatban elért első  „győzelem" után a fiatalok már  
nem csupán mint szemlélő  tagok voltak jelen itt, hanem mint az egye-
sület egyetemes munkájára is ható er ők. A sikeresen kiharcolt külön ifjú-
sági terem újabb pezsgést eredményezett. Megkezdődtek a szerda esti  
kulturális előadástik. Ennek hívogató visszhangja az idősebb nemzedék  
soraiból is újabb tagokat mozdított ki a régi szabadkai házak zsalugá-
teres ablakai mögül. A szerda esti kulturális előadásokon előbb a fent  
említett szerzők műveit ismertették a hallgatókkal, azután az ifjú költők,  
írók saját munkáikat adták elő, a muzsikusok zeneszámokkal  színesítet-
ték ezeket az esti találkozókat, majd ezt követ őleg meghívott előadókkal  
ismertető  előadásokat szerveztek azokról az eszmeáradatokról, amelyek  
akkor bejárták Európát.  

A Kiáltványt a Franklin Társulat régi kiadásában — kis, narancs-
színű  zsebkönyv formájában be lehetett szerezni.  

Igy, ,a lassan magára ébredő , most már művelődési egyesületben a 
munka ú~ lehetőségei tárultak fel. De ezeket csak úgy lehetett kiaknázni,  
hogyha a régi, elévült, szinte már avas alapszabályokat módosítják, s sza-
bad utat nyitnak az új alosztályok előtt is.  

„Az ifjúsági mindaddig nem lehet hatékony er ő  itt — merült fel nem  
egy éjfélbe nyuló ülé4e~enn ez a kérdés —, amíg nem biztosítja a maga szá-
mára a szabad tevékenység lehet őségeit, s amíg nem rendelkezik olyan  
jogokkal felruházott vezet s e l, amely a nagyrészt idősebb emberek-
ből: kisiparosokból ,  kisgazdákból s pár entellektüelből álló választmány  
előtt hallatni tudja a szavát, érvényesíteni tudja akaratát."  

Az előkészületekben alig telt el egy év, amikor végre megalakult a  
Népkör önálló Ifjúsági Kulturosztálya, melynek haladó szellemű  tevékeny- zségéről már  a  testvéregyesületek  is tudomást szereztek  Zentán,  Becske-
eken, Zomborban, Becsén és „studentjeink" aktív közreműködésével a  

Belgrádban működő  Bolyai Farkas Egyetemista Egyesület is.  
De ú' életet a régi helyén csak úgy lehet építeni, ha az nem marad 

meg továbbra is négy fal között, befeléhajlón, hanem kilép onnan, és a  
szomszéd város fiatalfainak segítségével megkeresi útját a nép felé.  
Jóllehet Szabadkának négy napilapja is volt — a hetilapokat nem is szá-
mava —, az új n helyzetével ennek a generációnak a fellépése  
előtt nemigen foglalkoztak. Bár Szenteleky Kornél A Mi Irodalmunk című  
mellékletében jó néhány írásomat leközölte, de egy ilyen tartalmú dol-
gozatomra azt a választ kaptam: „.., az ifjúság helyzetének ismertetése  
nem a mi feladatunk." A régi újságok elsárgult lapjai még arról is alig  
adnak számot, hogy a Népkör ifjúsága 1934 tavaszán megtartott elnök  
ségi ülésén elhatározta, hogy egy társadalomtudományi és irodalmi fo- 
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lyóiratat ad ki". Még a testvéregyesületek is csak a levelezésünkb ől sze-
reztek tudomást erről a kezdeményezésről, s egyhangúlag azt a választ 
adták, hogy egy ilyen tartalmú folyóirat megindítására feltétlenül szük-
ség van. Ez erősít, szorosabban egybefűz bennünket, programunkat 
közzétehetjük, kérdéseinket közösen megvitathatjuk a nyilvánosság el őtt, 
és feltárhatjuk mindazokat a társadalmi problémákat, amelyeknek súlya 
minden vonatkozásban egyre fojtogatóbban nehezedett ránk. Mi nem 
élhettünk elefántcsonttoronyban, mert ahhoz sem anyagi, sem osztályhely-
zetünkből eredő  erőnk nem volt. Valahol ott lebegtünk a polgárság és a 
munkásosztály között, de éreztük, hogy ha nekiindulunk, szélesen kitárt 
kapura csak ott -találhatunk, ahol a nép él és küszködik. 

Így ért meg bennünk az a godolat, hogy az új ifjúsági folyóiratnak 
a Híd nevet adjuk, amely már nevében is és minden árnyalati jelentésé-
ben azt szimbolizálja, hogy városokat, falvakat, tanyacsoportokat és népe-
ket köt össze, bármely nyelven beszéljen is az, és jelenvalóságával, az 
időszerű  kérdések feltárásával éppen azt a szerepet tölti be, amelyet ez 
az életbe induló ifjúság még a baljóslatú vihar el őtti években magára 
vállalt, talán megsejtve azt, hogy ugyanerre készül a világ haladó szel-
lemű  ifjúsága szerte a földgolyón. 

Már ezekből is látható, hogy a program nagyobb méret ű  volt (ta-
lán ebben volt a polgári írókkal körülvett Szentelekynek igaza?!), mint 
a rendelkezésre álló erő : az egy-két „tollforgató", fiatal újságíró mellett 
a többinél az írói felkészültséget az olvasottság, a lelkesedés, a bátorság 
helyettesítette, és a lázas munka érlelte meg bennük a kitartásra ser-
kentő  erőt. Hiszen éppen attól kellett megszabadulniok, amit az idealista, 
vallásos szellemben kapott nevelés romantikus sallangokkal rájuk rakott. 
"ej  hitet kellett ,, ..a szívekbe önteni, amely nem a fellegek felett keresi a 
jövőt, hanem hajszálgyökereivel mélyen kapaszkodik bele az embert éjjel-
nappal körülvevő  objektív világba ... Ötven év után szinte lehetetlen 
megszámlálni, hogy munka közben hányszorosan hatványozódott ez a 
feladat, mert üres kezekkel a semmib ől valamit kezdeni nagyon nehéz: 
megtorpanással fenyegető., 

Ezeknek a láthatlan, megfoghatatlan buktatóknak a megsejtése nem 
egy álmatlan éjszakát, okozott nekünk. 

1934 tavaszán az ifjúsági osztály vezetőségének ülésén — az Őrtűz 
megszűnése után — felmerült egy olyan folyóirat megindításának gondo-
lata, amely ttársadalomtudományi és irodalmi ifjusági folyóiratként" 
átfogja majd tiemcsakp a Népkör, hanem az egész haladó szellemű  ma-
gyar' ifjúság mozgalmát. Az előkészületek során többféle elgondolás me-
rült fel: a költők és szépírók irodalmi folyóiratot szerettek volna kiadni, 
egy kicsit önképzőköri alapom, az ifjúsági mozgalom tagjainak többsége 
azonban . társadalmi, irodalmi és kritikai szemle mellett döntött. 

Ezt a tervet az imént említett városok ifjúsági szervezetei is támo-
gatták, s igazi fiatalos hévvel fűtött közreműködésük sokban hozzájárult 
ahhoz, hogy a Híd első  száma megjelenhetett Kis Józséf szegényes nyom-
dájában.zt megelőzően az Ifjúsági Kultúrosztály elnöksége a felel ős 
szerkesztői feladattal engem bízott meg olyan szerkesztőséggel együtt-
működve, amely a testvéregyesületek által megválasztott munkatársak-
ból állott. Érdemes á folyóirat első  számát föllapozni s mintegy doku-
mentumként közölni belőle azt a programadó írást, amely nem csupán 
a folyóirat, de egy nemzedéki mozgalom minden irányú ténykedését meg-
jelölő  tanúbizonyság. 

„Hidat verünk a keserű  ma és az ígéretes holnap között táltangó sza-
kadék felett, hogyelérjük a boldogabb jöv őt. Hidat verünk a régi és 
az új kultúra, az idősebb és az ifjú nemzedék életfelfogása közé, (...) 
Hidat kívánunk építeni a magyar és délszláv nép és kultúra közé, h ogy 
a két nemzet műveltségi kapcsolatai még szorosabbakká váljanak. Hi 
dat korok, életfelfogások, nemzetek — hidat ember és ember közé." 

A távlatok sokkal szélesebbek voltak ezért a lapot nem az egye-
sület címével akartuk megjelentetni. Az e ls ő  szerkesztőség egészen 1936 
augusztusáig, amikor Mayer Ottmár vette át t őlem a lapot, az én szülő- 
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házamban, a ; Sienkiewicž utca 23. szám alatt volt. Egyetlen szobánk egy 
kétajtós , szekrényében volt a Híd egész anyaga: kéziratai, levelezése, 
PénztáKitanyitetsekkSzámlái, kevéske pénze. (egy szám ára 3 dinár volt, 
a . t példányok, egynéhány száma sorba rakva, és azok a 

yok, amelyeket Romániából, Csehszlovákiából és később Ma-
gyarországról kaptunk. Ügy őriztem én is, özvegy édesanyám is, mint egy 
ndrgreagy család kincsét: más őriznivalónk nem volt. 

A Htd. már indulásakor sem volt kizárólagosan szabadkai folyóirat. 
A széles összefogás szándéka és ennek viszhangja az első  szám megjele-
nése nyomán bejárta az egész Vajdaságot, mert a szerkeszt ő  bizottság 
tagjai között — a szabadkaiakon kívül — ott volt Tóth Bagi István 
Új-vidékről, Dániel Gy. László Becskerekr ől, Csapó Sándor Belgrádból, 
Pál Sándor Zomborból, Schwarczer Gyula Zentáról, Faragó Imre Becsé-
ről és Dudás Kálmán Zágrábból, az ottani egyetemisták egyesületének 
fehér holló számba menő, haladó szellemű, paraszti származású, tagja. 

Az első  három szám a Pajo Dobanovački utcában, Raj čič  Etelka 
nyomdájában készült, elég nehéz körülmények között, igen szegényes 
külsővel. A negyedik szám kéziratait Kis József megbetegedése után 
(aki ennek a nyomdának résztulajdonosa volt) átvitték a Városi Nyom-
dába, amely korszerűbb fölszereléssel rendelkezett, s kitűnő  állapot-
ban levő  Wörner gyorssajtója volt. 

A negyedik-ötödik szám után — több gyakorlatital rendelkezve --
szigorúbb követelményeket állítottam a munkatársak elé. Nem egy kézi-
ratot visszaadtam, nem egyet magam írtam át, hogy megfeleljen a lap 
lassan bár, de mégis emelkedő  színvonalának. Tóth Bagi István, Faragó 
Imre és Kókay Károly géppel írt kéziratát kivéve a többi munkatárs 
közleménye kézzel írott szövegként érkezett be hozzám; ki számtanfüzet-
ből kitépett irkalapra, ki miniszterpapírra írta cikkét vitairatát, kritiká-
ját, Marjanović  bácsi viszont szigorúan „kutyanyelvre"t  írott kéziratot kö-
vetelt, mert azt ollóval két vagy három részre vágva szét lehetett osz-
tani a kéziszedők között (abban az időben Szabadkán szedőgépe csak a 
Minervának és Fischer Móric bácsinak volt). 

Kemény, de jó iskola volt ez, mert mindenb ől tanulni lehetett. 
A Híd közleményeiből is, amelyekről sok író és olvasó levele, köztük 
Csuka Zoltán Érdről írt sorai, dr. Jancsó Elemér Koloszvárról érkezett 
levele szólt, de nemcsak levelet írt, hanem kéziratot is küldött a lapnak. 

Bár a jobboldaliak cinikusan rövid életet josoltak a folyóiratnak, 
ezt a jóslatot már az első  évfolyam megcáfolta. A lap nem gyengült, 
hanem erősödött, s ez jelentős részben annak  volt köszönhető, hogy a 
munkásosztály szervei fölfigyeltek rá. 1934 őszén Kun Szabó György köz-
vetítésével egy gyermekkori pajtásom az árokparti iskolából, ahová én 
is jártam, Laták István fölkeresett, kéziratokat hozott a lap számára. 
Fehér Vincze, Keresztes Elek, Csuzdi Viktor kéziratai olyan kiforrott írá-
sok voltak , amilyenekkel a folyóirat parányi szerkesztőségében addig nem-
igen találkoztam. (Amikor átvettem és közzétettem ezeket az ír ásokat, 
sejtelmem sem volt arról, hogy Cseh Károly, dr. Singer Adolf, Laták 
István kéziratait adom le szedésre. De nem is kérdeztem, mert a kézira-
tok egy esetleg föltett kérdésre adott válasznál sokkal többet mondtak.) 

Laták István az elkövetkező  hónapokban is mindig időben bekopo-
gott hozzám, hozta a kéziratokat, és a legújabb számból mindig egy nya-
lábbal elvitt az általam ismeretlen olvasóknak. -, 

Ez az együttműködés olyan csöndben, olyan simán bont akozott ki, 
hogy az azt követő  hónapokban voltaképpen a minőség forradalma zaj- 
lott le a folyóirat hasábjain. Az előfizetők és a példányonkénti vásárlók 
száma nem csökkent, hanem emelkedett, és ahogy Szegedi Emil, a Napló 
akkori főszerkesztője emlékezett vissza a harmincas évek elejére, a szer- 
bek és a horvátok magyar , barátaik közvetítésével vették vagy vetették 
meg a Híd egy-egy számát, úgyhogy a kétnyelvű  olvasótábor, valóban 
hidat alkotva, a lap közlemnénYei nyomán egymáshoz közelebb került. 

Amikor a profasiszta szélsőjobboldal — Nagy Iván legényei és 
titkos munkatársai — éles támadást intéztek a Híd ellen, mert haladó 
szellemű  közleményeitől a „keresztény talár" alá bújtatott soviniszta hí- 
veket féltették, és minden eszközt fölhasználtak arra, hogy tönkreitegyék 
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lapunk hitelét, erre a ,támadásra már nemcsak a magyar nyelv ű  lapok 
— köztük a Napló, a Népszava —, hanem a szerbhorvát lapok és folyó-
uratok is válaszoltak, a Híd -védelmére keltek, és a legélesebb hangon el-
ítélték a magyar soviniszták rtámadásait, akár Zágrábból, akár újvidék-
ről irányultak felénk. 

Ez a több irányból jövő  támadás nem maradt visszhangtalan a 
Népkör falai között sem, hiszen az egyesület választmánya a szabadkai 
polgárság hű  tükörképeként vegyes összetétel ű  volt. A vaskalaposok, a 
még mindig nemzeti romanticizmusban él ők, a szemforgató klerikálisok 
és a jobboldallal rokonszenvez ők arra gyürkőztek fel, hogy egyetlen em-
bertelen határozattal kisöpörték az ifjúságot az öreg ház falai közül. 
Nem szülővárosukból, hanem Zágrábból és Ü)vidékról szereztek be „ter-
helő  adatokat" a saját fiaik ellen, de olyan kirívóan hazug tételekkel, hagy 
a vezetőség demokratikus érzelmű  tagjai, a szabad szellemű  entellektü-
elek, a haladó szellemmel rokonszenvez ő  polgárok, kisiparosok, parasztok 
és az egyesület nőtagjai csaknem valamennyien az ifjúság védelmére 
keltek. 

Forróak voltak ezek a napok és hónapok. Az Ifjúsági Kultúrosztály 
vezetősége az egyik teremben, a legnevesebb szabadkai értelmiségiekb ől 
választott Direktórium — mint az egyesület szellemi életének legfels őbb 
fóruma — a másik teremben nemegyszer hajnalig ülésezett. Ez a bels ő  
harc még jobban megerősítette és tömörítette az ifjúság sorait. A Di-
rektórium tagjai, az egyesület tevékenységét elemezve, arra a meggy ő-
ződésre jutottak, hogy az ifjúság feloszlatásával az egyesület munkássá-
gának a jövőbe ívelése szakadna meg. 

„Ha levágjuk a fiatal hajtásokat, a saját nedvében korhad el a 
törzs!" — mondta az ügyvezet ő  elnök. — „Amíg van harc, addig van élet 
is, a mi ifjúságunk pedig eddigi tetteivel bebizonyította, hogy megért 
vállalt feladatainak megoldására". 

A napokkal vagy hetekkel később megszületett döntés az IfJjúsági 
Kultúrosztály további munkáját biztosította. Tehát az egyesületb ől nem 
„söpörték ki" az ifjúságot. Csakhogy a Híd nem volt az egyesület lapja. 
Még azt sem lehetett rá mondani, hogy „már rég kin őtte az egyesület 
falait", mert már indulásakor vajdasági folyóiratként jelentkezett. Fejl ő-
dése a haladó szellemű  — főleg polgári származású — fiatalok tevékeny-
ségi területét itúlléptei  hónapról hónapra közelebb került .a dolgozó nép-
hez, és az így kiterebelyesedett olvasótábor már többet várt t őle ... Várta 
új lépteit . 

Az Ifjúsági Kultúrosztály nem egy ülésén vitatta ezt ,  a kérdést. Az 
évek értek, sokasodtak. Mindenki el őtt világossá vált, hogy a Hídnak 
tovább kell mennie és többet kell nyújtania az olvasónak. Voltak, akik 
azt mondták némi ragaszkodással: „Igen ... de itt!" A (többség viszont 
úgv döntött, hogy — éppen a fejlődés imperativusát követve — a folyó-
iratot át kell adni a munkásosztály sajtószolgálatának. 

A folyóirat harmadik esztendejében a Híd ifjúsági, vagy ahogy La-
ták István mondta, t kezdeti" időszaka lejárt. 1936 nyarának végén Mayer 
Ottmár már egy erósebb szerkesztőséggel el vette át tőlem a lapot. A szer-
kesztésit és a folyóirat további terjesz t olyan kemény, fegyelmezett és 
minden apró részletre kiterjedő  mnnkival végezték, hogy a folyóirat 
fejlődésének történetében a legnagyobb fordulat ment végbe. A haladó 
szellemű  .literatúrában tájékozottabbak a kolozsvári Korunkkal hasonlí-
tották össze már a kontinens életjeleit is objektíven feldolgozó írásait .. . 
Ha a fakuló emlékezetb ől emeljük is ki a rég történteket, egy-egy mozza-
nat mégis úgy tűnik fel, mintha ma is élnének ezek a képek. A lap minden 
egyes száma eljutott a legtávolabbi olvasókig, egészen oda, ahol az agrár-
proletárok élnek. 

,,Amikor megkaptuk a lapot, összeszedelőzködtünk valamelyik szal-
makazal tövében. Egy olvasta, a többi meg hallgatta" — mondta Szabó 
Mihály, amikor 1936 nyarán, falukutató munkát végezve a telecskai do-
hányosok között, megfordultam a , falu peremén levő  házában. 

És ugyanakkor Ada környékén és Mohol völgyében az egyik, Duboka 
vagy Csonoplya szurdokaiban a másik írástudó béres olvasta fel a folyó-
iratból a dolgozó néphez intézett intelmeket .. . 
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MALUŠEV CVETKO 

A RÉGI H1D-MC3ZGALOM OSZTÁLYHARCOS 
ORIENTÁCIÓJA 

Jól mondta nemrég Mitja Ribičič  hogy az emberek, amikor veszteni 
kezdik emlékezőtehetségüket, hozzálátnak az emlékeik megírásához. Én 
azonban a fél évszázados Híd jubileuma kapcsán védekezhetem azzal, 
hogy a húsz-, harminc- és negyvenéves évfordulókon is írtam az emlé-
keimről, és hogy most is csak a protokoll kedvéért fogok íráshoz. Hiszen 
a Hídról tucatszám jelentek már meg írott emlékek, tanulmányok és 
monográfiák — tudományos felmérések —, hogy alig van valami, ami-
ről még írni tudnék. Nem marad más hátra, mint néhány egyéni ref-

• lexíót adni az akkori élet- és társadalmi viszonyokra, az emberi maga-
tartások motívumaira, hogy a késznek mondható képen — egyéni meg. 
látásaim alapján — igazítsak valamit. 

Irodalmi eszméléseim kezdetén figyeltem fel a szabadkai Napló 
Könyv, Film, Rádió rovatára és nagyon bölcsnek tartottam mindent, 
amit mondott. Kezembe került akkor az Őrtűz, a Vajdaság, a Kultúra, 
a Tovább a zombori IKSZ, a Szervezett Munkás, a napilapok köz-
tük első  helyen a belgrádi Palitika..1930-ban, amikor már kommunistá-
nak éreztem magamat, kaptam az elvtársaktól a Budapesten, Z ágráb-
ban, Belgrádban és Kolozsvárott megjelen ő  folyóiratokból is néhány 
számot (Forrás, 100 0 0, Korunk, Književna republika, Nova literatura, 
Savremena stvarnost, Kritika stb.). 

Mostani hazalátogatásaim során, amikor a zágrábi vonat Zomnbor 
felől jövet fékezni kezd a majsai híd alatt, mindig az ablaknál állok 
és dobogó szívvel nézek balra: figyelem az üzemen kívül helyezett két 
régi fíítőházat. Nincs már bennük élet, pedig 1924-ben, amikor én ide 
inasnak beléptem, száznál több mozdony fordult meg bennük futó-, ja-
vító- vagy időszakos vizsgálat miatt. „Remeklés" után 1928-ban itt let-
tem géplakatos, és füstben, koromban, éktelen kalapácsolás és süvít ő  
füttyszó mellett — elvtársak segitségével — itt ismertem fel. hogy „a 
társadalom alapjainak megváltoztatása nélkül" nincs szabadulásain a 
munkássorsból, mert a burzsoázia a tőkéstársadalomban mindig min-
dent úgy rendez el, hogy csak az đ  gyermekei tanulhassanak tovább,
csak ők legyenek „valakik" a társadalomban. Belőlem tehát sose lesz 
memok! 

Az ún. régi fűtőházban adták kezembe az els ő  munkásújságot is. 
Melyiket akarja, szaktárs, a szerbet vagy a magyart? — kérdezte 

Bogár János kazánkovács. 
— A szerbet — válaszoltam. 
-- Mindegy. Ugyanaz van benne ... 
-- Fizessen is elő  — toldotta meg Gyöke Lajos, szintén kazánkovács. 
Hamar megkedveltem a tőlük kapott baloldali folyóiratokat és 

könyveket és kezdtem tisztábban látni az élet való tényeit. 
* 

A Tokvábban ez állt: „Mi a mai ember szociális problémáit tárgyal-
juk és keressük az Utat a job jöv ő  felé." Éppen az ilyen utat kerestem 
magam is. S amikor betiltották, mondatlanul is tudtam, miért nem jelen-
het meg a Tovább tovább... 
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Katonaéveimet a Királyi Haditengerészetnél szolgáltam és a Dal-
macija nevű  hajón egy barátommal kis kölcsönkönyvtárat alapítottam 
és előfizetőket gyűjtöttünk a zágrábi baloldali folyóiratokra. Lefüleltek 
bennünket, és a szarajevói katonai törvényszék nyolchónapi szigorított 
fogházra ítélt. Becsülettel le is ültem mind a nyolcat. Amikor 1933 vé-
gén hazajöttem, a rendőrségen dr. Lévai detektívfőnök tudtomra adta, 
hogy a vasúton nem vesznek fel újra, mert állami állást a kommunis-
táknak most már nem adnak. 

Igy lettem munkanélküli, de nem dologtalan, mert a szakszerveze-
tekben a vasasok, majd a helyi Szakmaközi Bizottság titkára lettem. 

Jól beszéli az államnyelvet — erősködött Gyöke —, és ez elég 
nagy érv volt a szocdemeknek, hogy egy ifjúkommunistát is elfogadjanak 
a funkcióba. 

Djra találkoztam régi fűtőházi elvtársaimmal és általuk újakat is 
megismertein; többek között Mayer Ottmárt is. A „szindikát" a Pro-
kesch ház második emeletén volt, de ahogy a komunmsták a szocdemek 
szakszervezeteiben szaporodni kezdtek, úgy sz űkült meg a hely bennük. 
Athurcolkodtunk a Zágrábi utcába, és ott már volt elég hely a kultúrá 
lis munkának is. 

Csoportokba verődve vitatkoztak itt az emberek a munkanélküli-
ségről, az árakról, a kenyértelenség százféle nyomorúságáról. 

Közébük, mindig csak közábük! 
Ez volt a kommunisták jelszava. 

Legyőzni a pesszimizmust, a kislelkűséget, a depressziót és a ta-
nácstalanságot! 

Igy kezdődött a szakszervezetekbe tömörülő  munkások eszmei tájé-
kozódása és a szervezési munka mindennapos gyakorlatán tisztult. A 
szakszervezetekbe sokfelől érkeztek könyvek, folyóiratok. Szellemi tar-
talmuk ízét-zamatját kóstolgatták az emberek. Gyakorlatilag java ré-
szlik kétnyelvű  volt, s ezek könnyebben igazodtak el a feje tetejére állí-
tott világban, melynek válsága miatt embermilliók szenvedtek és még 
a vagyonosok lába alatt is megingott .a talaj. Túlnépesedett agrárprole-
tariátus, jelentéktelen gyáripar, az egzisztencia minimumán teng ődő  
ipar és képtelen  munkanélküliség — még aratás idején is ... 

Az utcán szokott látvány volt a mezítlábas gyerek vagy parasztem-
ber. De a munkásnak sem volt jobb a sorsa. A társadalomnak így el-
heverő  termelőerői a szakszervezetekben szívesen hallgatták, mit mon-
danak a náluk= okosabbak. A lakoldalmmi torta módjára kicsinosított vá-
rasháza és előtte a szűkös főtér néhány díszes épülete látványos volt 
ugyan, de az emberek igazi lakásai a város peremén körbe sorakozó 
,;kiilvárosok" voltak: Vucsidol, Gát, Kér, Bajnat, Csutkafalu, Radikális-
falu. Vert falú házak a sártengerben bűz, szemét, bűn és betegseg .. . 
Az emberek rongyos-foltos ruhákban botladoztak a ki nem kövezett jár-
dákon — örültek, ha nem csúsztak el. Feneketlen sárgödröloből megfe-
szített inakkal próbálták a . lovak kihúzni a kerékagyig süllyedt kocsit 
— éktelen káromkodással a kocsis úgy verte szegények ~porát, hogy 
belevérzett. 

De nemcsak a szoros értelemben vett Szabadkán volt ez a hely-
zet. Vajdaságban a harmincas évek elején 350 000 földmunkás volt bé-
res-, cseléd- vagy napszámossorban talpalatnyi föld nélkül. A megm ű-
velhető  területnek 14%-a volt a törpebirtokosoké, 28%-a a kisbirtoko-
soké és 49%-a a nagybirtokosoké. A JKP egyik 1934-ben kibocsátott röp-
iratában ez áll: 

„A forradalom elveszi majd egyesek, az egyház és a király földjét 
és odaadja ingyen a dolgozó parasztoknak és földmunkásoknak". (Ennek 
most van ötven éve.) 

Az emberek agyában gyorsan tisztul a gondolat, ha nyomor és sze-
génység érleli. Az anyagi körülmények radikalizálnak és forradalmasí-
tanak, mert megismerik egymás életkörülményeit. A lassú, de kitartó 
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szakszerzetekben és más gyülekezetekben végül lejáratta a 
vallásos vagy nemzeti beidegződést , és a Jugoszláv Koam- _ 	 hogy kö- 

zös_ ešlenség ellen közösen kell harcolni a közössenokijelált ck'lokért, kö- 
` »Szemem láttára feslett ki mindaz, ami ezt a kort bátorságban és 

elvtorsi magatartásban — fájdalomban és reménységben — oly nagy-
szerűen jellemezte" — írta Oskar Davičo a haború előtti Híddal kap-
csolatban. 

* 

A JKP illegalitásba kényszerített munkájának egyik f őszabálya volt: 
„Ne érdeklődj semmiről, ami nem tartozik rád. Valamennyiünk érdeké-
ben így jó." Sohasem tudhattam pontosan, hogy „fizikailag" hogyan 
irányítja a párt a Hidat. Jobban mondva, irányítja-e egyáltalán. Ki 
párttag és ki nem közülünk, nem tudhattuk — nem is illett tudni, de 
azt, hogy kommunista-e vagy nem, sejteni lehetett a magatartásából és 
cselekedeteiből. De enélkül is ment a munka, mint a karikacsapás. Ez 
volt a fontos! 

A valóságban úgy dolgoztunk, mintha a párt legális volna. Nyíltan 
vallottuk, hogy marxisták vagyunk, osztályharcos munkások és proletá-
rok. Éppen ezért tévesnek tartom azokat a felfogásokat, melyek szerint a 
párt volt mindennek . a kezdeményezője, irányítója és vezetője. Szerintem 
a munkásosztálynak az ő  valóságos élete érleli ki társadalmi tudatát és 
ez a tudat indíttat)a politikai tevékenységre — osztályharcra. A HM szer-
kesztése és a Hid-nwzgalom kiterebélyesedése erre a legjobb Példa. 
Viszont a párt szerepét sem szabad lebecsülni, mert elmélyiti az osztály 
öntudatát és kibővíti látókörét. Ha szabadkai szervezetében voltak is — 
mint mindenütt - visszaesések, lebukások, tragikus depressziók — hul-
lámhegyek és hullámvölgyek —, a kommunisták párton belül vagy pár-
ton kívül, a társadalmi fejlődés minden szakaszában a valósághoz igazodva 
megtalálták a kiutat. Így a kommunisták optimizmusát nem törhette 
meg sem a rendőrséd zaklatás, sem a rend őrfogda, sem a verés és kín-
vallatás vagy családjuk sanyargatása. Neveik — tudtukkal is — százá-
val szerepeltek a rendőrségi nyilvántartókban, mégsem lehetett legyőzni 
őket. 

* 

Miután vasúti állásomat elvesztettem, jómagam is kolduspénzért 
dolgoztam, vállaltam minden előadódó munkát. Látván helyzetemet — 
valamennyiünk helyzetét —, dr. Schück Hermann, egykor a Német Biro-
dalmi Bank főellenőre, most nyelvórákból tengődő  nyugdíjas, ingyenes 
könyvelői tanfolyamot adott a munkanélküli munkásoknak. Heti hat 
órával négy hónap alatt kiképzett bennünket mérlegképes könyvelőkké. 
Némelyikünknek még állást is szerzett. Az így kapott tudásom erejét 
a Hídnál mindjárt ki is próbáltam a jóságos öreg éber patronálása mel-
lett. „Minden garasra vigyázni kell — leginkább a költségszámlára vi-
gyázzon!" 

1934-es indulásakor a Hidat „ttes ifjúsági megmozdulásként" 
említette a szabadkai magyar sajtó. 	év sem múlott el és már így 
f 	: „A Híd a szakszervezetek útján a mukásasztály felé for- 
dult.'   A Népkör ifjúsági 	szekciója ugyanis elhatározta, hogy „átadja a 
munkásosztály sajtószolgálatának" (?). Az új' szerkeszt ő  névleg Simo-
kovich Rókus lett, de a Hidat valójában Laták István és Mayer Ottmár 
szerkesztette. 

Amikor az utóbbi felelős szerkesztő  lett, maga köré gyűjtötte a 
balra hajló értelmiségieket és tehetségesebb munkásokat, đe nagy fi- 
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gyelmet szentelt a födlmunkásoknak és falusi agrárproletároknak is. 
Igy történt az én bekapcsolásom is: 

Te miért nem írsz a Hídba? 
Leközölnétek? 
Természetesen. 
Az anyagi ügyeket kellene rendezni, nagyon adós a lap. 

Vállaltain és másutt már megírtam, hogyan csináltam azt, hogy 
ne csak az adósságot fizessük ki, hanem más kiadványokat is megje-
lentessünk. Ezért most csak azt említem meg, ahogy szaporodtak az 
előfizető, olvasó- és terjesztő  csoportok, úgy szaporodott a szerekeszt ő  
bizottsághoz beérkező  pénz is — volt mivel gazdálkodni. De szaporod-
tak a tudosítások és a legmegbízhatóbb forrásból merített hírek és 
információk is, amelyek élénkebbé tették üléseinket és konkrétabbá az 
elképzeléseket és intézkedéseket. A szerkeszt ő  bizottság üléseiről senki 
sem akart elmaradni, mindenkit érdekelt, mit írnak a falvakról, mit 
hozott a posta. Valaki megemlítette: „Írjanak több történelmi cikket". 
Í.gv került sor a Vajdaság történelmi vázlatának megírására is. 

Messziről fogtam hozzá. Gondoltam, a valóság ismerete nélkül hi-
ányos minden történelem, márpedig az addig írott történelemb ől Ady 
nyomán csak azt lehetett megtudni, hogy „csupa rom és romlás a 
múltunk". 

Ide tehát marxista történelemszemlélet kell, mentes az egy nem-
zetre összpontosuló nacionalista nézetektől, mely eddig a népeket mind 
csak egymásra uszította. Ha tehát Vajdaságot önálló soknemzet ű  egy-
ségként fogom fel, önálló tárgyi fogalomként fogom fel, történelmi en-
titást csinálok belőle, és így írom meg történelmét. Tudományos, külö-
nösen szaktudomány-történelmi képzettségem viszont egyenl ő  volt a nul-
lával. Sebaj, megírom Vajdaságnak csak a történelmi vázlatát, ennek 
a vázlatnak megadom a történelmi materialista vonalat s ezzel elérem 
azt, hogy Vajdaság népei és nemzetiségei (ma így fogalmaznak) belát-
ják, hogy nem kell egymásra haragudni és acsarkodni a másik emberre 
csak azért, mert velem nem azonos nemzetiség ű. (Az első  vi~ború 
alatt „vadrác" voltam, utána meg a magyar gyerekeket illették hasonló, 
csak más előjelű  gúnnyal.) Az akkoriban dívó undok soviniszta uszítá-
sok érlelték bennem a gondolatot, hogy útját kell állni ennek az ocs-
mányságnak, hogy az ellene való harc megéri a legnagyobb áldozatot is. 
Vajdaság ősidők óta ütközőpontya volt a legkülönbözőbb nacionalizmu-
soknak, a monarchia és a kiralyi Jugoszlávia alatt egyaránt. Minden 
hatalom „ellenséget" keresett magának és nekiszabadította saját nacio-
nalistáit. A harmincas évek végén a hitleristák a verbászi vendéglőjükre 
kiírták: „Für Juden, Ungaren und andere Hunden eintritt verboten". 
Szóval már nemcsak a; zsidókról volt szó, az „andere Hunden" mi vol-
tunk. Hát ez ellen igazán harcolni kell. 

Igy lettem „botcsinálta" történelemíró, igen csekély történelmi tu-
dással. Összeszedtem amit csak tudtam (H.G. Wels világtörténetét, Bács-
Bodrog vármegye millenniumi kiadású történetét, nehány szerb és né-
met monográfiát) és így írtam meg azt, amit írtam. Tudományos szem-
pontból nem volt kielégítő, de Löbl Árpád biztatott, csak írjam meg. 
Nem vetett ugyan gátat a nemzetiszocialisták emberev ő  propagandájá-
nak, de sok magyart eltérített t őle, akik előbb azt gondolták, hogy: 
„Most . aztán rendet csinál Hitler ebben a mocskos Európában." 

„Alapos forrástanulmányozás?" - hol voltam én attól? Nekem a 
propaganda volt a fontos és csak hálás lehetek Gaál Györgynek, aki 
a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeiben azt írja, hogy „a 
Híd történészei a polgári, illetve feudális látókört ől, a nemzeti és irre-
denta légkörtől akarták megtisztítani a történelmi tényeket, és azokat új, 
marxista megvilágításban közölni Vajdaság magyarjaival". Talán helyén- 
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való.« a:megállapítása is, hogy ,,az adott lehetőségek között ezt igen ala- 
posan, 'ffieggondoltan és ól' végezték, mintegy programot adva a mai 

 is, hogy mit kellene a mai adottságok mellett megfontoltan 
és tervszerűen tovább folytatni". 

A &lukttatás beindításához ötletet a kolozsvári Korunk adott. Ol-
vastam benne, hogy bizonyos D. Gusti nev ű  egyetemi tanár diákjai élén 
kiszáll a falvakiba és ott szociográfiai felméréseket végez. Ez megtet-
szett, de akkoriban nálunk ilyesmiről szó sem lehetett, mert Vajdaság 
falvaiban a csendőr volt az úr. Tüstént letartóztattak volna bennünket. 
Ezt kikerülendő, magukra a vidéki olvasócsoportokra akartam támasz-
kodni. Hozzáfogtam a kérdőívek szerkesztéséhez és oly tudományos kö-
vetelményekkel fordultam a csoportokhoz, mintha már kész statisztikai 
adatokkal rendelkeznének. Az akcióba természetesen belebuktam —
semmi sem lett belőle. De valami mégis. 

Olvasóink a kerőívekből kiolvasták a szándékomat és — kérd őív 
ide, kérdőív oda — küldözgetni kezdték „válaszaikat" megfogalmazva 
úgy, ahogy tudták: egyszerűen, parasztosan. A Híd számára ez új téma-
forrás lett. A tudománytalan, ám igaz emberi hangon megírt „szoci-
ográfia" még közelebb hozott össze bennünket a falu népével. Megis-
mertük jobban a nép reális életét és ennek szükségleteit, vele együtt 
kerestük a jobb jövő  felé vezető  utat. Marx után tudtuk, hogy „a mun-
kásosztály felszabadítása a munkásosztály feladata", és most a gyakor-
latból kitapasztaltuk, hogy falukutatásból is lehet munkásmozgalom. 

Hídbeli szereplésem tehát a könyvelés, a „történelmi vázlat-"írás 
és a falukutatás volt. Most, ötven év után örömmel gondolok vissza 
azokra az időkre, mert látom, hogy sok minden megvalósult abból, amit 
elgondoltunk — talán jobban is annál, ahogy elgondoltuk —, de tettek 
nélkül az elgondolás nem ért volna semmit. 
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LATÁK ISTVÁN ÉS SZIRMAI KÁROLY LEVELEZÉSE 
(1935-1939) 

A két évszám négyéves periódust határol ugyan, az itt közölt levelek azon-
ban — egy kivételével — 1938. január 27-e és 1939. június 7-e között íród-
tak. 

Szirmai 1935. április 2-án keltezett levelezőlapja az, amely a peri-
ódus kezdetének a határát előbbre hozza és egyedül áll, csupán a létező  
kapcsolatot jelezve, hiszen sem az el őzményeit, sem Laták reagálását, 
válaszát nem ismerjük. 

Szirmai levelei udvarias modorú, tartózkodó hangvétel ű  közlések, 
Laták viszont ezekben is teljes énjét adja, hozzájárulva ezzel is ars poe-
ticájának, az írásművészetről és az írásunűvészetéről vallott nézeteinek 
jobb megismeréséhez. 

Más szempontbál is vizsgálhatók Laták levelei, ha tudjuk, hogy eb-
ben az időszakban, pontosabban 1938-39-ben Mayer Ottmár és Somorja 
Sándor is levelez Szirmai Károllyal, a Kalangya főszerkesztőjével. Hár-
man a Híd szerkesztői közül ... ! 

A népfrontpolitika célkitűzéseinek szellemében, illetve a célkit űzések 
realizálása érdekében vették fel a kapcsolatot a Kalangyával: egységre 
törekvően a közöset kutatni, közös célkitűzéseket valósítani meg. 

Hogy ez így volt, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Pap Pál 
a Szerbek és magyarok viszonya Vajdaságban cím ű  cikkét a Híd szerkesz-
tői szívesen látták volna a Kalangyában, nyilván azért, hogy a népfront-
politika jegyében a Kalangya a polgári olvasórétegeire „nevelő  hatást" 
gyakoroljanak: megismertessék velük a „másik oldal állásfoagglalását", 
amely „a múlton épülő, tényeken alapuló haladó szellemű, szabad elvű  
akarásnak" az útjait egyengette. áY, 

Az elképzelés nem volt irreális: ebben az időben igen kedvező  lég-
kör, jó együttműködés, egymás munkáját támogató kapcsolat alakult ki 
a két folyóirat között. Somorja Sándor Szirmai megbízásából nagyobb 
tanulmányon dolgozik: az 1931-es népszámlálás dokumentumaiból a neun-
zetiségekre vonatkozó adatokat kutatja és dolgozza fel. Gyakori levélvál-
tásuk írásos vallomásai bizonyítják a kapcsolatok kedvez ő  alakulását: a 
Híd szervezi a Kalangya terjesztését Szabadkán, a Kalangya cikkeket, 
szépirodalmi műveket, műfordításokat közöl a Híd belső  munkatársaitól, 
a cenzorra közösen igyekeznek befolyást gyakorolni enyhébb kritérium 
kialakítása céljából stb. 

Érdemes Somorja Szirmai Károlyhoz 1938. október 8-án írott levelé-
be pillantanunk: 

„A Híd tervezett átalakulási akciója , egy pillanatig és gondolatban 
sem irányult a »Kalangya« ellen, mint ahogy tavaly óta semmi ilyen cél-
zatú terv, elgondolás vagy tett körünkb ől sem nyilvánosan, sem másképp 
nem indult ki. Ezek nem csak szavak, hanem a valóság tükre és tudom, 
hogy Önt ilyen szempontból eddig semmi felróni valót munkánkban nem 
találhatdžt . Mi nem egymást verni, hanem együttműködni akarunk min-
denkivel, akivel legalább egy pontban meg tudunk egyezni. Nem élünk 
olyan időket, hogy erőnk az egymás közti harcra forgácsolhatnánk szét. 
A Híd eddigi együttműködése a Kalangyával, ha nem is volt olyan széles 
alapú, mint azt annak idején terveztük, csak hasznára és becsületére vált 
a magyarság ügyének. Azonkívül mi i s, és hiszem, Önök is gazdagabbak 
lettek egy megismeréssel, egyik fél sem volt olyan fekete vagy vörös, 
ahogy ezt azelőtt hittük. 

Rés7emről ezt elismerem, mert álbüszkeség lenne ezt a további vi-
szonyunk alakulására oly fontos tényt elhallgatnom." 

Hasonló megfontolásból köszönti Laták is Szirmait 1939. máj us 
11-én Szirmait „húvös, emelkedett szempontú cikkének " (Válasz, bírálat, 
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, . e alkatmából. Latákot olyannyira fellelkesítik < ,a  
varos világ ardí7tozása"  ellenében hangoztatott „józan, liberális hangok", ° 'hogy több írás' 	 egyszerre, hogy a főszerkesztő  szabadon  

válogathasson beTaftgriIttpWszámára.  
A végkifejlet azonban elmaradt. Az itt közzétett levelezés azonban  

így is tanulságos.  
ezúton is köszönetet mondunk dr. Szirmai Endrének aki a stutt 

arti Szirmai Archívum gyűjteményéből  készségesen  rendelkezésünkre  
özreadott Laták-leveleket. Szirmai Károly levele és egy  
ai Történelmi Levéltárban található.  

PATÓ IMRE  

1.  

SZIRMAI KÁROLY LEVELEZŐLAPJA LATÁK ISTVÁNHOZ'  

Novi Vrbas 2., [19] 35. april. 2.  

Kedves Írótársanli Nagyon szeretném, ha ismét küldene novelláit a  
Kalangya számára. Szép volt kritikája; de azért nincs igaza, mikor . szel-
lemi izzadmányainktól megvonja megbecsülését. Higyje el, hogy nekem is 
vérzik írás közben a lelkem. Türelmetlenül várom válaszát és novelláját'  

Igaz barátja:; 
Szirmai Károly  

[Címzés; feladó; nyomtatott szöveg:]  

Novi Vrbas  
Telefon 68, 69  
[Autográf:]  

Dr. Szirmai Károly  
[Nyomtatott szöveg:]  

P. n. g.  
[Auto 

Laták István  
književnik  

Subotica  
VI. Narodna ul. 14.  

A levelezőlap szövege autográf, tintával írott, az írásra szánt oldalon található. A *tnzés  
ugyancsak autográf, tintával írott. 	 i  

Az első  — általunk a mai napig ismert — dokumentum Szirmai és Laták levele-
zéséből.  

Bartha István Felmértem férfikoromat c. kötetéről. Kalangya, 1935. 247-209  
Latáktól a . Kalangyában 1935 végéig a fenti kritikán kívül az alábbi írások jeleate ć  meg:  

A tumbász-ház. Elbeszélés. 1935. 22-33.  
Holnap a tél gyilkosa teszek. Vers. 102.  
Világszépe. Vers. 433-434.  
1936-ban a Kalangya nem közölt Laták-írást, 1937-ben is csupán egy verset: a Hajnal a  

Jaszi-barán címűt. 293.  

2.  

LATAIt ISTVÁN LEVELE SZIRMAI ICAROLYIiOZ  
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Hosszá levelet Írok, olvassa el, kérem, türelemmel. Rossz vitatkozó  
is vagyok s őseim ttírése , hallgatása  bennem van. Hallgatni ` szeretek,  
fiigyelniés inkább írásba ` rögzíteni elgondolásaimat, mintélőszóval el-
mondani.  

Először is köszönöm füzetemet' megbecsülő  sorait, ámbár bírálatá-
nak mellékkörülményeihez volna néhány alaposabb megjegyzésem. Bo- 
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csásson meg, de nem értem, hogy füzetemben „öt-hat majdnem kész" 
vagy öt-hat kész vers van-e és a többi a majdnem kész? (Ezt az észrevé-
telt egy könyvkereskedésben hallottam először.) De nem ez a fontos. 
Régi verseskönyveimmel kapcsolatban (szerintem) nem tárgyilagosan han-
goztatta súlyos kifejezéseit. És Feketét és Csukát is kapcsolatba hozta 
velem az akkori időkről szólván. Sőt Szentelekyt is. Bár vele kapcsolat- 
ban inkább igaza volt, mert boldogult Szenteleky olyan francia kultúra
hatása alatt nevelkedett, mint eladdig egyetlen más vajdasági költ ő  és 
író sem. Az a francia kultúra, melynek emlőjén Szenteleky mássá neve-
lődött, mint a vajdaságiak, egységesebb, ragyogóbb és  kevésbé szertefor-
gácsolt volt és maradt nagy tradícióinak birtokában, mint a magyar és 
a német. Azonban Feketével és Csukával nem úgy áll a dolog, ahogy 
írja kis cikkében. Én voltam, aki Feketével legalább is egyidőben „tisz-
tultam", ha ön a tisztulást, lehiggadást a rím, a formába öntés, a szép-
ség felhasználásának minél tökéletesebb eredményét érti. „Csóktalanság-
ban szédelgőknek"2  c. versem 1930-ban jelent meg — s már előbb is a 
Vajdasági írásban s a Naplóban közölt  verseim formába öntött, ún. 
„szépen' is megírt versek —, a Csuka Zoltáni szerkesztette „Képes Vasár-
napban". Abban az időben még Fekete' sápadtan nagyhangú szabadver-
seket eregetett többnyire, leginkább Áprily Lajos hatása alatt. És Csuká-
nak még akkoriban alig volt egy-két érthető  verse, hogy állandóan si-
kongó vezércikk verstónusáról ne is beszéljünk. Fekete költ ői értékéről 
ennyit: ha Mécs, Áprily L. és Reanényik S. költészetét összevetjük er ős 
Adyzhatással: akkor megkapjuk Fekete költészetének ered őjét. Hogy ez 
igaz, bizonyítja pesti „befutásuk": Fekete huszadrangú költ ő  ott, és Csuka 
Zoltán még annyi se. Csuka [...] száját tátogató „kultúrpolitikus" lett 
az itteni „baloldaliságot" feladva, aki a magyar—jugoszláv politikai kö-
zeledés zavarosában úszkál és halászgat. Itteni „baloldali" költészetét 
pedig érdemes úgy értékelni, ahogy Méliusz a „Korunk" hasábjain le-
vágta. (A „Tűzharang"s kritikája stb.) Egyébként Fája Géza, a hírneves 
és értékes és valószínűleg nem csak énelőttem, de ön ` előtt iš kiválónak 
ismert kritikus véleményét kell elolvasni a Kazinczy Társaság azt hiszem 
már megszűnt lapjában, a „Magyar ..lrás"-banó  Fekete Lajosról. Ha rö-
vidke petit-sorban ítélkezik, de alaposan. Jelentéktelen, ízetlen, semmire-
való erőlködésnek mondja a Fekete költősködését és csodálkozik, hogy 
ilyen kitartóan erőlködik. (A lapot a Kalangya szerkeszt őségében olvastam 
Kendénél; hova a „Magyar írás " állandóan járt.) 

1928-ban megjelent versfüzetem8  majdnem száz százalékig a legérthe-
tőbb és Somogyi' verseskönyve után eddig az egyetlen igazi vajdasági 
realista mű  az időben. Nem „utófertőzés", nem „hullámverés". Csak az 
egykorú kritikákat kell elolvasni, nem „szennyvfznek" írta a Napló, a 
Szervezett Munkás, a Vajdasági írás, a Hírlap, a Torontál kritikusa. 
Akkori verseskönyvem tartalmának túlnyomó része a rím felé kondul 
és fele rímbe és formába zárt verseredmény, bár nyomdatechnikailag 
nem a fegjobban kivitelezve. Azonb an mindvégig érthető  és sok helyen 
szépségre törekvő. Kassák abban az időben még négykézláb üvöltött vers-
őrültségeket és Csuka Zoltán „Esztend ők ütőerén' c. füzetét a kritika 
nagyjában zavarosságnak és érthetetlenségnek találta. 

Példákat hozok fel a „Koldúslázak"-ból: Májusi felszólfitásból:1 1  „El-
nyomott, alkotó tömeg, Szelídség, tudatlanság fáradt napszámosai" más: 12  
„A buta város foglya vagok, pedig eg falut szeretek, ott karikáztam a 
szívemmel, a széllel versenyezett. Tüzelem tüdőm katlanában mi onnan 
jön: a levegőt, friss búzavetés lehét érzem, s a kisarjadt legel őt." Vagy 
Jézusról:'i „Hogy káromkodik minden festék, mely szépnek hazudja igaz-
ságot gyászoló testét." — „Bátor szemek, látó szívek, igazmondó szájak 
őrzik a képét és hogy az útjára térhessünk, nem kell soha térkép." „A 
mi énekünk az ő  életét magasztalja." „Nekünk nem a keresztje, nekünk 
az Igéje áldott". Ez nem szép? Nem becsületes? Nem költ ői? 

Aratás:" „A levegőben nyers kenyérszag terjed, most feledem a 
városi penészillatú kertet." 

írtam." „A csendőrszuronyt kerülön, rendet keserülöm". Népdal-
szerűen, az nyolcas ütem. Komoly meglátás volt; tizennyolc éves fejjel a 
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pár hónap múlva bekövetkező  parancsuralom ellen kongattam. Nem mon-
dom, ma egyet-mást meggondolásból kihagynék abból a kötetből, De 
ha~lyozom hogy egy-két emigráns realistánkon kívül (Somogyi is  
emigráns volt) én voltam az első  . vajdasági magyar realista író, és nem  
szennyvíz az első  kötetem, de itt-ott még darabos, nehézkes küszködés,  
durva megmozdulás, kínlódás a népi élmények anyagával, sok helyütt  
szép eredménnyel, a kései megszólalás nehézkességével és érdességével. A 
dol ` " r  ,,  fia nehéz élményeket hoz, és nem születik szóvirtuóznak. Ké- 

saja ' tja el a „fogásokat". Ha volna még más vajdasági irodalmi  
lap, ahol ezekről a dolgokról írhatnék, megírnám. A HÍD-nak ilyen — 
talán inkább személyi — vitákra helye nincs s nem hinném, hogy a  

„Kalangya" merhetne ennyire tárgyilagos lenni, hogy efféle dolgokat  

leadhasson.  
Én írtam és írok, mert érzem és tudom, hogy az itteni magyar  

dolgozóknak használhatok vele, ez elsőrendű  fontosságú szempont mun-
kálkodásomban. Az már másodrangú — bár ma már elhanyagolt — 
kérdés, hogy nekem is élvezetet szerez az írás és hogy szépségre is tö-
rekszem.  

*Ma se szégyenelném a „Koldús-lázakat" aláírni."  
Hogy Kosztolányi nyelvén szólalnék meg, nehezen hihetem, hisz éle-

temben keveset olvastam tőle, és minden virtuozitása ellenére sose tar-
tottam döntően nagy költőnek, Ady fényétől nem láttam Kosztolányit.  
Hiszen Szabó Lőrinc, Tóth Arpád, Babits, Faludy György fordátásai szeb-
bek. Azt hiszem, Kosztolányi mint szorgalmas műfordító tett jelentős  
szolgálatokat. Bár Édes Annáját, állítólagos legjobb könyvét nem olvas-
tam.  

De térjünk át legutóbbi levelével kapcsolatban a HÍD-ra. Egyes cik-
keink, vagy azok bizonyos részei azért nem tetszhetnek Önnek, mert  
tényleg leplezetlenül tárgyilagosak, akár Iványi" sajtóviszonyainkhoz ké-
pest erősen megírt — alapos cikke is.*  

Mi is állíthatnánk, adatok birtokában, Hogy, a  „Kalangya" legtöbb 
cikke nem tárgyilagos, komolyabb szemszögből nézve. De istenkém, mit  
csináljunk a mai szomorú időkben? Talán már az is jó, hogy legalább  
nácipropagandát nem közölnek vagy az aljas magyaráruló nyilaskereszte-
seket támogató írásokat.  

Úgy gondolja Ön, hogy Csuka János" cikkei mindig, mindvégig tár-
gyilagosak? Pedig szívesen olvassuk, mert fontos és érdekes dolgokat fe-
szeget Csuka. Vagy Kende cikke egy csöppet is tárgyilagos volt nemrégi-
ben? (Az „Apáink és fiaimk"19  c. cikke.) Hiszen azt állította, hogy „magyar  
kisebbségi társadalmunk nagy törzsét a kisbirtokos parasztság alkotja".  
Ami nyilvánvaló tévedés, mert a nincstelen földmunkások alkotjá k, akik 
között a HÍD 50%-a kel el. Kende úgy látszik nincs tisztában a 

alkotják, 
 

gazdasági berendezkedésével és osztályrétegz ődésével. Mégse panaszoltuk  
fel. 

Reményi József* amerikai Írásait most már csak a reakciós lapok  
közlik. Pesszimista, rothadt, fanyalgó kultúrnácizmussal fert őzött írásai  
— igazán csodálom, hogy helyet kaphattak a „Kalangyában".  

De ne bántsuk egymást. Nagyjából ebben igaza van Kendének, ahogy 
írja: „A kisebbségi élet .. a régi társadalmi osztályokat felmorzsol ja, ösz-
szevegyíti és egy tömeggé forrasztva demokratizálja." A magyar kultúra  
fejlesztésében  szerepünk  van,  nekünk  az, hogy előbbre  vigyük önöknek, 
hogy megőrizzék  az elért  eredményeket.  S ebben támogatnunk kell egy-
mást, nem akadályozni.  

Egy novellát, három verset és két műfordítást küldünk?' Azonban,  
ha nem aakAirmasak, kérjük azokat visszaküldeni. De ne változtassanak a  

kéziratokon.  
S most a magam részeről ezt mondom:  
Írnék többször is önöknek, de önök, polgári individualisták nem  

tisztelik az egyéniséget s beleszabdalnak a kéziratokba. összeszoruló szív- 

303  



vel küldöm el ezeket a kéziratokat is. Félek, hogy úgy járnak, mint a 
Tumbász-ház,n melynek elejét annyira kiforgatták, hogy nem egészen 
realista és nem az enyém. Az „1934. - február 14. hamvazoszerda"I 3  c. írá-
som szintén sokat szenvedett. Volna még egy-két kész prózai írásom, de 
amíg súlyosan kötelező  ígéretet nem kapok, hogy változatlanul közlik, 
vagy változatlanul visszaküldik, addig nem merem beküldeni. 

Most is meg kell ígérnie: nem nyúl a kézirataimhoz változtató szán-
dékkal. Ha valamilyen irtásra szükség van, kérem küldje vissza, én 
kiigazítom. Ha a legkisebb változtatást is szenvedne a kéziratom, kézira-
tot a Kalangyának nem küldök többé. A honoráriumra vonatkozólag: nem 
szeretném, ha az első, másod- és harmadosztályú honorálási módszerük-
ben hátra kerülnék . udom, Szegedi` előre megkapja a pénzét, még a 
novellát se írta meg és hozzá olyan összeget, amelyet kész írásért is sze-
retnék bezsebelni. Ilyen összegtől mindjárt termékenyebbé válnék. A 
„Kalangya" minden számába tudnék verset, novellát küldeni. De nem 
szívesen adom ki a kezemből a kéziratokat, mert (eddiglegs  eábbis úgy 
történt) csak addig voltak épek, csonkítatlanok, míg közi át nem 
adtam azokat. 

Szenteleky e tekintetben ideális szerkeszt ő  volt: mert soha egyetlen 
írásomban — noha több lapban is sok írásomat közölte — semmit ki 
nem igazított, még egy karcolást sem ejtett rajtuk. De azóta annyian és 
annyiszor beleszabdaltak a kézirataimba, hogy túlérzékenység fejlődött 
ki bennem. Nagyon sok sajtóhiba is került már a leközölt írásaimba. 
(Pl. a „Kalangyában" közölt „Tavasz a Jaszibaránwn s még két versben 
ugyanakkor hemzsegtek a sajtóhibák.) 

S ha egy sajtóhibáktól hemzsegő, át- meg átjavítgatott Írásomat 
leközölve viszontlátom, gyilkos düh fog el, és a tehetetlenségt ől ideges 
remegésben hónapokig nem tudok írni. 

Ezért szeretem a közelemben lévő  lapokat, mert ott féltékenyen 
vigyázhatok, hogyírásaim egészségesen kerüljenek napvilágra. Ritkán 
kaptam vissza kéziratot, melyet közlésre szántam, de ha visszakaptam 
is (Szenteleky sose dobta vissza egyetlen kéziratomat se. Azt mondta, 
nekem és. Somogyinak, amit az ügyész kienged, ő  nem fogja visszatar-
tani), mondom, ha visszakaptam is, sose haragudtam. Örültem, hogy visz-
szaadták, ahelyett, hogy átalakítva, megtépázva „alkalmassá" tették volna. 

Belátok szerkesztői szempontokat is, de százszor becsületesebb 
dolog visszadobni valamit, mint kitekerni a nyakát. 

A kritikáért nem haragszom. Mindenki hibázhat, jó, ha figyelmezte-
tik az embert. Minden ésszerű  megokolást figyelembe kell venni. De sose 
jelenhessen mag írásom, mintsem változtatások árán. 

Eleve tiltakozom minden nem általam eszközölt különleges szerkesz-
tői beavatkozás ellen. Szerintem a szerkeszt őnek az elrendezés, a kiválo-
gatás a dolga, nem az egyes alkotások elfajoztatása. Csak így fejleszt ő  
a munkája. 

Szeretném, ha ilyenszempontok szerint megegyeznénk és dolgoz-
hatnék Önöknek is. Reális, vajdasági íz ű  írások hevernek nálam félig 
készen és itteni zamatú történetek bujkálnak bennem garmadával. De 
csak úgy szeretném megjelentetni ezeket, ahogy én írnám meg, hogy 
bátran kiállhassak velük a haladó világ elé. Hogy az én munkám legyen 
a munkám. 

Uram! Ma bablevest ebédeltem. Kenyérrel. Mást nem. Igazán jóllak 
tain. Jó bablevest, szalonna főtt benne, és a kenyér finom, friss barna 
kenyér volt. A szalonna vacsorára maradt hagymával. Jó a nagykabátom, 
de . rongy a cipíímri. Feleségem beteg. Állandó petefészekzavarai vannak, 
vérzéssel. Ülőfürdőket kellene vennie naponta, de nincs sildkádra pén-
zem. De azért nem adom el akárhogy az írásaimat. 

Végül: ha Ön igaz barátja a vajdasági magyar irodalomnak, akkor 
nem neheztelni, de örülni fog hosszadalmas levelemnek. Mert becsületes, 
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híve: 
Laták István Subotica, 1938. I. 27. 

jb!karatá : ' ének alapján teremthető  meg szűk lehetőségű  Vajdasá-
r kultúra szilárd jövője. 

te egy szuszra, „kapásból" írtam, innen a javítgatások 
ismétlés. De meg kellett írnom, így kellett írnom, sikeres 
•• unk érdekében. 

a kéziratok sorsáról döntő  véleményével várjuk és mara- 

„A bolond város foglya vagyok, 
Pedig egy falut szeretek, 
Ott karikáztam a szívemmel, 
A széllel versenyezett. 
Tüzelem tüd őm katlanában, 
Mi onnan jön: a leveg őt, 
Friss búzavetés lehét érzem, 
S a kisarjadt leveg őt." 

12. A bolond városban. 52-53. 
A kötetben igy: 

Kun A. Máriának2ó a hírét se igen hallottuk. Ha nem tévedünk, egy-
szer a Naplóban láttuk a nevét vers alatt. 

A levél autográf, tintával írott, tíz lapból á11: 5 db A4-es írólap két-két lapján található. 
Boríték nem maradt fönn. 

Laták magánkiadásban jelentette meg Szabadkán 1937-ben A kültelek című  verses-
füzetét (24 p.). - Szirmai Károly: Irodalmi szemle. Kalangya, 1938. 40-48. 

Az 1. alatt említett kötet 4. verse (a 4. oldalon). 
Csuka Zoltán (1901-1984). 
Fekete Lajos (1900-1973). 
Csuka Zoltán: Ttlzharang. Novi Sad, 1933. 
Magyar Irás. Irodalom, művészet, kritika. - A Szlovenszkói KazinczyKönyv- és 

Lapkiadó Szövetkezet kiadásában jelent meg 1932 márciusától 1937 decemberéig Kassán. 
Kende Ferenc (1900--1973) a Kalangya 1933. évi 8. számától Szirmai Károllyal és 

Radó Imrével , illetve az 1934 . évi 3. számtól Herceg Jánossal tarsszerkesztője a folyóiratnak 
1937-ig. 

Laták István: Koldús-lázak. Subotica, 1928. 64. p. - A szerző  kiadása. 
Somogyi Pál (1894-1980). átok-áldott tűz c. verseskötete tejvidéken jelent meg 

1927-ben. 
Csuka Zoltán: Esztend ők üt őerén. Novi' Sad, 1926. 
Május elsejére. 22-24. 

Az idézett sorok a kötetben így találhatók: 
„Elnyomott alkotó tömeg, 
Szelídség, tudatlanság 
Fáradt napszámosai ..." 

Ahogy mi látjuk Jézust. 55-56. 
A kötetben így: 

„Hogy káromkodik minden festék, 
Mely szépnek mutatja 
Igazságot gyászoló testét. 

BBfor st; látó szívek, 
IgazmoiMdó szálak őrzik a képét, 
8s hogy az útjára térhessünk, 

"Nem keli soha térkép. 

mi énekünk 
Az Ő  dletét magasztalja!" 

,Nekünk nem a keresztje, 
Elekünk az igéje áldott ..." 

Aratás. 48-49. 
A kötetben így: 

„A levegőben nyers kenyérszag terjed, 
Most feledem a városi, 
Penészillatú kertet ..." 

[Visszakanyarodása 
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15. Paraszt-nóta. 54-55. 
A kötetben így: 

„A csendőrszuronyt kerülöm, 
Mai rendet kesericl đm .. . 

A mondat előtti csillagtól a zárócsillagig betoldás Laták levelének szövegében, 
amely a 2. lap b) és a 3. lap a) lapjának bal margóján található. 

[Lđbl Iván] Iványi János: A magyar kisebbség kultúrproblémhi. [Cenzúrázott írás.] 
Híd, 1937. nov. 10-13. 

Csuka János (1902-1962). 
Kende Ferenc: Apáink és fiaink. Kalangya, 1937. 201-207. 
Reményi József (1891-1956). 
A többes szám használata is a Híd és a Kalangya közötti szervezett kapcsolatot 

igazolja. A két műfordítás Somora [dr. Steinfeld] Sándor munkája lehet. (A Kalangya 
1938. febr.-i számától 1939. febr.-i számáig 9 fordítást közöl Somorjától Rade Drainac, 
Todor Manojlović , Svetislav Stefanovi č  és Tin Ujević  verseiből.) A novella talán Apró Rózsi 
[Klauberné Grósz Rózsi] munkája lehet, aki már a Továbban is szerepelt novellával. A lap 
5. száma a Tíz köröm nélkül c. novelláját közölte. A három vers pedig minden kétséget 
kizáróan Latáké, ugyanis Szirmaihoz küldött 1938. febr. 8-i levelében a három versr ől mint 
sajátjáról érdeklődik. 

Laták István: A Tumbász-ház. Kalangya, 1935. 22-23. 
Laták István: 1934. február 14. hamvazószerda. Kalangya, 1934. 558-560. 
Szegedi Emil (1904-?). 
Laták István: Tavasz a Jaszi-barán. Kalangya, 1935. 101. 
Kun A. Mária kilétét nem tudtuk megfejteni. 

 

SZIRMAI KÁROLY LEVELE LATÁK ISTVÁNHOZ 

Kedves Laták Barátom! 

Terjedelmes levelére, melyet küldött, írásaival együtt szerkeszt ősé-
günk minden tagjával elolvastattam, nagy elfoglaltságom miatt csak a 
jövő  hét folyamán válaszolhatok. 

Beküldött költeményei közül kettőt a mostani Kalangyába soroztam. 
Az ezért járó 100 dinárt holnap utalom át b. címére. Ez alkalommal meg 
kell jegyeznem, hogy sem a versekben, sem a prózai írásokban nem te-
szek megkülönböztetést a honoráriumban. Egy vers honoráriuma 50 di-
nár, egy nagy cikké vagy novellájé: 200-250 din., négy-öt oldalas novel-
lájé: 150--180 dinár. Természetesen nem lehet szó szándékosan elhúzott 
írásokról. A kritikai honoráriumok kisebbek - kivévén a nagy tanul-
mányokat -, de ez Önt úgy úgysem érdekli. 

Egyébként nem ezért írom a levelet, hanem hogy postafordultával 
közölje velem lakása címét, mert Önnek és más három szegény sorsú 
írónak, személyenként kb. 500 dinár segélyt szeretnék, ha sikerül, 9-ikén 
átutaltatni. Válaszbélyeget mellékelek. 

Igaz barátja: 
Dr. Szirmai 

Novi Vrbász, 1938. február 7. 

A levél géppel írott A4-es írólapra, az aláírás autográf, tintával. Boríték nem maradt fönn. 

 

LATÁK ISTVAN LEVELE SZIRMAI KÁROLYHOZ 

Kedves Szerkesztő  Uram! 

F. hó 7-iki levelét vettem. Szeretném, ha terjedelmes levelemre vá-
laszt kapnék. Melyik verset szándékozik hozni a három közül? A két 
szonett csak együtt életes, ha együtt nem közölheti, inkább dobja őket 
vissza. Nem tudom, mi a véleménye novellámról. Higyje el, hogy nem 
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";Inkább egy kisebb novella honoráriumát kap-
ftva lássam viszont!  

iutala °  * ' álagy megkönnyebbítésemre szolgáln a bár nem 
hogy 	 t••• Y'  

gy . ki ". ~ 	 k, akikkel együtt részesülnék benne. 11t~ert bizony 
tudnék emberéket, akik még talán nálam is jobban raszorulnának va  

éle segélyezésre. Thurzó' például Sentán (Tornjoški pírt 1.) tavalyi  
olyat 'vgyengeséggel kelt fel, hogy az orvosok mindennem ű  
eltilt • _ , és most rendszeresen és kitartóan éhezik kistestvé-

esanyjával, földes szobában, mert ő  volt a családfenn-
dor2  ` pedig ' egy • - • ■ , rádi diák-tömegtanyán  kapaszko-

az etéért` ° ~
, rad , Terezija 5. II . step . II. sprat j. t, mindég összébb 

á' nadrágszi , mert ritkán kapja innen a szalonnaküldeményeket és  
'adagrakat.  

Nagyon sok a baj. És ezért olyan ritka az írás, a m űvészi teljesít-
mény. Én is regényt csináltam volna már, ha vacak kétdináros keresete-
kért  nem adnám  oda az idegeimet és az  időmet.  

Pénzküldeményét és mindenre kitérő  válaszát várva maradok  

igaz tisztelő je : 
Laták  István  

A levél autográf, A4-es frólap két lapjára íródott tintával. Boríték nem maradt fönn.  

1. Thuržó Lajos (1915-1950).  
1.4. 2. Somorja [dr. Steinfeld] Sándor (1905-1972).  

5.  

LATÁK ISTVÁN LEVELE SZIRMAI KÁROLYHOZ  

Tisztelt Ural!  

,.meg most k betegeskedem (nem tudok egy nyavalyás influenzától  
Megszabadulni), de már nem halogatom a levélírást. Az irodalmi juta-
lomdíjat vettem, bár nem tudtam: kit ől ered és kikkel egyűt kapom.  
Úgy vettem, mint becsületes haladó szellem ű  munkálkodásom értékelé-
sét, tényleg demokratikus állásfoglalásom elismerését. Nagy gazdasági  
lemaradottságoanban" bármi kicsi is volt ez az összeg, de jól jött, mert  
többek között,- agy ,darab fám se volt.  

leteriat, sőt családom életének méltatásául nyugtáztam az ötszáz  
Mert családommal együtt élem a felvilágosultságot. Magam — 

t , đ ttfl kissé idegen hangzás nésvgj is -- jó magyarnak  
agyar rokonsággal- 	s+sitetéssel de tudatos 

szocialista 	z 	t adok a fajkodó, vásanitoaztól félhtllye világra  
ű  csak macim .. ~đ  zsidó  nő ,  kuk-

kot 	titiiá akepp, " 	 érésem d š• külső  diktatúra nyomorgó  
ávei: 	ódra velem; 	férje seb, persze vajdasági (Malušev  
G 	, néhány cikkét 	tták az elowűl„években a Korunkban), 
aki egyformán magába' szívta a  magyar és `délszláv kultúrát. Ilyen y;yaarr 
Családi körülmények között egy  becsületesen. erális család, és földdel  
ás sildért küszködő  rokonságomnak a - 'elvéhez való ragaszkodását  
képviselem, a józan, tiszta kultúra értékeiért harcolok a Vajdaságban.  

és ílgy bármilyen becsületes módon nekem juttatott jutalmazást bátran  
zsebre vághatok. Köszönetem is úgy küldöm, hogy nem reásért, csak  
haladó szellemű  magyar munkálkodásomért kaptam, ha megjutalmazott  
társaim egyike-másika talán nem is gondolja a helyes irányt.  

Tizenkét éve írogatok, Uram, mondhatnám minden vajdasági lapba 
írtam már, kisebbe és nagyobba egyaránt, a kimondottan fertőző  „A  

Subotica, 1938. II. 8.  
P.S. címem:  
VI. Travnička 5.  

307  



NÉP'" 3-en kívül. Tizenkét éve verg ődöm a tollal, de mondhatom, hogy az 
irásban cenzúrán, nyomoron felül legjobban a szerkeszt ői önkény akadá-
lyozott. 

Jól jött a megbecsülés és az ötszáz dinár. Kell a meleg beteges 
feleségemnek és beteges jómagamnak, de mint a hideg zuhany hat rám 
a tény: szerkesztői önkény következtében csonka versem jött a Kalan-
gyában. 

Uram! Én igen alaposan megnézem, hogy mit küldök Önöknek. Nem 
írok lapoknak megrendelésre, de megválasztom az írásokat, amelyeket 
egyes lapoknak beküldhetek. Van annyi önbírálatom, hagy nem küldök 
olyan írást, amellyel kétségbe ejthetem a szerkeszt őt. De egyetlen írásban 
sem tagadhatom meg magamat: a valóságban gyökerezik minden szavam. 
Ha az összefüggő  két szonettből az első  nem jöhetett, miért hozta le a 
másodikat, kifejezett kívánságom dacára? Elvégre mi alkalmas az Önök 
lapjába? Az életet teljesen ki akarják zárni a Kalangyából? Ha egy vers 
elüt a Dudás•-féle lár-pur-lár zöngicséléstől, már nem jöhet a folyóiratuk-
ban? A realizmus bűn a Kalangyában? Ki diktálja ezt? Az a pár száz ol-
vasó olyan rémítő  terror alatt tartja a szerkesztőket? Az olvasók ízlése 
irányítja az önök munkáját, vagy Önök nevelik az olvasókat új és helye-
sebb ízlésre? Nincs Önökben akkora bátorság, hagy egy csöpp friss leve-
gőt eresszenek a Kalangyába? Uram, önöknek mindent le kell közölniök, 
ha eredményesen akarnak munkálkodni, ami értékes írás, ha csak nem 
lázít az osztályok ellen és az ügyész kiengedi, ha egy kicsit kesern yésebb 
életszemléletet nyújt is. Az élet nem olyan napsugarasan buta, mint a 
mostani Berényis novellákban. 

Uram, én jó pár éve várok arra, hogy helyesebb irányba terel ődjék 
itteni kultúréletünk, hogy a becsületes igazságkifejezés is szóhoz juthas-
son. Ezért verekszenek Féjáék Magyarhonban, ezért verekszünk mi itt, 
fiatalok. S ha ily valóságfestéssel nem kell a munkánk, tudunk még egy 
pár évet várni, míg a liberalizmus legy őzi ezt a vérszegény nácinyűgöt, 
ami most félőssé és igazságkerülővé teszi az embereket — az emberiség 
fellélekzik, és kell akkor majd az er ős szellem, a vérdús művészi munka. 

Novellámat, kérem, küldje vissza megjewrzéseivel, hátha csak ki-
sebb átalakítás szükséges (mert Naplóéktól ha lottam, ,hogy erről szere-
tett volna ' beszélni velem legutóbb), ha nem lényegbevágó a követelése, 
esetleg kötélnek állhatok. 

Szeretném, ha kimerítő  választ kaphatnék a levelezésünkben fel- 
merült dolgokról. 

Kérem a kéziratot mielőbb ajánlva küldeni és maradok 

igaz híve: 
Laták István 

Sbct,7  1938. II. 23. 

Címem: 
VI. Travnička 5. 

A levél autográf, 2 db A4-es írólap két-két lapjára íródott tintával. Boríték nem maradt fönn. 

Malušev Cvetko (1910), a Híd egyik szerkeszt ője, valamint anyagi ügyintézője. Ma 
Zágrábban él. 

Kolozsvárott 1926-tól megjelenő , kommunista befolyás alatt,' álló folyóirat, amely a 
vajdasági munkásmozgalomban is jelentős szerepet játszott. Voltak vajdasági munkatársai is 
(Malušev Cvetko, Laták István, L őbl Árpád és mások). 

Nagy Iván hetilapja. 1935-beh indult éjvidéken. 
Dudás Kálmán (1912-1983). 
Berényi János (1902-1944). 
Értsd: A Napló szerkesztőségében hallottam ... 
Subotica. 
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6. 

LEVELEZŐLAPJA SZIRMAI KÁROLYHOZ 

Subotica, 1938. IV. 19. 

	

dikli it mai ' 	postával vettem. Radó' úrnál jártam, de érdem. 

	

lli 	" mai  
-iegesen semmit sem tudtunk elintézni, mert nem láthattam a novellát,' 
,Wazon részét, amelyen változtatnom kellene. 

Igaz híve: 
Laták István 

[A levelezőlap címzése:] 

Ngs. 
Dr 

Szirmai Károly 
szerkesztő  úrnak 

Novi Vrbas 2 
(Sečerana) 

[Feladói 
Laták István 

Subotica 
VI. Travnička ul. 5. 

A levelezőlap szövege autográf, tintával íródott az írásra szánt oldalra. 
A címzés és a feladó megjelölése ugyancsak autográf és tintával írott. 

Radó Imre (1885-1944), a Kalangya felel ős szerkesztője. 
Nem tudni, melyik novelláról van szó, mert 1938-ban (és már kés őbb se, 1941 

tavaszáig) nem közölt Laták-novellát a Kalangya. 

7. 

LATÁK ISTVÁN LEVELE SZIRMAI KÁROLYHOZ 

Igen tisztelt Uram! 
Ma jártam Radó úrnál s a kifogásolt részek kiigazítását elvégeztük. 

Remélem, hogy ezek után (oly sok ezzel a novellával a herce-hurca!) za-
vartalanul jöhet a Kalangyában.' 

A pénzre égető  szükségem van. Ami a pongyolaságot illeti, sokkal 
kevesebb az, mint ön hiszi. De míg ön egy más vidék és más társadalmi 
réteg nyelvén keresztül vizsgálja az én nyelvezetemet, addig nehezen is-
merheti fel, hogy az tiszta magyar nyelv; súlyossága, nehézkessége 
parti őseim életének nehézsége, mentes minden pesti kávéházi és aszfalt-
könnyedségtől. Nem ismerek vajdasági írót, tovább megyek, világirodal-
mi nagyságot, akinek irodalmi remekművén is ne javilthatnánk, mert itt-
ott még maradt valami pongyolaság. Nem ezeken múlik az írás értéke. 

Nem ismerem idegállapotát, mégse értem idegességét, az utcasarki 
ízléstelen támadásokkal szemben. Az ön helyében én nem nyugtalankod-
nék. Lehet, hogy még nagyon kis férge vagyok a világnak, de engem még 
részeg kölykcik támadása, öntelt kis sihederek hepciáskodása meg nem 
ingatott Egy évtizeddel ezelőtt Bruckner-Debreceni Józsika megtámadott 
a Napló hasábjain' Nagy dérrel-durral jött nekem. S mi történt? Kiböj-
töltem. Józsika nevetségessé tette magát akkori könyvemr ől írt bírálatá-
ban. Azt se tudjuk, hogy él-e még. A levágott írásokat nagy részben a 
Napló közölte elsőnek, mielőtt könyvbe kerültek volna, szép nagy gar-
mond betűkkel hozták le azokat. S aztán rámásztak. De nem egy szer-
kesztőt, egy egészen széles alapokra helyezett újságot, egy romlott köz-
véleményt is kiböjtölhet az, aki erős az Ő  bizodalmában. 
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Szeretném tudni, mi van az írásommal együtt beküldött Apró Rózsi 
és Ulreich-Uzon-féle irásákkal 4 Válasza reményében maradok régi híve 

Laták István 
Sbca, 1938. V. 2. 

A levél autográf, tintával írott 1 db A4-es írólap mindkét lapjára. 
Boríték nem maradt fönn. 

Az előző  levélben is már említett (előttiirik ismeretlen) novelláról van szó. 
Bruckner [írói nevén: Debreczeni] József (1905-1978), aBácsmegyei Napló, ill. a 

Napló munkatársa ebben az időben. 
Laták Debreczeni elmarasztaló kritikájára utal, amelyet a Koldús-lázakról a Naplóban 

tett közzé. 
Apró Rózsi tkp. Klauberné Grósz Rózsi. 
Ulreich Uzon Miklós. 

 

LATÁK ISTVAAI LEVELE SZIRMAI KÁROLYHOZ 

Kedves Szerkesztő  Uram! 

Amint látom, a Kalangya jelen számában sem jött régvárt írásom.' 
Talán kettős számukba jön? Ha ugyan terveznek nyári kettős számot. 
Szerettem volna közölve látni e sokat vitatott írásom, mert legutóbbi 
levelének döntő  kérdésére, azt hiszem, csak akkor felelhetek, ha beavat-
kozásának méreteit ismerem. Mondjuk, félreteszem esetleg kicsinyeske-
désnek is nevezhető  érzékenységemet. Nem egyes szavak kimozdíthatat-
lanságáért vitatkozom. De kíváncsivá tesz a probléma: mik azok a dol-
gok, amiket Ön úgy rosszall a novellában? Ezt csak közlés esetén látha-
tom, ha a gépelt eredeti szöveggel összehasonlítom. 

Szíves intézkedését várva vagyok híve: 

Laták István 
Sbca, 1938. VII. 6. 

A levél autográf, tintával írott 1 db A4-es írólap egyik lapjára. 
Boríték nem maradt fönn. 

1. ti. a novella, amelyet Radónál „kiigazított". 

 

UTAK ISTVÁN LEVELE SZIRMAI KÁROLYHOZ 

Kedves Szerkesztő  Uram! 

Mellékelten küldöm két új versem. Talán még nem késtek le az 
augusztus—szeptemberi kettős számból?' Ha bármelyiket is elfogadható-
nak találja, nagyon kérem, hogy az érte járó összeget szíveskedjék mi-
hamarább kiutalni , mert az emberek elmentek nyarai s a borbélyukról 
megfeledkeznek, hagy mit is eszik addig meg a házbérét miből fizeti ki? 

— Nem panaszképen mondom, bár igy igaz. A HfD-tót járó kis fizeté-
sem is megszűnt, amit az adminisztrációs munkáimért kaptam. Felesé-
gem állapotos, de kezelőorvosa szerint egyetlen mód a petefészek gyó-
gyulására: szülni! És másik három-négy orvos szerint is életveszélyes 
elvenni már tőle a gyereket. Az eddigi r égebbi abortuszok okozták több 
éves betegségét. Most aztán kint vagyok minden vizekb ől .. 
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tom bajaimmal..: 

VIII. 19. 

 A4-es írólap egyik lapjára tintával íródott. 
maradt fönn. 

Híve: 
Laták István 

I. Az augusztus-szeptemberi szám nem hoz Laták-verset. Az októberi számban talál-
ható a Rozsdás avarban [220.] és a BetegpQrnQn [220-221.] c. verse. 

 

SZIRMAI KÁROLY LEVELE LATÁK ISTVÁNHOZ 

Kedves Barátom! 

Nagy gyönyörűséggel olvastam verseit. Szuggesztív hangulat s költ ői 
szépségekkel bővelkedő  sorok jellemzik mindkettőt. Az októberi  szám 
elején fogom őket közölni. (Az aug.-ról lekésett.) 

Sajnálom, hogy ily gond szakadt a fejére. Meg tudom helyzetét ér-
teni. Sok-sok évvel ezelőttmagam is átmentem hasonlón. 

A versek honoráriuma fejében ma 120 dinárt adtam fel címére. 

Novi Vrbász, 1938. 	 Igaz tisztelője 
aug. 25. 	 Szirmai Károly 

A levél géppel írott, A4-es írólap kétrét hajtott felére. Az aláírás autográf. 
Boríték nem maradt fönn. 

 

LATÁK ISTVAN LEVELE SZIRMAI KÁROLYHOZ 

Kedves Szerkesztő  Uram! 

Levelére elkésve válaszolok. Iszonyú birkozást végzek a puszta létért. 
hogy a nyomor piszkos hullámaiban alá ne merüljek. Egészségem se ki-
elégítő. Sokszor egész nap szólni se marad kedvem, nem hogy frjak. Egy-
két év híján harmincéves fejjel szűkös kenye-
ret se tudok biztosítani. Kicsit szégyen is ez ... Eh, hagyjuk a fenébe! 

Ha jól hallottam Somorjától': novellám jön a novemberi számban. 
Aug. 28-án, két versem honoráriuma fejében örömmel vettem 120.—

dinárt. 
Mellékelve négy versem küldöm. 

Kész híve: 
Laták István 

Subotica, 1938. X. 23. 

A levél autográf, A4-es írólap egyik lapjára tintával írott. 
Boríték nem maradt fönn. 

1. Dr. Steinfeld Sándor, akivel Szirmai Károly ebben az időben ugyancsak intenzív 
levelezést folytatott. 
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12. 

LATÁK ISTVÁN LEVELEZŐLAPJA SZIRMAI KÁROLYHOZ 

Kedves Szerkesztő  Uram! 

Mayernek' írott levelében említette jómúltkor, hogy verseimmel kap-
csolatban nekem is hamarosan ír. Türelmetlenül várt levele azonban mind 
a mai napig nem érkezett meg. Elkallódott volna? Nagyon kérem meg-
nyugtató pár sorát és vagyok 

készséges híve: 
Laták István 

Subotica, 1938. XI. 18. 

[A levelezőlap címzése:] 
Nagys. 

Dr Szirmai Károly 
szerkesztő  Úrnak 

Novi Vrbas 2 
(šečerana) 

[A levelezőlap címzési oldalán Zombor látképe látható.] 
A levelezőlap szövege autográf, tintával íródott az írásra szánt oldalra. A címzés 

ugyancsak autográf, tintával írott. 

1. Mayer Ottmár (1911-1941), a Híd f őszerkesztője. O is levelezett Szirmai Károllyal. 

13. 

LATÁK ISTVÁNI LEVELE SZIRMAI KÁROLYHOZ 

Kedves Szerkesztő  Uram! 

Néhány írásom küldöm, kérem, válasszon bel őlük a Kalangyának 
alkalmasakat.' 

Örömmel köszöntöm hűvös, emelkedett szempontú cikkének közzé-
tetelét.2  Igazán jólesik a tudatlan és zavaros világ ordítozása közben jó-
zan, liberális hangokat hallani. 

Szinte ez bátorít arra, hogy ismét kéziratot küldjek a Kalangyának. 

Kiváló tisztelettel 
Laták István 

Subotica, 
1939. V. 11. 

A levél autográf, A4-es írólap egyik lapjára tintával írott. 
Boríték nem maradt fönn. 

A Kalangya 1939--1941 között nem közölt Laták-írást. 
Szirmai Károly: Válasz — bírálat — ellenbírálat. Kalangya, 1939. 97-105. 

14. 

LATÁK ISTVÁNI LEVELE SZIRMAI KÁROLYHOZ 

Kedves Szerkesztő  Uram! 

Én még sosem jártam Vrbason s fogalmam sincs, milyen ott a hely-
zet a magyar szót, a magyar kultúrát illetőleg. Kérem önt, írja meg ne-
kem, el tudnék-e adni öt-hat darabot novellás kötetemből' az ottani ma- 
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lrvasóknál, személyes látogatás esetén. Ha igen, a közeli na-
saciutnznék Vrbasra, mert most utazgatások keretében adogatom 
e ' et hogy fönntartásom valahogy megszerezzem. 

Önnek küldött példányt novellás kötetemb ől? 
t és maradok 

tisztelő  híve: 
Laták István 

A levél autográf, tintával íródott M-es írólap egyik lapjára. 
Boríték nem maradt fönn. 

1. Az 1938 decemberében megjelent Szürke napok c. novellás kötetéről van szó, amely 
Szabadkán, a saját kiadásában jelent meg. 

15. 

LATÁK ISTVAAI LEVELE SZIRMAI KÁROLYHOZ' 

Igen tisztelt Uram! 

Mivel szempontjait újabban egyáltalán nem ismerhetem, a legkülön-
bözőbb időből a legkülönfélébb verseket szedtem össze, remélve, hogy 
mégse kell kéziratküldeményeimmel ezután elkerülni a Kalangyát. De ha 
mégis, nem rajtam múlott, en igazán minden lehetőt megtettem. 

Egy szónyi hamaros válaszát kérve vagyok híve: 

Subotica, 1939. VI. 7. 

Új címem: 
VI. Vukovićeva ul. 31. 

A levél autográf, fekvő  A5-ös írólap egyik lapjára tintával íródott. 
Boríték nem maradt fönn. 

1. A levelezés általunk ismert utolsó darabja. 

ADALÉKOK IRODALMUNK ÉLETRAJZÁHOZ 

Egy irodalom, amely erejének javát a létét biztosító intézmények 
alapítására, fönntartására kénytelen fordítani, ritkán dicsekedhet remek-
művekkel, de még olyan novellával, verssel is csak elvétve, amelyet évti-
zedek múltán is elővehet szépségéért az olvasó. Az ilyen irodalmaknak lé- 
tük alapjainak kiépítése az alkotásuk, ezért a ina számára az intézmények 
— folyóiratok, kiadók — létesítésének története van olyan fontos, mint a 
műveké; hogy némely mozzanatuk érdekesebb is, az bizonyos. Nem lehet 
véletlen, hogy Turczel Lajos, mikor a csehszlovákiai magyar irodalom tör 
ténetét megirta (Két kor mezsgyéjén, 1967), az irodalom mögötti erőkre. 
politikai csoportosulásokra, intézményekre olyan nagy teret szánt. Bori 
Imre könyve a mi irodalmunk történetéről az irányzatok jellemzésére, 
az önálló lét gondolatának és folyamatának kibontakozására szintén nagy 
gondot fordít, de mivel jellege els ősorban esztétikai, az irodalom életének 
történeti, emberi mozzanatait nem engedhette el őtérbe nyomulni. Ezek 

Laták István 
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föltárása más természetű  munkák föladata. Hogy ilyenekre nagy szükség 
volna, Herceg János Két világ cím ű  könyve olvastán is érezhettük. Né-
mely epizódja, mely a Napló, a Szervezett Munkás vagy a Kalangya tör-
ténetéből való, vagy egy-egy figurája bizony érdekesebb, mint a m űvek, me-
lyeket egy-egy Kalangya-szám vagy szerz ő  ránk hagyott. Az irodalom éle-
tének a súlypontjai sem estek egybe a művekből összeálló kép súlypont-
jaival. Radó Imre vagy Kende Ferenc például sokkal nagyobb szerepet 
játszott, mint amilyet alkotásaik alapján róluk képzelni lehetne. 

Hogy a képzeletünkre vagyunk utalva, ezt külön is hangsúlyoznom 
kell. Majtényi Mihály és Herceg János ugyan sok-sok emléket hozott 
életközeibe, de a személyes ismeretség hitelesít ő  jegyei, melyekkel él, arra 
is figyelmeztetnek, hogy mi — sajnos —, ha tudnánk sem elhetnénk az ő  
módszerével, mivel nem ismertük mindazokat, akik irodalmunk körül 
bábáskodtak. Pedig irodalmunk életrajza az ő  portréik nélkül elképzel-
hetetlen. E fehér foltok kitöltésének persze a jöv őben is a lapok, folyó-
iratok földolgozása lesz talán a legtermékenyebb módja. Els ősorban Bori 
Lmre tanulmányai és Szeli István Utak egymás felé cím ű  könyvének vo-
natkozó fejezetei szolgálnak e munkához bátorító példával, s egyszer-
smind azt is jelzik, hogy az ellentéteknek igen robbanékony gócait kell 
földerétenie annak, aki a művek mögötti érdekek, intézmények, emberi 
rokon- és ellenszenvek szövevényében el akar igazodni. 

E sorok írója eddig inkább a század elejének irodalmi érdek ű  doku-
mentumaival, azok publikálásával és elemzésével kívánt hozzájárulni m ű-
velődéstörténetünk megírásának munkájához. Pedig az összegyűjtött anyag 
rég kísértett, hogy a húszas és harmincas évek problémáival is foglalkoz-
zam. Maga az anyag rendkívül gazdag, de alig van olyan dokumentum, 
mely ne érintene élőket is, s a nemrég távozottakra vonatkozó mozzana-
tok is könnyen fölborzolhatnák az amúgy is elég sérülékeny érzékenységet. 

Akárcsak az itt közölt Laták István-levelek, amelyeket egyfajta elégedet-
lenség hat át. Az elégedetlenség egyik oka ismerős: Szirmai az ő  írásaiba 
is belejavított. Ma már Szirmai szerkeszt ői munkáját jobbára eredményei 
felől szokás summázni. Mint Herceg János is, mikor rögzíti, hogy „Az ő  
keze alatt tisztult a stílus a Kalangyában, đ  szorította háttérbe a műked-
velők mezei hadát". (I. m. 234.) Herceg persze arról is tud, hogy ez a 
tisztító folyamat nem ment könnyen, de hogy mennyi vitával, sértődés-
sel, mennyi kisebb-nagyobb konfliktussal járt, azt csak így, a levelek val-
lomásaiból érzékelhetjük közelről. Már a legelsőben is, amelyet a Szir-
maihoz írottak közül ismerünk, így tiltakozik: „Eleve tiltakozom minden, 
nem általam eszközölt különleges szerkesztői beavatkozás ellen. Szerin-
tem a szerkesztőnek az elrendezés a kiválogatás a dolga, nem az egyes 
alkotások elfajoztatása." Néhány bekezdéssel előbb is már fölmerül ez a kér-
dés: „Most is meg kell ígérnie: nem nyála kézirataimhoz változtató szándék-
kal. Ha. valamilyen igazításra szükség van, küldj e vissza, én kiigazítom." 
S végül még egy példa, mert ez a nézeteltérése k lényegét is fölvillantja: 
„frnék többször is Önöknek, de Önök, polgári individualisták nem tisz-
telik az egyéniséget s beleszabdalnak a kéziratokba." (1938. január 27.) 

Szirmai válasza, magyarázata ezekre a vádakra a jelek szerint az 
lehetett, hogy ő  csak a pongyolaságokat javítja ki. Latákot nem gy őzhet-
tek meg ezek a magyarazatok, szerinte szemléleti különbség rejlik a nyel-
vi purizmus mögött. „Ami a pongyolaságot illeti, sokkal kevesebb az — 
írja 1938. május 2-i levelében —, mint Ön hiszi. De míg Ön 'egy más vidék 
és más társadalmi réteg nyelvén keresztül vizsgálja az én nyelvezetemet, 
addig nehezen ismerheti fel, hogy az tiszta magyar nyelv; súlyossága, ne-
hézkessége tiszaparti őseim életének nehézsége, mentes minden pesti ká-
véházi és aszfalt-könnyedségtől." 

Hogy a szóban forgó írások mennyiben voltak pongyolák, vagy Szir-
mai ízlése mennyiben volt érzéketlen, nem óhajtjuk eldönteni. Ma már 
nem is ez a fontos ezekben a levelekben. Sokkal inkább az egymástól 
elütő  szemléletek konfrontálódása. A munkásmozgalom szellemével s eny-
hén proletkultos esztétikával érkez ő  költő  és a szociális kérdések, a • sors- 
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kérdések iránt fogékony, de esztétikai szemléletében nyitottabb, a . forma-
kultúrát többre becsül ő  szerkesztő  . találkozásában, egymáshoz horzsolá 
dásában • vol a korszak két alapvet ő  szemléleti és ízléstípusának 
ütközése és közelfedése zajlik le. 

Laták sosem tagadta, hogy műveivel nem a gyönyörködtetés az el-
sődleges célja, hanem, ahogy írja: „Én írtam és írok, Inert érzem és tu-
dom, hogy az itteni magyar dolgozóknak használhatok vele, ez els őrendű  
fontosságú szempont munkálkodásomban". (1938. január 27.) Amit Bori 
Imre úgy fogalmaz meg, hogy „a hatékonyság esztétikai kvalitássá való 
átképzését, is megkísérelte", azt Laták így gondolja: „Az már másodrangú 
--- bár ma már nem elha nyagolt — kérdés, hogy nekem is élvezetet sze-
rez az írás és hogy szépségre is törekszem." (Uo.) Önérzetének belső  fede-
zete az a tudat, hogy a vajdasági valósághoz ő  áll közel, s a realitás írá-
saiban is sokkal igazabb-ín tükröződik, mint azokéban, akiket vele szem-
ben Szirmai példaként k ént emlegetett, vagy szívesebben közölt. „Reális, vaj-
dasági ízi; írások hevernek nálam — írja félig készen és itteni zamatú 
történetek bujkálnak bennem garmadával." (Uo.) S mikor Szirmai kifo-
gásait olvassa, megindító őszinteséggel fakad föl benne a megértést, igaz-
ságot követelő  önérzet. Fölsorolja, hogy mi mindent írt meg már tizen-
nyolc éves fejjel, mennyi súlyos, nyers igazságot és milyen tisztán. Ezt a 
panasszal árnyalt önméltatást így fejezi be: „De hangs 'l yozom, hogy egy-
két emigráns realistánkon kívül (Somogyi is emigráns volt) én voltam 
az első  vajdasági magyar realista író, és nem szennyvíz az els ő  kötetem, 
de itt-ott még darabos, nehézkes küszködés, durva megmozdulás, kínló-
dás a népi élmények anyagával, sok helyütt szép eredménnyel a kései 
megszólalás nehézségével és érdességével. A dolgozó nép fia nehéz élmé-
nyeket hoz, és nem születik szóvirtuóznak." (Uo.) 

Jól tudjuk, hogy a kép, amelyet itt magáról fest Laták, nemcsak 
ránézve érvenyes. A húszas évek végén az egész magyar nyelvterületen 
erősödőben volt a népi élmények nyers, érdes kibeszélésének tendenciája. 
Persze nagyon sokféle színvonalon. Nemcsak Laták, de Illyés is bárdolat-
lannak tűnt még egy Kosztolányinak is, aki pedig minden szépség megér-
tésére törekedett. Hogy a néppel azonosuló, annak képviseletében meg-
szólaló író új, sajátos mértéket kíván, arról akkoriban gyakran esett szó 
az irodalmi fórumokon, hiszen az őstehetségeknek az a kultusza, mely ké-
sőbb inflációvá dagadt, akkor kezdődött. Laták érezte is ennek a kultusz-
nak az erejét, s hivatkozik is arra, hogy Féjáék „Magyarhonban" szere-
tik őt. 

Az elmondottak ellenére hiba lenne összekeverni Illyésék és Laták 
népiségét: Igaz, hogy Illyés is összet űzött Kosztolányival,' de nem becsül-
te úgy le, mint Laták a fennebb többször is idézett levelében (,, .. ; min 
den virtuozitása ellenére sose tartottam dönt ően nagy költőnek. Ady fé-
nyétől nem láttam Kosztolányit."), s ami ennél fontosabb, Illyés és József 
Attila a szürrealizmus és az expresszionizmus iskoláit is megjárták, mi-
előtt a szociális töltésű  lírai realizmus útjára tértek volna. S ha Kassákot 
József Attila kíméletlen bírálattal illette is, nem irtotta ki önmagából, 
amit az avantgarde irányzatokból tanult, hanem integrálta ezeket a kész-
ségeket. 

Laták költészetének realizmusát azért érezzük sokszor terhesnek, 
nehézkesnek, szürkének, mert ő  kihagyta mind a Nyugat, mind az izmu-
sok iskoláit, s voltaképpen a népköltészet mélyebb, mágikus rétegeit 
sem ismerte úgy, mint Tamási Áron Erdélyi József vagy Sinka István. 
Laták a maga érthetőségét olyan értéknek érzi, melyhez képest sok min-
dent zavarosnak minősíthet Mikor t > a realista művek írását elkezdte 
— írja levéltömbünk második darabjában—, „Kassák abban az időben 
még négykézláb üvöltött versőrültségeket és Csuka Zoltán »Esztendők , 
ütőerén« c.' füzetét a kritika nagyjában zavarosságnak és : érthetetlenség-
nek találta". Még lesújtóbb a véleménye Fekete Lajosról. Dudás Kálmánt 
a l'art pour l'art képvisel őjeként emlegeti, s nem volt elégedett a Kalan-
gya irányával sem. 
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Ez az elégedetlenség azonban már nem magyarázható a sz űkösen  
értelmezett ,realizmussal, gyökere politikai természet ű. Úgy véli, hogy a 
Kalangya túlságosan óvatos. „Nincs Önökben akkora bátorság — kérdi  
1938. február 23-án Szirmaitól —, hogy egy csöpp friss levegőt eresszenek 
a Kalangyába?" Szerinte mindent le kell közölni, ami nem ütközik ügyé-
szi tilalomba. Szenteleky is igy tette. Mint írja, évek óta várja, hogy he-
lyesebb irányba terelődjön a vajdasági magyar művelődési politika. A  
„vérszegény, náci nyűgöt", „a pesszimista, rothadt, fanyalgó kultúrnáciz-
must" egyértelmű  megvetéssel emlegeti. S a Kalangyának kesernyés elis-
meréssel írja javára, hogy: „De istenkém mit csináljunk a mai szomorú 
időkben? Talán már az is ó, hogy Iégalább nácipropagandát nem közöl-
nek vagy aljas magyaráru l nyilaskereszteseket támogató írásokat." (1938.  
január 27.)  

A „talán' -ban érzékeltetett elégedetlenség leveleiben lépten-nyomon  
kifejezésre ut. Nem titkolja,  hogy đ  a Hídhoz érzi magát  közelállónak  
(adminisztrátora is volt a lapnak), s Szirmaival szemben meg is védi,  
mikor az a Híd elfogultságát veti szemére. Semmi kétség , ezek a levelek 
egy olyan magatartást  rajzolnak ki,  mely merevsége és öncsonkító zárt-
sága ellenére is rokonszenves. Elsősorban elvi következetessége és önma-
gához való hűsége miatt az. „Van annyi önbírálatom, hogy nem küldök  
olyan Írást, amellyel kétségbe ejthetem a szerkeszt őt. De egyetlen írásban  
sem . tagadhatom meg magamat: a valóságban gyökerezik minden sza-
vam" — írja már említett 1938. február 23-án kelt levelében. Ennek a 
hűségnek és következetességnek különösen éles kontúrt adnak a nehéz  
föltételek, melyekről szintén sűrűn esik szó ezekben a levelekben. Beteg-
ség, nélkülözés, romlott szellemi légkör és a szerkesztők önkénye. Ahogy  
ezekről ír, néha valóban úgy hat, mintha olvasóját meg akarná botrán-
koztatni, felesége betegségéről például. De panaszos Leveleit épp ezek a  
pőre, lázító tények emelik föl a lamentáció szintjér ől. Panaszaiban is fér-
fias, kiszolgáltatottságában is folyton opponál.  

Elképzelhető , hogy a maga módján szintén érzékeny és szókimondó  
Szirmai mennyire nem hagyta szó nélkül, ha Laták azt vetette a szemére,  
hogy a Kalangyából teljesen ki akarják szorítani az életet, vagy ha arra  
hivatkozott, hogy 

mennyivel megértőbb. Némely levelek arra vallanak, hogy kap-
csolatuk néha a fagypont közelébe kerult. Szirmait azonban ez nem gá-
tolta abban, hogy mikor erre módja nyílt, 1938 tavaszán Latákot is meg-
jutalmazza.  

Laták kiiktatja a privát hálát, úgy köszöni meg a jutalmat, mint  
egy közérdekű  munka honoráriumát. Háláját is úgy adja tudtul, hogy a  
jutalmazó egy percig se higgye, hogy a jutalmazott le van kötelezve: „Az  
irodalmiutalomdíjat vettem, bár nem tudtam: kitől ered és kikkelegyütt 
kapom. Úgy vettein, mint becsületes haladó szellemű  munkálkodom  
értékelését, tényleg demokratikus állásfoglalásom elismerését. Nagy gaz-
dasági lemaradottságomban bármi kicsi is volt ez az összeg, de jól jött,  
Inert többek közt egy darab fám se volt." (Uo.)  

A levél végén azonban akaratlanul is melegebbé válik a hangja, mi-
kor elismeri: „Jól jött a megbecsülés és az ötszáz dinár. Kell a meleg  
beteges feleségemnek és beteges jómagamnak." S bár itt a folytatás is-
mét panaszba fordul, a következő  levelek hangja enyhültebb. A „Tisz-
telt Uram!"-at és a „Tisztelt Szerkesztő  Uram!"-at fölváltja a „Kedves Szer-
kesztő  Uram!" Az itt közölt levelek közül a tizenharmadik arról tanúsko-
dik, hogy a nézeteltérésektől terhelt, sokszor fagyos kapcsolat a kölcsö-
nös megbecsülés irányába fejl ődött. Szirmai őszintesége és igazságossága  
Latákot is reverenciára indította: „örömmel köszöntöm h űvös, emelke-
dett szempontú cikkének közzétételét. Igazán jólesik a tudatlan és zava-
ros világ ordítozása közben józan, liberális hangokat hallani." (1939. má-
jus 1i.)  

~ 
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E tájékoztabár'szándékú jegyzet során többször kellett Szirmai véle- 
1, állásfoglalásáról is beszélnünk, noha ezekr ől csupán három le-

véldokumentumunk van. Mint egy trükkös sakkjátszmában, az egyik fél 
lépéseiből kellett kikövetkeztetnünk a másik fél lépéseit. Reméljük, nem 
jártunk el önkényesen. Megtehettük volna, hogy legalább a szóba kerül ő  
cikkek tanulságait is bevonjuk vizsgálatunkba. Ett ől azért tekintettünk 
el, mert végül is, bár Laták leveleit Szirmaihoz, illetve a Kalangyához való 
viszonyuk szerint jellemeztük, els ősorban mégiscsak a szerz őjük arcképé-
hez kínált vonások érdekeltek bennünket. A Kalangyához való viszony 
teljes tartalmának fölfejtéséhez az ebben a folyóiratban közölt vagy ott 
róluk megjelent írásokat is vallatóra kellene fogni. Ezt pedig csak egy 
merőben más természet ű  munka végezhetné el. S egy olyan szerz ő , aki 
nemcsak a Szirmaihoz írt leveleket, de az általa írottakat, tehát a vála-
szokat is jól ismeri. Ennek a közleménynek igazi jutalma is az volna, ha 
Szirmai vonatkozó leveleivel jelentkeznének azok, akiknek a birtokában 
vannak. 

DÉR ZOLTÁN 
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PATÓ IMRE 

RÉGI ÍRÁSOKAT OLVASUNK... 

5. A MüVELŐDÉSI ÉLET DOKUMENTUMAI 

Elsőnek egy rendőrségi jelentést mutatunk be az Ifjúsági Kulturális és 
Gazdasági Mozgalom újvidéki közgyűléséről, majd két Abraševićregyesü-
let okmányát, végül pedig csírájában elfojtott szervezetek dokumentu-
mait közöljük. 

Az Ifjúsági Kulturális és Gazdasági  Mozgalom hivatalosan 1937. ja-
nuár 3-án alakult meg Üjvidéken, a szabadkai szervezet pedig az év már-
cius 7-én tartotta alakuló közgy űlését. Az OMPOK tulajdonképpen az il-
legális párt egyik legális fedőszervezete volt, amely széles kör ű  akcióprog-
ramot hirdetett meg, és az ifjúság körében hirtelen nagy népszer űségre 
tett szert. Egyik legfontosabb célkit űzése „a parasztság és a földmunkás-
ság anyagi és szellemi fölemelése" eddigi elhagyatottságából. 

Az egyesület a tevékenységét előadások, tanfolyamok, kirándulások, 
tálborozások szervezésével és könyvtárak létesítésével kívánta realizálni, de 
ezt a célt szolgálta a mozgalom lapja is, a Naš život, amely már 1936 
novemberében megindult és formálisan a vajdasági ifjúság lapja volt. 
A mogzalom antifasiszta álláspontra helyezke dett, mert a dolgozók által 
eddig elért eredményeket a megsemmisülés veszélyét ől féltette. 

1937 júliusában az ifjúsági mozgalom tartományi vezetősége baráti 
kapcsolatot akar kiépíteni Vajdaság Összes nemzetis égének fiataljaival, 
ezért levéllel keresi fel a Híd szerkeszt őségét is: 

„Azért fordulunk legelőször hozzátok, a HÍD körül csoportosuló ma-
gyar ifjúsághoz, mert meg vagyunk győződve arról, hogy a ti törekvései-
tek állnak legközelebb mihozzank, és bízunk abban, hogy szoros együtt-
működést sikerül teremteni" — olvasható a levélben. 

A Híd örömmel fogadja a kezdeményezést: 
„.. a felénk nyújtott baráti kezet örömmel fogadjuk el, meggyőző-

désünk, hogy ezzel az egész haladó szellemű  magyar ifjúság régi óhajá-
nak teszünk eleget ..." 

A részletesen kidolgozott, reális alapokon nyugvó kulturális és gaz-
daságimunkaprogram a mozgalom gyors kifejl ődését biztosította: szá-
mos vidéki szervezet és alosztály al akult rövid idő  alatt. A párt és a 
forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő, . .az illegális tevékenységben 
jártas harcosai, köztük Pap Pál is, kötelességüknek érezték az if-
júság mozgalmának a támogatását. A több más igen jelent ős eredményén 
kívül a mozgalomnak tudható be az ifjúkommunista mozgalom megerő-
södése is. 

A mozgalom betiltása - 1937 októbere — után is az aktivisták 'a be-
szervezett, a tevékenységben korábban is résztvev ő  fiatalokkal tovább 
küzdenek a kitűzött program realizálásáért .és számos szép akciót vall-
hatnak magukénak: Pap Pál vezetésével Karlócán meglátogatj ák Vasa 
Stajićot, a szabadkai gimnázium egykori igažgatóját, kiemelkedő  közéleti 
és kultúrmunkást, aki az Ifjúsági Mozgalom támogatásáért szállt síkra. 
és a mozgalom lapjába írt cikkében — amelyből a Híd 1937. óktóberi 
száma is idézegt — a nemzetiségi kérdés helyes megoldását sürgette. To-
vábbá különös jelentős-4e volt az 1937-ben Üjvidéken megrendezett 
csehszlovák kultura napjának, Csehszlovákia fasiszta lerohanásának el ő-
estéjén. 

Hasonló fedőszervei voltak az illeg 	pártnak az Abrašević-egye- 
sületek is. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a szabadkai egyesület veze-
tőségében több Híd-aktivista is tevékenykedett, amir ől az itt közölt jegy-
zőkönyv tanúskodik. 
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A csírájukban elfojtott egyesületek is -- az újvidéki Joggyakornokok  

Egyesülete és a Jugoszlávia Szövetkezeti Ifjúságának Karlócai Alosztálya  
— hasonló szándékkal szervez ődtek: a szakmai tevékenység mellett a párt  

befolyását érvényesíteni minél szélesebb körben, valamint el ősegíteni az  
ifjúkomunista mozgalom erősödését.  

Újvidéki Rendőrparancsonkság  
Sz.: 41001  

1937. január 3.  
Újvidék  

Tárgy: Az Ifjúsági Művelődési és Gazdasági Mozgalom közgy űlése  
Újvidéken — jelentés.  

A Duna bánság Királyi Báni Hivatala  
Közbiztonsági Osztályának  

Újvidék  

Tisztelettel közlöm, hogy ma, 10.15-t ől 12.15 óráig a Szerb Matica  
dísztermében az Újvidéki Ifjúsági M űvelődési és Gazdasági Mozgalom  
megtartotta évi közwvűlését. — A közgyűlésen mintegy 160 személy vett  
részt, túlnyomórészt az újvidéki értelmiségi ifjúság volt képviselve (egye-
temisták), képviseltették magukat a volt Vajdaság más helységei is:  
Szabadka, Zombor, Versec, Pancsova, Óbecse, Becsekerek (Petrovgrad),  
Ruma, Mitrovica, Šid és Kumán.  

A Szerb Matica küldötteiként a közgyűlésen jelen volt dr. Milutino-
vić  Nikola és Zamurović  Stanko, nyugalmazott tanár, az újvideki műve-
lődési egyesületek részér ől pedig Marić  Svetislav, a fiúgimnázium tanára.  

A közgyűlést Milisavac Živojin újvidéki egyetemi hallgató, az intéz ő  
bizottság elnöke alkalmi beszéddel nyitotta meg, amelyben röviden az  
Ifjúsági Mozgalom céljairól és ideológiájáról szólt, hangsúlyozva, hogy  
folytatni kell a hetven év el őtti Vajdasági Ifjúság tevékenységét, annak  
a határozatnak a szellemében, amelyet a hetvenedik évforduló alkalmá-
ból tartott ünnepségen fogadtak el.  

Vlalt Sava újvidéki joggyakornok beszámolót olvasott fel itvaj-  
dasági ifjúság anyagi helyzetéről. Hangúlyozta, hogy az értelmiségi, a  
munkás- és parasztfiatalság nagyon nehéz helyzetben van, és csupán  
mint egységesen szervezett kerülhet ki a nehéz anyagi és társadalmi  
helyzetbő l.  

Novković  Nemanja, a mezőgazdasági tudományok abszolvense Új-
vidékről, beszámolót olvasott fel a mai fiatalság művelődési helyzetéről,  
amely — akárcsak gazdasági — igen alacsony szinten van, és a moz-
galom célja, hogy a soraiba gyűjtsön minden becsületes és valós szemlé-
letű  fiatalt, korra, osztály -, vaamint felekezeti és politikai hovatatto-
zásra való tekintet nélkül; ógy intenzív munkát kezdjen a nehézségeik  
felszámolása érdekében. A Mozgalom álláspontja lesz — amelyt ől el nem  
tér *`+Műveltség terjesztése és megvédése; küzdelem a háború és  
minden egyéb veszély ellen, amely a civilizációt fenyegeti és fékezi az 
041:4414*,, st .  

napirend 3. pontjabaII hegtörtént a mozgalbíri központi igazgató  

szervének a megválasztása, .s leilybe elnökként Vlahikin Sava újvidéki  
joggyakornok került. Ebbe a, szervbe bekerült még ,-Öt újvidéki fiatal  
is, valamint az egyes helyiségek küldöttei. — Jellemz ő , hogy az igazgató-
ságba küldöttként beválasztották Blagojev Spasojét Pancsováról, aki je-
les követője „az egyesült ellenzék vajdasaag~gj szárnyának". Nevének emlí-
tésekor néhány jelenlev ő  között hallható Wolt az a megjegyzés, hogy nem  
alkalmas, hogy ő  bekerüljön a vezetőségbe, tekintettel arra, hogy politi-
kailag exponált, azonban a többség mégis jóváhagyta azzal, hogy ő  a  
mozgalom keretében úgysem fejthet ki politikai" ,  ttvékenys ć✓et, mert  
korlátozzák a mozgalom célkitűzései.  r. 
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,A 4. napirendi pontban fölolvasták az Ifjúsági Mozgalom 1937-re 
szóló munkatervjavaslatát, amelyet az intéz ő  bizottság dolgozott ki, és 
amelyről vita folyt. 

Elsőnek kért szót Mátić  jogballagó, az Ifjúsági Békemozgalom kül-
dötte Belgrádból, aki a beszédét a Világifjúsági Békemozgalom kong-
resszusán elhangzott referátum felolvasásával kezdte, Mivel ez nem volt 
összhangban a napirenddel, e hivatal küldötte megtiltotta a beszámoló 
fölolvasását, aminek engedelmesen eleget tett. — Konkrétan a munka-
programról szólva elmondta, hagy a helyzet komolysága megköveteli a 
békéért folytatott általános küzdelmet, valamint hogy a vezet őség fog-
lalkozzon az általános népszavazás megszervezésével a békéről. 

A munkatervjavaslatról folytatott további vita során még hét szó-
nok szólalt fel, közöttük Petrova ć  Nikola újvidéki gépészmérnök, aki a 
korábbi években mint prágai egyetemi hallgató tevékeny kommunista 
volt. — Beszéde békülékeny hangnemben folyt az ifjúság egyöntet ű  
helyeslése közepette, felekezeti és osztályhovatartozásra való tekintet nél-
kül. Hangsúlyozta: az igazgatóságnak els őrendű  kötelessége, hogy min-
den igyekezetét latba vetve segítsen a munkanélküli tagokon, hogy folya 
modványokat terjesszen be és interveniáljon az illetékes szerveknél elhe-
lyezésért és anyagi segélyért. Felszólalása alatt megjegyzések hangzot-
tak el: „A mozgalom nem válhat kérvényeket és fellebbezéseket készít ő  
irodává, valamint hogy az ifjúság nem válhat gerinctelenné azáltal, hogy 
koldul." 

Mijatović, a verseci küldött volt az egyetlen szónok, aki szembeszállt 
az intéző  bizottsággal és programjával, azonban ezzel az állásponttal 
csaknem egyedül maradt. Beszéde a többség tiltakozásával találta szembe 
magát, rendezetlensége miatt többször kinevették, rovására vaskos meg-
jegyzések hangzottak el, aminek folytán nem is tudta kifejteni, mit bí-
rálna és mit fogadna el. 

Ugyancsak jellemző, hogy az Ifjúsági Művelődési és Gazdasági Moz-
galom szabályzata előirányozza ezt a tevékenységet a királyságunk min-
den részén, azonban ez a közgyűlésen a legkevésbé sem nyilvánult, meg, 
sőt hallgatólag elsiklottak fölötte, és csupán a volt Vajdasag felületén 
folytatott munkára terelődött a figyelem. A tömegből elhangzottak: „Vaj-
daság a hozzánk legközelebb álló és számunkra legkedvesebb, ezért szá-
munkra előbbre való mindennél, ezért harcolnunk kell a gazdasági jó-
létéért." 

A közgyűlés teljes rendben és békeségben ért véget. 
Tisztelettel terjesztem fel a fenti jelentést tudomásulvétel végett. 

[olvashatatlan aláírás] 
rendőrparancsnok 

Felterjesztve: 
Belügyminisztérium (Állambiztonsági Osztály) 
Duna bánság Királyi Báni Hivatala 
Közbiztonsági Osztály, újvidék 

Jegyzőkönyv 

Készült az ABRAŠEVI Ć  Egyesült Munkás Művészeti Csoport alakuló 
közgyűlésén 1940. aug. 11-én, de. 11 órakor a Magánalkalmazottak Szö-
vetségének a terhében, Szabadkán, Nyolcadik gyalogezred u. 8. Jelen van 
34 személy. 

1. Lukács Isnván ismerteti a napirendet, amely az alábbi pontok-
böláll: 

A megjelentek köszöntése. 
Az alapszabályok felolvasása. 
A korelnök megválasztása. . 
Jegyzőkönyvvezető  és két hitelesítő  választása. 
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Jel 11ti sottság választása. 
Az 	tó bizottság megválasztása. 

ellenőrző  bizottság megválasztása. 
zeti bizottság megválasztása. 

:éle. 
István röviden ismerteti egy olyan egyesült munkás m űvé-

sze 1 =csopo&'t megalakításának a szükségességét Szabadkán, amely irányí-
taná az énekkart, a szavalókórust, valamint a színjátszó alosztályt — és 
köszönti a :megjelenteket. Megköszöni, hogy ilyen szép számban össze-
jöttek- 

Beder Emil felolvassa az egyesület alapszabályait, amelyeket a 
jelenlevők egyhangúlag elfogadnak. 

A közgyűlés a korelnök megválasztására tér át. Berkes Pétert 
választják erre a tisztségre. 

A korelnök átveszi a tisztet és javasolja egy jegyz őkönyvvezető 
 két hitelesítő  megválasztását. A javaslatot elfogadják. Jegyzőkönyvve-

zetővé Rácz Magdát, hitelesít őkké pedig Nagy Istvánt és Hegedűs Te-
réziáit választják. 

Az elnök javasolta a jelölő  bizottság megválasztását. Ebbe Beder 
Emil, Cehe Ágoston, Miklós Erzsébet és Kornstein Miksa [ đdönl ke-
rült be. 

A jelölő  bizottság félrevonult, hogy a javaslatát megtegye, majd az 
alábbi listát javasolta: 

Igazgató bizottság: Berkes Péter, Nagy István, Konnstein đdön, 
Kuti Gyula, Miklós Erzsébet; 

Pénzügyi ellen őrző  bizottság: Schwalb Miklós, Rácz Magda, Wohl 
Laura; 

Művészeti bizottság: Cehe Ágoston, Beder Emil, Csonka István. 
A javaslatot az elnök szavazásra bocsátja. A jelenlevők egyhangúlag 

elfogadták, majd a közgyűlés a következő  napirendi pontra tér át. 
Lukács István javasolja, hogy az igazgató bizottság gondoskodjon 

a Nyomdaipari Munkások Szövetsége szabadkai alosztályainak m űvelő-
dési szekcióival való szoros együttműködés kialakitásárol. A javaslatot 
elfogadták. 

Berkes Péter javasolja, hogy az alapszabályokat magyar nyelvre 
is fordítsák le és a szakszervezetekben függesszék ki a hirdet őtáblákra, 
hogy azok is tanulmányozhassák, akik nem beszélik az államnyelvet. A 
javaslatot elfogadták. 

A megválasztott igazgató bizottság visszavonul, hogy konstituálód-
jon, majd közzéteszi, hogy a tisztségeket az alábbi módon osztották fel: 

Elnök: Berkes Péter, lakása: XI. Szerb u. 46; 
Alelnök: Nagy István, , lakassa: III. Világos u. 43; 
Titkár: Kornstein Odön, lakása: III. Belgrádi út 29; 
Péntáros: Miklós Erzsébet, lakása: VI. Prágai u. 29; 
Bizottsági tag: Kuti Gyula, lakása: V. Iskola u. 10. 

Mivel ajelenlevőka fentieket is egyhangúlég tudomásul vették, az 
elnök a köznyi 	berekesztette. 

Szabadka, 1940. augusztus 11. 

Rácz Magda s. k. 	 Berkes Péter s. k. 
jegyzőkönyvvezető 

 Hitelesdtők: 
	 elnök 

Nagy István s. k. 
Hegedűs Terézia s. k. 
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Jegyzőkönyv 

a zombori Abrašević  Egyesült Munkás Művészeti Csoport alakuló köz-
gyűléséről, melyet 25 tagnak és a hatóság képviselőjének jelenlétében tar-
tottak meg 1939 . március 31-én este 8.30 árakor Zomborban az Építőmun-
kások Otthonában. A napirend a következő: 1. A megjelentek köszöntése; 
2. Az alapszabályok elfogadása; 3. Tagok beírása; 4. A jelölő  bizottság 
megválasztása; 5. Az igazgató bizottság, valamint az ellenőrző  bizottság 
megválasztása. 

Zidarević  Josip elvtárs, a helyi szakmaközi bizottság titkára meg-
nyitja a közgyűlést, köszönti a megjelenteket, majd röviden vázolja az 
Abrašević  Egyesült Munkás Művészeti Csoport megalakulásának a jelen-
tőségét Zomborban. Majd arról szól, hogy a néhai Kosta Abraševi ć  muri-
kásköltő  volt a háború előtti kis Szerbiaban, és a munkások méltányol-
ják érdemeit, ezért hálából az egész országban Abraševi ć  nevét viselő  
munkás művészeti csoportokat alakítanak. Ezután az alapszabályokról 
szól, amelyek a jelenlevők többsége előtt eléggé ismertek, ezért úgy tartja, 
hogy nem kellene újra olvasni, amit el is fogadnak . Ezután az uj tagok 
beírására került sor, majd Zidarević  elvtárs javaslatot tesz a jelöl ő  bi-
zottságra; a következőket javasolja: Decker Iváni, Molnar Marko és Josi ć  
Filip, akik félre is vonulnak és a megbeszélés után az igazgató bizott-
ságba a következő  személyeket javasolják: 

1. Dományi János, elnök, 2. Dodić  Rada, titkár, 3. Paštrović  Josip, 
pénztáros. Az igazgató bizottság tagjaivá: Lökös Margitot, Bagiši ć  Andri 
ját, Jurisics Albertet és Kirschner Sándort. Az ellenőrző  bizottságba: Zi-
darević  Josipot, Eustakija Mari,ját és Molnar Markót. A jelöl ő  'bizottság 
javaslatát a közyűl,és egyhangulag elfogadja, és mivel ezzel az igazgató 
bizottság, valamint az ellen őrző  bizottság megválasztása megtörtént, az 
utolsó napirendi pontra, a különfélére térnek át. Luka čević  Miša élvhárs 
javasolja, hogy mindazok , akik újonnan iratkoztak be, vasárnap délelőtt 
jöjjenek el a tagsági könyvükért, valamint azok is, akik be akarnak 
iratkozni. Javasolja továbbá hogy tartsanak kib ővített tagsági értekez-
letet az Abrašević  Egyesült Munkás Művészeti Csoport további munkájá-
ról. Mivel a továbbiakban senki más szót nem kért, ezzel a napirend ki-
merült, az elnöklő  este 9.30 órakor a közgyűlést ;berekesztette. 

Zidarević  s. k. 	 Dodić  Boško 
titkár . 	 elnök 

Hitelesitők: 
Dojić  Đorđe s. k. 
Bíró Mihály s. k. 

Az ABRAŠEVI Ć  Egyesült Munkás M űvészeti Csoport zombori szekciója 
tagjainak névjegyzéke 

Zidarević  Josip 
Faštrortrić  Josip 
Dományi János 
Dojić  Đura 
Sörös Mihály 
Bíró Mihály 
Vrabica Rudolf 
Sinkovics Péter 
Krischner Sándor 
Blažević  Ivan 
Dimić  Boško 
Kucera Ferenc 
Lukačević  Miša 
Josip Filip  

Decker Iván 
Maunić  Franja 
Kobilarić  Rajko 
Lökös Margit 
Kolompar Josip 
Radišić  Fedor  
Dodié Rada. 
Mašić  Vitomir 
Molnar Marko 
Marković  Franja 
B.ogišić  Andrija 
Kőnigsber:g Dezső  
Eustakija Marija 
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Jegyzőkönyv 

Joggyakornokok Egyesülete alakuló köz yűlésén 1939. 
ki Jogászok Egyesülete helyiségében, 	por- 
; r 

Jelen vannak: 

Đorde Dabrić  úr, a politikai rendőrség tisztviselője. 
n jelen van 15 tag. 

Kezdete 2030  órakor. 

Áttérnek a napirendre. 
Botić  Milorad újvidéki joggyakornok az egyesület célkitűzéseiről 

és megalakításának szükségességér ől szólva megnyitj a az Újvidéki Jog-
gyakornokok Egyesületének alakuló közgyűlését. A ja 	ne- 
héz helyzetét ismerteti, valamint mindazt, amit meg lehetne tenni a 
helyzetük javítása érdekében. A helyzet javítását nem lehet elérni egyéni, 
szervezetlen akciókkal, hanem össze kell fogni és együttes, szervezett 
munkával és erővel lendülni neki a szakmabeliek, a joggyakornokok hely-
zete javításának. 

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása. Dr. Faragó György és 
Martinović  Mihajlo újvidéki joggyakornokokat választották meg. 

Az Újvidéki Joggyakornokok Egyesülete alapszabályainak meg-
vitatása és elfogadása. Rövid vita után elfogadták az Újvidéki Joggya-
kornokok Egyesülete Egyesületének alapszabályait. 

Az intéző  bizottság tagjainak a megválasztása. Az Újvidéki Jog-
gyakornokok Egyesülete intéz ő  bizottsága tagjaivá rövid tanácskozás 
után Smilja šijačić, Botié Milorad, Stakič  Stojan, Starčev Jovan. és 
Váradi Jenő  újvidéki joggyakornokokat választották meg. 

Ezután az intéző  bizottság kötelességévé tették, hogy az egyesület 
alapszabályait az illetékes hatóságnak beterjessze jóváhagy ásra, továbbá. 
hogy a jóváhagyás után gondoskodjon az egyesület alakuló közgy űlésé-
nek összehívásáról, valammt hogy minden egyébről gondoskodjon, hogy 
az egyesület mielőbb megalakuljon és megkezdje munkáját. 

Az egyesület alakuló közgyűlése 2115  órakor ért véget. 

Stakić  V. Stojan s. k. 	 Hitelesítők: 
joggyakornok, Újvidék 	 Dr. F ó György s. k. 

jegyzőkönyvvezető 	 Mihailo M artinavić  s. k. 

RENDÖRPARANCSNOKSÁG ÚNIDLK 
Sz.: 28401/939 

Kelt 939. VIII. 1-én 

Tárgy: Újvidéki Joggyakornokok Egyesülete — 
alapszabályok. 

DUNA BÁNSÁG KIRÁLYI BÁNT HIVATALA 
KÖZBIZTONSAGI OSZTÁLYÁNAK 

ÚJVIDÉK 

Illetékességi eljárás céljából e parancsnokság tisztelettel fölterjesz-
ti az Újvidéki Joggyakornokok Egyesületének folyamodványát azzal az 
észrevétellel, hogy kérésük ne fogadtassék el, az említett alapszabályok 
ne hagyassanak dóvá azon okból, mivel az alapítók többsége e parancs-
nokság előtt mint kimagasló baloldali ismert, közülük némelyek letar- 
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tóztatásban is voltak kommunista propaganda terjesztése miatt. — Meg-
[történhet, hogy az említettek az egyesület létezését meg nem engedett cé-
lokra használnák fel. 

A rendőrparancsnok nevében: 
[olvashatatlan aláírás] 

rendőrbiztos 

Város Elöljáróság 
Rendészeti Osztály 

Karlóca 

Mellékeljük az egyesület alapszabályait öt példányban, valamint 
ugyancsak öt-öt példányban a vezetőség és a tagság névsorát. 

Egyben értesítjük a fönti Címet, hogy Mati ć  Aleksandar úr házá-
ban; 319. sz., egyesületi helyiséget nyitottunk. 

Fogadják ez alkalommal is tiszteletünk kifejezését. 

Torna Jovanović  s. k. 	 Jovan Cvetić  s. k. 
a (titkár h. 	 az elnök h. 

VÁROSI RENDŐRSÉG 
Érkezett: 1940. VII. 6. 

Szám: 1906 

Karlóca 

Tárgy: Jugoszlávia Szövetkezeti Ifjúsága — 
alapszabályok jóváhagyása. 

A JÁRÁSI ELđLJÁR6SÁGNAK 

Karlóca 

Illeuekességi eljárás céljából tisztelettel fölterjesztem Jugoszlávia 
Szövetkezeti . Ifjúsága Karlócai Alosztályának az alapszabályait az aláb-
bi észrevétellel: 

Az a véleményem, hogy az alapszabályok ne hagyassanak jóvá és 
Jugoszlávia Szövetkezeti Ifjúsága Karlócai Alosztályának megalakítása 
ne engedélyeztessék az alábbi okokból: 

CVETIČ  JOVAN, az alosztály elnöke, karlócai földműves, kom-
munista hajlamú, BONTETVE VOLT kommunista brosúrák terjesztése 
miatt. 

GERENČEVIĆ  ZORKA egyetemi hallgató, vezetőségi tag, arról 
ismert, hogy követője a kommunista eszméknek, jelenleg is vizsgálati 
fogságban van Újvidéken, MALI SAVA joghallgató pedig ugyancsak is-
mert kommunista. 

DOBANOVAČKI BORIVOJE kereskedősegéd és BRANOV MILE 
tanonc, Gerenčević  kereskedőnél vannak alkalmazásban, ahol Zorka Ge-
renčević  a nevelőjük, aki kommunista brosúrák terjesztése miatt van 
vizsgálati fogságban , de mindenképpen ők maguk is hajlaanosak,, a kom-
munizmusra, noha eddig még semmit sem észleltünk azon kívül, hogy 
tagjai ennek a szervezetnek, amelynek f ő  szervezői Gerenčević, Mali és 
Cvetić, az elnök. 
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[...] 
Zigić  Borislav, Brankov Mile és Dobanova čki Borivoje, tagok,

t<hem karlócai születésűek, csupán nemrégen költöztek be a környékről. 
A fenti okokból nem kell az alapszabályokat jóváhagyni. 

Nfel 	t: Alapszabályok és a tagok névsora öt példányban. 

[olvashatatlan aláírás] 
városi rendőrkapitány 

JUGOSZLÁVIA SZÖVETKEZETI IFJÜSAGA 
KARLbCAIALOSZTALYA 

A Jugoszlávia Szövetkezeti Ifjúsága Karlócai Alosztályának 1940. 
január 8-án megtartott alakuló közgyűlésén a hatósági képviselő, vala-
mint a Jugoszlávia Szövetkezeti Ifjúsága Főbizottsága küldöttjének a 
jelenlétében az alábbi vezetőség alakult meg. 

Az igazgató bizottság tagjai: 

Cvetić  Jovan, elnök 
Vasić  Boško, alelnök 
Sokisn Sima, első  titkár 
Nikolić  Ilija, másodtitkár 
Cvetić  Julka, pénztáros 
Dragojlović  Petar, háznagy 
Gajićević  Anda 

Az ellenőrző  bizottság tagjai: 

Atanasijević  Jovan, elnök 
Jovanovič  Tama, titkár 
Crnojački Torna 
Ranković  Stevan 
Popovié Ilija 

Helyettesek: 

Mrdan Stevan 
Tošić  Jaša 
Kojić  Jefitimija 

Torna Jovanović  
a titkár h. 

Jovan Cvetič  
az elnök h. 

JUGOSZLÁVIA SZÖVETKEZETI IFJÜSAGA 
KARLbCAIALOSZTÁLYA 

1940. július 4-én a Jugoszlávia Szövetkezeti Ifjúsága Karlócai Al- 
osztályának taglétszáma a következő : 

Mrdan Stevan 	 6. Dragojlović  Petar 
Sakić  Simeon 	 7. Kojič  Jeftianija 
Rankonrić  Stevan 	 8. Jovanovié Torna 
Vasić  Boško 	 9. Pavlovié Lazar 
Sokić  Ilija 	 10. Nićiforović  Stevan 
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Nićiforović  Melanija 
Čobanić  Ljubica 
Nikolić  Iiija 
Rajković  Luka 
Kudić  Milica 
Radojević  Jelena 
Radojev, ,Sofija 

18.r  Cve►taić  Mileva 
Cvetić  Julka 
Gajinović  Anda 
Kudić  Dušan 
Mali Sava 
Popovič  unja 
Tašić  Jevxem 
Stefanovlć  Petar 
Dobanovački Borivoj 
Atanasijević  Jovan 
Crnojački Tolna 
Brankov Mile 
Raketa Toša 

Toma Jovanović  s. k. 
a titkár h. 

Zigin Borislav 
Gerenčević  Zora 
Šarža Ignjat 
čobanič  Sava 
Berbaković  Petar 
Máksimovič  Staza 
Teodorović  Jolana 
Rajkavić  Katica. 
Kojič  Marija 
Lazarević  Mirko 

41, Nikolič  Aleksandar 
42: Janković  Aleksa 

Nikolić  Vasa 
 JovanavičMara 

Pavlovič  Jelena 
'46. Apatović  Ljubica 

Kolarović  Milica 
Nedeljković  Petar 
Stanković  Stojanka 

Jovan Gvetić  s. k. 
az elnök h. 
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BESZÉD 	1',  

FALUKUTATÓ ÍRÁSOK, NÉPRAJZI TANULSÁGOK  

A falukutatás már az induló Híd egyik célkitűzése volt: „Elsőrendű  fi-
gyelemmel kell foglalkoznia a faluval, a falusi élettel, hogy a magyar  
életnek mindenkori őserejű  forrásával 'tisztában lévén, azt értékelni és  
felhasználni tudja" — olvashatjuk a bevezet őben.' Ugyanebben a szám-
ban Donáth György (Kun Szabó György) a vajdasági értelmiségi ifjakat  
erre a feladatra ösztönözte. Felhívása nyomban vitát váltott ki, mert a  
folyóirat már következő  számában Kolozsi Tibor ellenvéleményét közöl-
te? Összefoglalónkban ez alkalommal eltekintünk a falukutató progra-
mok elem~ésétdl, mert Gerold László, illetve Pató Imre elvégezte ezt.'  
Ezúttal azokat az 1934 és 1941 között megjelent írásokat vesszük szám-
ba, amelyek egy-egy faluval, közösséggel foglalkoznak.  

A korai Híd szerkesztői komolyan gondolták a falukutatást, Külföl-
di példák, a Sarló és a népi írók szociológiai írásai ösztönözték őket  
erre a tevékenységre. Programjuk is és a faluról szóló riportjaik is a  
kuriózumok keresésére ösztönöz. A bels ő  munkatársak nemcsak progra-
mot adtak a falukutatáshoz, hanem utasítást is. Kun Szabó György a  
harmadik számban kérdőívet közölt. Az öt részben csoportosított kérdé-
sek összefoglalták a falvakban jelentkező  összes problémákat. A kérdé-
sek általánosak, így nem nyújthattak segítséget azoknak, akik gy űjteni  
akartak. A szerző  valószínűleg nem ismerte az akkoriban már létező  szo-
ciográfiai, illetve néprajzi kérdőíveket, mert ha olvasott volna ilyeneket,  
akkor konkrétabb lett volna, s megelégedett volna azzal is, ha a kutatók  
egy közösségnek csupán valamelyik részletproblémáját oldják meg.  
Emiatt, de azért is, mert a gyűjtők sem ismerték a módszereket, a fal-
vakról szóló riportok túlságosan általánosak, beküld őik érdeklődési körét  
tükrözik, s így nem kapunk tárgyilagos képet a feldolgozott településről.  

A belső  munkatársak szívesebben boncolgattak elméleti kérdéseket,  
mert se a főszerkesztő, Lévay Endre, se a programadó, Kun Szabó  
György nem foglalkozott szociográfiával. Az első  két évfolyamban meg-
jelent ilyen jellegű  tudósításokat fiatal falusi értelmiségiek írták hely-
ségükről. A Híd kezdeti szakaszában nem ösztönözte tehát az értelmiségi  
fiatalokat gyűjtőutakra.  

Első  két évfolyamában négy községről: Muzslyáról, Temerinről, 
BajmokróT és Moholról közölt szociográfiai , illetve néprajzi, helytörté-
neti cikkeket. 

t, ' k 	á 
Kókay Károly hárs 	zes érteketiésétYek helytörténeti és statisz- 

tikai adatai ma is hasznos adalékul szolgálnak Bajmok kutatói számára'  
Írásának befejező  részében lesújtó képet fest a, falu művelődési viszonyai-
ról. Bizonyára kissé elfogult is volt.  

Lllés Sándor temerini beszámolója elsősorban tényfeltáró riport;  
néhány megfigyelését ma is használhatják a község múltja iránt érdekl ő-
dő  szakemberek. Érdekes az az okfejtése, amellyel a népviselet fennma-
radását, illetve visszaszorulását magyarázza: „A polgárság konzervatív  

része még most is dolmányban és csizmában jár, de nem Hajlíthatatlan  

és dacos szembeszállás ez az idővel, hanem mert nem tudják beszerezni  
a kellő  pénzt, arra, hogy a ruhakészleteiket felfrissítsék." Tehát a férfiak  
viselete a szegénység miatt nem változott, s a lányok ruházata is a pénz-
telenség miatt egyszerűsödött: „A lányos mamák nem veszik végszámra  
a selymet, lassan eltünedeznek a sokráncú szoknyák is, és helyükbe egy-
szerű  színes szövetek kerülnek; szép iparos viselet. Úgy látni, moderni-
zálódnak a temerini lányok, mert az racionálisabb."'  

A muzslyai és a moholi írások néprajzi riportok. Nagy János sorait  
olvasva sajnaljuk, hogy nem volt képzett néprajzos és nem volt kérd ő- 
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íve. Riportjaiban néhány érdekes népszokásra hívja fel a figyelmet. A 
nagycsaládról szóló közleménye kiindulópontja lehet ennek a családfor-
mának a feldolgozásához: „Sokszor megesik így, hogy két-három család 
»van egy kenyéren«, vagyis közösen dolgoznak és egy kenyérb ől esznek. 
A csaladtagok mindnyájan »édesapám« és »édesanyám«-nak hívják szü-
leiket. A fiatal testvérek nős bátyjukat »kend«-vel »becsülik«. A testvérek 
egymás feleségét ángyinak, míg ezek férjeik testvérét »kisebbik«, vagy 
— kor szerint — pöregbik uramnak« hívják. Sajnos ez már csak kevés 
házban van meg. Férjét a feleség nem ritkán — öregebb családokban 
mindenütt — kendnek tiszteli, a férj viszont tegezi a feleségét." 6  

Másik két riportjában beszámol a falu vasárnapjáról és a lakoda-
lomról. Az utóbbiban többé-kevésbé ismerteti a lakodalom menetét és 
néhány vőfélyverset is közöl. A lakodalom leírása képzett néprajzosok 
számára is komoly feladat, ugyanis a népszokások összes összetev őjét 
figyelembe kell venni, ezért nem csodálkozunk, hogy a muzslyai lakoda-
lom leírása naiv és vázlatos. 

A korai Híd legjobb szociográfiai, illetve néprajzi beszámolóját Mu-
hi János Moholról készítette. Ez a beszámoló is vázlatos, de olyan ada-
tokat találhatunk benne, amelyek egy modern kutatás számára forrásér-
tékűek lehetnek. Felfigyelt a falu szabályos alaprajzára, a, házak tiszta-
szobájára, amelyet új fejleménynek tart. Muhi János írta a háború el őtti 
Híd egyetlen folklórtanulmányát. A Tisza menti babonák és hiedelmek 
című  írásában felfigyelt az interetnikus kapcsolatokra: „A Tiszamenté-
ben különösen nagy számban találhatók babonák, mert az itt lakó 
nép különböző  vidékről származik, mindegyik magával hozta saját vidéke 
baborréit, melyekhez még a vele lakó más vidékr ől származottak babo-
náit is átvette."' (Kiemelés B. V.) Muhi János összefoglalója nem mérhet ő  
a napjainkban készült hasonló jellegű  munkákkal, mert nem törekedett 
teljességre, csak néhány olyan hiedelmet, szokást mutatott be, amelyet 
már más faluban is felgyűjtöttek, ennek ellenére teljesebb képet kapunk 
Vajdaság néphitéről. 

Hogy a falukutató riportok vázlatosak, szűkszavúak lettek, abban 
részben az irányítók is hibásak. Csuzdi Viktor (Laták István) arra ösz-
tönözte a kutatókat, hogy írásaik ne legyenek túl terjedelmesek, de tük-
rözzék a táj életét, a termel ői viszonyokat, a közösség kulturális állapo-
tát, valamint a falu társadalmi rétegz ődését. Ezeknek a feladatoknak az 
elvégzésére a lap munkatársai nem voltak felkészülve, így beszámolóik 
túlságosan is vázlatosak lettek.' 

A falukutatás a Simokovich Rókus szerkesztette. Hídban is helyet 
kapott. Az 1936-ban bekövetkezett őrségváltás után új elgondolással in-
dult ez a tevékenység. Kis Flórián (Malušev Cvetko) három tanulmány-
ban fejtette ki a forradalmi Híd falukutató programját? Ez már nem a 
kuriózumokat kereste, hanem tömérdek apró adatból akarta. összeállí-
tani Vajdaság akkori élethű  képét, a tényleges helyzet feltárása a cél szé-
pítés és túlzás nélkül, ennek a munkának a végs ő  feladata pedig az élet 
megjavítása. Tehát nem öncélú a Malušev diktálta falukutatás. A lap 
két számához kérdőíveket mellékeltek, amelyekre konkrét és pontos ada-
tokkal kellett válaszolni.10  

A kérdőíves módszer azonban nem hozta meg a várt eredményeket. 
Ezt maguk a szerkesztők is elismerték. Ember Zsigmond (Kek Zsigmond) 
véleménye szerint a sikertelenség oka: „Els ő  általános tapasztalatunk 
tehát a meg nem értés. Második a félreértés. Olvasóink nagy része falu-
kutatási akciónkat úgy látszik olyan statisztikai adatgy űjtő  munkának 
fogta fel, amit mint egy sportot íízünk." Írásának további részében azt 
is kifogásolta, hogy a beküldött kérdőíveket a kitöltők egyedül készítet-
ték. A Híd akkori szerkesztői elvetették ezt a módszert, mert az volt az 
álláspontjuk: „Több szem többet lát -és több kéz többet végez. Közös 
munka egyrészt, munkamegosztás másrészt — alapfeltétele az ilyen mun-
kának. Le kellene szokni arról, hogy kizárólag egyéni munkát végezzünk. 
Közös utánajárás, együttes megbeszélés eredménye sokkal jobb." Kek 
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Zsilmand nem vetette el a szociográfiák egyéni készítését sem, mert 
'tt a ,falvak . életét bemutató tanulmányok írására ösztönözte a lap 

Hogy lny községből küldték el a kitöltött kérdőíveket, az — sajnos 
nem derül ki a későbbi számokból sem. Valószínű, hogy kevés adat 

állt a szerkesztőség rendelkezésére, mert a nagy összefoglaló munka nem 
készült el. Az 1937-es falukutató program mégis eredményes volt, mert 
ennek a szellemében születtek meg azok a riportok, amelyeket a folyó-
irat . 1938-ban és 1939-ben közölt. Az írások egy részét földm űvesek, vagy 
ahogy akkor nevezték: földmunkások, mozgalmi emberek írták, s ezek a 
szociográfiák az egyetlen dokumentumok a harmincas évek végér ől, mert 
többé-kevésbé objektíven tükrözik falvaink gazdasági és kulturális álla 
potát. A forradalmi Híd szerkesztőit a valóság érdekelte, ezért ezekben 
a riportokban, szociográfiákban csak áttételesen találunk néprajzi ada-
tokat. Így például Szabó Mihály Telecskáról szóló cikkéből megállapít-
hatjuk, milyenek voltak a házak a községben: „A falu a putriépítésr ől las-
san áttért a . földszintes, alacsony, nádfedeles, egyablakos házépítésre, 
amely a tűzesetek sorozatát tette lehetővé és csak a jobb módúakat bír-
ta ez cseréptetős polgáriasabb házak építésére."! 2  

A folyóirat ötödik és hatodik évfolyamában teljesedett ki a falu-
kutatás. Belső  munkatársai is írtak riportokat, beszámolókat: Laták Ist-
ván Kishegyesről, Kossa János Feketicsről, Simokovich Rókus Bácstopo-
lyáról értekezett. A szerzőket érthetően továbbra is a gazdasági helyzet, 
az osztályviszonyok érdekelték. Az írások olvasmányosak, mert nem .szá-
raz adatokat . közölnek; hanem mindig egy konkrét témát dolgoznak fel, 
s aköré csoportosítják ;a gazdasági viszonyokra vonatkozó tényeket. Si-
mokovich Rókus a napszámosok otthonteremtésér ől ír, cikkéből azonban 
kiderül, hogy a gazdák nem tartják be az egyezséget , rossz kosztot ad 
nak, és keveset fizetnek aratáskor. 13  Laták István kishegyesi beszámoló-
ja félnapi ott-tartózkodás benyomásait rögzíti. Ennek ellenére szinte min-
dent megtudunk a faluról. Azt, hogy 150 éve települt , fahidak kötik 
össze az utakat , a Krivaján vízi-malom működik, a községben van eggyy 
motoros és egy szélmalom is. Észreveszi a barlanglakások funkcióváltá-
sát, s egy sor statisztikai adatot is becsempész az írásába." 

Kossa János feketicsi riportja egy érdekes vállalkozásról ad hírt: 
Vajdaság első  szövetkezetéről. Néhány feketicsi gazda megvásárolt egy 
téglagyárat, s azt szövetkezet módjára szervezte meg. Érdekes lenne meg-
tudni, mi lett a vállalkozás további sorsa, mert bizonyára a néprajztudo-
mány számára is értékes adatokat szolgáltatna a paraszti társulásokról. 

Természetes, hogy ebben az időszakban a külmunkatársak is írtak 
riportokat. 1938-ban Moravicáról és Szenttamásról, 1939-ben pedig Tö-
rökkanizsáról, Felsőhegyről és Magyarcsernyéről érkezett közlésre érde-
mes szociográfia. A riportok jellegzetessége, hogy szerz őik pontosan lát-
ták a falu osztályhelyzetét, s hírt adtak a fasizmus el őretöréséről is. 

A falukutató munkák közül ki kell emelnünk Iványi Károly (Cseh 
Károly) Adáról szóló tanulmányát. Míg a többi szerz ő  apró, lényegte-
lennek látszó dolgokról nem írt, ő  ezekről is szólt: a kőkecskéről, a 
falu nevének etimológiájáról, Ada lakóinak származásáról, a szlovák és 
a cseh ősökről. A korai Hídban ezek az adatok a kuriozitás hatását kel-
tették, Cseh Károly elkötelezett szociográfiáját azonban olvasmányossá 
teszik és amellett napjainkban is hasznosak. 2ó 

Farkas (Frőlich) Ferenc két . tanulmányt is szentelt a falvak és váro-
sok épí1tkezésének. Ezeket . agy- szerkesztíi nem szánták falukutató írás-
nak, de mi — témájuk miatt -Méflit mégisfoglalkozunk velük. 

Ebben az időben már ismertek voltak Bátky Zsigmond néprajzi 
tanulmányai a lakóházaltról. Frőlich Ferencet nem az etnográfiai szem-
pontok vezérelték írásának elkészítésekor, hanem a felvilágosító szándék. 
A tényeket veszi számba, s tanácsokat ad, hogyan változtassanak az 
egészségtelen lakáskörülményeken. A két világháború közötti időszakból 
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ez az egyetlen írás, amelyik a lakóházat ismerteti. Eloszlatja azokat a 
nézeteket, hogy a házak egészségtelenségét a vert fal okozza: ,,Legyünk 
igazságosak: a vert fal nem is olyan rossz, mint azt híresztelik. Ha jól 
megcsinálták, egyszerű  céljának: teherbírásnak és hőszigetelésnek meg is 
felel."17  A vert falú házak hibáját abban látja, . hogy nincsenek elszige-
telve, kicsik az ablakai, nem szell őztetik őket. Ma a népi építészet ku-
tatói a régi falusi házak funkcionalitására hívják fel a figyelmet, energia-
szegényes időkben a banyakemencék hasznosságát emlegetjük. Ezekr ől 
más volt a véleménye az említett szakembernek 1938-ban: „A szegény-
ség, a tüzelőfával való kényszerű  takarékoskodás és nem utolsósorban a 
maradiság és tudatlanság az oka annak, hogy az emberek nemcsak szál-
láson , de másutt sem alszanak nyitott ablaknál. Ahol kevesen alszanak 
egy szobában és kályhafűtés van, még csak tűrhető  a levegő. A kályha 
ugyanis erősen szellőztet, mert a kémény huzatot idéz el ő  s ajtók és 
ablakok hézagain át megszerzi az égéshez szükséges levegőt. Ám a szál-
láson banyakemence van, melyet a konyhából fűtenek. Igy a szobába su-
gárzó meleg csak a megáporodott rossz levegőt  fűti fel anélkül, hogy a 
légcserét befolyásolná. Ezzel a, fűtési módszerrel, bármennyire begyöke-
resedett is — feltétlenül szakítani kell. (...) — A kicsi, légmentesen elzárt 
ablakok, nedves falak, az alacsonyan fekv ő  agyagpadlók és a banyake-
mence-fűtés együttesen eredményezik azt a sajatságos, dohos szagot, 
amely az ágyneműt , fehérneműt és ruhát úgy átitatja , hogy az ilyen lakás 
lakóján még a szabadban is érezhető  az egészségtelen lakás beteg szaga. 
Ezek a tényezők teszik a szállási szoba ` levegőjet tűrhetetlenné, a tüdő-
baj és sok más nyavalya melegágyává." 

A falusi lakóházak még egészségtelenebbek, mint a szállásiak, mert 
míg a szállások udvara, telke nagy, a falvakban a gazdasági épületek, az 
árnyékszék,. a .pöcegödör szűk helyen összpontosulnak, s emiatt a legele-
mibb higiéniai követelményeknek sem tesznek eleget. Fr őlich Ferenc épí-
tészmérnök volt, jól ismerte a falusi, illetve városi házak összes baját, 
az itt élők lakáskultúráját. Állításai tények, néhány észrevételével azon-
ban nem értünk egyet. A falvakban fordított házak építését tanácsolta, 
de megfeledkezett arról, hogy ezek 'a  már kialakult szalagtelkeken sok ne• 
Mézséget okoznak, mert nem adnak elég teret a gazdálkodásra. Az egy-
traktusba épített vagy véges lakóház, ha világos, szell ős, a legmegfelelőbb 
még napjainkban is, mert a telkek formája ezt az elrendezést követeli 
meg. Frőlich tanácsai nem voltak reálisak, mert hiszen már a Híd szo-
ciográfiai felméréséből is kiderült, hogy milyen nagy ,anyagi megterhe-
lést jelent a család számára az . otthonteremtés. A folyóirat olvasói örül-
tek, ha felépíthették egysoros alaprajzú, két-három helyiségb ől álló há-
zaikat. 

Bori Imre a szociográfiákat tartja a háború el őtti Híd legjelentő-
sebb írásainak." Élettel töltötték meg a lapot, a valóságot mutatták meg, 
így dokumentálták a két világháború közti falu életét. A vajdasági ma-
gyar falvak lakói nemcsak gazdasági bajokkal küszködtek, hanem a nem-
zeti türelmetlenség, a királyi Jugoszlávia kisebbségi politikájának összes 
nytigét is legjobban ők érezték. A Híd szerkeszt őinek világnézeti tiszta-
ságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy falukutató írásaikban sem 
voltak nacionalisták, pedig a téma és a légkör alkalmat adott volna erre. 

0 
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„ERDŐ  MEGCSINÁLJA MAGÁT"(Ady) 
 

BESZÉLGETÉS A HÁBORÚ UTÁNI HID SZERKESZTŐIVEL  

OLAJOS V. MIHALY  

„ A háború után a Híd az 1941 -ben megszakadt úton halad tovább. 
(...) Ismét mozgalmi orgánum lett, de harcának most már nem a de-
mokratikus jogok kivívására, hanem a vívmányok megvédésére '  nem a  
szellemi élet szabadságának elnyerésére, hanem annak biztosítására és  
továbbfejlesztésére kellett irányulnia. A háború utáni fél évtized szer-
kesztői azonban a lap hagyományainak ápolását tartották fontosabb fel-
adatnak. Nemcsak az mutat erre, hogy 1945-ben a négy háborús esztend ő  
kenyérszünetét átugorva a folyóirat a IX. évfolyam jelzésével indul  
meg újra hanem az is , hogy érdeklődésének homlokterébe ismét jórészt 
a tarsadalmi, gazdasági, politikai élet problémái kerülnek. »Mi más prog-
ramja lehetne az új Hídnak az új Jugoszláviában, mint a legharcosabb 
és legkövetkezetesebb demokrácia; népuralmunk erősítése, Népfrontunk  
kiépítése, a reakció elleni kíméletlen küzdelem ... Ezzel a programmal  
hívjuk össze a Híd régi olvasóit és híveit ...0 — olvassuk az első  szám  
szerkesztőségi vezércikkében." (Szeli István: Történ ő  történelem. Forum  
Könyvkiadó, újvidék, 1981, 73.)  

Steinfeld Sándor után, 1948 őszén nevezték ki a Híd felel ős szer-
kesztó'év ~é Olajos V. Mihályt, aki huszonnyolc évesen is tapasztalt  párt-
munkásként 

 
 lepett az egykori forradalmár-szerkesztők, Simokovich Ró-

kus és Mayer Ottmár nyomdokába, hogy 1949 decemberéig szerkessze  
a folyóiratot. Zentán meg 1940-ben a Jugoszláv Kommunista Ifjusági  
Szövetség tagja lett, 1941-ben letartóztatták a fasiszták, majd a topolyai  
internálótáborba vitték, ahol Simokovich Rókust is fogva tartot t To-
polyáról 1943 áprilisában került haza, 1944 novemberében—decemberé-
ben megválasztották az első  zentai pártsejt, 1945 januárjában pedig a  
helyi' pártbizottság titkárának. Ugyanennek az évnek a májusában Sza-
badkára helyezték át, és ott a körzeti népfelszabadító bizottság alelnö-
keként tevékenykedett. A felszabadulás után letöltötte kötelez ő  katonai  
szolgálati idejét, felelős tisztségeket látott el Szabadkán és Újivdéken.  
A tartományi székvárosba 1948 márciusában érkezett, és rövidesen kap-
csolatba keriilt a Híd akkori gárdájának tagjaival. Igy vall életének  
erről a szakaszáról:  

— Sohasem voltak olyan ambícióim, hogy a Híd szerkesztője le-
gyek. Én mindenekelőtt aktivista voltam. Ilyenek voltak a történelmi  
követelmények velem szemben. A történelemre alakította úgy a sorsomat,  
hoiv elvállaljam a szerkesztés nagyon nehéz és összetett feladatát, mert  
valakinek vállalnia kellett, az el őttem levő  pedig erre tovább nem volt  
hajlandó. Mivel 1948 márciusa óta Újvidéken a tartományi hatóságokban  
a kommunális 

körül 
 megbízottjának helyetteseként dolgoztam, figyel-

hettem a Híd körül zajló eseményeket. Mayer Ottmárral már jóval ko-
rábban kapcsolatot tartottunk fenn,: gimnazistaként látogattuk a Híd-
bizottságokat,  terjesztettük a folyóiratot, néha írtunk is bele rövidebb  
cikkeket. Egyetemi hallgató koromban Belgrádban Mayerral pártvona-
lon is volt kapcsolatom. Amikor ő  1940-ben Simokovich Rókussal, Lazar  
Nešićtyel és másokkal együtt a fasiszták áldozata lett, Laták István  
Világkép címen jelentetett meg néhány számot. Ám 1948-bán más ter-
mészetű  gondjaink voltak. Júniusban került sor a Tájékoztató Iroda tá-
madására a JKP ellen, októberben pedig dr. Šteinfeld Sándor bejelen-
tette a tartományi pártbizottságban, ahol Dobrivoje Vidi ć  volt a titkár,  
hogy ő  nem képes tovább szerkeszteni a Hidat. Ekkor engem kértek  
fel arra, hogy a helyébe álljak. Valóban nehéz idők jártak, vállalni kel- 
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latt a feladatokat. Arra törekedtem, hogy továbbra is idejében megje-
lenjen a folyóirat, hogy munkatársainak a köre ne szűküljön! Akkorra 
sokan kiestek már a sorból ... 

- De jöttek sokan mások. Kikre támaszkodhatott els ősorban? 
„ . — Azon fáradoztam, hogy minél több alkotó embert a Híd köre 

gyűjtsek. Mivel nem voltam és vagyok irodalmár, igyekeztem szorosan 
együttműködni a szerkesztő  bizottsaggal. Látja, én ma is a mentségemet 
keresem: „Emberek, ne törjetek pálcát felettem, hogy másfél éven át 
a Híd szerkesztője voltam! " A munkatársakra támaszkodtam irodalmi 
kérdésekben: B. Szabó Györgyre, Gál Lászlóra, Lőrinc Péterre és má-
sokra. Nélkülük én nem tudtam volna eredményesen dolgozni. A kézi-
ratokat mindig együtt bíráltuk el. Gyakran szerveztünk Hídvitákat az 
előző  évfolyamokrol vagy számokról. Ezekre meghívtuk a munkatársa-
kat, a Híd-terjesztőket. Egyiken-másikon 50-60 ember vett részt. 

A negyvenes években a „kultúra egyetemes népkinccsé" válása 
felé keresik az utat a Hídban. „Most építenünk kell. Más síkon, békés 
eszközökkel folytatjuk a munkát, a harcot a jobb jöv őért és kultúráért. 
Minden megmozdulásunkban harci tapasztalatainknak a jelen követel-
ményeinek megtel ően kell érvényesülniük" — írta Hidat verünk cím ű  
cikkében Steinfeld Sándor. Mennyire volt valóban a tömegek lapja a 
Híd, mennyire széles körökre terjedt ki hatása? 

A háború utáni Híd a háború el őttinek a hagyományait ápolta 
tovább. Társadalmi, politikai, gazdasági kérdésekr ől értekeztek a szerzői. 
Sok szöveg a rangos társadalmi-politikai munkások tollából származott. 
Kiilpolitikai témákat dolgoztunk fel, mindig tájékoztatva a tömegeket 
az uj történésekről. Persze, olyan jó kommentárokat én nem írhattam, 
mint előttem Mayer Ottmár. Külpolitikai rovatunkban teljes volt a til-
takozás a Tájékoztató Iroda határozatai ellen. A példányszámunk pedig 
folyton növekedett, tehát kapcsolatunk is er ősödött a tömegekkel. Ekkor 
sok vita folyt a folyóiratról a legilletékesebb helyeken: hogyan formál-
juk, alakítsuk profilját? Miloš Hadžić, a művelődési egyesületek szövet-
ségének titkára, sokat törődött a lappal, de Bogdan Crevar, Sava Mali 
is gyakori vendégei voltak a szerkeszt őségnek. 

Éppen abban az id őben, amikor ön szerkesztette a Hidat, mind 
több szó esett arról, hogy irodalmi folyóirattá kellene átalakítani. Míg 
korábban természetes volt, hogy a mindenes szerepét látta el, hiszen 
napi és hetilapok nem léteztek ebben a kultúrában, az ötvenes évek-
től különösen megnövekedtek az igények egy irodalmi orgánumra: Mi-
ként nyerte meg magának fokozatosan a vajdasági írókat a Híd, amely 
körül a harmincas években még alig találunk szépírókat? 

Igen, ez így volt. Felmerült a kérdés, hogy a Hídnak a régi for-
májában kell.e továbbra is megjelennie, vagy változtassunk az arculatán. 
Addig egyetlen ilyen osztályharcos sajtószerve volt  a jugoszláviai ma- 
gyarságnak, a forradalom győzelme után azonban sorra alapítottuk a 
lapokat, példának hadd említsem csak a Szabad Vajdaságot. Azok a 
Híd sok addigi feladatát eredményesen ellátták, frissebbek, mozgéko-
nyabbak lehettek a havonta megj elenő  folyóiratmál . 1949 márciusának vé-
gén tartottunk egy nagy Híd-vitát, és ott kialakult az az álláspont, hogy 
irodalmi-művészeti orgánummá kell átváltoznia a lapnak. Err ől a prob-
lémáról mawam is írtam. Nagyon egyetértettem azzal, hogy megjelennen 
a „fiatalok Hídja". Igaz, akkor már csak szerkeszt ő  bizottsági tag vol-
tam, és Ernyes György volt a szerkesztő. Annak elkészítését — a szokás-
tól eltérően — nem a felelős szerkesztő  és a szerkesztő  bizottság vállalta 
magára, hanem együttesen B. Szabó Györgyre és a fiatalokra bíztuk. 
Mindinkább irodalmi folyóirattá lett a Híd. 

A szocialista realizmus eszményeit feladva a valóság mind telje-
sebb megismerésének az igényét fogalmazták meg ekkoriban a lap köré 
sereglő  fiatalok. Ez a kett ősség görditett-e nehézségeket a szerkesztők 
elé? 
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Sok töprengésünkbe került egy-egy mű  elbírálása, és nem állí-
tom, hogy olykor nem vetettük el a sulykot. Hadd meséljek el egy esetet:  
Gál Lászlóval bőven találtunk kifogásolni valókat Herceg János hozzánk  
beküldött Jégvirág című  novellájában, ezért felkértük, hogy írja át. A  
Csépe-versekbe is belejavítattunk. Az is megesett, hogy közöltük a szer-
zővel: ha nem végez el bizonyos módosításokat , a kéziraton, nem kö-
zöljük azt le. Aztan 	látja -- eljutottunk a  »fiatalok  Hídjáig". Két 
vé~ggllet között mozogtunk . Helyesen beszél tanulmányában szellemi kizá-
rólagosságról dr. Szeli Istvánakadémikus  ezt a korszakot jellemezve.  
Mégis: szakítottunk a szocialista realizmussal, s őt eljutottunk odáig, . 
hogy odaadjuk az íróknak a folyóiratot. A JKP VI. kongresszusán a  
párt új szerepét határoztuk meg társadalmunkban, hitet tettünk az öni-
gazgatás mellett, proklamáltuk az alkotó munka szabadságát, Mondot-
tuk: itt az ideje, hogy írók csinálják az irodalmat. A Híd is író-szerkesz-
tőket kapott.  

Kölcsönös volt hát a hatás a lap és az írók között...  

Az írók is bekapcsolódtak a társadalmi akciókba: csoportokban  
és egyenként is látogatták a mezőgazdasági birtokokat, az üzemeket, és  
elbeszélgettek a munkásokkal. Az a Herceg János, aki a Jégvirággal kap.  
csolatos ténykedésünk miatt meg is lívezhetett volna bennünket ;  el-
ment a Zombor környéki volt nagybirtokokra, és megírta a . Változó vi-
lágban című  riportkönyvét. Az egyik vitán, amelyre eljött Mladen Les-
kovac és Boško Petrović, Leskovac élesen bírálta a szellemi kizárólagos-
ságvnkat. Az esztétikai értékek jobb megbecsülését kérte számon t őlünk.  
A Híd arculatának kialakításáról ez volt talán a legtartalmasabb vita.  
Sokat okultunk az elhangzott megállapításokból. S a Híd valóban a jaji  
goszláviai magyar irodalom orgánuma. lett.  

Olajos V. Miluíl \  Hcy Ce'd  i(1111!,ti 
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HERCEG JÁNOS 

-és -nyitó évet jelentett a Híd történetében az 1950. 
megjelent a folyóiratnak az a száma, amely B. 

a fiatal költők, írók és kritikusok írásaiból készült 
-tartalmazta . Ernyes György jegyezte ekkor a lapot, s csak 

utána, • 19$1 'kapott a Híd író-szerkesztőt Majtényi Mihály személyé-
ben, aki _• r ` ` re volt már 1950-ben Ernyesnek egyes számok megszer-
kesztésében, ám csak a következő  év áprilisától olvashatjuk nevét az 
fxn resszuznban. Mellette pedig ott dolgozik ekkor már a szerkeszt ő-
sen Fehér Ferenc. 

Majtényi Mihálytól 1955 őszén vette át a lap irányítását Herceg 
János, nem hosszú időre, ugyanis 1957 márciusában már újra visszavo-
nult batinai magányába. 

Az évtized elején csörgedezni kezd ő  források vize mind mélyebb 
és mélyebb medret vájt magának ekkor már kultúránk talajába. Új nem-
zedékek jelentkeztek, udvariasan, de er őszakosan dörömbölve is a szer-
kesztőségek ajtaján, hogy azután vitákat robbantsanak ki, amelyekben 
irodalmunk sok égető  kérdésére érkeztek a már akkor vagy csak kés őbb 
használható válaszok. A Híd pedig csak nyert a változó időkön. 

Kek Zsigmond mondotta a háború utáni Hídról: „toborzófa 
minden er őnek, szerszámnak, gondolatnak ! 	demokrácia védelmére, 
biztosítására és kiépítésére, amiért a régi Híd harcolt". Ha egybefogta 
is a legkülönfélébb törekvéseket, már ekkor is az ízlés- és ,irányzatosság-
beli differenciálódás melegágya volt a lap. Milyen mozgások zizegtették 
meg hasábjait? 

1955-ben, a nagy fordulat ' évei után, már Jugoszláviában kiala-
kultak bizonyos igények az avantgarde irodalom és m űvészet termé-
keire, csupán nálunk késett ezeknek az igenlése. Korábbban egy vitá-
ban mondottam: nem ilyen vagy olyan irodalom kell nekünk, hanem 
irodalom! De itt volt az új nemzedék, az újat sürgetve amely körülöt-
tünk sokfelé megszületett már. Csak ,zn i . maradtunk le. Igyekeztünk hát 
behozni a lemaradásunkat. Ez volt az az intervallum, amikor csakugyan 
szabadabb és kötetlenebb irodalmi attit űddel jelentkeztek az írók, els ő-
sorban a fiatalok. Azért átmeneti időszak ez, mert utána megjelent 
Sinkó Ervin, és európai meg nagyvilági perspektívát villantott fel a 
fiatalok előtt. Természetes tehát , hogy azok mentek utána. Nekem az 
volt a bajom, hogy valami hagyomanyos magatartásformához próbáltam 
ragaszkodni . Pedig jómagam is avantgarde íróként kezdtem .pályámat, 
sőt még Öregen is visszaevezek a szürrealizmus vizeire. Nem volt ambí-
cióm a szerkesztés. Felülről neveztek ki. Nem akartam szerkesztő  lenni. 
Elvonultan éltem a batinai szőlőhegyen. Magányomban  nehéz is lett 
volna új tehetségeket kibontakoztatni. Már az els ő  hat hónapban le 
akartam mondani, de akik megtettek szerkeszt őnek, nem akartak en-
gedni. Én lettem a látható figurája egy irodalmi játszmának. Akik meg-
tettek szerkesztőnek, most gyanakvással fogadtak. Végül azt mondtam: 
legyen bármi, nem riadok vissza és nem maradok. 

A Híd történetében szerkeszt őként mintha a korszakhatáron 
állna... 

Egy fejezet zárult le irodalmunkban az én szerkeszt ői tényke-
désemmel. A második nemzedék -- 'a maga Sturm und Drangj 
teljesen felzárkózott ekkor már az első  magát; és megjelent .a porondon 
egy harmadik is, igaz , ez utóbbi a Symposic nbaa. Befoiyásult,azonban 
hamarosan . érezhető' lett a Hídban is. Közülük került ki irodalmunk leg-
értékesebb néhány embere. 

Mi történt - hát? 
Megjelent a színen Vasko Popa a verseivel. Munkatársaim - alig 

változtak még, de Szirmai Károly, . Gál . László, Sinkó Ervin és Majtényi 
Mihály mellett ott volt Fehér Ferenc és Major Nándor, új hangot ütve 
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meg. Az akkori Híd lapjain bontakozott ki a tanulmányíró Bori Imre, 
amiben nekem nem volt különösebb érdemem. Erre modta Ady, hogy 
„erdő  megcsinálja magát". E sora a többi tehetséges fiatagra is ér-
vényes. 

A Híd kapui mindig nyitva álltak a hazai irodalmak el őtt. Ön 
egy kísérletet is tett arra, hogy anyagából szerbhorvát nyelven váloga-
tásokat jelentessen meg. 

— Volt egy elképzelésem, hogy a Híd évente négyszer antológia-
szerűen lásson napvilágot szerbhorvát nyelven. Sok hazai írót közöl-
tünk. Nevezetes a korból Josip Vidmar tanulmánya, amely a középutat 
jelölte meg a szocialista realizmus és a szürrealizmus között. Felkéré-
semre több vajdasági alkotó és társadalmi munkás adott cikket a folyó-
iratnak, így Đušan Popović  is. 

Mennyire ismerték Jugoszláviában a Hidat? 
Bármennyire is meglepően hangzik: sokat tudtak rólunk. Olyan 

viszonyok uralkodtak a jugoszláv irodalmi életben akkor, hogy számon 
tartottak bennünket. Szerb nyelven megjelent novellás kötetemet, A feke-
te angyalt, a Politika című  lapban, a Svedočanstvo és a Književne novine 
hasábjain is ismertették. 

Ha jól tudjuk, a Híd szerkesztésének élményeib ől sok írása, s őt 
egy kisregénye is táplálkozik. Ez utóbbi drámaváltozatát az év elején 
mutatták be az Újvidéki Színházban. 

Miután lemondtam a szerkesztésről, távol tartottam magam a 
folyóirattól, és az újságok felé fordultam, ahogy máig sem tudtam meg-
tagadni magamban az ujságírót. 

- Mit szándékozik tenni gazdag szerkeszt ői levelezésével? 
-- Még nem tudom. Őrzöm a teljes anyagot: eredetiben a kapott 

leveleket és másolatban a rájuk küldött válaszokat. Kordokumentumok 
ezek, egyszer érdekes lehet el ővenni őket. A zombori levéltárra vagy a 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetére marad-
nak bizonyára, hogy hozzáférhetővé váljanak a kutatók számára. 

PAP JÓZSEF 

Életének szép szakaszára emlékezik vissza Pap József, a folyóirat bekö-
tött példányait nemcsak átlapozva, hanem elidőzve az egyes verseknél, írá-
soknál. Ám nem az 1963. januári számban kezdi a böngészést — amelyt ől ke-
rek két éven át volt  a Híd felelős szerkesztője —, hanem a fél évtizeddel 
korábbiakban: Major Nándor adta át neki a felúj ított , európai rangúvá 
tett irodalmi orgánumot. 1957 derekától 1962 végéig terjedő  időszakáról 
— mint történetének egyik sorsdöntő  periódusáról — beszél taulmánya-
iban, értékeléseiben a későbbi Híd. Bori Imrének az 1964. júniusi számában 
megjelent írásából idézünk: „Nem feladatom vázolni azt az utat, amelyet 
folyóiratunk megtett 1956 után, sem azt a meggyorsult differenciálódást 
a hatvanas évek els ő  esztendeiben, amikor is folyóiratunk cselekv ően 
avatkozott bele az irodalmi koegzisztencia addig oly békésnek t űnő  leple 
alatt folyó osztódásba, kiválasztódásba, mind határozottabban azoknak 
juttatva szót, akik nem a meglev őknek folytatását, továbbvitelét szorgal-
mazták, hanem művészi keresést, új igényeket és esztétikai elképzeléseket 
képviseltek." (A H1D 1963-ban) 

Mivel a sorrendben Herceg János után következő  szerkesztő, Major 
Nándor, más irányú fontos elfoglaltságai miatt a Hídról folyó beszélge-
tésünk elhalasztását kérte, örökösének vállalójával, Pap Józseffel foly-
tatjuk az interjúsorozatot. 

Pap József 1963-ban Bányai Jánossal és Burána y Nándorral, 1964-ben 
pedig Fehér Kálmánnal közösen szerkesztette a Hidat. Az utóbbi így 
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áról: „Sok szerkesztővel dolgoztam együtt, de Pap 
túltett abban , hogy rábírta az alkotókat olyan mik 

yek fő  értékeivé váltak irodalmunknak. Az adott pilla 
dolták az írók, hogy képesek eleget tenni a megren- 

pesek lettek: a Híd olyan mellékletei születtek ° meg, 
jelzik a benne megnyilvánuló törekvéseket. A másik 

tt az írókkal, főként a fiatalokkal. Műhellyé vált a keze 

Az. 'orvos-költő  vagy költő-orvos kultúránk fejlődésének éppen abban 
a szakaszában kezdte szerkesztői tevékenységét, amikor a tanulmányok és 
kritikák mind többet beszéltek már irodalmunk megosztottságáról. Pap 
József úgy érzi, hogy az egyetemesség mentését, őrzését várták tőle az 
írók. 

Ma sem tudom, miért kértek fel a Híd szerkesztésére. Talán iro-
dalmon kívüli okok játszottak közre ebben: összefogjam a megoszlott 
alkotói tábort. Persze, hamarosan nyilvánvalóvá lett, hogy a fokozatos dif-
ferenciálódást megszüntetni nem lehet. Az 1963. évfolyam elindításakor 
csupán jeleztük, hogy mit szeretnénk, mert a folyóiratot mint alkotást 
szemléltük, amely szuverén mű, tehát kár lenne keretbe szorítani. Igye-
ikeztünk őrizni nyíltságát. Habár regisztráltuk Irodalmunk akkori állapotát, 
így megosztottságát is, úgy hittük, hogy az írók legtöbbje még nem jutott 
el egy olyan végleges polarizációhoz, hogy ne találkozhatna újra a szellemi 
megújulásban. 

Szeli István így értékelte a Híd 1964. júniusi számában az 1963. 
évfolyamot: „Bátorítónak mondhatjuk pl. a kritikai tevékenység valame-
lyes fellendülését, a fiatal írók térfoglalását, az alaposabb és elevenebb 
»gyepűn túli« tájékozódást, de ugyanakkor még a min őség igen tiszteletre 
méltó elvének a hangoztatása mellett sem látszik ,mindenben indokoltnak 
és igazoltnak az egyetemesség feladása." (A HÍD 1963-ban) Törekvéseik 
azonban gyorsan megtermették gyümölcsüket: 1964-ben már szellemi önál-
lóságról nevezetes a Híd. 

Egy olyan értékrendszernek a kiteremtője volt, amely immár egy 
esztétikai-irodalmi közeget feltételezett. Az az igazság, hogy léteztek bizo-
nyos szigorú esztétikai kritériumaink. önállóak és autentikusak voltunk 
már ekkor. Ez indokolja, hogy Déry Tibor, Illyés Gyula, Weöres Sándor, 
Mándy Iván, Mészöly Miklós kéziratot adott nekünk. Sokan mondtak: 
helyzetelőnyben vagyunk, azért fordulnak felénk az írók. Inkább úgy fo-
galmaznék: olyan esztétikai-irodalmi közegben éltünk, amelyben lehetséges 
volt reagálni az új elképzelésekre, törekvésekre. 

Megtörtént aztán a régi munkatársak visszahívása . is? 
Állandóan bővült a Híd íróinak köre: ismét közölt nálunk Herceg 

János, Fehér Ferenc. De beérkeztek egy új nemzedék tagjai is: Brasnyó 
István; Fehér Kálmán, Gion Nándor, Domonkos István, Bányai János, 
Tolnai Ottó, Utasi Csaba, Ladik Katalin, Torok Csaba, Bosnyák István ... 
Néhányan hozzákezdtek az európai irodalmak alkotásainak magyarra való 
átültetéséhez, így Varga Zoltán, Fehér Kálmán és Fáy Gábor angolból, 
Burány Nándor pedig franciából fordított. De az egyáltalán nem; volt cél, 
hogy mindenki bekerüljön a folyóiratba. 

műyen műfajokat ápoltak leginkább a Hídban? 
periódusra legkevésbé a lírai vonulat volt a elleroa ő. Olyan 

értékre nrt Terc esett kidolgoznunk, amely a kritika  jeleni tét feltételezte. 
De nem a xn r a niifaji kategóriákra, mint au Cább a szel ni zgá ►kr 
figyeltünk:den. számunkban közöltünk kiidönféla rakttilinak számító 
írásokat a hazai és európai íróktól. Az értekező  prózában az esszé vált 
mind népszerűbbé, a szépirodaiamban pedig a vers. Bori Imre írta akkor: 
„Figyelmünk négy költő  verseinél ` állapodott meg ezekben  a számokban: 
Domonkos István, Fehér Kálmán, Koncz István ás Tolnai Ottó versei kép-
viselik azt a fiatalabb évjáratót,ame ly áz Ifjúságban affirmáiódott s 
most költői kiteljesedésük melegágya a Híd lett. ők jeaentik a Híd költé- 
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szetének »derékhadát« is." (uo.). A társadalomtudományi jelleg ű  írások 
közül az esztétikai-filozófiai tanulmányok képviseltek magasabb színvo-
nalat. A hazai szerzőktől szociológiai munkákat közöltünk. 

— Biztos vagyok benne, hogy volt szerkeszt ői ars poeticája! 
— A magam alkotásának, az irodalomról szóló vallomásomnak tar-

tottam a Hidat. Kicsit korán, de éppen ezért a fáradtság jelei nélkül hagy-
tam abba 1964 decemberében a szerkesztést. Az utolsó szám fed őlapjára 
Kocbek-verssorokkal mondtam el, mit szerettem volna tenni: 

Itt az én órám: segítségül hívtam 
minden lehető  varázsszöveget, 
bÜbájosságot és ráolvasást, 
mindent, ami a gonoszt távol tartja. 

(Kino Tivoli) 

ÁCS  KÁROLY 

Mindazok a nagyon régi és újabb törekvések, amelyek arra irányultak, 
hogy irodalmi folyóiratként megtalálja kultúránkban sajátos szerepét a 
Híd, rezonátorokként erősítették fel egymást. A lap tekintélye évr ől évre 
növekedett, s Ács Károly szerkesztésének tizenegy éve alatt volt olyan 
időszak is, amikor a legjobb ilyen magyar nyelv ű  kiadványnak tartották. 

Arculatának formállásához irodalmunk egésze járult hozzá: a Híd 
volt a legnagyobb és legmerészebb vállalkozások fóruma a magyar iro-
dalomban, amelynek mellékletei jelentek meg, mindig változatos tartalom-
mal. Pap József írta le róla szerkesztői „számadásában": „a Forum Kiadó-
vállalat a Hidat kísérleti laboratóriumának tekinti, tehát nem a megálla-
podottság, a beteljesülés, a játékszabályok szigorú betartása tárházának, 
hanem a kísérletezőkedv jelenlétéről tanúskodó keresések, újítások ered-
ményeit is bemutató folyóiratnak szánta". 

Ács Károly már ahhoz a nemzedékhez tartozik, amely a Híd fiatalja-
ként kezdte irodalmi pályáját. A folyóirat „nevelése" hát, miként maga 
elmondja: 



1946-ban mint gimnazista küldtem be els ő  versfordításaimat 
a szerkesz . Nazor költemények voltak ezek, rövidesen meg is jelen-
tek. Urdeél is nagyobb lelkesedéssel vártam hát a Híd számait. De 
megkezdődtek a problemák: kiküldtek valami tiszteletdíjat, ám a megje-
lölt címen nem találták meg az Ács Károlyt. Nem is találhatták: álnév. 
Izgattak a folyóiratban a pályázatók is, amelyekre az iskolatársaim és ba-
rátaim -- Dévavári Zoltán, Pap József, Kopeczky László, kés őbb pedig 
Fehér Feri is — nagyon készültek. 1947 őszén elkezdtem írni a szonettko-
szorúmat (Új élet koszorúja), de nem készültem el vele időre. Mégis be-
küldtem 1948 tavaszán a Hídnak. Steinfeld Sándortól kaptam is rá egy 
levelet, amiben csak annyi állt: „Megkaptam a szonettkoszorúját. Szép." 

-- Az az idő  a nagy vállalkozások kora volt irodalmunkban... 
Újvidéken megismerkedtem az ifjúsági írókkal: Fehérrel, Borival 

és Tománnal. Készültek egy lap vagy almanach kiadására, de nem lett 
az egészből semmi. Helyette azonban megjelent az 1950. évi nevezetes 
áprilisi Híd. Majtényi Mihály meghívott a szerkesztő  bizottságba, s ez 
idő  tájt megalakítottuk a Magyar Irodalmi Társaságot, amelynek Majtényi 
Mihály volt az elnöke, jómagam pedig a titkára. 1956-ban már javában 
mondogattuk, hogy az új és modern mellett kötelezzük el magunkat. Kor-
szerű  folyóiratot próbáltunk csinálni. 1957 nyarától 1961 végéig igen tevé-
kenyen részt vettem Major Nándor mellett a szenkesztésban. Közben 
rendszeresen fordítottam, többek között Bertholt Brechtet is, akit akkor 
még alig fedeztek fel itt-ott a világban, így Magyarországon sem ismerték. 
A fiatal német költ ők verseit is átültettem magyarra. 1961 tájától kezdődtek 
a Synvposionmemzedék tagjainak első  szárnypróbálgatásai. 1962-ben Major 
Nándor egyedül folytatta a szerkesztést. 

A legszerencsésebb irodalomtörténeti pillanatban vette át Pap 
Józseft ől a szerkesztést. 

Valóban. A hatvanas évek közepén következett be a jugoszláviai 
magyar irodalom nagykorúsodása. Major Nándor hozta be a Hídba a 
színházi kritikákat, a riportot, az emlékező  prózát — tehát művelődési 
életünk egészére figyelt. Pap József az irodalmi esszét emelte nálunk 
dobogóra. íróink megfogalmazták a hármas kötődés elméletét. „Európai 
vagyok a saját hazámban" — világította meg e kötődés lényegét Bori 
Imre, 

A fenti nagyon fontos mozzanat mellett az irodalomtörténet igen 
sokat foglalkozik a másikkal: a Híd vonzási körének b ővülésével.> 

Minél inkább magára talált irodalmunk, minél intenzívebben köze-
lítette meg lényeges ` zyd•đdánivalóit és vált korszerű  formáiban is alkal-
massá a totális valóság kifejezésére, annál inkább b ővült kisugárzási és 
vonzási köre, bizonyította jelenlétét és önállóságát a Inagar nyelvterületen 
művelt irodalmak , kvzött..Egyszerre húszan-harmincan komoly m űvekkel 
jöttek hozzánk. Erre a robbanásra nemcsak Jugoszláviában, hanem kül-
földön is felfigyeltek. Kezdték az európai országokban lev ő  folyóiratok és 
irodalmi központoni »Mán' -velünk a kapcsolatot. A nemzetközi érdekl ődés 
középpontjába ke " 	k. ° Ez a tény szárnyakat is adott és gondokat is 
okozott : tájékozódnunk Kellett. A pozsonyi Irodalmi Szemlével, a kolozsvá-
ri Korunkkal nagyon sztires k solatunk alakult ki. 

— Mit jelent a Híd számára á vajdasági magyar nyelv ű  folyóiratok 
alapítást?, 

-- Az i7j Syymmposian , a Létünk, az Oktatás és Nevelés , valamint az 
tTzenet léirehazásával több` erő ; bevon ra nyílt lehetőség a Hídban. A 
korábbinál precízebben .baeg kellett hát rajzolnia saj át arcélét . Nem 'visel-
kedhetett többé úgy, mintha egyedül lenne. Az 1971 októberében megtartott 
tanácsülésen világosan megfogalmaztuk a szerkesztési koncepciót is. 

E koncepciót mi jellemezte? 
Az univerzális és sajátos egységét akartuk megteremteni. Ebben 

az új irodalmi konstellációban kifejezzük irodalmi jelenünk, szellemi moz-
gásaink, a jugoszláviai magyarok növekvő  alkotótevékenységének egé- 
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szét. Ezt pedig úgy valósíthatjuk meg, hogy reprodukáljuk és serkentjük a 
jugoszláviai magyar irodalom és szellemiség önnálló orientációját és híd-
szerepét az egyetemes magyar kultúrában, jugoszláv kulturális viszony-
latban és itthon, a hazai szellemi mozgások keretében. 

Mennyire sikerült továbbra is nyitottnak maradniok? 
Nem támaszkodhattunk szűk körű, kizárólag a Hídnak dolgozó 

munkatársi gárdára. Az univerzális és objektív igénynek megfelel ően biz-
tosítanunk kellett a Híd nyitottságát, azaz minden tényleges érték számára 
nyitott oldalait. 

Nem váltak-e túlságosan irodalomközpontúvá? 
Nem részesíthettük feltétlenül el őnyben a szépirodalmi anyagot, 

mert ha a művelődés és a társadalmi önkifejezés egészét kívánjuk megszó-
lathatni, azt főleg az értekező  próza keretében valósíthatjuk meg. 

Eddig az univerzális. És a sajátos? 
Állandóan keresnünk, alakítanunk kellett a sajátos szerepet, ame-

lyet a Híd ebben a közegben, a többi művelődési intézmény között, reá-
lisan elfogadhat. Ebből az igényből következnek a szelektálás és kiválasz-
tás szempontjai: a Hídnak csak azok dolgoznak, akik ezt az orientációt 
elfogadják, másrészt a Híd azoktól kér és vár kéziratot, akiknél ezt az 
orientációt tapasztalja. 

Nehéz volt tartani a két sajátosság közötti egyensúlyt? 
A Híd nem lehetett egy kizárólagos ízlés, irányzat szócsöve, de 

abba sem törődhetett bele, hogy a klasszikus folyóiratok mintájára 
lehetőleg arányos és igazságos adagolásban bemutassa és ismertesse az adott 
pillanatban közfigyelemre érdemesített alkotásokat. Szerencse, hogy ez 
irodalmunknak egy olyan gazdag időszaka volt, amikor nagyon bővelked-
tünk kéziratokban. 

A közlésnél melyeket részesítették el őnyben? 
Ezt az égyetemes igényt főleg azzal próbáltuk megőrizni, hogy a 

lehető  legnagyobb helyet adtuk a kivételes alkotói tetteknek, a nagyobb 
vállalkozásoknak, bármelyik műfajban. Külön mellékletek, szinte könyvnek 
megfelelő  oldalszámban adtak teret ezeknek. Azután tematikus számaink is 
megjelentek, például az ,emlékezetes Lukács-szám, a Lenin-szám. Hirdet-
tünk szociográfiai pályázatot, amelynek díjnyertes alkotásait külön le-
közöltük. Hoztunk folytatásos regényeket is. Egy-egy kritikus sorozatban 
megjelenő  jegyzeteivel hónapról hónapra találkozhattak olvasóink. Az 
1970-től 1975-ig tartó szakaszban a rovatok jobban kidomborodtak, és ben-
nük egész blokkok (drámák, tanulmányok) kaptak helyet. 

Az 1973-ban végzett helyzetfelmérés néhány tanulsággal szolgált. Az 
elemz ők mit hiányoltak leginkább a folyóiratból? 

Elvi, eszmei síkon jegyeztük fel a legtöbb tennivalót. Bebizanyo-
sodott ugyanis, hogy épp az az igényünk, amellyel a Híd átfogó, univerzális 
Jellegét próbáltuk biztosítani, vagyis azt, hogy a Híd lehetőleg integrálisan 
képviselje és fejezze ki irodalmunk, kultú ránk, szellemiségünk egészét, hogy 
oldalain — jelzéseiben legalább — reprodukálja mindazt, ami ezt az iro-
dalmat, ezt a kultúrát, szellemiséget egészében jellemzi, ami sajátosságát 
alkotja, ami meghatározza a magyar kultúra egészéhez és a jugoszláv szel-
lemi valósághoz való viszonyát, s őt ami mondanivalója lehet a világ szá-
mára is, s ugyanakkor azt emelje ki, azt mutassa fel irodalmunk, szellemi 
életünk jelenéből, ami valóban érték, ami tényleges korproblémákkal 
folytat párbeszédet, egyszóval hogy ne legyen egy kizárólagos csoport, 
irányzat, mozgalom szócsöve, de azzal se kelljen beérnie, hogy holmi fel-
tételezett társadalmi-kulturális szükségletre, társadalmi megrendelésre hi-
vatkozva egyszerűen begyűjtse és lehetőleg igazságos adagolásban prezen-
tálja egy adott pillanat irodalmi termését — nos éppen ez a törekvésünk 
teremthet légüres teret a Híd körül, ha nem támaszkodik különféle pro-
filú és érdeklődésű, de ennek a koncepciónak a megvalósítására kész és 
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át 	4 a folyóiratot, amely tovább őrizve egykori jellegét újult meg.  

BÁNYAI JÁNOS  

Egy irodalmi folyoirat történetét túlzás lenne a szerkeszt ői szerint  
szakaszolni, de egyes periódusaira a szerkesztők szellemisége, ízlése igen-
csak rányomja bélyegét. Akkor is, ha a legnagyobb tárgyilagossággal viszo-
nyulnak a megoldásra váró kérdésekhez.  

Akkor érzi az olvasó hatásosnak tevékenységüket, ha elképzeléseik  

és akarásaik nyomán történéseket tapasztal abban a kicsiny vagy nagy  
kultúrában, amelynek a részesei.  

Több mint nyolc éve áll a lap élén Bányai János. Ez alatt az id ő  
alatt sokat változott a Híd arculata, ám a szerkesztésében érvényesül ő  
elvek révén mégis tovább őrizte évtizedes jellegzetességeit.  

— A „fiatalok" Hídjában jelentkezett a jugoszláviai magyar irodalom  
háború utáni korszakának nagy és ígéretes nemzedéke, amelyet az 1950-es  
nemzedéknek szokás nevezni. „Ennek (...) nem kisebb szerep jutott, mint  
az, hogy a jugoszláviai magyar irodalom adminisztratív korszakát lezárva, 
az irodalmat közelebb vigye a vajdasági élet konkrét kérdéseihez, s Vaj-
daság »felfedezésének«  meghirdetésével ne eszményített képeket, hanem  
valóságos életjelenséget vegyen szemügyre, másfel ől pedig igényességével  

és esztétikai szenzibilitásával az emberi élet hétköznapjainak rajzaiban  
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ezeknek a hétköznapoknak esztétikai jelleg ű  kritikáját adja, s irodalmun-
kat az individualizáció irányába is elindítsa, s tagadva mind a régi Híd 
szellemének dogmatikus hatását, mind a Kalangyaban egykor érvényesült 
kisebbségi magatartást és szemléletet" — írja róla Bori Imre A jugoszláviai 
magyar irodalom rövid történetében. Lényegében ide gyökerezteted-e ma-
gad is a mai Híd szerkesztésében érvényesül ő  elveket? 

— Bori Imre a résztvevő  és szemtanú nézőpontjából értékeli a Híd 
szerkesztésében 1950-től számítható átalakulást. Ezért nem férhet kétség 
véleményéhez, se ítéletéhez. Valamit azért hozzá kell tenni. Azt, amit 
egy másik résztvevő, B. Szabó György már 1951-ben megfogalmazott: 
„Azok a tényezők, amelyek szükségessé tették a Híd átalakulását irodalmi 
orgánummá — társadalmi fejl ődésünkből kinövő  tényezők voltak." Nincs 
ellentmondás a két vélemény  között. Hogy „irodalmi orgánummá" vált 
1950-től kezdődően a Híd, az nem egyszerűen valamely szerkesztő  vagy 
testület „elhatározásától" függött. A társadalmi tényez ők és az irodalmi 
kritériumok átrendeződése eredményezte. Nem külső  feltételek tehát, ha-
nem az irodalmi gondolkozás kialakulása, az irodalmi értékrend átértéke-
lése ... Pontosabban, kevesebb lehetőség maradt a valóságos értékrend 
megsértésére. Mindez elválaszthatatlanul összefüggött a társadalom, a 
társadalmi tudat összképének átformálódásával. Csakhogy még valamit 
hozzá kell tenni. A Hídnak irodalmi orgánummá való átalakulása nem tör-
ténhetett megrázkódtatások, éles szembeszegülések, máig emlékezetes viták 
nélkül. Ezek a viták sokban hozzájárultak az irodalmi kritériumok Meg-
fogalmazásához, az irodalmiságnak Bori Imre szavaiba foglalt, az egy-ket 
évvel korábbitól merőben elterő  értelmezéséhez. De tovább kell olvasni 
B. Szabó György korabeli értékelését. Szavaiból ugyanis kiderül, hogy az 
ötvenes évek legelején még nem jelentek meg azok a m űvek, amelyek 
igazolhatták volna ezt az átalakulást. Mert az új kritériumok egyben szi-
gorúbb kritériumok is. Az irodalmiság újszer ű  értelmezése magas szintű  
irodalmi elvárásokat is teremtett. A lehet őség és a lehetőség kihasználása 
közötti eltérés ez. Szerintem természetes eltérés. Egyben ösztönz ő  hatású 
is. Hiszen B. Szabó György értékelése után alig egy-két évvel megjelentek 
a „fiatalok Hídjában" szerepl ő  írók első  kötetei 1953-ban Fehér Ferenc és 
Ács Károly első  kötete, a következő  évben Németh István első  könyve. 
Ekkor, éppen ezekkel a könyvekkel áll helyre ez az eltérés. Tehát az 
ötvenes évek közepétől következően „érik be ' a Híd átalakulásának gyü-
mölcse. De ne éljünk illúziókban. A kritériumoknak rés az irodalmi érték-
nek akkor helyreállt egyensúlya azóta sok változáson ment át, többször 
megbomlott, néhányszor helyre is billent. A megbomlott egyensúly azonban 
nem válságos helyzete az irodalomnak. Kétségtelen, hogy innen, az ötvenes 
évek kezdetétől alakult ki a mai Híd mostanáig több változáson átment 
arculata. Más szóval, az ötvenes évek elejétől mostanáig nem egyenes a 
Híd útja, s nem is mindenkor és nem is mindenben felfelő  ívelő. dm 
van még egy körülmény, amiről nem szabad megfeledkezni. A jugoszláviai 
magyar irodalom múltjának kutatásával, Bori Imre irodalomtörténetének 
megjelenésével párhuzamosan a Híd szerkesztésében az is tudatosodott, 
hogy a háború előtti Híd, bár nem volt irodalmi folyóirat, az akkor kiala-
kuló „szociális irodalom" 'kereteiben , ;megfogalmazott" egy máig ható iroda-
lomszemléletet is, amelyet újra felkellett fedezni és újra is kellett érté-
kelni. Hogy beépülhessen a mai Híd hosszú évek során kirajzolódó arc-
vonásai közé. Bizonyossá vált . tehát, hogy a ma ötvenéves Híd irodalmi 
orientációjának is van egy szinte az els ő  számtól mostanáig kitapintható 
vonulata. Ezért mondható, hogy a mai Híd szerkesztésében érvényesül ő  
irodalmi elveknek, bár nyilván, az ötvenes évektől kezdődően kristályosod-
tak ki, lényegében ötvenéves történetük van: És ha már a mai Hídról 
szólunk, azt is el kell mondani, hogy az utóbbi néhány évben ismét meg-
bomlott a kritériumok és az értékek egyensúlya. Ezúttal a kritériumok 
„futnak" az értékek után, s e futás közben eléggé ki is fulladtak. Legyön-
gült a Híd kritikája. Egy sor fontos könyv elent meg az elmúlt években. 
Kritikaírásunk erejéből csak arra tellett; ,: hogy közuliik egyet-kettőt re-
gisztráljon; amikor értékelni kellett volna, torkárra fagyott a szó. Ezért' 
persze a folyóirat szerkesztésének is felel ősséget kell vállalnia. Egyetlen 
mentsége, hogy a meg nem írt (de sokszor megrendelt) értékel ő  kritikákat 
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nem közölheti le. igy legfeljebb recenziót közölt; a kritikai m űfajok közül 
a legsatnyábbat. 

Az utóbbi id őben mind gyakrabban nyilvánították a jugoszláviai 
magyar irodalom f ő  műfajainak a tanulmányt és a kritikát. Mi a tapaszta-
latod: valóban azok lennének? Annál is inkább, mert éppen az ötvenes évek-
től kezd ődően Majtényi Mihállyal, Herceg Jánossal, Major Nándorral, Pap 
Józseffel, Ács Károllyal író-szerkeszt ő  került a folyóirat élére, akik (köl-
tők és prózaírók lévén) a Híd szépirodalmi arculatát formálták inkább, 
te irodalmi viszonylatokat teremt ő  és feltáró tanulmányokat és kritikákat 
közöltél benne újdonságként. 

Először is az „író-szerkesztők" sem idegenkedtek a kritikai és 
irodalomtörténeti tanulmányok közlését ől. Tehát én csak folytattam, amit 
ők megkezdtek. Talán azzal a különbséggel, hogy nem csak irodalmi vagy 
művészeti tárgyú tanulmányokat közöltem nagyobb számban, hanem pél-
dául irodalomtörténetieket, esetleg néprajzi és lélektani dolgozatokat. A 
Híd tartalmának tematikai gazdagítása végett. Ebb ől azonban nem föl-
tétlenül következik az a megállapítás, hogy irodalmunk f ő  műfaja a tanul-
mány és a kritika. Annál is inkább nem, mert az irodalmi kritika ebben 
a pillanatban irodalmunknak valóban nem a legsikeresebb „beszédfor-
mája". A tanulmány azonban „jól tartja magát". Leginkább talán az iro-
dalomtörténeti és a néprajzi. De ezek az alakulások természetes folyama-
tai az irodalmi — szélesebben a szellemi — produkciónak. S őt azt is 
mondhatnám, hogy az irodalom életének jót tesznek ezek az elmozdulások. 
És ha már az un. fő  műfajnál tartunk, akkor Híd-szerkeszt őként azt 
mondhatom, hogy a korábbi évekhez viszonyítva ismét feler ősödött új 
élményforrások feltárásával és új beszédformák kikísérletezésével a no-
vella, és úgy látszik, ugyanilyen módon kezd ismét erőre kapaii a regény-
írás. Csakhogy megint azt ke ll mondanom , hogy a prózaírásnak eze ket a 
mozdulatait nem követi se kellő  figyelemmel, se kellő  hozzáértéssel az 
értékelés. Nem vagyok tehát biztos benne, hogy ebben a pillanatban, ami-
kor már jól előrehaladtunk a nyolcvanas években is, továbbra is a ta-
nulmány és a kritika lenne a jugoszláviai magyar irodalom f ő  műfaja. 
Inkább azt mondanám, hogy vannak íróink, akik valóban magas szinten 
írnak tanulmányt, mások novellát és regényt, a kritikusok pedig nem 
vagy nagyon gyéren, és — megismétlem — inkább a regisztrálás szándé-
kával írnak kritikát. 

Azzal, hogy irodalmi lappá vált, veszített-e kultúraformáló funk-
ciójából a Híd? 

Nem, semmiképpen sem. Ha jól értem, mi is az a „kultúraformáló 
funkció". Az irodalmi erték ugyanis a kultúrának a része. Veszélyes volna 
azt hinni, hogy az irodalommal kultúrát lehet teremteni. Csak különféle 
tényezők, intezményiek és tudatiak, társadalmiak és szellemiek együttha-
tása teremthet kultúrát. Ezek közül az eulk csupán a Híd. Persze, a 
Hídnak, és éppen a Hídnak a kultúraformálás feladatában kétszeresen is 
kiemelkedő  szerepe van; egyrészt forradalmi hagyományának jóvoltából, 
másrészt pedig annak, hogy irodalmivá alakulásának pillanatától kezd ő-
dően több vagy kevesebb sikerrel aktívan vesz részt az irodalom életében. 
Kulturális életünknek nélkülözhetetlen mozgatója éppen a Híd hagyomá-
nya. De a jelenben csak akkor tud részt venni, ha hagyományait őrizve 
változatlanul a meglevő, az éppen elért meghaladására ósztönóz, ha nem 
nyomtatvány csupán, hanem sugárzó erőforrás is, ahogyan B. Szabó György 
(más szavakkal) maga is hirdette. De ő  sohasem volt Híd-szerkesztő. Ezért 
volt igaza mindig, amikor bírálta a Hidat. őt nem fékezték a szerkesztés 
papi gondjai. Ezért láthatta egészében a jugoszláviai magyar kultúrát és 
ebben a Híd helyét. Meg szerepét. Kulturaformáló funkcióját is. 

Gyakoriak a Hídban a viták. Mit jelenthet ez? Mi lett a hozadékuk? 
Ritkábban vannak viták a Hídban, mint amennyire mind irodalmi 

életünknek, mind pedig az irodalmi értékelésnek s " ge volna rá. A hi-
ányzó irodalmi polémiát semmi sem helyettesíthet i. Irodalmi életünk úgy 
fest, mintha csupa monológból állna. Mindenki felmondja a maga indu- 
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latos vagy kevésbé indulatos szövegét, és egyre rikábban kap rá visszajel-
zést; ha érkezik is ilyen visszajelzés, nagyon gyorsan kiderül, hogy az 
ellenkező  vélemények nem is annyira a nézetek közötti különbségek követ-
kezményei, inkább a vélt vagy valóságos sértettség produktumai. Ha nincs 
visszajelzés egy-egy megvitatásra meltó véleményre, nézetre, gondolatra, 
az nem a toleranciának tudható be, inkább egyfajta: szellemi közönynek. 
Irodalmunk mindennapi életében egyre gyakoribb gesztus a kézlegyintés. 
Holott az irodalom és a kultúra ügyeit szavakkal kell intézni, nem gesztu-
sokkal, főként nem közönyös kézlegyintéssel. Mondjam el azt is, hogy 
nekem, mint egyébként ritkán vitatkozónak, nagyon rossz tapasztalataim 
vannak a nálunk kialakuló vitákról? Talán felesleges. De azt elmondhatom, 
hogy csaknem nyolc és fél évvel ezel őtt, amikor megfogalmaztam a Híd 
szerkesztésének munkaprogramját, a viták felélesztését, a polémia támo-
gatását is szerkesztési célul tűztem ki. Most megmondhatom, hogy az 
akkori munkaprogramnak ez a pontja nem valósult meg. És azt hiszem. 
itt kellene feltenni a kérdést: mit jelenthet ez? Ezt volna érdemes jól 
meggondolni. Hiszen sok és — úgy látszik — egyre több megvitatásra váró 
kérdés vesz körül bennünket, olyan kérdések, amelyekr ől véleményt kelle-
ne cserélni, s ezeket a véleményeket szembesíteni is kellene, ha a vitázók 
vállalkoznának arra, hogy megmondják, más a véleményük, és ezt mon-
danák meg, nem azt, hogy mit gondolnak arról, aki nem osztja a véle-
ményüket. Például a kérdéseidre adott válaszaimban is akad tán olyan 
gondolat, amit meg kellene vitatni. Merjem remélni, hogy hozzászól majd 
valaki? 

Létezik-e ma a Hídnak írói tábora, alkotói gárdája? 
Nincs folyóirat írói tábor, alkotói gárda nélkül. Mindig csak az a 

kérdés, hogy mi tart egy csoportot „testközelben". Az irodalomban- leg-
gyakoribb a nemzedéki felsorakozás. A Híd most sem és korábban sem tö-
rekedett arra, hogy írói táborát nemzedéki alapokról alakítsa ki, ami nem 
zárja ki azt a tényt, hogy a Híd egy-egy korszakában az uralkodó hang az 
„ötvenes évek" nemzedékéé vagy a Symp•sion nemzedékéé volt. A Híd 
arra törekedett, hogy viszonylag pontosan és szabatosan fogalmazzon meg 
irodalmi és nem csak irodalmi elveket, amelyek akár egy egész nemzedéket, 
de szinte mindig nemzedékek alkotóit, tehát alkotói individualitásokat tar-
tottak vonzáskörükben. De az írói tábor csak akkor lehet stabil, ami azt 

hajelenti, hogy szellemileg termékeny és tevékeny , ha állandó mozgásban van, 
tehát a folyóirat köré tömörülő  alkotói csoport a legtermészetesebben 

morzsolódik le és töltődik fel új individualitásokkal, új gondolatokkal  gondolatokkal... 
A Híd akkor volt igazán jó folyóirat, azokban az években, amikor így 
alakította ki munkatársainak körét. 

A hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években is sok új név t űnt fel 
a Híd hasábjain, de nemzedékformáló szerepét másképp töltötte be a 
lap, mint az ötvenes években. Szerkeszt ő  és egyetemi tanár vagy, aki els ő  
kézb ől kapod az „információkat" a fiatalok tehetségér ől, munkájáról. Meny-
nyire melegágya ma irodalmunknak a Híd? 

-- Mintha az előző  válaszban ezt a kérdést is megválaszoltam volna. 
Nemigen formált nemzedéket a Híd, kivéve az ötvenes években. Inkább 
a nemzedékek egyes alkotóit affirmálta és formálta is talán. De más hely-
zetben is volt a Híd az ötvenesekhez képest a kés őbbi években. Például 
ritkábban kapott igazán kezdő  íróktól kéziratot. És ritkábban is kért. 
Ezért nem volt mostanában „nagy" felfedezése. De nem is zárkózott el a 
fiatalok közlésétől és támogatásától. Most is vállalja ezt a feladatot. Azt 
hiszem, a Hídnak mostanság nem az az elsődleges feladata, hogy nemze-
déket formáljon, inkább az, hogy a kezdeményezéseket támogassa és hogy 
maga is kezdeményezzen. Ami nem zárja ki azt, hogy hamarosan egy egész 
nemzedéket fedezzen fel. Például magam is jó néhány olyan fiatallal ta-
lálkoztam az egyetemi órákon, akiket szívesen látnék a Hídban, az első  
írások „hibáival" együtt. Figyelj majd oda, a júniusi számban — ez lesz 
az utolsó füzet, amelyet én szerkesztek — találhatsz egy ilyen nevet. Jó 
volna, ha később még többen jelentkeznének. 

CSORDÁS MIHÁLY 
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FIATAL ZZAjDASÁCI KÖLTŐK 
\T~I 

ILIJA KLEPIC 

ÉL TITO 

Májusban a rózsák szomorú fejüket lehajtják 
Ó talán tudják 
Ó talán tudják 

Szívünk fájdalmát 
Megszólal a májusi épp csírázó búza 

Él Titónk 
Mi Tito vagyunk 

Míg fájdalom tépi milliók szívét 
Bánatos jugoszláv szív büszkén rádöbben 
Húszmilliónál vagyunk mi többen 

Él Titónk 
Mi Tito vagyunk 

Sírnak a hegyek a felh ők kékjében 
Bánatos a felhő  a fejünk felett 
Bánatos a folyó a megrakott fészek 
De mindenkiben egyszerre zeng az ének 

Él Titónk 
Mi Tito vagyunk 

ÖNARCKÉPVÁZLAT 

Létezem 
nagy hallgatások élharcosa 
csak épp néha szükségb ől 
az első  állítás igazolásaként 
sikollyal adok jelt magamról 

Homlokomon 
madárröpülés árnyéka 
a homlokom égbolt 
az égbolt mögött 
sötét és világos terek 

A szépség és borzalom között 
tantaluszi kínok b őröm alatt 
távolságot kezeimmel tapinthassam 
sikollyá változtatom kezeimet 
teljességgel sikoly leszek 

Háló rabja sikolyom 
az a madár homlokomon 

Csönd háló jában madár 
hallgatnak szárnyai 
szabadon szállni hagyjam madaram 
felszabadítom a csöndet 

MIKULA Mária fordításai 
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MILETA DONOVIC 

CAMERA OBSCURA 

A négyzetek 
Ingemen 
Filmvászonszer űek 

Zöld mez ők 
Zeneszó 
Sötét szobában 

Egyedül 

Ülök az asztalnál 
Fáradtságot tart kezem 
Ujjaim közt a város lepereg 

Átcirkáltam a légüres teret 
Támasz nélkül 
Ügyelni a járásra 
És arcra 
A sétáló néma 
Fél 
Tucatnyi tet ő  a távolban 
Magas . torony 

Csillagközelben tartja magát 

RŐT ÁRNYÉKBAN REPÜLVE 

Egy fa nő  szobámban 
Kötél nélkül 
Piros árnyékot vet 
Az előbb 
Alatta 
Akartam kikötni 

Ellökve ágyat széket 
Iróasztalt 
Ördög vigye az egészet 
Kiléptem a sorból 

Ébren maradtam 
Kérd ő  szemekkel 
Földhöz ragadt tenyérrel 
Kertem titokzatos padlóján 
Keresve a mendéket 

A ház a város 
Idegenek 
Hosszú álomért 
Fohászkodom a fához 
A föl erejét ől távol 
Ügy rémlett lebegek 

URBÁN P. Gábor forditásal 
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Koilhadt ymedett léckerítések tövében a tavasz jár, 
(a , 	 hulántekot tapintó határai) 
tél 	 t szoknyájának redői közül 
a szellő  lettem szedett gyümölcsök b űzét vakarja. 

Sípok és dobok ricsaja 
a rügyek közé függesztett  

üres képkeretek alatt:  
itt maradtak és újonnan jöttek oka az ünneplésre, 

és az ébredő  f ű  könnyei tisztára mossák a csörtet ő  talpakat. 

Görcsösen kapaszkodó zsenge gyökerek hasogatják szemtelenül 
a köveket: a jógi szekerébe kapaszkodva magabiztosan hágunk 
fel a szeméremdombokra, de titkon félelmeinknek adózva 
virágot szedünk a sírok között, s szirmaikról verünk pajzsot 
magunknak. 

Valaki az idill arcába köpött: 
tavaszi réten futva tehéntrágyába taposva; 

szánalmasan nevetséges majális kárhozata: 
a szilveszter éjjelén hitelbe becstelenked ő  idő  
csábos illatoktól megkövetve most busás kamatot fizet —  
a délutáni liget nyomasztó árnyai alatt szétvetett lábakkal 
hanyatt vágódva szeretkezik 

a humusz. 

A MAGÁNY HANGJAI 

GOOdosan összett téglák között 
trékig langyos `egyhangúságban melengetve magát 
fordít lapot lap, napot nap után: 

finyi zizzenések — 
közben kiterjedés netRelll 	an 
értelmetlenül ihletően, .  
egy valótlan dimenzió 4 d¢ br kadét  
4práZlt $grog a lemezf ~tst 	đ. 

►  ttrre 	tkortat.  
zsenge, bizonytalan tünetei edzéséért  

megmássza szobája mind a négy falát,  
s tétlenül heverő  béna testét minden szemszögb ől megvizsgálja,  
mert ablakon vagy ajtón bekukkantani nem ugyanaz,  

mint a mennyezetr ől fejjel alácsüngve  
harminchármas fordulatszámmal elfordulni  
önmaga körül.  
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OLIMPIU BALOS 

HÉTKÖZNAP 

Az asztalnál 
Egyhangú nyugalmam 
Kávét iszom 
Újság olvasok 
Repülőszerencsétlenség 
A háború fellángol 
Bomba robbant 
Az amerikai nagykövetség el őtt 
Rövid hírek 
Unatkozom 
Nincs semmi érdekes 
Felállok 
Szokásom szerint 
Sétálok egyet 
Az utcán hét óra tíz perc van 
Nyolckor lefekszem és szeretkezem 
Jó éjszakát 
Még egy égő  kialudt. 

AZ ELVÁ LÁS BALLADÁJA 

Nem a fájdalomtól röppentek fel 
a madarak kedves 

Nem az álmatlankodástól 
csöpögött a nap 
azon az őszön 

Nem a bánattól 
betegedtek meg a szavak 
melyek szólítottak 
vagy arra késztettek 
hogy elmenj 

Nem a sötéttől 
fáradt el tekintetem 
nem a poharazgatástól 
ittasult a zongorista 
nem a téltől borzadtak össze 
a szarvasok 

Mindez távozásod 
után történt 
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Burgundia herditge 
Második Jó jártass király fia 
A poitiers-nál tanúsított bátorsága után 
Burgundi hercegséget kapott 
És filodendront 
A trópusi amerikából származó liánt és bokrot 
Ekkor a filodendron bekerült a császári családfába 
Marguerite ápolta 
Rouvres-i fülöp özvegye 
Megörökölvén egyebek között a szemétben 
Hatodik károly kiskorúsága idején 
Az eleven gyerek levagdosta az ápolt növény leveleit 
De a politika olyan volt hogy megfelelelt 
A hercegség érdekeinek 
Szemben második fülöp uralkodásával 
Aki fanatikus katolikus lévén a protestánsokat és a mórokat 
Spanyolországban a szemétre vetette az újra hajtó növénnyel együtt 
Ezért uralkodásával szemben egyre nagyobb lett az ellenállás 
Ám negyedik fülöp sikereket ért el a harmincéves 
Háborúban míg udvarában a filodendron mellett 
Az ifjú velázquez festegetett 
Végül a filodendronnak a sztálini csisztkákban nyoma veszett 

DÜRER 

Az ifjú dürer aki 
Életében nem evett karfiolt 
És nem viselt szakállat 
De festett magának 
Az önarcképén erdei háttérrel 
Amelyben okkerszín muslicák keltek 
És szabályos 
Pontos időközökben 
Előrajzottak röpdösve a kép körül 
Jóval később figyeltem meg 
Hogy m űvének elemzésekor nem a saját 
Ködülte arcát nézi hanem a muslicákat 
Ha elmentem a kép mellett 
A muslicák vizszíntben maradtak 
Szemem és szeme között 
Miközben dürer korhadt faként pergett széjjel 
Akár a szúrágás dali festményén 
Ha egy fekete ruhás asszony 
Elmosolyodna e kép mellett 
Mit jelentsen ez 
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MI HAL RAMACS 

EPIZÓDSZEREPLŐK BEMUTATÓ UTÁN 

A várthoz képest túlságosan langyos taps 
A rendez ő  dühöng Az igazgató elkékült 
A televízió ki sem szállt 

A h ősnő  parókáját tépi ruháját hasogatja 
A sminkmester az ügyeletes t űzoltót ölelgeti 
Valaki már vetk őzteti a debütáns m űvészn őt 

Mi pedig szedjük lefelé a sminkünk 
Mi pedig csókolózunk szokásunk szerint 
Véleményt cserélünk a megjelentekr ől és a mérkőzésekről 

Italt szendvicseket osztogatunk 
Rajtunk marad személyes maszkunk Lelkünkben közöny 
Biztonságban a tegnapi álmoktól és a holnapi lapcímekt ől 
a sikertelenségtől a gúnyolódástól 
Mi epizódszínészek ugyanazok maradunk 
Hírből sem ismerve a dics őséget messze a bukástól 

PONTBAN ÉJFÉLKOR 

Megint a végére jutottunk 
Éjféli kiadása a májusi esőnek 
A város alszik s álmában az árak egyre nőnek 

Egy-egy járókelő  oson vagy kocsi suhan nesztelen 
Az utca a térbe ömlik hangtalanul és meztelen 

A toronyban elveri az éjfélt 
A fényreklámok remegése bántó és er őtlen 
Esők és sötétség kísérteties kirakatai fenn a felh őkben 

Autóbusz nem jön mégse 
Csak az eső  verdesése 
Mit csinálhatnak most az éjszakai utcamosók 

Ekkora város mi ketten pedig az utolsó autóbuszt várjuk 
Átfázva elázva és egészen ismeretlenül 
Szép és szomorú Ányéka kíséri csak nyomába az terül 

Várunk Hallgatunk Reszket a tér nincs galamb sem ember 
Milyen üres a város Micsoda éjfél Állva az őrülettel szemben 

A nyári idény modelljei az es őbe merednek kancsalul 
Micsoda alkalom a költőknek nem maradni a versben alul 
Költő  egyre több van de jó egyre kevesebb 
Csak dübörögnének már kettőnknek a nehéz kerekek 

Állunk leverten Hallgatunk A neonfény van velem 
Reszketek Éjfél van A pilótákat irigyelem 

BRASNYÓ István fordításai 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 29. KÖTETE 

Dr. MILENKO PALIC—KISS ISTVÁN 
FORRONGÓ FÖLDVILÁG 

(Csantavér munkásmozgalma 1895-1945) 

Ezzel a címmel jelent meg az Életjel Könyvek 29. 
köteteként dr. Milenko Pali ć  és Kiss István közös mun-
kája, a csantavéri munkásmozgalom 1895-t ől 1945-ig ter-
jedő  szakaszának története. Jóllehet az észak-bácskai fa-
lu munkásszervezeteinek levéltári anyaga nem maradt 
fenn az utókor számára, kivéve azokat a dokumentumo-
kat, amelyek a bíróság és a rendőrség iratai között vol-
tak, vagy pedig megjelentek a lapokban, a szerzők ele-
gendő  adattal rendelkeztek ahhoz, hogy tüzetesen feldol-
gozzák fél évszázad eseményeit. 

Anyagukat három részre bontották fel. Az elsőben 
1918-ig kísérik nyomon a csantavéri dolgozók szervezett 
harcát, a másodikban 1941-ig taglalják a mezőgazdasági 
munkásságszakszervezeti és politikai tevékenységét, a 
harmadikban pedig a megszállók elleni küzdelmet ismer-
tetik. E küzdelem során a hatóságok hetven személyt ül-
döztek. Közülük tizenheten életüket áldozták az új, szo-
cialista Jugoszláviáért. Mintegy félszázan nem tértek visz-
sza a kényszermunkákról, hetvenen pedig a haláltáborok-
ban pusztultak el. 

A jugoszláv szocialista forradalom győzelmével — ol-
vashatjuk az Összefoglalóban — sikerrel fejeződött be a 
csantavéri proletariátus ötvenéves harca a kapitalista ki-
zsákmányolás ellen. A munkásosztály hozzájárulása a fel-
szabadításért folytatott harc e szakaszában — 1918-ig a 
magyar munkásmozgalom, azt követően pedig a jugo-
szláv munkásmozgalom keretében — annál jelent ősebb, ha 
tudjuk, hogy a csantavéri földmunkások más munkások-
kal mindig a leghaladóbb és legharciasabb proletáriátus 
soraiban küzdöttek. Így volt ez a századfordulón, így a 
két világháború közti periódusban, amikor a JKP hatása 
és vezetése alatt a jugoszláv munkásmozgalom legtöme-
gesebb forradalmi részéhez tartoztak. Közülük jó néhá-
nyan részt vettek az ország fasiszta megszállás alóli fel-
szabadulásában. 

Külön fejezet összegezi a szocialista fejl ődés két év-
tizedének eredményeit, amelyek arról tanúskodnak, hogy 
a falu nagy társadalmi, gazdasági és kulturális változáson 
ment át és egyre erőteljesebben fejlódik. 

A nagy formátumú, 150 oldalas könyv — amely Uzav-
rela zemlja címmel szerbhorvát nyelven is megjelent — 
külön értékét jelenti a több mint félszáz dokumentum 
jellegű  okmány és fénykép. A 400 dinárért kapható kötet 
végén megtalálhatjuk a Jugoszláv Szocialista (kommunis-
ta) Munkáspárt csantavéri pártbizottságának, a JKP és 
a Petőfi brigád egykori tagjainak a névsorát. 

A vászonkötésű  tetszetős monográfia a Minerva 
Nyomda gondos munkáját dicséri. 



MEGJELENT 

Ć teł  jel óvkfl$, 4. 
(1978-1983) 

. 	Az eddigi háromnál is vaskosabb az Életjel, negyedik év- 
könyve, amelyben az utóbbi öt évben kifejtett tevékenységével 
kapcsolatos dokumentumokat gyűjtötte össze: csaknem ötszáz 
oldalon ad számot az 1978 végétől 1983 december közepéig vég-
zett munkájának visszhangjáról. Tette ezt negyedszázados év-
fordulója alkalmából az összegezés nem titkolt szándékával. Azzal 
a céllal, hogy a jelentős jubileum kapcsán felmérje a megtett 
utat: hány nagy előadást tartott, hányszor léptek a közönség 
elé a keretében működő  Csáth Géza Művészetbaráti Kör tagjai, 
hány darabot láthattunk a Kosztolányi Dezs ő  Irodalmi Színpa-
don, hány művet jelentetett meg az Életjel Miniat űrök és az 
Életjel Könyvek sorozatban, hányan nézték meg rendezvényeit 
és hányan szerepeltek pódiumán. Mindez megtalálható ebben a 
vaskos kötetben, sőt még ennél is több: mintegy háromszáz kép 
a közreműködőkről, a kiemelkedő  estek plakátjairól, azokról az 
írókról és művészekről, akik élőújságunk népes táborának tagjai 
voltak, mielőtt elhunytak. 

Művelődéstörténeti adatok tárháza ez az almanach. Azzá 
teszik bevezető  írásai is. Herceg János mint szellemi mozgalmat 
köszönti az Életjelet negyedszázados ünnepén, mondván, hogy 
irodalomtörténet és munkásmozgalmi múlt, helytörténet és ha-
gyományőrzés váltakozó anyaga adott tartalmat a számtalan el ő-
adásnak s a kiadványok sokaságának Szabadkán. Dr. Szöllősy 
Vágó László az élőújság művészeti-ismeretterjeszt ő, pedagógiai és 
művelődéspolitikai funkcióját elemzi terjedelmes tanulmányában. 
Horváth Emma a Csáth Kör és a Kosztolányi Színpad, Olga 
Afanaszjeva pedig a szerbhorvát nyelv ű  csoport munkáját össze-
gezi. Gubás Ágota és Papp Imre arról ír, hogy mennyiben járult 
hozzá a Szabadkai, illetve az íjvidéki Rádió az Életjel-rendezvé-
nyek népszerűsítéséhez. 

Igy alakul ki — az előadásokról szóló beszámolókkal és a 
kiadványokat értékelő  kritikákkal, valamint a rendezvények rész-
letes műsorával együtt — az élőújság krónikája, amely jóval 
több adatgyűjteménynél: évtizedek múlva is értékes adalékokat 
nyújt majd azoknak, akik a teljesség igényével meg akarják 
írni vidékünk egyik legéletrevalóbb kulturális tevékenységének 
hiteles történetét. 

A szép kiállítású könyv 800 dináros áron megrendelhet ő  a 
Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara 
Jovana Nenada 15), vagy pedig 1000 dinárért megvehet ő  a Fo-
rum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Napredak 
könyvesboltjában. 


